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   ޮސއި ބަަދުލކުުރމްަށ އޭެދ ފޯމު
ފުަރދީގޮތްުނ ޭބްނކުގެ ހުިދމަތް ޭބުންނކާުރ ކްަސޓަމުަރްނަންށ

ާއްނުމ ަމުއޫލާމުތެގ ަބިއ ުފިރަހަމޮކްށ ައިދ ަބަދުލުކުރަމްށ ެއޭދ ަބިއ ުފިރަހަމ ުކާރެށެވ.

ަހަމެއަކިނ ޭބުންނާވ ެސްކަޝްނަތްއ ުފިރަހަމ ުކަރްއާވ

ހަމައެކަނި ޭބްނކުގެ ޭބުނމްަށ
ަކްސަޓަމުރެގ ަންނަބުރ

ީސާއުރެއްމ ަންނަބުރ

ަދުލކުުރމްަށ އެޭދ މުައޫލާމތު ހިާޔުރކުަރްއާވ ބަ

 ޮސިއ ަބަދުލުކުރަމްށ  ެމްނޭޑްޓ ޮއޯތިރީޓ

ާއްނމު މުައޫލާމތު

ފުރިހަމަ ަންނ
)ައިއީޑ ާކްޑ ަގިއާވ ޮގަތްށ/ ިބޭދީސެއްއ ަނަމ 

ާޕްސޯޕްޓަގިއާވ ޮގަތްށ(

ވަރކް ޕާރމިޓް/ވާިސ
)ިބޭދީސްނަންށ ެއަކިނ(

އައިީޑ ާކޑު ަންނބަުރ/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ
)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(

ަދުލކުުރްނ                                   ޮސއި ބަ

ފުރިހަމަ ަންނ
)ައިއީޑ ާކްޑ ަގިއާވ ޮގަތްށ/ ިބޭދީސެއްއ ަނަމ 

ާޕްސޯޕްޓަގިއާވ ޮގަތްށ(

އިތުުރކުުރްނ

އައިީޑ ާކޑު ަންނބަުރ/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ
)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(
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އެކައްުނޓް 
ަންނބަުރ

ފުރިހަމަ ަންނ
)ައިއީޑ ާކްޑ ަގިއާވ ޮގަތްށ/ ިބޭދީސެއްއ ަނަމ 

ާޕްސޯޕްޓަގިއާވ ޮގަތްށ(

އުނިކުުރްނ

އައިީޑ ާކޑު ަންނބަުރ/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ
)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(

7 7
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7 7

އެކައްުނޓް 
ަންނބަުރ
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ފުރިހަމަ ަންނ
)ައިއީޑ ާކްޑ ަގިއާވ ޮގަތްށ/ ިބޭދީސެއްއ ަނަމ 

ާޕްސޯޕްޓަގިއާވ ޮގަތްށ(

ަދުލކުުރްނ ބަ

އައިީޑ ާކޑު ަންނބަުރ/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ
)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(

7 7

7 7

7 7

7 7

އެކައްުނޓް 
ަންނބަުރ

މްެނޭޑޓް ޮއތޯރިޓީ

މްެނޭޑޓް ޮއތޯރިޓީ ދީފައިާވ ފާަރތް:

ފުރިހަމަ ަންނ
)ައިއީޑ ާކްޑ ަގިއާވ ޮގަތްށ/ ިބޭދީސެއްއ ަނަމ 

ާޕްސޯޕްޓަގިއާވ ޮގަތްށ(

އިތުުރކުުރްނ

އަމުަލކުަރްނ 
ފާަށ ާތރުީހ 

އައިީޑ ާކޑު ަންނބަުރ/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ
)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(
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އެކައްުނޓް 
ަންނބަުރ

ފުރިހަމަ ަންނ
)ައިއީޑ ާކްޑ ަގިއާވ ޮގަތްށ/ ިބޭދީސެއްއ ަނަމ 

ާޕްސޯޕްޓަގިއާވ ޮގަތްށ(

އުނިކުުރްނ

އަމުަލކުަރްނ 
ފާަށ ާތރުީހ 

އައިީޑ ާކޑު ަންނބަުރ/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ
)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(
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7 7

