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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ހެޑްއޮފީހާއި، މާލޭ ބްރާންޗްތަކާއި، ހުޅުމާލެ، އެއާޕޯޓް އަދި ވިލިމާލެ ބްރާންޗާއި  އޭ.ޓީ.އެމް. ސައިޓްތަކުގެ 

 )މެކޭނިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރިކަލް( މެއިންޓެނަންސް ޚިދުމަތްދިނުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

 

 ސައިޓްތައް:

 ބުރީގެ އިމާރާތް/ޓެރަސް އޭރިއާ އާއި އެކު( 8) ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ސްފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ހެޑްއޮފީބޭންކް އޮ ހ.

 އެކު( އާއި ބޭސްމެންޓާއިބުރީގެ އިމާރާތް/ޓެރަސް  12) އޯކިޑްމާގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  ށ. 

 އެކު އާއި  ފަސްޓް ފްލޯރޑް، ލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ބައިތައް ހިންގާ ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ ގްރައުންބޭންކް އޮފް މޯ .ނ

 .ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، އޭ.ޓީ.އެމް ސައިޓް

 މަގު ޑްއޯކި، ފްލޯ ޑްއެސް.ޓީ.އޯ ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންއޭޓީއެމް ސެންޓަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  .ރ

، އަދި އެއްވަނަ ފަންގިފިލާފްލޯ  ޑްގްރައުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ބައިތައް ހިންގާ ހ. މެރިންޑްރީމް .ބ

 .ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

ފްލޯރ އަދި  ލް ސެންޓަރ، ގ. ގާކޮށި ގްރައުންޑްވިގެ ބައިތައް ހިންގާ ކަސްޓަމަރ ސަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފލކ . ޅ

 .އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީނީމަގު

 ލޯފް ގްރައުންޑް ، ހ. ފަސްމީރު ބިލްޑިންގބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފލކ ގެ ބައިތައް ހިންގާ  . ކ

 ވަނަ ފަންގިފިލާ 1އަދި  ންޑްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފލކ ގެ ބައިތައް ހިންގާ ހ. ޒޮނޭރިޔާ ގްރައު . އ

 ބަގީޗާ ހިނގުން ،ބްރާންޗްއާއި އޭ.ޓީ.އެމް ސައިޓް ޕލކ ހުޅުމާލެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް .ވ

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހުޅުމާލެ ބިޒްނެސް ސެންޓަރ، ރިނާޓަސް ބިލްޑިންގ، ގްރައުންޑް  .މ

 ފިތުރޯނުމަގުފްލޯ 

އެރައިވަލް އޭ.ޓީ.އެމް ސައިޓް އަދި ، އޭ.ޓީ.އެމް ސައިޓް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އެއާޕޯޓް .ފ

  ސައިޓް މްކޮމާޝަލް އޭ.ޓީ.އެ

 ،އޭ.ޓީ.އެމް ސައިޓް ބިލްޑިންގ ގެ ހަތަރު ފަންގިފިލާއާއި ޓެރަސް އާއި ބްރާންޗް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވިލިމާލެ .ދ

 ޙް އަބްދުއްރަހްމާން މަގުއިޝެ

 އޭ.ޓީ.އެމް ސައިޓް  އޮލިމްޕަސް، މަޖީދީމަގު  .ތ

           އަ.ޖީ.އެމް.އެޗް، ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުންސައިޓް  އޭ.ޓީ.އެމް . ލ

 ވެލާނާގެ، އަމީރު އަހްމަދު މަގުސައިޓް  އޭ.ޓީ.އެމް .    ގ

 ހޮސްޕިޓަލް  ސައިޓް ޓްރީ ޓޮޕް އޭ.ޓީ.އެމް    . ޏ

 ޕަމްޕްތައް އަދި  ގުޅޭ ސިސްޓަމްއާއި ހުރި ހައިޑްރޯލިކްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ހެޑްއޮފީހުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި     . ސ

 ސްޓޭންޑްބައި ޖެނެރޭޓަރ       

 ގުޅޭ ހައިޑްރޯލިކް ސިސްޓަމްއާއިޕަމްޕް އަދި ފަޔަރހުރި  އޯކިޑްމާގޭގެ ބޭސްމެންޓްގައިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ  .   ޑ

 ޕަމްޕްތައް 
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  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

  

 :ސައިޓްތަކުގައިސްޓް ކޮށްފައިވާ ލިމަތީގައި  

 . ކަރަންޓު:1

  ުހަރު ޕެނެލް ބޯޑުތައް ޗެކު ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުންފައެއްދުވާލަކ. 

