Shareholder Information Form

ްޙިއްޞާ ާދރުން ގެ މ ަ ުޢ ޫލ ާމތު ފޯމ

Full Name of Shareholder

National Identity Card /
Passport / Registration
No. (for legal entities)

ްޙިއްޞާދާރުގެ ފުރިހަމަ ނަނ
Current Address

/ ުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ
ް ރެޖިސްޓްރޭޝަނ/ ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ
)ަނަންބަރު (ޤާނޫނީ ޝަޙުސެއް ނަމ

Details of the Shareholder
ުޙިއްޞާ ާދރުން ގ ެ މަ ުޢ ޫލ ާމތ

ްމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ

Email Address

Authorised Signatory
(for legal entities)

ްއީމެއިލް އެޑްރެސ
Contact Number

ްސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތ
(ަ)ޤާނޫނީ ޝަޙުސެއް ނަމ

ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

For Shareholders under the age of 18 years or those subject to a legal guardianship order,
please provide the following details of the Guardian.

ު ޤާނޫ ނީ އަމު ެރ ްއގ ެ ަދށުން ބެލެނިވެރި ަޔކު އަ ްއޔަން ކޮ ްށފައި ާވ ޙިއްޞާ ާދރުން ގ ެ ބެލެނިވެރިޔާ ގެ މ ަ ުޢ ޫލ ާމތ،ި އަހަ ުރ ނު ފ ުރޭ ޙިއްޞާ ާދރުން ނާ އ18 ްުއމުރުނ
Full Name of
Parent/Guardian
ްބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަނ

National Identity Card/
Passport No. of
Parent/Guardian
ްބެލެނިވެރިޔާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަނ
ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ/ ުއަންގައިދޭ ކާޑ

Current Address of
Parent/Guardian
ްބެލެނިވެރިޔާ މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ

Email of
Parent/Guardian

Relationship to the
Shareholder

ްބެލެނިވެރިޔާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސ
Contact Number of
Parent/Guardian

ްޙިއްޞާދާރާއި ހުރި ގާތްކަނ

ުބެލެނިވެރިޔާ އަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރ

I declare that my tax residency status as determined pursuant to Section 79(kk)
and Section 79(ll) of the Income Tax Act (Law Number 25/2019) is as follows:

Resident

ެ ވަނަ މާއްދާގ79 ި ވަނަ މާއްދާގެ (ހތ) އަދ79 ެ) ގ25/2019 ުއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫން (ޤާނޫން ނަންބަރ
:ީ އަޅުގަނޑުގެ ވަޒަންވެރިކަމުގެ ހާލަތަކ،ް(ހލ) ގައިވާ މާނަކުރުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިނ

Non-resident

ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއ
ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ފަރާތެއ
Taxpayer Identification Number (TIN) )if available):
:ުޓެކްސް ޕެޔަރ އައިޑެންޑިފިކޭޝަން ނަންބަރ

Withholding Tax
ްވިތު ޯހ ްލ ިޑން ގ ޓެކްސ

For more information

ުއި ތު ރު މަ ޢު ލޫ މާ ތ

Section 55(c)(1) of the Income Tax Act (Law No.25/2019) (the “ITA”), states that
if at the time of (dividend) payment it cannot be determined whether or not the
shareholder who receives the payment is resident in the Maldives, it shall be deemed
that the person is not a resident in the Maldives; and requires the Company to deduct a
non-resident withholding tax of 10% from such payments.

ީ އެ ފައިސާދައްކާ ކުންފުންޏަށް އެނގެން ނެތް ނަމަ އެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކ،ްޙިއްޞާދަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށ
ް އުނިކުރުމަށް ކުންފުނީގެ މައްޗަށ10% ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާރެއް ކަމަށް ބަލައި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާގ
.ެލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވ
:ި) ގައ25/2019 ުއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ

For the purposes of the Law No. 25/2019
‘Resident’ means:
in the case of an individual, any person (i) whose permanent place of living is in
the Maldives; or (ii) who is present in the Maldives or intends to be present in the
Maldives for an aggregate of 183 (One Hundred and Eighty-Three) days or more
in any 12 (Twelve) month period commencing or ending during a tax year; or (iii)
who is an employee or official of the Government of the Maldives and is posted
overseas during a tax year;
in the case of a company, a company: (i) that is incorporated in the Maldives; (ii)
that has its head office in the Maldives; or (iii) the control and management of
which is in the Maldives. (s.79(kk) Law No. 25/2019)
‘Person not resident in the Maldives’, means any person that is not a ‘resident’ or ‘a
person temporarily resident in the Maldives’ (s.79(ll) Law No. 25/2019)
‘Person temporarily resident in the Maldives’ means individuals resident in the
Maldives under s.79(kk) Law No. 25/2019 who is (i) permitted to stay in the
Maldives under the Maldives Immigration Act (Law number 1/2007); and (ii) is not
married to a Maldivian.

