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 38 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

 

 ވަތުއުޖަލްސާގެ ދަ .1

ވަތު އަރުވަމެވެ. އުދާރުންނަށް ދަހިއްސާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި އާވަނަ އަހަރީ  38ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

 އިގަ 10:00 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ 2021 ޖުލައި 15 ނީންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވައާއަހަރީ  ބޭންކުގެ

 ވެ. މެދުވެރިކޮށެ "ފަހިވޯޓް" ންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްއޮ)އެމް.އެސް.ޑީ( ގެ ޓަރީ ޒިމޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .2

 

 އާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.ރުކީރިތި ޤު .1

 މިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢުންމު ޖަލްސާގެ ޔައާވަނަ އަހަރީ  37 .2

 ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން. ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ 2020 ޑިސެމްބަރު 31 .3

 ފާސްކުރުން.  ޓުޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯ .4

 .ފާސްކުރުން ޅާ ފައިދާހަދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހިއްސާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .5

 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.ހޮވާ އޮޑިޓަރުން ކުންފުނީގެ ވަނަ އަހަރަށް  2021 .6

 ބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.ންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެ .7

 ފާސްކުރުން. ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިއާމެދު ޖޫރަގެ އުބޯޑުގެ މެންބަރުން ޑިރެކްޓަރުން .8

 .ޔާލު ފާޅުކުރުންޚިގެ ދާރުންހިއްސާ .9

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .10

 

 ާވާހަކަ  މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވ

 ދެންނެވީމެވެ.ލޫމާތަށްޓަކައި ޢުދާރުންގެ މަހިއްސާއެންމެހައި 

 

 ދުވަހުގެއާދިއްތަ  ވާ  2021 ޖުލައި 11 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން

އަދި ސުވާލު  ވުން އެދެމެވެ.އްފޮނުއަށް އީމެއިލް  corporateaffairs@bml.com.mv މި ބޭންކުގެ  ގެ ކުރިން 0014:

 ނަންބަރު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ޑުވާއިރު ހިއްސާދާރުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އައިޑީ ކާއްފޮނު
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 ކުރުންޓަރީރަޖިސް-ޕްރީ އަށްޖަލްސާ)ހ(  .3

މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި އްވަނީ އޮންލައިން ވަސީލަތެއް ބާ ންމު ޖަލްސާއާވަނަ އަހަރީ  38ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

 2021 ޖޫން 30 އަދި ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުންސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުން ވުމުން، މި ޖަލް

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ގެ ނިޔަލަށް  10:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2021 ޖުލައި 13އިން  10:00ދުވަހުގެ ބުދަ   ވާ

 ރަޖިސްޓަރީ ގެ ނިޔަލަށްމުއްދަތު މި ހަމަޖެހިފައިވަނީމި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވިގެންދާނެއެވެ. 

 ދަންނަވަމެވެ.ޓަކައި ށްހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި  ފުރިހަމަކުރައްވާ

އިންފިނިޓީ" “އެސް.ޑީގެ އޮންލައިން ސިސްޓަމް އެމް. ހިއްސާދާރުންމިގޮތުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ 

https://infinity.mv/ ްރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  ނުވަތަ ،މެދުވެރިކޮށcorporateaffairs@bml.com.mv  

 ގެބޭންކުގެ ވެބްސައިޓު ވިދާނެއެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ފޯމުތައްވެކުރެއް އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓްރީ

relations-https://www.bankofmaldives.com.mv/investor ިޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ. ލިންކުން މ    

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެވެ. އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ޚި އޮންލައިންއެމް.އެސް.ޑީ ގެ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަކީ 

ޑީ .އެސް.ސާދާރުންނަށެވެ. އެމްއްވާފައިވާ ހިޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅު.އެސް.ންއަޕް ކުރެއްވޭނީ އެމްއިލޮގިން ނުވަތަ ސަ

ޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވަން .ސްއެ.އެމް އްވުމަށްޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރެ ނުވާނަމަ އިންފިނިޓީވާފައިއްހުޅު އެކައުންޓް

 ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ށް މަހުޅުވުޑީ އެކައުންޓް .އެސް.އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އިން އެމް