 ުއެކަމެއް ރަގަޅު ކުރުން.ނަމަ ތޯ ޗެކު ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭއެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭ ގެކަރަންޓ 

 ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުން.ޗެކު ފަހަރު އެއްދުވާލަކު ކޮންމެ  ޓްރާންސްފޯމަރ 

 ިފަދަ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބަލާ ރިޕޯޓް ކުރުން. އެކްޒޯސްޓް، ކާފަން އިމާރާތުގެ ބޮކި/ހޮޅިބުރ 

  ެފޮނުވުން ޔުނިޓަށްސް ގެކުރިން ފެސިލިޓީ 2:30 ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަދުވަހު )ލޮގް( ކޮންމެ ދުވަހުގެ މިމަސައްކަތުގ 

  ެފޮނުވުން ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓަށް ރިންކުވަނަ ދުވަހުގެ  05މީލާދީ މަހެއްގެ މިމަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް )ލޮގް( ކޮންމ 

 

 ން ވަޔަރިންގ:. ފ2ެ

 ާރަގަޅު ލައި ޗެކު ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެއްވެސް ލީކެއް ހުރިތޯ ބަ ތަކުގައިތަކާއި ފެން އިސްކޫރުދުވާލަކު އެއްފަހަރު ފާހާނ

 ކުރުން.

  ޗެކު ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުން.ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސިސްޓަމްގެ ޕްރެޝަރ 

 ްކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުން.ޗެކު ފުރާޅުތަކާއި ދިޔަދޮވިތައް ފަހަރުމަހަކު އެއ 

 ެމައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުން.ޗެކު ކޮށް ހުން އެއްމަހު ތާނގިތައް މަދ 

 ޗެކްކޮށް ބެލެހެއްޓުންވަޔަރިން ހިމެނޭގޮތައް  ފެން އަދި ސަޕްލައި ފެން ޕަންޕުތަކާއި ވޯޓަރ. 

  ެފޮނުވުން ގެކުރިން ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓަށް 2:30 ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަދުވަހު )ލޮގް( ކޮންމެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގ 

  ެފޮނުވުން. ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓަށްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  05)ލޮގް( ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ގޮތުގ 

 

 :ގުޅޭ ޕަމްޕްތައް ހައިޑްރޯލިކް ސިސްޓަމްއާ. 3

 .ްހުރިހާ ޕަމްޕްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޗެކުކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅުކުރުނ 

  ްލައިންތަކުން ލީކުވޭތޯ ޗެކު ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުން.ޕަމްޕްތަކާއި ގުޅާފައިހުރި ފެން ވަޔަރިނ 

  ުފަހަރު ޗެކު ކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ރަގަޅު ކުރުން. 2ޕަންޕް ރޫމްގެ ޕެނަލް ބޯޑް ހަފްތާއަކ 

 ެމަ ރަގަޅު ކުރުން.ވަލް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޗެކުކޮށް މައްސަލައެއް އުޅޭނަވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން އަޅާ ފެން ޓޭންކުގެ ފެން ލ 

 ްމަސައްކަތް ކުރެވުނު ގޮތުގެ ލޮގް މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުނ 

 

 ސްޓޭންޑްބައި ޖެނެރޭޓަރ:. 4

  ިކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި މަރާމާތު ކުރަންންޑްބައި ޖެނެރޭޓަރ މެއިންޓެއިންކިލޯވޮޓް ސްޓޭ 220މެކޭނިކަލް ހުރިހާމަސައްކަތް އަދ 

 ޖެހިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން މަރާމާތުކުރުން. 

  ިމީގެ އިތުރުން މަރާމާތެއްކުރާނަމަ އެކަމަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން އެޕްރޫވްކޮށް އެމަސައްކަތެއް ކުރުން އަދ

 އެމަސައްކަތަށް އަގު ދޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

 ްއޯވަރހޯލް ކުރުން )ތެލާއި ފިލްޓަރު ބަދަލުކޮށް ފުލް ސާވިސް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސްޓޭންޑްބައި ޖެނެރޭޓަރ ކޮންމެ  ހެޑް އޮފީސ

 ދިނުން(.
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 ްޖެނެރޭޓަރަށް ބޭނުންވާ ފިއުލް ޗެކްކޮށް މަދުވާވަރަށް ރީފިލްކުރުމަށްފަހު ބޭންކަށް ބިލްކުރުނ 

  ްފޮނުވުން. ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓަށްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  05ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ޖެނެރޭޓަރ މެއިންޓެނަންސް ލޮގ 

 ބަލާ ކޮންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން. އެއްފަހަރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކުރަނިން ކޮންޑިޝަންގައިކަން  ރަގަޅުރީ ހު ޖެނެރޭޓަރ 

 

 

 ޢިމާރާތްތަކުގެ ދޮރުތަކުގެ ހުޅުތައް:. 5

 ާބަދަލުކުރުން ހުޅުތައް ހަލާކުވާ މަރާމާތުކޮށް ޗެކްކޮށް ހުޅުތައް ދޮރުތަކެއްގެ ހުރިހ 

 ްވަންނަދޮރުތަކުގެ ޓޮޕްހިންޖަސް އަދި ފުލޯހިންޖަސް ޢިމާރާތްތަކަށ 

 ުޢިމާރާތްތަކުގެ އެތެރޭދޮރުތަކުގެ ޑޯކުލޯސަރ 

 ްޢިމާރާތްތަކުގެ ދޮރުތަކުގެ ހުޅުތައ 

 ައްޢިމާރާތްތަކުގެ ދޮރުތަކުގެ އަތްގަނޑުތަކާއި،ތަޅުތ 

 މަތީގައިވާ ކަންތައްތައްބަލައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ މަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 .ްމަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އިމެޖެންސީކަމެއް ދިމާވެގެން އެކަމަށް އެޓެންޑް ވާނެފަރާތެއް ހަމަޖައްސާފައި ބެހެއްޓުނ 