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc
Dhiraagu Head Office, Ameenee Magu, P.O. Box 2082, Male’ 20403, Republic of Maldives

ޭ) ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިވިޑެންޑް ފައިސާދައްކާއިރު އެފައިސާލިބ1()(ނ55 ެ) ގ25/2019 ުއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫން (ޤާނޫނު ނަންބަރ
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:ީ‘ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް’ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ
ަ ) ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭ ނުވަތii ( ަ) އެ މީހަކު ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި މީހަކަށް؛ ނުވަތi( ަފަރުދަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމ
ް (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް) ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރެފައިވާ ނުވަތަ ހުންނަނ183 ،ި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައ12 ޭނިމ
ަ ) ނުވަތަ ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތiii( ގަސްތުކުރާ މީހަކަށް؛
.ެއޮފިޝަލަކަށެވ
ި ) އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރii ( ަ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް؛ ނުވަތi ( ަކުންފުންޏަކާގުޅޭ ގޮތުންނަމ
ަ ވަނ79 ެ ގ25/2019 ު (ޤާނޫނު ނަންބަރ.ެ) އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ކޮންޓްރޯލް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ކުންފުންޏަކަށެވiii( ަކުންފުންޏަކަށް؛ ނުވަތ
))މާއްދާގެ (ހތ
ް‘ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރި ވެފައިނުވާ ފަރާތް’ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީ ގޮތުނ
)) ވަނަ މާއްދާގެ (ހލ79 ެ ގ25/2019 ު (ޤާނޫނު ނަންބަރ.ެވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވ
ެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހތ) ގ79 ެ ގ25/2019 ުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރ

’ް‘ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތ

ް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެދަށުނ1/2007 ު) ޤާނޫނު ނަންބަރi ( ްދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިނ
ެ ގ25/2019 ު (ޤާނޫނު ނަންބަރ.ް ) ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން އުޅޭމީހަކަށްނުވުނii( ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީއަކަށްވުން؛ އަދ
)) ވަނަ މާއްދާގެ (ހގ79

ނ ޕލކ
ް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،20403 ެ މާލ،2082 ް ބޮކްސ.ޯއ.ީ ޕ،ު އަމީނީ މަގ،ްދިރާގު ހެޑް އޮފީސ

(MVR Accounts only)

(ް)ހަމައެކަނި ރުފިޔާ އެކައުންޓ
Account Holder Name
ްއެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަނ

Dividend Payment Request
ްޙިއްޞާ ގ ެ ފައި ާދ ނެން ގ ެ ުވމ ަ ްށ އެދޭ ގޮތ

Preferred Account Number
ުޖަމާކުރަންއެދޭ އެކައުންޓް ނަންބަރ
Bank Name
ްޖަމާކުރަންއެދޭ ބޭންކުގެ ނަނ

(If the Account Holder is not the Shareholder)

(ަ)ޙިއްޞާދަރަކީ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަމ
Relationship between
the Account Holder and
the Shareholder

Account Holder’s
National Identity Card /
Passport / Registration
No. (for legal entities)

ިއެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތާއ
ްޙިއްޞާދަރާއި ހުރި ގުޅުނ

ިއެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހ
/ ުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ
ް ރެޖިސްޓްޝަނ/ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ
)ަނަންބަރު (ޤާނޫނީ ޝަޙުސެއް ނަމ

Contact Number of
Account Holder

Email of
Account Holder

ްއެކައުންޓް ވެރިފަރާތަށ
ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

ެއެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގ
ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

I/We hereby declare to Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc that:

.ެއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް އިޤްރާރުވަމެވ/ުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑ

1) the information provided in this form is true and accurate. I/We further agree
that Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc shall not be held liable to any loss that may
arise as a result of any misrepresentation or inaccuracy of the information
provided in this form;

،ި އަދ.ެއަޅުގަނޑުމެން މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމެވ/ު( އަޅުގަނޑ1
ެމިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތަކަށްވެގެން ލިބިދާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ދިވެހިރާއްޖޭގ
.ެއަޅުގަނޑުމެން އިޤްރާރުވަމެވ/ުގުޅުން ޕލކ ގެ ފަރާތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވެ އަޅުގަނޑ

2) I/We hereby grant consent for dividend payments to be deposited to the
account provided in this form. I/We further agree that Dhivehi Raajjeyge Gulhun
Plc shall be exempt from any liability or responsibility for any dividend payments
after it has been paid to the account provided in this form;