އެކައްުނޓް 
ަންނބަުރ

ްސޕިެސމްެނ ޮސއި 

ިމ ޯފުމ ުހަށެހުޅުމްނ ޭބްނުކެގ ްސެޕިސެމްނ ޮސިއ ާކުޑްނ ްސެޕިސެމްނ ޮސިއ ެނޭގެނެއެވ.
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އިޤާުރުރ

މި އިޤްާރަރީކ ޭބްނކް ޮއފް މްޯލިޑްވްސ ޕީއްެލީސއްަށ ވޭެވ އިޤާުރެރކެވެ. 
ައުޅަގނުޑ/ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއްއަބްސަވީނ

ަދުލކުުރމުގެ ަޝުރތުތަްއ ޮސއި ބަ
ުކީރެގ ޮސާޔެއުކ ެނޭގ ެއްއެވްސ ެޗެކްއ ައނުބާރ ަރްއުދުކުރުމެގ ިއްޙިތާޔުރ ޭބްނަކްށ ިލިބެގްނެވެއެވ. 	 

ަމީތަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ެއަކުއްންޓަތާކ ުގިޅެގްނ، ުކިރައްށ ޮއްތަތުނަގިއ ޭބްނުކްނ ެޗުކ ަނާގީނ ައިދ ެޗަކްށ ަފިއާސ ޫދުކާރީނ، ިމ ޯފުމަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ޮގަތްށ ެޗުކަގިއ 	 

ޮސިއުކުރުމްނެނެވ.

ަބަދުލުކެރޭވ ޮސިއ ުހިރާހ ެއަކުއްންޓަތަކްށ ެއްޕަލިއ ުކެރޭވެނެއެވ. 	 

ައުޅަގނުޑ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލިޑްވްސެގ ެވްބަސިއްޓ “www.bankofmaldives.com.mv” ަގިއ ާޝިއުޢޮކްއަފިއާވ ޭބްނުކެގ "ެއަކުއްންޓ ުހުޅުވުމެގ ާއްނުމ ާމްއާދަތާކިއ ަޝުރުޠަތްއ" 	 

ިކާޔ، ަފުހްމެވ، ެއާއ ެއްއޮގަތްށ ައަމުލުކުރަމްށ ެއްއަބްސަވެމެވ. ައިދ ިމ ަޝުރުތަތަކްށ ަބަދުލ ައުތެވާދެނަކާމިއ، ައުޅަގނުޑެގ ަނުމަގިއ ޭބްނުކަގިއ ިމާހުރ ުހުޅާވަފިއާވ ޭބްންކ ެއަކުއްންޓަތާކިއ 

ުމްސަތްޤަބުލަގިއ ުހުޅޭވެނ ޭބްންކ ެއަކުއްންޓަތުކެގ ަމްއަޗްށ ިމ ާމްއާދަތާކިއ ަޝުރުތަތާކިއ، ެއައްށ ެގެނޭވ ިއްސާލުހަތްއ ިހނާގެނަކަމްށ ައުޅަގނުޑ ެއްއަބްސަވެމެވ.  

ައުޅަގނުޑެގ ާއ ޮސަޔީކ ަމީތަގިއ ަބާޔްނޮކްއަފިއާވ ޮސެޔެވ. ިމ ޮސިއ ޭބުންނޮކްށެގްނ ައުޅަގނުޑ ިހްނާގ / ުހްއަދޭދ ުމާޢަމާލްތަތާކިއ ައިދ ެއ ަމްއަޗްށ ިބާނޮކްށ ޭބްނުކްނ ްޕޮރެސްސުކާރ 	 

