c
Maldives Securities Depository Company Pvt Ltd

Ref No.:
:ރެފް ނަންބަރ

6th Floor, M. Gold Hill, Chaandhanee Magu, Male’
Phone: 330 6868, Fax: 330 5034
Website: www.msd.com.mv
E‐mail: msd@mse.com.mv

/

Securities Deposit / Withdrawal / PST Form (Form 08)
(08 ް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް )ފޯމ/ ް ނެގުމަށ/ ްސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓް ކުރުމަށ

1‐

Withdraw Shares:
:ނ
ް ަޙިއްސާ ނަގ

Transfer Shares:
:ނ
ް ަޙިއްސާ ބަދަލުކުރ

Want to:

Deposit Shares:
:ްޙިއްސާ ޖަމާކުރަނ

:ީބޭނުންވަނ

:ު ބަދަލުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢްލޫމާތ/ ެޙިއްސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތުގ

Details of Depositor / Transferor:

-1

Name: ............................................................................................................................................. : ްނަނ
Permanent Address: ....................................................................................................................... :ްދާއިމީ އެޑްރެސ
ID No. / Company Reg. No.: .................................................................................... : ު ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ/ ުކާޑ.ީޑ.ިއައ
MSD A/C No.: .............................................................................................................. :ު އެކައުންޓް ނަންބަރ.ީޑ.ްއެސ.ްއެމ
Phone Number: ...............................................................................................................................:ުފޯން ނަންބަރ
Relationship with the Transferee: .................................................................................:ްޙިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތާ ހުރި ޢާއިލީ ގުޅުނ
2‐

:ްޙިއްސާއާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތ

Details of Share Certificate:

-2

Issuing Company: ......................................................................................................................... : ްކުންފުނީގެ ނަނ
No. of shares to be Transferred/Deposited/Withdrawn:...........................................................:ަދ
ު ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙިއްސާގެ ޢަދ/ްނެގުމަށ/ްޖަމާކުރުމަށ

Type of shares: .............................................................................................................................. :ްޙިއްސާގެ ބާވަތ
Certificate No.: ........................................................................................................................ : ުސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ
Registry No.: .............................................................................................................................:ުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ
:ު ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢްލޫމާތ/ ެޙިއްސާ ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގ

3‐ Details of Withdrawer / Transferee:

Name: ............................................................................................................................................. : ްނަނ
Permanent Address: ....................................................................................................................... :ްދާއިމީ އެޑްރެސ
ID No. / Company Reg. No.: .................................................................................... : ު ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ/ ުކާޑ.ީޑ.ިއައ
MSD A/C No.: ............................................................................................................... :ު އެކައުންޓް ނަންބަރ.ީޑ.ްއެސ.ްއެމ
Phone Number: ...............................................................................................................................:ުފޯން ނަންބަރ
I hereby agree that the information submitted in this form is true and accurate.
.ެއަޅުގަނޑު މި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގައި މިހުށަހަޅާ މަޢްލޫމާތަކީ ތެދު މަޢްލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވ
:ެއައްޔަންކުރާ ހެކިވެރިޔާގ

Details of Witness:

Signature:....................................... : ިސޮއ

Signature:....................................... : ިސޮއ

ަކުންފުނީގެ ސިއްކ

Date:............................................. : ްތާރީޚ

Date:............................................. : ްތާރީޚ

Company Stamp

Name:........................................... : ްނަނ

Name:........................................... : ްނަނ

Designation:..................................... : ްމަޤާމ

NIC No:............................. : ުކާޑު ނަންބަރ.ީޑ.ިއައ

ި ކުންފުނިތަކާއި ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަނުން މިފޯމް ފުރުއްވާނަމަ މިފޯމްގައ:ްނޯޓ

Note: If the form is filled by in the name of businesses, clubs or
associations then it should be signed by an authorized person with
the designation and company stamp.