ްގ ޖަމާކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށ
ެ ާއަޅުގަނޑުމެން މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދ/ު( އަޅުގަނޑ2
ެއސާ ޖަމާކުރުމާއި ގުޅިގެން ލިބިދާނ
ި ަ އެފ،ު މި ފޯމުގައިވާ އެކައުންޓަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ޖަމާކުރުމަށްފަހ.ެއެއްބަސްވަމެވ
ެއެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާއާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ބަރީއަވެގެންވާކަމަށް އެއްބަސްވ
.ެއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް އިޤްރާރުވަމެވ/ުއަޅުގަނޑ

Declaration
އިޤްރާ ުރ

3) I/We also declare that any change in my residency status will immediately be
informed to Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc and that my failure to do so may result
in Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc withholding tax in accordance with the Income
Tax Act or any similar replacement or additional tax; and
4) where the MIRA asserts that Dhiraagu did not properly withhold tax from
amounts paid to you because you failed to notify Dhiraagu and/or MIRA of a
change in residency status resulting in the payment made to you being subject
to withholding tax, you shall, within 10 days after written demand thereof,
indemnify and hold harmless Dhiraagu for all amounts paid, directly or indirectly,
by Dhiraagu as withholding tax or otherwise, together with all expenses incurred,
including legal expenses and any other out-of-pocket expenses, whether or not
such withholding tax was correctly or legally imposed or asserted by the MIRA.
An audit report, notice of tax assessment or any other demand by the MIRA as
to the amount of such payment or liability delivered to you by Dhiraagu shall be
conclusive proof of existence of such payment or liability. You agree to hereby
authorise Dhiraagu to set off and apply any and all amounts at any time owing to
you by Dhiraagu pursuant to any continuing business arrangement you have with
Dhiraagu.

ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒަންވަރިކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް އެކަނ/ު( އަޅުގަނޑ3
/ު އަދި އެފަދަ ބަދަލެއް ވަގުތުން އެންގުމުގައި އަޅުގަނޑ.ެއަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވ/ުވަގުތުން އެންގުމަށް އަޅުގަނޑ
ި) އަދި އޭގެ ބަދަލުގައ25/2019 ު އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ،ައަޅުގަނޑުމެން އިހުމާލުވެއްޖެނަމ
ފާސްކުރެވޭ ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ އެހެން ޤާނޫނަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަށް ވިތްހޯލްޑިންގ
.ެއަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވ/ުޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ޤާބޫލުކޮށް އެފަދައިން ޓެކްސް އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑ
ިނުވަތަ މީރާއަށް އެންގުމުގައ/ިއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒަންވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އަދ/ު( އަޅުގަނޑ4
/ު އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އިން އަޅުގަނޑ،ްއަޅުގަނޑުމެން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުނ/ުއަޅުގަނޑ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިރާގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ވިތްހޯލްޑިންގ
ާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އިން ލިޔުމުން އަންގާ އެންގުމަކ،ަޓެކްސް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމ
ް ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަށްޓަކައި ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތުނ،ި ދުވަހުގެ ތެރޭގައ10 ްގުޅިގެނ
ްއަޅުގަނޑުމެނ/ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އިން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާގެ ބަދަލު ފުރިހަމައަށް ދޭން އަޅުގަނޑ
ި ޤާނޫނީ ޚަރަދުތަކާއ،ް އެއީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސ،ި މީގެ ތެރޭގައ.ެއެއްބަސްވަމެވ
ް ފަހުން އޭގެ ބަދަލު ލިބިދާނެ ފަދަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނޭގޮތުން ދިރާގުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތަކަށ،ްމިނޫންވެސ
ެ ޓެކްސް އެސެސްމެންޓެއްގ،ް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއ،ި މިފަދައިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމަށްޓަކައ.ެފުރިހަމަ ބަދަލު ދިނުން ހިމެނެއެވ
ޭ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހ،ް ނުވަތަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅައިފިކަން އެނގޭ އެނޫންވެސް އެންގުމަކުނ،ްނޯޓިސ
ޭ އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހ.ެޚަރަދު ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ޒިއްމާގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ޢަދަދު ފުރިހަމައަށް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވ
،ްއަޅުގަނޑުމެންނާއި ދެމެދު އޮތް ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެނ/ުޢަދަދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އާއި އަޅުގަނޑ
ުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން އަޅައިކެނޑުމާމެދ/ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ އިން އަޅުގަނޑ
.ެއަޅުގަނޑުމެންގެ އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް އެއްބަސްވަމެވ/ުއަޅުގަނޑ