ުމާޢަމާލްތަތަކީކ ަސްއަޙ ުމާޢަމާލްތަތެކެވ. ައިދ ެއ ުމާޢަމާލްތަތުކެގ ުފިރަހަމ ިޒްނާމ ައުޅަގނުޑ ުއުފަލްނެޖޭހެނެއެވ. ައިދ ިމަފަދިއްނ ުކެރޭވ ުމާޢަމާލްތަތާކ ުގޭޅޮގުތްނ ުޚޫސާމެތްއ 

ުނުއަފްއާދެނަކަމްށ ައިދ/ުނަވަތ ޭބްނަކްށ ެޗެލްންޖ ުނުކާރެނަކުމެގ ަޔީގްނަކްނ ައުރަވެމެވ.  

މްެނޭޑޓް ޮއތޯރިޓީގެ ަޝުރތުތަްއ
ަމީތަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ަކްސަޓަމުރ / ަފާރާތެއުކ ައުޅަގނުޑެގ ަނުމަގިއ ުހުޅާވަފިއާވ ުހިރާހ ެއަކުއްންޓަތުކްނ ެނޭގ ެޗުކަތުކަގިއ، ައުޅަގނުޑ ޭބްނަކްށ ީދަފިއާވ ްސެޕިސެމްނ ޮސިއ 	 

ޭބުންނޮކްށަފިއާވަނަމ ެއ ެޗުކަތްއ ޮއަނރުކުރުމެގ ުހްއަދ ޭބްނަކްށެދެމެވ. ައިދ ިމަފަދ ެޗުކަތުކްނ ޯއަވރްޑާރްފްޓ ެނުގާމިއ ުނަވަތ ޯއަވރްޑާރްފްޓެގ ައަދުދ ޭބުންނަވަރަކްށ ިއުތުރުކެރިވާދެނެއެވ. 

ީމެގިއުތުރްނ، ިމ ޯފުމަގިއ ައުޅަގނުޑ ުހްއަދ ީދަފިއާވ ޮގަތްށ ިއްސެވ ަބާޔްނުކެރުވުނ ަފާރްތަތަކްށ ެނޯގިޝައަބްލ ިއްންސުޓޫރަމްނެޓްއ ެހުދާމިއ ުކެރުހާމިއ ަބަލިއަގުތާމިއ ޮސިއުކުރުމެގ ާބުރ 

ިލިބީދަފިއާވެނެއެވ. 

ިމ ުހްއަދ ާބިތްލުކަރްނ ޭބުންނާވަކްނ ައުޅަގނުޑ ިލުޔަމުކްނ ޭބްނަކްށ ެއްނުގުމްނ، ޭބްނުކްނ ިލުޔަމުކްނ ެއަކްނ ަކަށަވުރޮކްށިދުނާމ ަހަމައްށ ިމ ުހްއަދ ެދިމޮއްނާނެނެއެވ. 	 

ިމެދްނެނިވ ެމްނޭޑާޓެއުކ، ެއަކުއްންޓަތުކްނ ުކާރ ުހިރާހ ުމާއަމާލަތީކ ަސްއަހ ައިދ ައުޅަގނުޑ ިހްނާގަފިއާވ ުމާއަމާލެތްއަކުމަގިއ ަބާލެނަކާމިއ، ައިދ ިމަފަދިއްނ ުކެރޭވ ުމާޢަމާލްތަތާކ ުގޭޅޮގުތްނ 	 

ޭބްނަކްށ ެޗެލްންޖ ުނުކާރެނަކަމްށ ުނަވަތ ުޚޫސާމެތްއ ުނުއަފްއާދެނަކަމްށ ައުޅަގނުޑ ެއްއަބްސަވެމެވ. 
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ާތީރުހ 

ހަމަައެކަނި ޭބްނކުގެ ޭބުނމްަށ

ާތރީުހ ިބްޒަންސ ުޔިންޓ ޮސިއ ުމަވްއަޒުފެގ ައިއީޑ

ޯފާމިއ ަހާވުލިވ

ިލެޔިކުޔްނަތްއ ެވިރަފއިުކީރ
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