 އަށް ވަންނަވާ /https://infinity.mvޓް ލިންކް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް ވެބްސައި .1

2. “Create Infinity ID”  ިނަންބަރު އަދި އީމެއިލް  އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، ފޯނު ރެއްވުމަށްފަހުޔާރުކުޚ

 އެޑްރެސް ޖައްސަވާ

 Open an“ނުވާނަމަ ވާފައިއްހުޅުޑީ އެކައުންޓެއް .ސްއެ.މްޖެއްސެވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރުގައި އެ .3

Account”  ިޔާރުކުރައްވާޚ 

 ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ ކުރައްްވާ އަދިމާތެއް ފުރިހަމަސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މައުލޫ .4

 އަށް ފިތާލައްވާ" Continue"ލޫމާތުކަމަށް ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދި ޢުފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މަ .5

 އަށް ފިތާލައްވާ" Continueވުމަށްފަހު ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދި "ޅުސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޤުރާރު ވިދާ .6

ޒަރިއްޔާއިން  އިލްގެ)އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު އީމެ " ކުރައްވSubmitާ" އެޕްލިކޭޝަން .7

 (ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ވުމަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ސައިންއަޕް ކުރައްވާ އްއެކައުންޓް ހުޅު .8

 ޖެއްސެވުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކުރައްވާ "Security Token" ވަޑައިގެންނެވިއެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް އަށް ލިބި .9

  އްވެވޭނެ.ކުރެ ލޮގިންއަށް ލްޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަ " Password" އަދި "Username" އްވިރެޔާރުކުޚި .10

 

https://infinity.mv/
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 ންއިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރު

1. https://infinity.mv/  ައިގަންނަވާ.މި ވެބްލިންކް އަށް ވަޑ 

 ކުރައްވައިގެންބޭނުން އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާ ހިއްސާދާރެއްނަމަ، ޔޫސަރނޭމް އަދި ޕާސްވޯރޑްއައިޑީ  އިންފިނިޓީ .2

 ލޮގިންކުރައްވާ.

ގެ އަހަރީ އަދި ބޭންކު މި ޓެބަށް ފިތާލައްވާ "FahiVote"އެކައުންޓަށް ލޮގިންކުރެއްވުމަށްފަހު، އައިޑީ ފިނިޓީ އިން .3

 ޔާރުކުރައްވާ.ޚިއާންމު ޖަލްސާ 

4. "Self-Registration / Pre-Registration " ްޔާރުކުރައްވާ "ޚިމި ޓެބRegister " ިފިތާލައްވާ. ޓެބަށްްމ 

 

 ވިފައިވާނެއެވެ.ކުރެއިއު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާ ރީރަޖިސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ

ފޯނު ނަންބަރު  3306868އިތުރު މައުލޫމާތު އެމް.އެސް.ޑީ ގެ  ރުމާ ގުޅޭރަޖިސްޓްރީ ކު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިންފިނިޓީ

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv އީމެއިލްއަދި 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް (ނ)

 ދަފްތަރުގައި ދާރުންގެހިއްސާނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ  ގެ 2021 ޖުލައި 06 މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ

 ހިއްސާދާރުންނަށެވެ. ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ

 ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން( ނ)

ހިއްސާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިނުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވަވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކްސީ 

 corporateaffairs@bml.com.mv އީމެއިލް ގަޑިއިރު ކުރިން ބޭންކުގެ 48 ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ،ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު

ޖަލްސާއަށް  މި ހުސަކުންޝަޤާނޫނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އަދި ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި، .އެދެމެވެ ވުންއްފޮނު އަށް

އެ  ތަމްސީލުކުރުމަށް ހުސެއްޝައެ ޤާނޫނީ މީހަކު ފޮނުއްވަވާނަމަ އެ ފޮނުއްވާ ފަރާތަކީ މިޖަލްސާއަށް އެމީހަކު ހާޟިރުވާ 

 ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ގެބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްމެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުންނަށް  ފޯމް ޕްރޮކްސީ

relations-https://www.bankofmaldives.com.mv/investor  ްވާނެއެވެ.ފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަ އިން މި ލިންކ 

