
 
 
 
 
 
 

 

 BML/FAIU/2022/002ނަންބަރު:

   ަފްޙާޞ3 ގެ 1

 

 ނޯޓިސް ގެާލުމުއްކވި" 1-ންޗު "ބީ.އެމް.އެލްޯލ

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނީލަމުގެ އުސޫލުން އާއި ދެމެދު  2022 ފެބްރުއަރީ 15އިން ފެށިގެން  2022 ޖަނަވަރީ 16 ލޯންޗު ބަޔާންކުރެވިފައިވާތިރީގަ

 ވިއްކުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 ތަފްޞީލް: ގެންޗުޯލ

 ންޗުޯލ   ބާވަތް:

 1-ބީ.އެމް.އެލް   ނަން:

 C4445B-02  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 3.460މީޓަރ، ޓަނޭޖް:  1.650މީޓަރ، ފުންމިން:  2.990މީޓަރ، ފުޅާމިން  10.970ދިގުމިން:   މުދަލުގެ ތަފްޞީލް:

 ޕލކ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް   ވެރިފަރާތް:

 2015ޖޫން  16 :ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޙް

ޔަމަހާ | ޢިންޖީނުގެ ހާލަތު: ބްރޭންޑު:  | 250ހޯސްޕަވަރ:  | ހަކަތަ: ޕެޓްރީލު: | އިންޖީނު، 2އައުޓްބޯޑު  :އިންޖީން

 ހަލާކުވެފައި

 

 ނީލަމުގެ ތަފްސީލް:

 ރުފިޔާ( ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސްރ. )650,000.00   ފެށޭ އަގު:

 ރ. )ވިހިހާސް ރުފިޔާ(20,000.00 މަދުވެގެން ހުށަހެޅޭނެ އަގު:

 އަށް 1:30ގެ މެންދުރުފަހު  2022 ފެބްރުއަރީ 15 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

 

އަދި އަގުހުށަހަޅަން ވާނީ ގަނޑުކޮށް ހުރިހާއެއްޗެއް  އެއްޗަކާއި އެކީގައެވެ.އިންޖީން، ޖީޕީއެސް މިހުރިހާ  ލޯންޗުގެ، ލޯންޗު ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވެނީ

 ދެފައިވަނީ ފައިބަރުންނެވެ.ނމި ލޯންޗު ބަ ގަތުމަށް އެއްއަގެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހާލަތުގައި ހުރި އެންމެހާ ތަކެތި ގަތުމަށް އަގު ހުށަހަޅާނީ މިހާރު އެތަކެތި ހުރި ތަނުގައި އަދި  ރިއި އެއާއި ގުޅުންހުލޯންޗާމިނީލަމުގައި ހިމެނޭ 

 ގަތުމަށެވެ.

ކަނޑައަޅާ  ހާޟިރުވެ، ށްބުރާންޗަ ތިނަދޫބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ލޯންޗުބަނދަރުގައެވެ. މި . ތިނަދޫދގމިހާރުއޮތީ  ލޯންޗު

 ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ލޯންޗުގަޑިތަކެއްގައި 

( www.bankofmaldives.com.mvެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ އަގު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް )ގ 01:30ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

އެންމެ މަތީ އަގު ކަމުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭ އަގަށް ބަދަލެއް ނައިސް، އިޢުލާން ނީލަމުގެ މުއްދަތުގައި ނީލަން ނިންމާލެވޭނީ ގައި ޝާޢިއުކުރެވޭނެއެވެ. 
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ނީލަން ނުނިމި  ( އެއް އަގެއްގައި އޮތުމުންނެވެ.( ދުވަސް ވަންދެން )ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާތިން) 03ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރެވޭ 

 ވެ.ހެރީވާ ތާމުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް އަތުވެއްޖެނަމަ އަގުހުށައެޅޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ

 

 ނީލަން ނިންމުން:

އަންގާނެއެވެ. އެފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމުނުކަން ބޭންކުން އަންގާ ތާރީޚުން މިބޭންކުން ނީލަން ނިމުމުން އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެކަން 

ތަ ބޭންކުން އިތުރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ( ނުވަ 10ފެށިގެން 

ް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅި ޖުމްލަ އަގަށްވާ ފައިސާ ބޭންކަށް ދައްކަވަންވާނެއެވެ. ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެހުށަހެޅުން ބާޠިލް ކުރުމަށް ނުވަތަ ދެވަނައަށ

 ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ް އަލުން ފެށުމުގެ ނީލަން ނިންމާލުމުގެ ނުވަތަ ނީލަނ އްހުށަހެޅި ފަރާތަ

މުގެ ދަށަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މިބޭންކުން ކަނޑައަޅައި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ނީލަމުގައި ވިއްކޭ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ގަތްފަރާތުގެ ބެލު

 ބްރާންޗައް ހާޟިރުވެއެވެ. ތިނަދޫަންނަފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ގެންދަންވާނެއެވެ. މި ނީލަމުގައި ވިއްކޭ ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވާނީ ތަކެތި ގ

ުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަކިފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމުމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅައިފިކަން ރަސްމީކޮށް އެފަރާތަކަށް ބޭންކުން އެންގުމުގެ ކުރިން ނީލަން ބާތިލްކ

 ލިބިގެންވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް 

 

 އަގު ހުށަހެޅުން:

 ފޮނުއްވުމަށްއީމެއިލް އަށް  auctions@bml.com.mvކުގެ މި ބޭން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް:

ލިޔެވިފައި  އިބާރާތަކުން މިފަދަ" Purchase of BML Launch( ގައި "Subjectއަދި އީމެއިލް ގެ މައުޟޫ )އެދެމެވެ. 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާައި އީމެއިލް ގ( ންގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކާއެކު، އަގު )ދިވެހި ރުފިޔާއި - އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ:

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ )ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ(  -

 މި ނީލަމާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މުޢާމަލާތް ކުރައްވާނެ ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކާއެކު، އަގު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( - މަ:ނަކުންފުންޏެއް

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް

 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ -

 އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކުންފުނީގެ ޤަރާރުމި ނީލަމާ ގުޅިގެން ބޭންކާ މުޢާމަލާތް ކުރައްވާނެ ފަރާތެއް  -

 އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ސްަދި އާރޓިކަލްކުންފުނީގެ މެމޮރެންޑަމް އ -

 

އަށް ލިބިގެންވާކަމުގައި ބިޑާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ބިޑް ބާތިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 

 ނަވަމެވެ. ދަން

އަށް  6841004ނުވަތަ  6841002 ނަންބަރު ތިނަދޫ ބްރާންޗްގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ

 ( ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.thinadhoo.branch@bml.com.mv)އީމެއިލް:
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އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބޭންކުގެ ބޯޑް  ާިވްސް ޕލކ ގައި މަސައްކަތް ކުރޝަރުޠު: މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނީލަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑ

/އަނބިން، އެއްބަނޑު/ ޑައިރެކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކަށް )އާއިލާ މާނަކުރުމުގައި މައިންބަފައިން، ދަރިން، ފިރިން
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