Broker's Signature & Dealing
Company Stamp

Date:...............................
ްތާރީޚ

:ެޙިއްސާގެ ވެރިފަރާތުގ

Shareholder’s:

.ެސޮއިކުރާނީ އެކުންފުނިން ނުވަތަ ޖަމާޢަތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވ
.ެއަދި ސޮއި ކުރާ ފަރާތުގެ މަޤާމާއި ކުންފުނީގެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވ

Broker License No:

ުބްރޯކަރ ލައިސެންސް ނަންބަރ

(ުޑީގެ ބޭނުމަށް )ޙިއްސާ ޖަމާ ކުރާއިރ.ްއެސ.ްއެމ

MSD use (for deposits only)

Ref No.:

Received by:

/

ުރެފް ނަންބަރ

ްބަލައިގަތް ފަރާތ

Date:

Share Certificate No.:
ުޙިއްސާ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ

ްތާރީޚ

...................................
Signature & Stamp

...................................

With this slip you have received a copy of your share certificate. We shall deposit your shares once the company confirms the share certificate is true and accurate.
.ެޑީ އެކައުންޓަށް މިޙިއްސާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވ.ްއެސ.ް އަދި ޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ޞައްޙަކަން ކުންފުނިން އެންގުމުން ތިފަރާތުގެ އެމ.ެޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީއެއް މިސިލިޕްއާއިއެކު ރައްދުކުރީމެވ
msd@mse.com.mv :ްމެއިލ-ީއ

Fax No.: 330 5034 :ްފެކްސ

Contact No.: 330 6868 :ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

-3

ޙިއްސާ ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
U

 ޙިއްސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް /ނެގުމަށް /ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް )ފޯމް .(8
އއި.ޑީ.ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ އަދި ހެކިވެރިއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި
 ޙިއްސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތުގެ ަ
ފޮޓޯކޮޕީ 01) .މެއި  2003ގެ ފަހުން ހައްދާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި .ޑީ ކާޑު(
 ޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ.
އސް.ޑީއަށް ހާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ
 ޙިއްސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތަށް އެމްެ .
ތަކެތީގެ އިތުރަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ސ.ޑީއަށް އެޑްރެސްކޮށް ޙިއްސާގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔެފައިވާ ސިޓީ.
 .1ޙިއްސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކަންތައް އެހެންފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމަށް އެމް.އެ ް
 .2ޖަމާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ ) 01މެއި
 2003ގެ ފަހުން ހައްދަވައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި.ޑީ.ކާޑު(

ނޯޓް:
•

ސ.ޑީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ޖެހޭނެއެވެ.
ޙިއްސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އެ ް

•

ނމަ،
ޖަމާކުރެވޭނީ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ޖުމްލަ އަދަދެވެ) .މިސާލަކަށް ސެޓްފިކެޓްގައިވަނީ ) 100ސަތޭކަ( ހިއްސާ ކަމުގައި ވަނީ ަ
ޖަމާކުރެވޭނީ އެޢަދަދެވެ.

•

ހިއްސާ ޖަމާކުރާފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

•

ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ:
ސ.ޑީ(އިން:
 .1މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ޕވޓ ލޓޑ )އެމް.އެ ް
ސ.ޑީގެ ވެބްސައިޓްއިންwww.msd.com.mv :
 .2އެމް.އެ ް
 .3ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތަކުން.

ނޯޓް 01 :މެއި  2003ގެ ކުރިން ހަދާފައިވާް އައި.ޑީ.ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

Maldives Securities Depository Pvt Ltd
M. Gold Hill, 6th Floor, Chaandhanee Magu, 20189, Malé, Maldives
T: +960 330 6868, F: +960 330 5034
E: msd@mse.com.mv, W: www.msd.com.mv
Reg. No.: C-85/2008

އެމް.އެސް.ޑީ ގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާ ނެގުން )ވިތްޑްރޯވ ކުރުން( ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓަށް ބަދަލުކުރުން:
U

