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 ރާރުތައްގަމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރީ އާން 83ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ބުރާސްފަތި ވީ 2021 ޖުލައި 15ވަނީ ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  38ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

ގައި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ )އެމް.އެސް.ޑީ( ގެ އޮންލައިން ޖެނެރަލް މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް   10:00

ހޯލްޑަރުން ޕްރޮކްސީ 3އަދި  އާންމު ހިއްސާދާރުން  7  ފެއްޓެވިއިރު ޖަލްސާ ކަމުގައިވާ "ފަހިވޯޓު" މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާފައެވެ. މި

)ތިން   3,128,448އަދި މިފަރާތްތަކުން ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ޑައިގަތެވެ. ވަބައިވެރިވެ ހިއްސާދާރުން 10 ޖުމްލަ ހިމެނޭގޮތަށް

މިއީ ބޭންކުގެ އަގު  އެވެ.( ހިއްސާ ތަމްސީލްކުރެއްވިއަށެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް 

 އިންސައްތައެވެ. 58.21އަދާކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ 

އި އި ބަޔާންކޮށްފަލަބިއްޔަތުން ފާސްވެފައިވާ ގަރާރުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގަގުވެ ތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންގެ އަހާޟިރު މި ޖަލްސާގައި

އަދަދުންކަމުގައި  ހިއްސާގެ ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާދާރުން ނެގިފައިވަނީ ވޯޓް ށްކައައިޓަމަމި ޖަލްސާގައި ހުރިހާ  އެވަނީއެވެ.

 ދަންނަވަމެވެ.

  ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 37 (1

  ވޯޓު ލިބުނު 

 3,132,808 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދުމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ނުފެންނަކަ

 3,140 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ

 

 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން. 2020ޑިސެމްބަރު  31 (2

 ލިބުނު ވޯޓު  

 3,130,153 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 5,795 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 %100 އިންސައްތަފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 
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 ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން. ޑިރެކްޓަރުންގެ (3

 ލިބުނު ވޯޓު  

 3,132,938 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް މަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދުނުފެންނަކަ

 3,010 ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދުވަކިގޮތަކަށް 

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ

 

  80,728,800 ގެ މަގުން   ރުފިޔާ  15   ހިއްސާއަކަށް ގޮތުގައި   ފައިދާގެ ހިއްސާގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020 (4

 މި ފައިދާ ބެހުމަށް ފާސްކުރުން. އިސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކަނޑައެޅުމަށާއައްހާސް  އާށާވީސްލައްކަ ހަތްމިލިއަން  އައްޑިހަ)

 ލިބުނު ވޯޓު  

 3,131,978 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 3,970 ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ

 

އެއް މިލިއަން ) 1,422,032ވަނަ އަހަރުގެ ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  2021 (5

 އައްޔަންކުރުމަށް ފާސްކުރުން.( ގެ އުޖޫރައަށް ރުފިޔާ ހަތަރު ލައްކަ ބާވީސްހާސް ތިރީސް ދެހާސް

 ލިބުނު ވޯޓު  

 3,132,588 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 3,360 ހިއްސާގެ އަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ 

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ
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 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން. (6

 :އްޔަންކުރުންއަބޯޑަށް  ބޭންކުގެވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  2022 -2021

 ޑިރެކްޓަރ(މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ )ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ 

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން، މ. ތާނގީދޮށުގެ، މާލެ

 މާލެ ،ސޭންޑީބީޗް. ހ ،ސަޢީދު ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް

 އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، މއ. ކޮށީގެ، މާލެ

 ޙަސަން، ނަސީމާމަންޒިލް، ރ. އަލިފުށިهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު

 ޏ.ފުވައްމުލައް ،ދިގުވާނޑު. ސަވާ ،ޝަރީފް ޙުސާމްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް 

 ގދ. ފިޔޯރީ، ކޮތަންގެ ،މުޙައްމަދު ޝަރާޙްއަލްފާޟިލް 

 
 ލިބުނު ވޯޓު 

 3,130,153 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 5,795 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ

 

 :އްޔަންކުރުންއަ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑަށް ބޭންކުގެވަނަ އަހަރަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން  2022 -2021

  ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ ،މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް       

  މާލެ ،ގ. އުފާ ،އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު      

 
 ލިބުނު ވޯޓު 

 *4,740 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 2,960 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ

 

 ނުވެއެވެ.ބޭންކު ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އާންމު ހިއްސާދާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ސަރުކާރަށް ލިބެގެނެއް  *

 

 

 



 
 
 

 

Head Office, 11, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Republic of Maldives, Reg. no. C-22/1982 

Tel: 3330192, Fax: 3015309, SWIFT: MALBMVMV, E-mail: info@bml.com.mv, website: www.bankofmaldives.com.mv 

  :ޑިރެކްޓަރުންބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އުޖޫރައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން 7)

  ރުފިޔާ 11,500 - ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ އެލަވަންސް -1

 ރުފިޔާ 3,000 –- ބޯޑު ކޮމިޓީ އެލަވަންސް -2

 
 ލިބުނު ވޯޓު 

 3,132,938 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 ނެތް މަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދުނުފެންނަކަ

 3,010 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 %100 ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި އިންސައްތަ
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