Signature and Seal
ުސޮ އި އަދި ތަ ްއގަނޑ

Date
ާތރީ ްޚ

Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc
Dhiraagu Head Office, Ameenee Magu, P.O. Box 2082, Male’ 20403, Republic of Maldives
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ނ ޕލކ
ް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،20403 ެ މާލ،2082 ް ބޮކްސ.ޯއ.ީ ޕ،ު އަމީނީ މަގ،ްދިރާގު ހެޑް އޮފީސ

Individual Shareholders

ަޙިއްޞާދާރަކީ ފަރުދެއް ނަމ
Copy of the Shareholder’s National ID Card for Maldivians, and Passport for foreigners.
ް ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއ،ްޙިއްޞާދާރަކީ ދިވެއްސެއް ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއ
Copy of Bank Slip, or Bank Statement confirming the Account Holder’s Name and preferred Bank Account Number.
ްޙިއްޞާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރަން އެދޭ ބޭންކު އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތާއި އެކައުންޓް ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ބޭންކް ސްލިޕެއް ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓެއ
Shareholders under the age of 18 years or those subject to a legal guardianship order, need to submit the following in
addition to the documents above.

ް އަހަރު ނުފުރޭ ޙިއްޞާދާރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބެލެނިވެރިޔަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާދާރެއްނަމަ އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަށ18 ްއުމުރުނ
Copy of the Parent/Guardian’s National ID Card for Maldivians, and Passport for foreigners.
ް ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއ،ްބެލެނިވެރިޔާ އަކީ ދިވެއްސެއް ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއ
Documentary evidence of relationship between Shareholder and the Parent/Guardian (such as Birth Certificate or legal
documents).

Documents Checklist
ށހަޅ ަން ޖ ެ ޭހ ލި ެޔ ިކޔުން ތަ ްއ
ަ މިފ ޯ ާމއި އެކު ުހ

ްޙިއްޞާދާރާއި ބެލެނިވެރިޔާ ދެމެދު ހުރި ގާތްކަން އަންގާދޭ ލިޔުމެއް (ޙިއްޞާދާރުގެ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާކަމުގެ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް) ހުށަހެޅުނ
Where the Bank Account provided by the Sharholder is in another person’s name, Shareholders need to submit the
following in addition to the documents above.

ްޙިއްޞާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރަން އެދޭ އަކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޙިއްޞާދާރުނޫންނަމަ އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ
Copy of the Account Holder’s National ID Card for Maldivians, and Passport for foreigners.
ް ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއ،ްއެކައުންޓް ގެ ވެރިފަރާތަކީ ދިވެއްސެއް ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއ
For Shareholders who are not minors, a letter requesting to make dividend payments to the other person’s Bank Account
along with details of the Account Holder and the Bank Account.
ެ އެ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތާއި އެކައުންޓް ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް އ،ަވ ޙިއްޞާދާރަކު އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރަން އެދޭ ނަމ
ާ ި އަހަރު ފުރިފައ18 ްއުމުރުނ
ްދ ޖަމާކުރަން އެދި ސިޓީ އެއް ހުށަހެޅުނ
ާ ިޓކަށް ޙިއްޞާގެ ފައ
ަ ްއެކައުނ
Documentary evidence of relationship between Shareholder and the Account Holder (such as Birth Certificate, Marriage
Certificate or other legal documents).
)ް ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނީ ލިޔުމެއ،ްޙިއްޞާދާރާއި އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތާއި ދެމެދު ހުރި ގާތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް (ޙިއްޞާދާރުގެ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓ
ްހުށަހެޅުނ

Shareholders who are legal entities

ަޙިއްޞާދާރަކީ ޤާނޫނީ ޝަޙުސެއްނަމ
Copy of the Shareholder’s Certificate of Registration.
ްޙިއްޞާދާރަކީ ޤާނޫނީ ޝަޙުސެއްނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއ
Board resolution authorising a signatory to act on its behalf and indicating the purpose of payments and the Bank
Account details, accompanied by the identity documents of the directors authorised to the sign board resolution.
ްނ އެދޭ ބޭންކް އެކައުންޓ
ް ަ އަދި ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރ،ާ އެ ޝަހުސެއްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތް ބަޔާންކޮށްފައިވ،ަޙިއްޞާދާރަކީ ޤާނޫނީ ޝަހުސެއް ނަމ
ިރކީ ދިވެއްސެއް ނަމަ ދިވެހ
ަ ަ ޑައިރެކްޓ.ް ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޑައިރެކްޓަރުންގެ އައިޑެންޓިޓީ އަންގައިދޭ ލިޔުނ.ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންއެއް ހުށަހެޅުނ
ް ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއ،ްރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއ
Copy of Bank Slip, or Bank Statement confirming the Account Holder’s Name and Bank Account Number provided.
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