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ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ފޯމް
 01ވަނަ ބައި
ހިއްސާދާރުގެ މައުލޫމާތު
ހިއްސާދާރުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު ނުވަތަ ކުންފުނި /ޖަމިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ހިއްސާގެ ޢަދަދު:

ހިއްސާގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:
އީމެއިލް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައް) (މޮބައިލް/ގެ/އޮފީސް):

އުމުރުން  18އަހަރު ނުވާ ނުވަތަ ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިޔަކު އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ހިއްސާދާރެއްނަމަ ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވާށެވެ.
ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން:
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
އީމެއިލް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު (މޮބައިލް/ގެ/އޮފީސް):

 02ވަނަ ބައި
ޕްރޮކްސީ ބާޠިލް ކުރުން
ބާޠިލް ކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން އަދި މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައް) (މޮބައިލް/ގެ/އޮފީސް):

 03ވަނަ ބައި
ހިއްސާދާރު ނުވަތަ ހިއްސާދާރުގެ ބެލެނިވެރިޔ ާގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން
 35ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ،އަޅުގަނޑުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވެ ،ވާހަކަދައްކައި ވޯޓް ދިނުމަށް ޕްރޮކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ ޕްރޮކްސީ
ބާޠިލްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ސޮއިކުރަމެވެ.

ސޮއި

............................................

ތާރީހް

............................................

ކުންފުނި/ޖަމިޢްޔާގެ ސިއްކަ:

................................................

މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި މުހިއްމު ބައެއް ނުކުތާތައް މިފޯމުގެ އަނެއްފުށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔެކިޔުންތައް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 .1ހިއްސާދާރުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކީ ކުންފުންޏެއް /ޖަމިއްޔާއެއްނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .2އުމުރުން  18އަހަރު ނުވާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔަކު އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ހިއްސާދާރެއްނަމަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާ:
 ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ/ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ /ލައިސަންސް ކޮޕީ
 ހިއްސާދާރުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާކަން އަންގައިދޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް.
 .3ޕްރޮކްސީގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ އައި،ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ.
 .4ހިއްސާދާރަކީ ކުންފުންޏެއް  /ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ޕްރޮކްސީ ދޭން ނިންމިކަން އަންގައިދޭ ކުންފުނީގެ ޤަރާރު އަދި އެ ޤަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ
އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ.

ނޯޓް
 .1އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ  48ގަޑިއިރު ކުރިން ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
 .2ޕްރޮކްސީއަށް ބަދަލު ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ  48ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމުން މިކަން މިބޭންކުގެ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ.
 .3ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހެޑް އޮފީހުގެ  06ވަނަ ފަންގިފާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮކްސީގެ
ސައްޙަކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން ހިއްސާދާރުންނަށް ގުޅުމަކީ އެކަށިގެންވާކަމެކެވެ.
 .4އީ-މެއިލް އަދި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ސްކޭން ކުރެއްވުމަށްފަހު އާންމު ޖަލްސާ
ފެށުމުގެ  48ގަޑިއިރު ކުރިން  corporateaffairs@bml.com.mvއަށް އީ-މެއިލް ނުވަތަ  3015309އަށް ފެކްސް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
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