
 

 

 

 

 

 

 

3 ގެ 1      ޞަފްޙާ

Recoveries Department, Bank of Maldives Plc, Orchidmaage Building 6th floor, Lotus Goalhi, Male’ 20095, Republic of Maldives 

Tel: 3300559, SWIFT: MALBMVMV, Email: recoveriesdepartment@bml.com.mv, Reg. No. C- 22/1982 

 

 

 : BML/RECOVERIES/2022/8508ނަންބަރު
 

 ވިއްކުމާބެހޭ އްޗާއި އެގޯތީގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތައްއެވެ ކިޔާ ގޯ "ހެޕީލައިފް"، ރ.އުނގޫފާރު

 ތަފުސީލު: ގޯތީގެ

 

 ގޯތި ބަންޑާރަ      ބާވަތް:           

 ރ.އުނގޫފާރު ހެޕީލައިފް،     ނަން:            

  R-2/2005/50     ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:  

      އަކަފޫޓު 2234   ގޯތީގެ ބޮޑުމިން:       

 .އުނގޫފާރުރ، ލައިފްހެޕީ، ސަޢީދްهللا އަބްދުއަލްފާޟިލް      ވެރިފަރާތް:         

 ލޯނާގުޅިގެންދޫކޮށްފައިވާ  އަށް ރަށްއުނގޫފާ.ރ ،ލައިފްހެޕީ، ސަޢީދްهللا އަބްދުއަލްފާޟިލް      ކުރެވިފައިވާނީ: ރަޙުނު ގޯތި

 އްޔާ އިންަޟިޤ E7C/2016/22އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު : މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ     ރަޙުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ:

 ު:ސީލތަފު ނީލަމުގެ

 

 ރުފިޔާ(ހާސް  ފަސްހަލައްކަ . )ރ605,000:      އަގު ދަށް އެންމެ ހުށަހެޅޭނެ

 އަށް 12:00 މެންދުރުފަހު ގެ 2022 ޖުލައި 04         : ތާރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު

 އޯކިޑްމާގެ. ހ ،ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ްބޭންކ      : ތަން އޮންނަ ހުޅުވުން ސިޓީ

 

 ހާޒިރުގައި ފަރާތްތަކުގެ ތިއްބެވި ވަޑައިގެން ހާޒިރުވެ އެތަނަށް އެވަގުތު ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ޅުއްވާއަހުށަ ސިޓީ ހަމައަށް ޚާތާރީ ހަމަވާ މުއްދަތު

 .ކުރެވޭނެއެވެ އިޢުލާން އަގު މަތީ އެންމެ ކަނޑައި ސިޓީތައް
 

. ހުންނާނެއެވެ ިފައިލާންކުރެވޢުއި ގައި( www.bankofmaldives.com.mv) ވެބްސައިޓް މިބޭންކުގެ އަގު މަތީ އެންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ

 ދުވަސް (ފަހެއް) 05 ފެށިގެން ތާރީޚުން ކުރެވޭ އިޢުލާން ،ނައިސް ބަދަލެއް އަގަށް ކުރެވޭް އިޢުލާނ ކަމުގައި އަގު މަތީ އެންމެ ނިންމާލެވޭނީ ނީލަން

 .އޮތުމުންނެވެ އަގެއްގައި އެއް( ނުހިމަނާ ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ވަންދެން
 

 :ނިންމުން ނީލަން

 

 ތާރީޚުން އަންގާ ބޭންކުން ނިމުނުކަން ނީލަން އެފަރާތަކަށް. އަންގާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަކަށް ަޅާފައިވާއހުށަ އަގު މަތީ އެންމެ ނިމުމުން ނީލަން

 ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ އިތުރުކޮށްދެވޭ ބޭންކުން ނުވަތަ( ނުހިމަނާ ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ދިހައެއް) 10 ފެށިގެން

 އެންމެ ދެވަނައަށް ނުވަތަ ކުރުމަށްބާޠިލު ޅުންއެއެހުށަ ނުދައްކަވައިފިނަމަ. ދައްކަވަންވާނެއެވެ ބޭންކަށް ފައިސާ އަގަށްވާ ޖުމްލަ ެޅިއހުށަ އެފަރާތަކުން

 . ލިބިގެންވެއެވެ ބޭންކަށް ޙައްޤު ފެށުމުގެ އަލުން ނީލަން ނުވަތަ ނިންމާލުމުގެ ނީލަން ފަރާތަށް ޅިއެހުށަ އަގު މަތީ

mailto:recoveriesdepartment@bml.com.mv
http://www.bankofmaldives.com.mv/


 

 

 

 

 : BML/RECOVERIES/2022/8508ނަންބަރު

3 ގެ 2      ަފްޙާޞ

Recoveries Department, Bank of Maldives Plc, Orchidmaage Building 6th floor, Lotus Goalhi, Male’ 20095, Republic of Maldives 

Tel: 3300559, SWIFT: MALBMVMV, Email: recoveriesdepartment@bml.com.mv, Reg. No. C- 22/1982 

 

 

 

 ތިޔާރުއިޚު ކުރުމުގެލުބާޠިް ނީލަނ ކުރިން އެންގުމުގެ ބޭންކުން އެފަރާތަކަށް ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފިކަން ބޭންކުން ނިންމުމަށް ނީލަން ވަކިފަރާތަކަށް

 .ދެންނެވީމެވެ ލިބިގެންވާކަމުގައި އަށް ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް
 

 

 :ެޅުންއހުށަ އަގު

 

