ނަންބަރުBML/RECOVERIES/2020/12393 :

ޯބޓުު" ަތ ޭބސުަ ު"1-ރޖިސޓރ ަ
ީުނނ ަބރަ C3547B-01 10Tު:އދިުއިނޖީނުސިޓީލުުނ ަީލމ ަގއިު
ވިއކލމ ެ
ުބ ޭހު
ބޯޓުގެ ތަފުސީލު:
ބޯޓު

ބާވަތް:
ނަން:

ތަބޭސް1-

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

C3547B-01 10T

މުދަލުގެ ތަފްޞީލް:

ދިގުމިން 53.7000 :މީޓަރ ،ފުޅާމިން  8.500މީޓަރ ،ފުންމިން 6.050 :މީޓަރ ،ޓަނޭޖް496.000 :

ވެރިފަރާތް:

ތަބޭޝް ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،މާލެ

ނޯޓް:

މި ބޯޓަކީ ދަގަނޑުން ބަނދެފައި އޮތް މަސްވެރިކަމަށް މިވަގުތު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބޯޓެކެވެ .މި ބޯޓު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ
 16ޖުލައި  2013ގައެވެ .ބޯޓު ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޯޓުގައިވާ އިންޖީނާއި އެކުގައެވެ .ބޯޓުގައިވާ އިންޖީނުގެ
ތަފްސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

އިންޖީނުގެ ތަފުސީލު:
ބާވަތް:

މެރިން ޑީސަލް އިންޖީނު

ބްރޭންޑް:

ޓައިޔޯ

މޮޑެލް ނަންބަރ:

-

ބޯޓު އަދި އިންޖީނު ރަޙުނުކުރެވިފައިވަނީ:

އައި .އޯ .އެފް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޯވަރޑްރާފްޓް އަދި ޑިމާންޑް ލޯނަކަށް.

ރަޙުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ :ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  4916/Cv-C/2018އަދި  4918/Cv-C/2018އިން
ނީލަމުގެ ތަފުސީލު:
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 10 :ނޮވެންބަރު  2020ގެ މެންދުރުފަހު  02:00އަށް
ސިޓީ ހުޅުވުން އޮންނަ ތަން :ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،ރިކަވަރީސް ޑިޕާރޓްމަންޓް 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގް
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސިޓީ ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތު އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ސިޓީތައް
ކަނޑައި އެންމެ މަތީ އަގު އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް ( )www.bankofmaldives.com.mvގައި އިޢުލާންކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ .ނީލަން
ނިންމާލެވޭނީ އެންމެ މަތީ އަގު ކަމުގައި އިޢުލާން ކުރެވޭ އަގަށް ބަދަލެއް ނައިސް ،އިޢުލާން ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 05ފަހެއް) ދުވަސް ވަންދެން
(ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ) އެއް އަގެއްގައި އޮތުމުންނެވެ.
ނީލަން ނިންމުން:
ނީލަން ނިމުމުން އެންމެ މަތީ އަގު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެކަން އަންގާނެއެވެ .އެފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމުނުކަން ބޭންކުން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 10
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ) ނުވަތަ ބޭންކުން އިތުރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން ހުށައެޅި ޖުމްލަ
އަގަށްވާ ފައިސާ ބޭންކަށް ދައްކަވަންވާނެއެވެ .ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެހުށައެޅުން ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށައެޅި ފަރާތަށް ނީލަން
ނިންމާލުމުގެ ނުވަތަ ނީލަން އަލުން ފެށުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ނަންބަރުBML/RECOVERIES/2020/12393 :
ވަކިފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމުމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅައިފިކަން ރަސްމީކޮށް އެފަރާތަކަށް ބޭންކުން އެންގުމުގެ ކުރިން ނީލަން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.
އަގު ހުށައެޅުން:
ހުށައަޅަންޖެހޭ ގޮތް :ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ހެނދުނު  10:00އާއި މެންދުރުފަހު  02:00އާއި
ދެމެދު މިބޭންކުގެ ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގް  07ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ރިކަވަރީސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި
"ބޯޓު ތަބޭސް 1-ގަތުމަށް އެދި" މިހެން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ - :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކާއެކު ،އަގު (ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރުން) ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ)ކުންފުންޏެއްނަމަ:

-

މިނީލަމާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މުޢާމަލާތް ކުރައްވާނެ ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކާއެކު ،އަގު (ޔޫ.އެސް .ޑޮލަރުން) ސާފުކޮށް
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް

 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ މިނީލަމާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މުޢާމަލާތް ކުރައްވާނެ ފަރާތެއް އަޢްޔަނުކުރައްވާފައިވާ ކުންފުނީގެ ޤަރާރު ކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް އަދި އާރޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން

މީގެ އިތުރުން ނީލަމަށް ހުށައަޅާ އަގު ދެއްކުމުގެ މާލީ ޤާބިލުކަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަހުގެ ބޭންކް
އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް (ފާއިތުވި  06މަސްދުވަހުގެ) ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށައަޅާ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި
އޮންނަންވާނީ އެންމެ ފަސްވެގެން އަގު ހުށައަޅާ ތާރީޚުގެ ( 07ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިއަށެވެ .އަދި މިގޮތަށް ހުށައަޅުއްވާ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް
ވާންވާނީ ސީދާ އެފަރާތެއްގެ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ލިޔުމަކަށެވެ .ބިޑާއެކު ހުށައަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާނަމަ،
ބިޑް ބާޠިލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް :ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ރިކަވަރީސް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި (ފޯން ނަންބަރު(3015385 / 3015302 :
ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އީމެއިލްenforcement.recoveries@bml.com.mv:
ކުރީގެ

އިޢުލާންތައް:

މަތީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ބޯޓު

ވިއްކާލުމަށް

މީގެ

ކުރިން

10

މާރިޗު

2020

ގައި

(ބޭންކުގެ

ނަންބަރު:

 )BML/RECOVERIES/2020/2835އަދި  30ޖޫން  2020ގައި (ބޭންކުގެ ނަންބަރު )BML/RECOVERIES/2020/5959 :އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ
ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 15އޮކްޓޫބަރު 2020
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