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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ހުއްޓާލުމާއިގުޅިގެން ފައިސާ ނެގުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:
 ފަންޑު ފޮތާއި ފަންޑުގެ ބައިވެރިޔާގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ،އަދި ހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލާއި
ކޮޕީ.
 ހިއްސާ ގަންނަނީ ދަރިއަކަށް ނަމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ،އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށްނަމަ ކައިވެނީގެ
ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.
 ފައިސާއާއި ހަވާލުވަނީ ފަންޑުގެ ވެރިފަރާތް ނޫންނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއާއި ،ފައިސާއާއި ހަވާލުވާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ
އަސްލާއި ކޮޕީ.
 1 މެއި 2010އާ ހަމައަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމުގެ އޮފީހުގެ ލިއުމެއް .އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި
އޮފީހުން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުން.

 1ފަންޑުގެ ބައިވެރިޔާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
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ރސް:
މިހާރުއުޅޭ އެޑް ެ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
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ނންބަ ު
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ފަންޑު އެކައުން ް

ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީސް:
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ފަންޑުގައި ބައިވެރިވިތާރީ ް
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އީ-މެއިލް:
ސ(:
ފ ް
ފޯން)އޮ ީ

ފޯން)މޯބައިލް(:

 2ފައިސާ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ.
ކުންފުނީގެ ނަން

ހިއްސާގެ އަދަދު

ހިއްސާގެ އަގު

ބީ.އޭމް.އެލް:

130/-ރ.

އެސް.ޓީ.އޯ::

400/-ރ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ:

180/-ރ.

ސ:
އެމް.ޓީ.ޑީީ .

166/-ރ.

ހިލޭ ލިބޭ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

ޖުމްލަ

ޖުމްލަ:

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ފލކ:

)މިގޮޅީގައި  ނުވަތަ ( 

ށ:
ބިމެއްގަތުމަށްޓަކައި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަ ް

ރ.

އިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ލޯނެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް:

ރ.

ނ(:
އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ބޮންޑްގައި އިންވެސްޓްކުރުން )މަދުވެގެން 20000/-ރ ހުރެގެން އިންވެސްޓްކުރެވޭ ީ

ރ.

 3އިންވެސްޓްކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް.
#

ހިއްސާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ނަން:

އައި.ޑީ .ކާޑު

ފަންޑުގެވެރިފަރާތާއި

ހިއްސާގެ

ހިއްސާ ގަންނަން

ނަންބަރު:

ހުރިގުޅުން:

އަދަދު:

ބޭނުންވާ ކުންފުނި:

1
2
3
4
5

އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ޙިއްޞާތައް ،މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ )އެމް.އެސް.ޑީ(ގައިވާ އަޅުގަނޑުގެ ޙިއްޞާގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާ ކުރުމުގައި އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއްނެތެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ޙިއްޞާގެ އެކައުންޓެއް އެމް.އެސް.ޑީގައި ނެތްނަމަ،
ޙިއްސާގެ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްފަހު ޙިއްޞާތައް އެއެކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްދެއްވުންއެދެމެވެ.

)މިގޮޅީގައި  ނުވަތަ ( 

ފަންޑުން ފައިސާ ނެގުން.
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ނވަތަ ( 
)މިގޮޅީގައި ު 
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ނ ް
ބޭންކްގެ ަ
ނ:
ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ނަ ް
ރ:
ނންބަ ު
ބޭންކް އެކައުންޓް ަ
މ:
ނނަ ަ
ބނު ް
ޗެކުން ފައިސާ ޭ

ނވަތަ ( 
)މިގޮޅީގައި ު 

 5ފަންޑުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅުގަޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މަތީގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ފަންޑުގެބައިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަނަން............................................:
ސޮއި ..............................................................:

ފަންޑުގެ ބައިވެރިޔާގެ
އިގިލީގެ ނިޝާން:

ތާރީޚް...............................................................:
*************************************

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ފޯމް ޗެކްކޮށްފައި ބަލައިގަތީ:
ތާރީޙް:

ސޮއި:
ނަން:
މިފޯމާއިއެކު

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ތަކެއްޗާއި

މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަނުވާނަމަ

ފައިސާ

ދޫނުކުރެވޭނެވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.

ބޭންކް އެކައުންޓް އެގޭފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމަކާނުލައި އެކައުންޓް ނަންބަރު ނުބައިކޮށް ފޯމުގައި ޖަހާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ
ޖަމާކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް މިމިނިސްޓްރީން ޒިންމާ ނުވެވޭނެ ކަމަށާއި ބޭންކްގެ ސްލިޕް ކޮޅު ގެންނެވުމަކީ
އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

