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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީސް
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

  ބޯޑަކަށްސިޔާސީ ަމާގމަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެްއގެ 

 އެެސޓް ޑެކްލަޭރޝަން ފޯމު  މީހާގެ އްަޔްނކުރާއަރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

 
 2023މާރިޗު  6 ތާރީޚު:

 ލޫމާތު އުމަ އާންމު .1

 އިބ ރާހީމ   ޢިމ ރާނ  އަލ ފާޟިލ  ފުރިހަމަ ނަނ  

 ނައިބު ސަރވިސަސ ގެ ސޯޝަލ   އެނ ޑ  ފެމިލީ  ،ޖެނ ޑަރ އޮފ  މިނިސ ޓަރ މަގާމު

 

 ލިބުނު އާމްދަނީ  ތެރޭގައިހުގެ މަސްދުވަ 6ފާއިތުވި  .2

 )ރުފިޔާ( ޖުމުލަ ތަފުސީލު 

 153,000.00 ވަޒީފާއިނ  ލިބުނު މުސާރަ 

އިމާރަތ ކޮށ  ނިމި ގޭގެ ވެރިފަރާތ ތަކާއި ޙަވާލ ކުރެވެނ ދެނ  ދިރިއުޅުމަށ ޓަކައި ދެވޭ  މާކުނ ގެ.މކުލި )
 ޢިނާޔަތ (

90,000.00 

 - ބަނާނާ ޗިޕ ސ  )އަމިއ ލަ ވިޔަފާރި( މިހާރު އުވާލެވިފައި

 - ޙިއ ޞާދާރު( %33ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  )އޯބިޓ ސ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ  

 - ޙިއ ޞާދާރު( އަލައ  ރެޖިސ ޓަރ ކުރެވިފައި  %20އޮޑިނ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  )

 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 6ފާއިތުވި  .3

 )ރުފިޔާ( ޖުމުލަ ތަފުސީލު 

 227,767.44 ވަޒީފާއިނ  ލިބުނު މުސާރަ 

 96,000.00 ބޯޑު މެނ ބަރެއ ގެ ގޮތުނ  ލިބުނު އެލަވަނ ސ  

 
 މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި މުދާ / ވިޔަފާރި މަސްލަހަތު .4

 )ރުފިޔާ( އަގު ތަފުސީލު 

 250,000.00 ބަނާނާ ޗިޕ ސ  )އަމިއ ލަ ވިޔަފާރި( މިހާރު ހުއ ޓާލެވިފައި

 650,000.00 ޙިއ ޞާދާރު( %33އޯބިޓ ސ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  )

 85,000.00 (AA0L P8707)ސައިކަލ  
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 200,000.00 (AB1A P6919)ކާރު 

 - ވިއ ކާލެވިފައި، ރެޖިސ ޓ ރީ ބަދަލުނުކުރެވިފައި  (AA0C P6479)ސައިކަލ  

 - ވިއ ކާލެވިފައި، ރެޖިސ ޓ ރީ ބަދަލުނުކުރެވިފައި  (AA0D P7013)ސައިކަލ  

 - ވިއ ކާލެވިފައި، ރެޖިސ ޓ ރީ ބަދަލުނުކުރެވިފައި  (AA0E P8653)ސައިކަލ  

 
 ސްޓޭޓްމަންޓް ދޭ ތާރީޚުގައި ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ .5

 )ރުފިޔާ( ޖުމުލަ ތަފުސީލު 

 3,389.18 ރުފިޔާ ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުނ ޓ  ގައި( 2ބޭނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  )

 USD 401 ބޭނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  )ޔޫ.އެސ  ޑޮލަރު އެކައުނ ޓ  ގައި(

 20,226.36 ރުފިޔާ މޯލ ޑިވ ސ  އިސ ލާމިކ  ބޭނ ކ  
 

 ލޯނާއި ދަރަނި .6

 )ރުފިޔާ( ޖުމުލަ ތަފުސީލު 

 69,662.11 ލުއި ލޯނ  –ބޭނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  

 14,994.81 ލުއި ލޯނ  –ބޭނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  
 87,526.70 އުޖާލާ - މޯލ ޑިވ ސ  އިސ ލާމިކ  ބޭނ ކ 

 12,298.34 އުޖާލާ - އިސ ލާމިކ  ބޭނ ކ މޯލ ޑިވ ސ  
 15,143.18 އުޖާލާ - މޯލ ޑިވ ސ  އިސ ލާމިކ  ބޭނ ކ 
 18,816.51 އުޖާލާ - މޯލ ޑިވ ސ  އިސ ލާމިކ  ބޭނ ކ 

 

 އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ ނަމުގައި ހުރި ލޯނާއި ދަރަނި .7

 )ރުފިޔާ( ޖުމުލަ ތަފުސީލު 

  ނެތ 

 

 


