ްހިއްސާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ
SHARE TRANSFER FORM
For Bank use only

Registration no.
Certificate no.
BML Shares.

DETAILS OF TRANSFEROR
Full Name:
ID Card No / Company Registration No:
(For legal Entities Only)

Permanent Address:
Current Address:
Email Address:
Contact Number(s):
Authorized Signatory:
(For legal Entities Only)

No. Shares to be Transferred:
Relationship with the Transferee:

DETAILS OF TRANSFEREE
Full Name:
ID Card No / Company Registration No:
(For legal Entities Only)

Current Address:
Email Address:
Contact Number(s):
Authorized Signatory:
(For legal Entities Only)

ުހިއްސާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތ
:ްފުރިހަމަ ނަނ
ް ރަޖިސްޓްރޭޝަނ/ ުއައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ
)ަ (ގާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމ:ުނަންބަރ

:ްދާއިމީ އެޑްރެސ
:ްމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ
:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ
:)ްގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައ
:ްސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތ
)ަ(ގާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމ

:ުބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިއްސާގެ އަދަދ
:ްހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތާހުރި ގުޅުނ

ުހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތ
:ްފުރިހަމަ ނަނ
ް ރަޖިސްޓްރޭޝަނ/ ުއައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ
)ަ (ގާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމ:ުނަންބަރ

:ްމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ
:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ
:)ްގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައ
:ްސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތ
)ަ(ގާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމ
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Please read the declaration carefully before submitting the form.

ްފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވ ާ އިޤްރާރ ު ފަރުވާތެރިކަމާއެކ ު ވިދާޅުވުމަ ށ
.ެހަނދުމަފުޅުކޮށްދެމެވ

ުއިޤްރާރ

DECLARATION
This Declaration is made to Bank of Maldives Plc.

ެ އަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރުވ/ުތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑ
.ެޔަގީންކަން ދެމެވ

I/We hereby declare the information provided in this form is true and
accurate to the best of my/our knowledge. I/We further agree that Bank
of Maldives Plc shall not be held liable or be held accountable for any
losses that may arise as a result of any misrepresentation or inaccuracy
of the information provided in this form.

ަމައުލޫމާތަކީ ސައްހ

ާއަޅުގަނޑުމެން މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

/ުއަޅުގަނޑ

ީ އަދި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތަކ.ެމައުލޫމާތުކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވ
ްސައްހަނޫން މައުލޫމާތަކަށްވެ ގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކް އޮފ
ް އަޅުގަނޑުމެނ/ުމޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފާރާތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑ
.ެއިޤްރާރުވަމެވ

TRANSFEROR

ްހިއްސާ ބަދަލުކުރާފަރާތ

TRANSFEREE

……………………………………………...
Signature
ިސޮއ

ްހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭފަރާތ

……………………………………………...
Signature
ިސޮއ

WITNESS

ާހެކިވެރިޔ
:ްނަނ
:ުއައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ
……………………………………………...
Signature
ިސޮއ

:)ްގުޅޭނެ ނަންބަރު(ތައ

……………………………………………...

……………………………………………...

Date
ްތާރީޚ

Company Seal
ުކުންފުނީގެ ތައްގަނޑ
FOR BANK'S USE ONLY

Placed for approval to issue a new Share Certificate to the Shareholder

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

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

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

Placed by:

Recommended by:

Approved by:

Please fill all sections carefully and submit all required documents to avoid delays in processing the request. Also please submit the completed and
signed form to Corporate Affairs Unit at BML Head Office, 6th floor during official hours (8:00am to 4:00 pm).
ްމި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް އިލްތިމާސ
ެ އަށް) ބީއެމްއެލް ހެޑް އޮފީހުގ4:00 ު އިން ހަވީރ8:00 ު އަދި މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށައަޅާނީ ބޭންކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި (ހެނދުނ.ެކުރަމެވ
.ެ ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޔުނިޓް އަށެވ6
Please contact 3330192 for any share related correspondences.
.ެ އަށެވ3330192 ީހިއްސާއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ
ްސެޓްފިކެޓްގައިވާ ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުނ
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ހިއްސާގެ މިލްކުވެރިކަން ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
 .1ޑިޕޮޒިޓޮރީއެއްގައި ބަހައްޓައިފައިވާ ހިއްސާކަމުގައި ނުވުން.
 .2ހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،މާމަ ،ކާފަ ،ނުވަތަ ދަރިން (ކާފަ ދަރިންނާއި
މާމަ ދަރިންނާއި ދޮންދަރިން ހިމެނޭގޮތަށް) ،ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ދަރިން ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން އެއްބަނޑު މީހެއް ނުވަތަ އެއްބަފާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ކުރާ ހުކުމަކާއި ގުޅިގެން މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން.
.4

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޚައިރާތެއްގެ ގޮތުގައި

ހިއްސާގެ މިލްކުވެރިކަން ދިނުން.
މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ
 -1ހިއްސާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތް
 -2ހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތ ް
 -3ހެކިވެރިޔާ
ހިއްސާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތުގެ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ
ހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ (ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރެއްކަމުގައި ވާނަމަަ)
 2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ ގުޅުން އަންގައިދޭ ލިޔުން
ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ ކޯޓުގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ
ހިއްސާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތައް ބޭންކަށް ހާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފޮނުވާއިރު މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
ތަކެތީގެ އިތުރަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
-

ހިއްސާ ބަދަލުކުރާ ފޯމް އަދި ސެޓްފިކެޓް އެހެންފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމަށް ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތުން ބޭންކަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިޔެފައިވާ ސިޓީ

-

ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ

ހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން އައު ސެޓްފިކެޓް ނެގުމަށް ބޭންކަށް ހާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފޮނުވާއިރު
މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
-

ހިއްސާ ބަދަލު ކުރެވޭ ފަރާތުން އައު ސެޓްފިކެޓް ނެގުމަށް އެހެންފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީ

-

ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ

ހިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ މިފޯމް ގައި ސޮއިކުރާނީ އެކުންފުނިން ނުވަތަ
ޖަމިއްޔާއެއް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ .އަދި ސޮއި ކުރާ ފަރާތުގެ މަގާމާއި ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފޮނުވާއިރު މަތީގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
-

ހިއްސާގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުމަށް ނިންމިކަން އަންގައިދޭ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ގަރާރު

-

ބޯޑު ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ
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