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  ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް 
 ..................................................... ތާރީޚް:       .................................................. ބޭނުމަށް(: ރަސްމީފޯމް ނަންަބރ )

 މި ފޯމްގައި ބަޔާންކުރަންވާނީ ތެދު އަދި ސައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ފަރާތް   ކުއްޔަށްދޫކުރާ  .1
 ........................................... ............................................................................................................................. ނަން:

 ......................................  ޖީއެސްޓީ/ބީޕީޓީ ޓިން ނަންބަރ:   .................................................. ޖިސްޓްރީ ނަްނބަރ: /ރަ އައިޑީ ކާޑު
 .............................................................................................................. :ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައިާވ އެޑްރެސް  /އެޑްރެސްދާއިމީ 

 ........................................................................................................................................................ :މިހާރުެގ އެޑްރެސް 
 ................................................................ ............................................................................  ފޯން އަދި ފެކްސް ނަްނބަރ:

 ...................................... ............................................................................................................................. އީ.މެއިލް:
ކުއްޔަްށދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޔަްށދޭ ަތނުގެ ޤާނޫނީ  . ކުރަންވާނެއެވެ އެނެކްސް ފޯމާއެކުމި  ކޮޕީއެއް ރަޖިސްޓްރީގެ/ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން ރާުތގެފަ ކުއްޔަްށދޫކުރާ •

 ބާރުވެރި ފަރާަތްށ ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކަމުގެ ލިޔެކިޔުން މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ................ ............................................... ރަށް އަތޮޅާއެކު،މަުގެގ ނަން: ................................................ :ޯގތި/ޢިމާރާތުެގ ނަން
 .......................................... .............. :................................ ސިޓިންގ ރޫމް، ބަދިެގ/ކާެގ ސައިޒާއެކު  :ކޮޓަރީެގ ޢަދަދު ސައިޒާއެކު 

 .................................. ފާހާނާ،ިގފިލި ހުރި ޢަދަދު ސައިޒާއެކު: ..................................... ގުދަން ސައިޒާއެކު: ..............................
 ................................................................................................................. ކްުއަޔށްދިުނމަށް ތަން ޙަާވލުކުރެވޭނެ ތާރްީޚ: ........
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 ...............................................................................................................  :ކުއްޔަށްދޭ ތަުނެގ ކުލީެގ ޢަދަދު )ދިެވހި ރުފިޔާއިން(
 ކުލީެގ ތެރޭަގއި ފެާނއި ކަރަންޓަށްާވ ފައިސާ ހިމެނޭނަމަ އެ ކަން ނުަވތަ ުނހިމެނޭނަމަ އެ ކަން ފާހަަގކުރުމަށް. 

 ނުހިމެެނއެެވ:    ހިމެެނއެެވ:  
 .......................................................................................................................  : ޖަމާކުރަްނީވ އެކައުންޓްެގ ަނންކުލި 

 .................. ..............................................................................................................  :ކުލި ޖަމާކުރަްނީވ އެކައުންޓް ނަންބަރ
 ....... ........................................................................................................................ : ކުލި ޖަމާކުރާ އެކައުންޓް ހުންނަ ބޭންކް

ތިރާޒްނުކުރާކަން ފަރާްތ ނޫން އެހެން ފަރާެތއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަްށ ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަްށ އެދޭނަމަ، ކުއްޔަްށދޫކުރާ ފަރާުތން އެ ކަމަްށ އިއުކުއްޔަްށދޫކުރާ  •
 އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 

 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.   އެމްޓީސިސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް   ،މި ފޯމުގައި ހިމެނޭ
 

 
 

 ތައްަގނޑު:  /ނިޝާންއިނިގލީެގ ސޮއި/....................................................................................................  ނަން:
 މަޤާމް: .................................................................................................. 

 .................... .............................................................................................                   .............ތާރީޚް: .....
 އްދަދީފައިވާ ލިޔުމެއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ކުއްޔަްށދޫކުރާ ކުއްޔަްށދޫކުރާ ފަރާުތގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ، ކުއްޔަްށދޫކުރާ ފަރާުތން ސޮއިކުރާ ފަރާަތްށ ހު •

 މި ފޯމާއެކު އެނެކްސްކުރަންވާނެއެވެ.  ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ  އަންގައިދޭ  ހުއްދަދިންކަން  ްށ ސޮއިކުރާ ފަރާަތްށސޮއިކުރުމަމި ފޯމްގައި    ފަރާުތން  ކުންފުނީގެ  އެ  ކުންފުންޏެއްނަމަފަރާަތކީ  
 

 
 

........................... ...........................................................ރަސްމީ ބޭނުމަްށ: އެގްރީމަންޓް ނަންބަރ:   
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 ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފޯމާއެކު   މި  .4

 
 ކޮޕީ.   ރަޖިސްޓްރީގެ/ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ފަރާތުގެ ކުއްޔަށްދޫކުރާ     
 ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ/ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ޤާނޫނީ ބާރުވެރި ފަރާތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.     
އެ ކަމަށް  އިއުތިރާޒްނުކުރާކަން   ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން      

 އަންގައިދޭ ލިޔުން. 
ފަރާތަކީ    ކުއްޔަށްދޫކުރާއޮފް އެޓަރނީ/ ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.   ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ، ޕަވަރ      

 ލިޔުން.  އަންގައިދޭ ހުއްދަދިންކަން މި ފޯމްގައި ސޮއިކުރި ފަރާތަށް  ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އެ ކުންފުންޏެއްނަމަ
 ދަލު ބޭނުންވާނަމަ އެ ތަކެތި ވަކިން ފާހަގަކޮށްފައި ވާންވާނެއެވެ. ކުއްޔަށްދޭ ތަން ޙަވާލުކުރާއިރު ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ލިސްޓް، ބަ     
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 ގެ ނިޔަލަށް.   ................................................................. ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން   .............................................. ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތު: . 

 ..... ............................................................................................................................................................ކުއްޔަށްހިފާ ބޭނުން: 

 ފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.  ހިފާ ސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ކުއްޔަށްމި ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެމްޓީސީ

 
 ………………………………………ނަން: 

 ...…………………………………… މަޤާމް:

    ..……………………………………ތާރީޚް: 

                                                                                 ......................................    ...........................................................  
 ފުނީގެ ތައްގަނޑު ސޮއި                 ކުން                                                 

 ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި  
 ………………………………………ނަން: 

 ...…………………………………… މަޤާމް:

  ..……………………………………ތާރީޚް: 

   ..…………………………………… ސޮއި

 
                                                                                  

 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެމްޓީސީސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް" ޖެހިގެން އަންނަ ސޮފްޙާތަކުގައި