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
U

ޞ ޑިޕޮސިޓް ކުރުމަށް /ނެގުމަށް /ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް )ފޯމް .(8
ޙއް ާ
ި 
 ޙިއްޞާ ނަގަން އެދޭފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ.
 ހެކިވެރިއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ ) 01މެއި  2003ގެ ފަހުން ހައްދާފައިވާ
ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި .ޑީ ކާޑު(
އސް.ޑީ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ފޯމާއެކު )ކޮންމެ ވިތްޑްރޯވަލްއަކަށް(  20/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް އެމްެ .
އޞާގެ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ވެރިފަރާތާއެވެ.
ހ ް
ި 
ސ.ޑީ އަށް ޚާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު ތިރީގައިވާ
ޞ ގެ ސެޓްފިކެޓް ބަލާ ވެރިފަރާތަށް އެމް.އެ ް
ޙއް ާ
ި 
ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އސް.ޑީ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ޙިއްސާގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔެފައިވާ ސިޓީ.
ޞ ގެ ސެޓްފިކެޓް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދި އެމްެ .
ޙއް ާ
ި .1
 .2ހަވާލުކުރެވުނު މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ 01) .މެއި  2003ގެ ފަހުން
ހައްދާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި .ޑީ ކާޑު(

•

ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ:
ސ.ޑީ(އިން:
 .1މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ޕވޓ ލޓޑ )އެމް.އެ ް
ސ.ޑީގެ ވެބްސައިޓްއިންwww.msd.com.mv :
 .2އެމް.އެ ް

ނޯޓް 01 :މެއި  2003ގެ ކުރިން ހަދާފައިވާް އައި.ޑީ.ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ޙިއްޞާގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން )ފިޒިކަލް ޝެއަރ ޓްރާންފަރ ކުރުން(:
U

ޙިއްޞާގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
 .1އެމް .އެސް .އީ)ޙިއްސާގެ ބާޒާރު( ގައި ޓްރޭޑް ކުރެވިގެން މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރުން.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރައްވާ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު ކުރުން.
 .3ހަމަ އެކަނި ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަނބި ،ފިރި ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،ކާފަ ،މާމަ ،ދަރިން )ކާފަ މާމަ ދަރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް( ،އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ،
އެއްބަފާ ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހުންނަށް ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުންެ.

ހުށްހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
U



ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް )ފޯމް (8



ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތް ،ބަދަލު ކުރެވޭ ފަރާތް އަދި ހެކިވެރިއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ ) 01މެއި 2003
ގެ ފަހުން ހައްދާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި .ޑީ ކާޑު(



ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތުގެ ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ.



ޙިއްޞާ ބަދަލު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ )ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވާނަމަ( ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ .



ޙިއްޞާގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ ،ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ފޯމާއެކު )ކޮންމެ ޓްރާންސްފާއަކަށް(  50/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް އެމް.އެސް.ޑީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާ ފަރާތަށް އެމް.އެސް.ޑީއަށް ހާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ
އިތުރަށް ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
.1

ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާ ފޯމް )ފޯމް (8އަދި ސެޓްފިކެޓް އެހެންފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމަށް ޙިއްޞާގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔެފައިވާ ސިޓީ) .މިސިޓީ
އެޑްރެސް ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ(.

.2

ޙިއްޞާ ބަދަލުކުރާފޯމް )ފޯމް  (8ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ 01) .މެއި
 2003ގެ ފަހުން ހައްދާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި .ޑީ ކާޑު(



ޙިއްސާ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން އާ ސެޓްފިކެޓް ނެގުމަށް އެމް .އެސް .ޑީ އަށް ހާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު ޙިއްސާ
ބަދަލު ކުރެވޭ ފަރާތުން އާ ސެޓްފިކެޓް ނެގުމަށް އެހެންފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ނޯޓް:
• ޙިއްސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ޙިއްސާގެ ފައިދާ ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ.

• ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ:
.1

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ )އެމް.އެސް.ޑީ(އިން:

.2

އެމް.އެސް.ޑީގެ ވެބްސައިޓްއިންwww.msd.com.mv :
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