ބީ އެމްއެލް އިސްލާމިކ ް ވެހިކަލް ފަ އިނޭންސިންގ

މި ޯފމާއެކު ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 .1 ފަރުދީގޮތުން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

(ބޭން ަކށް ުކރިން ހުށަ ހަ ޅުއްވާ ފައި ނުވާނަމަ)

 .2 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ،ވަ ޒީފާއަދާކުރާތަނުގެ ލެޓަރހެ ޑުގައި އެފަރާތުން ދUކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.

(މި ލިޔުމަ ީކ ވޭތުވެދިޔަ  1މަސް

ދުވަ ހުގެ ތެރޭގައި ދޫ ޮކށްފައިވާ ލިޔުމަ ަކށްވާންވާނެއެވެ).

 ހ .ވަ ޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 ށ .ވަ ޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މިހާރުހުރި މަޤާމު
 ނ .އަސާސީ މުސާރަ އަދި ޖުމްލަ މުސާރަ އެނގޭގޮތަށް މުސާރައިގެ ތަފްޞީލް
 ރ .މުސާރަ ޖަމާވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު
 ބ .އޮފީހުގެ ތައްގަނ ޑު ،ވެރިއެއްގެ ސޮއި އަދި ތާރީޚް
 ޅ .ފައިނޭންސިންގ ނަގާ ފަރާތް ވަ ޒީފާއިން ވަކި ކުރެވެންދެން ނުވަތަ ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ފައިނޭންސިންގ ނަގާ ފަރާތުގެ
ބޭންކް އޮފް މޯލް ޑިވްސް އެކައުންޓަށް މަހުންމަހަށް މުސާރަ ޖަމާކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ނޯޓް :ގަވަ އިދުން ބީއެމްއެލްގެ މުސާރަ ޖަމާ ުކރާ ޙިދުމަތް މެދުވެރި ޮކށް ޖަމާ ުކރާނަމަ ވަޒީފާގައި އުލޭ ލިޔުން ހުށަ ހަ ޅާ ަކށް ނުޖެ ހޭނެއެވެ.

 .3 އެހެން ބޭންކެއްގައި އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނަމަ ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް
 .4 ގަންނަން ބޭނުންވާ އުޅަނދުގެ ކޯޓޭޝަން

(ރާއްޖޭގެ ވެ ހި ަކލް ޑީލަރއެއްގެ)

 .5 އެހެން ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ ،އޭގެ ތަފްސީލް އަދި ހެކި
 .6 ގޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ،
 ހ .ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

( ޮކޕީ ސައްޙަތޯ ބެލުމައްޓަ ަކއި އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލުވެސް ބްރާންޗަށް ގެންނަން ވާނެއެވެ).

 ށ .ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ތަނުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތް އެކަކަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ ،އަދި އެތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ފައިނޭންސިންގައި ބައިވެރިވާ
ފަރާތަށް އެކަނި ލިބޭ އާމްދަނީއެއްތޯ ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ،ގޭގެ މިލްކުވެރިންގެ ތެރެއިން ފައިނޭންސިންގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުން
 .7 އުޅަނދަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ،
 ހ.އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
 ށ.ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހުގެ ކޭޝް ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް
 ނ .ޓެކްސްއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ( މީރާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް)
 .8 ވިޔަފާރިކޮށްގެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ،
 ހ .ރެ ޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓިފިކެޓް
 ށ.ޕާރޓްނާޝިޕް ޑީ ޑް  /އެގްރީމަންޓް
 ނ .މެމޮރަން ޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން
 ރ .އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން
 ބ .އެންމެ ފަހުގެ ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް
 ޅ .އެންމެ ފަހުން ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މެމޮރަން ޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އަދި އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އާއި

ތަފާތު ނަމަ)
 ކ .ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް
 އ .ވޭތުވެދިޔަ  12މަސްދުވަހުގެ ކޭޝް ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް
 ވ .މުދަލުގެ ޒަކާތް ދައްކާނަމަ އެކަމުގެ ހެކި
 މ .ޓެކްސްއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް (މީރާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް)
 .9 މީރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް
 ހ .އެންމެފަހުގެ ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ނުވަތަ ޓެކްސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއާއެކު ހެދިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޕްލޭން)
 ށ .ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 ނ .ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 ރ .އެންމެފަހުގެ ބީޕީޓީ ރިޓާރން
 ބ .ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހުގެ ޖީއެސްޓީ ރިޓާރން
 ޅ .ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހުގެ ޖީއެސްޓީ ރިޓާރން ވައުޗާރ
 .10 މިހާތަނަށް އުޅަނދު ގަތުމަށް އަމިއްލައަށް ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް
 .11 އުޅަނދު ގަތުމަށް އަމިއްލައަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ބަޔަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމުގެ ހެކި
 .12 ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއްނަމަ ،ރަޖިސްޓަރ ކުރާ ގަރާޖުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް
 .13 ތަކާފުލް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ކެޓަގަރީ ބީ ) (Bއުޅަނދެއްނަމަ)
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