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އީމެއިލް  އެންމެހާ މައުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ފޯމާއެކު މި

 corporateaffairs@bml.com.mv ުވުން އެދެމެވެ.އްއަށް ފޮނ  

އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެމް.އެސް.ޑީ ގެ ގޮތުގައި އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެންހޯލްޑަރު ޕްރޮކްސީ

 މި ލިންކްއިން އޮންލައިންކޮށް ފަރާތްތަކަށް އެކައުންޓެއް އޮންނައިންފިނިޓީ  ގައި އެމް.އެސް.ޑީނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވަ

 /infinity.mv/https:/ .ެރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވ  

https://infinity.mv/
mailto:support@depository.mv
mailto:corporateaffairs@bml.com.mv
https://www.bankofmaldives.com.mv/investor-relations
mailto:corporateaffairs@bml.com.mv
https://infinity.mv/


 
 
 

 

 ިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރައްވާއ .1

ންމު ޖަލްސާ އަދި ބޭންކުގެ އަހަރީ އާ ޔާރުކުރައްވާޚި" ޓެބް   Fahivoteސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ " .2

 ޔާރުކުރައްވާޚި

އަދި ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  ސްކްރީނުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ .3

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ

4. "Proxy Registration / On my Behalf" ްހިޔާރުކުރައްވާ  މި ޓެބ 

 އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ ތައްސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ، ޑޮކިއުމަންޓް .5

6. "Submit Proxy ްޔާރުކުރައްވާ ޚި" ޓެބ 

 

މި ހިސާބުން ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީ، ޖަލްސާއަށް  ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ޖަލްސާއަށް 

ނަމަ ވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާހައިސިއްޔަތުން ބައި ސާއަށް އަމިއްލައެވެ. ޖަލްރަޖިސްޓްރީކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވޭނެ

 އަލުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.ރެއްވުމަށްފަހުރޮކްސީ ރަޖިސްްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުޕް

ކުރެއްވުމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ އޮންލައިންކޮށް ގޮތުގައި ހޯލްޑަރުންގެ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ

މެދުވެރިކޮށް  support@depository.mv އަދި އީމެއިލްފޯނު ނަންބަރު  0686833އެމް.އެސް.ޑީގެ 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ކުރުންބާޠިލު ޕްރޮކްސީރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ( ރ) 

 ޕްރޮކްސީ ރީކޮށްފައިވާ ހިއްސާދާރުން އަދިރަޖިސްޓްއަދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  އެމް.އެސް.ޑީ ގެ

ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިދެރީކުރުމަށް ބާތިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓް ދީފައިވާ ފަރާތް

 ރެވިދާނެއެވެ. ބާޠިލުކު

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ހިއްސާދާރުންނަށް ބޭނުންވާ ކުރައްވަންބާޠިލު ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅައިގެން "ފޯމް އެދޭ ބާޠިލްކުރަން ޕްރޮކްސީ"

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  އެންމެހާ މައުލޫމާތުތައް ށަހަޅުއްވަންޖެހޭހު މިފޯމާއެކު ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 corporateaffairs@bml.com.mv  ްލްކުރެވިދާނެއެވެ.ޠިބާ މެދުވެރިކޮށްއީމެއިލ 

 މިއްޔާ އުންމު ޖަލްސާގެ ޔައާވަނަ އަހަރީ  37ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  2020 .4

 މިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުއުންމު ޖަލްސާގެ ޔައާވަނަ އަހަރީ  37 ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެގައި  2020 އޮގަސްޓް 31

ނަމަވެސް އެއްވެސް ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.  16:00ދުވަހުގެ ވަނަ  2021 ފެބުރުވަރީ 15 ފެށިގެންއިން  2021 ޖަނަވަރީ 06

 .މެވެދަންނަވަލޫމާތަށްޓަކައި ޢުދާރުންގެ މަހިއްސާ ވާހަކަ އެންމެހައި ނުވާފައިޅުއްވާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަފަރާ
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 އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020. 5

މި  ވަނަ ދުވަހު 2021 އެޕްރީލް 05ނީ ވާ އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް އަހަރީ ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2020މި ބޭންކުގެ 