 

 :ތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާ މަސައްކަތަށް

 

 ާއަހަރުގެ ތިން މަދުވެގެން ކޮންމެ ސްޕެޝަލިޓީޒްއެއްގައި  ވުމާއެކުފަރާތަކަށްކަތް ކުރެވޭފަދަ ޤާބިލު އްމަސަ ފަދަމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

 ތަޖްރިބާހުރިކަމުގެ ރެފަރެންސް ބިޑާއި އެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. .ހުރުންތަޖުރިބާ

  ަޕްރޮފައިލްގައި  .ކަން ދޭހަވާފަދަ ޕްރޮފައިލް އެއް ހުށައެޅުންފަރާތެއްމަސައްކަތްތައް ކުރެވޭފަދަ ޤާބިލު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދ

 ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ިއަހަރުގެ( 3)ފާއިތުވި  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ންކުންފުނ 

 ުވައްޒަފުންގެ އަދަދުމިމަސައްކަތައް ބޭނުންކުރާނެ މ. 

  ްއިންޖިނިއަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައްކުރާ ޓީމެއްއޮތުން ސާރވިސަސް އިލެކްޓްރިކަލް( އެންޑް)މެކޭނިކަލް ކޮލިފައިޑ. 

 .ްއިންޖީނިއަރގެ އެޑިއުކޭޝަން ސެޓިފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިތުންތައް ހުށަހެޅުނ 

  ްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުންމަރާމާތުސަރވިސްކޮށް ތްރީފޭސް މޯޓަރ އަދި ތްރީފޭސް މޯޓަރގެ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމ. 

 ެމަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ  ކޮންމެ މަހަކުމަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރކުރާ ކޮލިފައިޑް މީހެއްލައްވާ  މަސައްކަތްކުރާ ޓީމުގ

 .ފޮނުވުން ންކްގެ ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓަށްބޭ ން ތައްޔާރުކޮށްފަންނީ ރިޕޯޓެއް އިނގިރޭސިބަހު

 

 އުލޫމާތު:ނިހެން މަގުޅުން ހުރި އެހެމަސައްކަތާއި 

 

  ުނުވަތަ ޓެކްނިކަލް  އްޓަނަންސް ޓެކްނީޝަނެމެއިން 1މަދުވެގެން ށް ކަ 6:00އިން ހަވީރު  8:00ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން.ދިމާވާކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަގުތުން މިވަގުތު ތަކުގައި  ޑިއުޓީކުރުން އަދި ހެޑްއޮފީސްގައިސްޕަރވައިޒަރެއް 

  ެސްޓޭންޑް ބައި ޖެނެރޭޓަރގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުންނަ އިންޖިނިއަރ އަކީ ކޮލިފައިޑް އަދި ޖެނެރޭޓަރ ހިގާވަގުތު ޖެނެރޭޓަރގ

ޑިއުޓީކުރުން އަދި މިވަގުތު  ކެޑޭވަގުތުތަކުގައި ހެޑްއޮފީހުގައ ނެއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓްންވާކަންތަކުގައި އުޅެވޭނެ މީހަކަށްވާ

 ތަކުގައި ދިމާވާކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 ޭމިފަދަ ތަކެތި ގެނައުމުގެ ކުރިން ތަކެތީގެ  .ވުންފަރާތަކަށްބޭރުން ގެނެވޭނެ ޖެންސީކޮށް ރާއްޖެއިންރރ އިމަސްޕެއަ ރާއްޖެއިން ނުލިބ

 އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ާންމެ ކަންކަން ޗެކުކުރުމާއި އަދި ތަކެތި ބަދަލު ކުރުމުގައި އެކަމެއް ކުރެވުނު ޑިޕާރޓްމެންޓެއްގެ މުއައްޒަފަކު ލައްވާ ކޮ މަތީގައިވ

 ދުވަހަކު ޗެކްލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
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 ަވަނަ  05ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ ގުޅިގެން ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ހިމެނޭ ފާއިތުވި މަހުގެ  ސައްކަތާމެއިންޓެނަންސް މ

 ބޭންކަށް ހުށަހެޅުން. ދުވަހުގެ ކުރިން

 .ެބިޑްހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބިޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވ 

 

 ްގެ ވެބްސައިޓްކުމިބޭން ތަފްސީލް ލިޔެކިއުންތަކުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިކަމާއިގުޅިގެނ maldives.com.mvwww.bankof ެގ 

 .ލިބެންހުންނާނެއެވެ ބެހޭބައިން މޭޝަނާއިއިންފޮ

 ުއަށް  3330132ނުވަތަ   3330190، 3330134ލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓްގެ ނަންބަރ އިތުރު މައ

 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 

     

 

http://www.bankofmaldives.com.mv/