 12:00 މެންދުރުފަހު އާއި 09:00 ހެނދުނު ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި :ގޮތް ޅަންޖެހޭއަހުށަ

   ބޭރުގައި އުރައިގެ ސިޓީ. އެދެމެވެ ޅުއްވުންއެހުށަ ށްޓަރަކައުން ފްލޯ ގްރައުންޑް ،އޯކިޑްމާގެ. ހ ،ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް ދެމެދު އާއި

 . އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި މިހެން ގަތުމަށް އެދި"ގޯތި  އެވެ ކިޔާ "ހެޕީލައިފް" ރ.އުނގޫފާރު"
 

 :ފަރުދެއްނަމަ އަމިއްލަ

 ސިޓީއެއް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ސާފުކޮށް( އިން ރުފިޔާ ދިވެހި) އަގު ،ނަންބަރަކާއެކު ފޯނު ގުޅޭނެ -

 (ކޮޕީ ޕާސްޕޯރޓް ބިދޭސީއެއްނަމަ) ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން -

 ބޭންކެއްގެ އެހެނިހެން ނޫން ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް) ސްޓޭޓްމަންޓްތައް އެކައުންޓް ބޭންކް ފަހުގެ އެންމެ -

 06 ފާއިތުވި) ސްޓޭޓްމަންޓް އެކައުންޓް ބޭންކް ފަހުގެ އެންމެ ދައުރުކުރައްވާނަމަ ފައިސާ އެކައުންޓެއްގައި

 އޮންނަންވާނީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ސްޓޭޓްމަންޓް އެކައުންޓް ހުށައަޅާ މިގޮތަށް. ހުށައަޅަންވާނެއެވެ( މަސްދުވަހުގެ

 އެކައުންޓް ހުށައަޅުއްވާ މިގޮތަށް އަދި. ކުރިއަށެވެ ދުވަސް( ތެއްހަ) 07 ތާރީޚުގެ ހުށައަޅާ އަގު ފަސްވެގެން އެންމެ

  ).ލިޔުމަކަށެވެ އޮރިޖިނަލް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުން އެފަރާތެއްގެ ސީދާ ވާންވާނީ ސްޓޭޓްމަންޓް

 

 :ަމަނކުންފުންޏެއް

 ދިވެހި) އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ،އެކުރާއިނަންބަ ފޯނު ގުޅޭނެ އިފަރާތަކާ ކުރައްވާނެ މުޢާމަލާތް ބޭންކާ ގުޅިގެން ނީލަމާ މި -

 ސިޓީއެއް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ސާފުކޮށް( އިން ރުފިޔާ

 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކުންފުނީގެ -

 ޤަރާރު ކުންފުނީގެ އަޢްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއް ކުރައްވާނެ މުޢާމަލާތް ބޭންކާ ގުޅިގެން މިނީލަމާ -

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އާރޓިކަލް އަދި މެމޮރެންޑަމް ކުންފުނީގެ -

 ބޭންކެއްގެ އެހެނިހެން ނޫން ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް) ސްޓޭޓްމަންޓްތައް އެކައުންޓް ބޭންކް ފަހުގެ އެންމެ -

 06 ފާއިތުވި) ސްޓޭޓްމަންޓް އެކައުންޓް ބޭންކް ފަހުގެ އެންމެ :ދައުރުކުރައްވާނަމަ ފައިސާ އެކައުންޓެއްގައި

 އޮންނަންވާނީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ސްޓޭޓްމަންޓް އެކައުންޓް ހުށައަޅާ މިގޮތަށް. ހުށައަޅަންވާނެއެވެ( މަސްދުވަހުގެ

 އެކައުންޓް ހުށައަޅުއްވާ މިގޮތަށް އަދި. ކުރިއަށެވެ ދުވަސް( ހަތެއް) 07 ތާރީޚުގެ ހުށައަޅާ އަގު ފަސްވެގެން އެންމެ

 ).ލިޔުމަކަށެވެ އޮރިޖިނަލް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުން އެފަރާތެއްގެ ސީދާ ވާންވާނީ ސްޓޭޓްމަންޓް

 

 

 

mailto:recoveriesdepartment@bml.com.mv


 

 

 

 

 : BML/RECOVERIES/2022/8508ނަންބަރު

3 ގެ 3      ަފްޙާޞ

Recoveries Department, Bank of Maldives Plc, Orchidmaage Building 6th floor, Lotus Goalhi, Male’ 20095, Republic of Maldives 

Tel: 3300559, SWIFT: MALBMVMV, Email: recoveriesdepartment@bml.com.mv, Reg. No. C- 22/1982 

 

 

 
 

 އަށް ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް ޙައްޤު ކުރުމުގެލުބާޠި ބިޑް ،މަކުރެވިފައިނުވާނަމަފުރިހަ ލިޔެކިޔުންތައް ޅުއްވަންޖެހޭއަހުށަ ބިޑާއެކު •

 . ދަންނަވަމެވެ ލިބިގެންވާކަމުގައި

 

 )3330294/  3300559: ނަންބަރު ފޯން) ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ރިކަވަރީސް ގެ ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް :ސާފުކުރެއްވުމަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރު

  .އެދެމެވެ ގުޅުއްވުން

 bidsubmission@bml.com.mv:އީމެއިލް

 
 

 އެެއްވެސް އިޢުލާނެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.މީގެ ކުރިން ވިއްކާލުމަށް ގޯތި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  :އިޢުލާން ފަހުގެ އެންމެ
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