ގެޒެޓްގައި ލޫމާތަށްޓަކައި ޢުދާރުންގެ މަހިއްސާވަނީ  އްކުރެވިފައެވެ. އަދި ބޭންކުގެ މާލީ ހިސާބުތައުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިބޭންކު

 ކުރެވިފައެވެ.އުޝާއި

 ގެ އަދަދު ދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާހިއްސާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .6

އްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހިނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ވަ 2020 ގެ ބޯޑު ޖަލްސާގައި، ބޭންކުގެބޭންކުމި ނުބޭއްވު ގައި 2120 އެޕްރީލް 01

މިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށާވީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ޑިހަ)އަށް ރ80,728,800 ފައިދާގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީހުށަހަޅާ 

 ،ފާސްކުރަމަށްފަހު އިން ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ހިއްސާދާރުން އަދި. އެވެ ރުފިޔާ (ފަނަރަ. )ރ15.00އަކަށް ހިއްސާއެވެ. މިއީ 

 ހިއްސާދާރުންގެ ބޭންކުގެ ނިޔަލަށް ގެ ދުވަހު ވަނަ 2021 ޖުލައި 06 ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބެހުމަށް ފައިދާ ހިއްސާގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 .ހިއްސާދާރުންނަށެވެ ކުރެވިފައިވާ ރީޓަރަޖިސް ދަފްތަރުގައި

 ލޫމާތުއުއޮޑިޓަރުންގެ މަ ވާކުރިމަތިލައްވާފައި ކުރުމަށްއޮޑިޓް  ބޭންކްވަނަ އަހަރު  1220 .7

ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިންލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓް ފަރމްތަކުން އަގުހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި އޮޑިޓް ކުރުމަށް  ބޭންކްވަނަ އަހަރު  2120

   އިވެއެވެ.ވާފަފާޅުކުރައް ން ޝައުގުވެރިކަންފަރާތު 02 ވާތިރީގައިި ފުރުސަަތުގައި

 (ރުފިޔާ) އަދަދު ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅުއްވި

 1,422,032 ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާސް

 1,490,000 ޔަންގް އެންޑް ސްޓްންރއަ

އެކްސްޓަރނަލް ގައި ވަނީ  (ރގެ )ވަނަ މާއްދާ 49 ގެ 24/2010)ނަންބަރު: )ޤާނޫނު އާބެހޭ ޤާނޫނުގދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިން

 އެވެ. ކަމުގަޚިދުމަތެއްދީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދީގެން ނުވާނެއޮޑިޓަރު، ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް 

( ސީޖީ) ގަވަރނަންސް ކޯޕަރޭޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް ލާޒިމްކުރާ އަމަލުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކުން އަދި ލިސްޓެޑް

ވަނީ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ވާންވާނީ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް  )ނ( ގައި 4.2 މާއްދާގެ ވަނަ 4 ބައިގެ ވަނަ 2 ކޯޑުގެ

ތަޢާރުޟްވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  ތުދު މަސްލަޙަދެމެބޭންކާއަދާކުރެވޭފަދަ ޤާބިލް، މުސްތަޤިއްލު ބަޔަކަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކާއި 

 .ކަމުގައެވެއޮވެގެން ނުވާނެ

 

 އަދި އައްޔަންކުރުން އިންތިޚާބުކުރުން ބަރުންންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެ .8

 

 ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 48 ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ބޭންކުގެ ،ތަފްސީލް ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގެ ބޭންކް

 ވެބްސައިޓް މިބޭންކުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ މި ކުރެވި ލާނުޢުއި ކުރިން ދުވަހުގެ 14 މަތިން

 www.bankofmaldives.com.mv  ިދެންނެވީމެވެ ޓަކައިށްމަޢުލޫމާތަ ހިއްސާދާރުންގެ އެންމެހައި ވާހަކަ ކުރެވޭނެ އުޝާއިގައ . 

 

http://www.bankofmaldives.com.mv/


 
 
 

 

 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން .9

 

ހިއްސާދާރުން ތިރީގައި އެވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި  ވަނީ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޭންކުގެ

 ރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.ފާސްކުު

 

 (ރުފިޔާ) އަދަދު ހުށަހެޅި ތަފްސީލް

 10,000  ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ

 1,500  ޔަތްއިނާބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 5,000  ނާޔަތްއިއްސަ ހާޗެއަރޕާސަންގެ 

 3,000 ނާޔަތް އިބޯޑު ކޮމިޓީ 

 
 

 ލޫމާތުޢުއްޤުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލީ މަހަދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހިއްސާ .10

ވުމަށް ވެޑައިގެންނެބައިވެރި ޖަލްސާގައި ހޯލްޑަރުން ދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީހިއްސާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި  މިޖަލްސާގައި

 ދެއްވުމަށްވޯޓުހޯލްޑަރުން  ޕްރޮކްސީ ނާއިހިއްސާދާރުންއަދި  އްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.ހަވުމަށްފަހު ވޯޓުދިނުމުގެ ވެލެއްރަޖިސްޓްރީ

 ވެބްސައިޓްގައި މިބޭންކުގެ ވީޑިއޯ ގޮތުގެ ލައްވާނެވޯޓު މެދުވެރިކޮށް ފަހިވޯޓް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

 .ކުރެވޭނެއެވެއިއުޝާ

 އި ވޯޓު ދޭނީ ޖަލްސާގަހިނދަކު  ހާވާގޮތުގެ މަތީން، އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާމާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނަ  38ދުގެ އިހިންގާ ޤަވާ ބޭންކުގެ

ދާރުންގެ ފަރާތުން ސާއްހިންމު އާވޯޓެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުންނާއި  ދާރުންގެ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެއްހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާކޮންމެ 

އުސޫލުންނެވެ. ސަރުކާރުން  (ގެ ނިސްބަތުންސާއްހިދާރުން ގަނެފައިވާ ހިއްސާ)ލާނީ ޕޯލްގެ ންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުއައްޔަ

ދާރުން ހިއްސާންމު އާށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ދާރުންނަހިއްސާންމު އާއްޤު ހަލުމުގެ ންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުއައްޔަ

 އްޤު ސަރުކާރަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.  ހަލުމުގެ ންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުއްޔައަ

ދާރުންނަށް ލެވޭ ހިއްސާވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން،  43ދުގެ އިހިންގާ ޤަވާބޭންކުގެ 

ނެގުމަށް  ދާރުންނަށް ޕޯލްއެއްހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާއަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ވޯޓު ތަމްސީލުކުރާ  10%ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 

ދާރަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ވޯޓު ހިއްސާޟިރުވާ ކޮންމެ ހާއެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ޕޯލްއަކުން ވޯޓުދެއްވާނަމަ، 

 އަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ. ހިއްސާއްޤު ލިބިގެންވާނަމަ، ކޮންމެ ހަދިނުމުގެ 

ންމު ޤަރާރެއް ފާސްވާނީ އާދާރުންގެ ހިއްސާޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  42ދުގެ އިހިންގާ ޤަވާބޭންކުގެ 

ކުރުމުން ޕޯލްއެއް ނެގުމަށް  ލާނުއުކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އި ލާނުއުވޯޓުގެ ނަތީޖާ އި އެއީ، ބިއްޖެނަމައެވެ.ވޯޓު ލި %51 ގެންމަދުވެ

ކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަޖަލްސާގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ސައް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44ދުގެ އިއަދި މިޤަވާދު ނޭދިއްޖެނަމައެވެ. އިޤަވާ



 
 
 

 

ތެއް ހިމެނިފައިވުމަކުން ހަ. އަދި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ މަސްލައެވެންސަޕަރޗެއަރ ޖަލްސާއެއްގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ

 ދެންނެވީމެވެ.ލޫމާތަށްޓަކައި އުދާރުންގެ މަހިއްސާގެ އެންމެހައި ބޭންކުވީމާ މިކަން  ނުކުރެވޭނެއެވެ. އްރޫމެހުއެފަރާތެއް ވޯޓުލުމުން މަ

ނަންބަރު  3306868ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު އެމް.އެސް.ޑީ ގެ  ދެއްވާނެވޯޓު މެދުވެރިކޮށް ފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv ފޯނު އަދި އީމެއިލް
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