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ޑިރެކްޓަރުންގެ  3 ދާރުން ހޮއްވަވާޞާންމު ޙިއްއާބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ ނޯޓިސް

ންމު އާބޯޑުގައި  ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ،ންތިމަބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 

 ންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.އާރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ޑި 3ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ 

ވަހުން ދު ބުދަވާ  2022 ޖަނަވަރީ 26 ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ގެ  16:00 ދުވަހު މަހޯވާ  2022 ފެބުރުވަރީ 28ފެށިގެން 

 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން ބަލައިގަންނަމުންދާނެއެވެ. 06

ވަނަ  15ގެ 24/2010)  :ހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެ، މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވޭނީ. 1

ފަރާތްތަކުގެ އަދި މި  މެދުގެ ބޭފުޅުންނަށެވެ.އަހަރާ ދެ 70އަހަރާ  30މުރުން އުމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ' ގR-178ެ/2015)  :ނަންބަރު ޤަވާއިދު) ކިބައިގައި އެމްއެމްއޭ ގެ ޕްރުޑެންޝިއަލް ރެގިއުލޭޝަން

ބޭންކުގެ ހިންގާ  މީގެ އިތުރުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ސިފަތައް ހުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ. 'ރިކުއަރމެންޓްސް

ކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާ ފަރާތްތަކަ 53ޤަވާއިދުގެ 

 މި ޝަރުތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. .ވާންވާނެއެވެ

ކޮށް ކުންފުންޏަށް ޞައިންވެސްޓްމެންޓް ވިޔަފާރިއާއި ޚާއްންމުގޮތެއްގައި އާބޭންކިންގ އާއި މާލީ ޚިދުމަތްތަކާއި  ހ(

ލޫމާތު ލިބިގެންވާ އުމަ ކުރިމަތިވެފައިވާ މާކެޓް ނުވަތަ އެހެން ރިސްކްތަކާ ބެހޭ އެކަށީގެންވާ ހޭލުންތެރިކަމާއި

 .ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

ރުދަނާކަމާއި ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއް ހަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަމިއްލަ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ށ(

ދާރުންގެ ދިގުރާސްތާގެ މަޞްލަޙަތުތައް ތަމްސީލުކޮށްދިނުމުގައި ޞާޙިއްއަދި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ، ލިބިގެންވާ

 މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މަނާކުރެވިފައިނުވާކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ  ނ(

 ނޫނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ޤައުމެއްގައި  ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ރ(

 ވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން. އަދާނުކުރެވި

ފައިސާގެ ކަމެއްގައި މަކަރުހަދާފައިވާ ނުވަތަ އަމާނާތްތެރިކަން ، ޚިޔާނާތާއި، ހީލަތާއި، މަކަރާއި، ވައްކަމާއި ބ(

ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެނޫންވެސް 

 .ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އަހަރު 3ޑިރެކްޓަރަކަށް އޭނާގެ ނަން ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  ޅ(

ދަރަނިތައް އަދާނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި  ،ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ދެއްކިފައި ނުވާ

ވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ޕަބްލިކް ނުވަތަ އަހަރަށް 1އޮތް ނުވަތަ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދެއްކިފައި ނުވާތާ 

ލިބިގެންވާ  ޞާއްޙިޑިރެކްޓަރެއްކަމުގައި ނޫނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ  ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ

 ދާރެއްކަމުގައި ނުވުން.ޞާއްޙި

އަދާކުރުމުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު ފުރިހަމައަށް  އޭނާ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި ކ(

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެދާނެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސީދާ ނުވަތަ ، އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ

 އަދި ނުސީދާ ގޮތުން މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ބިނެޓްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކެ އ( 

 ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ވަނަ  1.1ދެވަނަބައިގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވަލާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ  . 2 

 ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.މިވާ ޝަރުތުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

ލިއްޔަތު އުފުލޭފަދަ ޤާބިލްކަން ހުރިމީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އޫކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކީވެސް އެމަޤާމުގެ މަސް *   

ވެސް ރިބާއަށްތަޖުތަޢުލީމާއި  )ޤާބިލްކަން ވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ކުރިން ހޯދައިފައިވާ

 ބެލިދާނެއެވެ.(

 ކަމުގައިވުން. އްޔަތުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިޔަކުޞިއިޙަފަންނީގޮތުންނާއި އަމިއްލަ  *   

 ޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙިކްމަތްތެރިކަމާއި ޤާބިލްކަން ހުރުން.ޚިކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންތައް  * 

 ކިޔައި، ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން.މާލީ ރިޕޯޓްތައް  *

އާއި ނަތީޖާ، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި  ބާޖުރިރުމުގައި އެހީތެރިވެވޭނެފަދަ ތަކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކު *

 ލްކޮށްފައިވުން.ޙާޞި

ކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި، ހަރުދަނާކަމާއެ އެހެންމީހުންނާއެކު ކުރެވޭ *

 ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ބިލްކަން ޤާކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ  ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް،    *   

 ލިބިފައިވުން.
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ރިކޯޑެއް އޮތުމާއި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާމެދު ސްޓްރެޓެޖިކްކޮށް އަދި މުސްތަޤުބަލަށް  ގެތަފާތު ފަންނުތަކާއި ތަޖުރިބާ *

 .ވިސްނުން ބެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން ،ރިޢާޔަތްކޮށް

)ތިނެއް(  3ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން  މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި *

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ނުވުން.

ސަބްސިޑިއަރީއެއްގައި ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ ތަ ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގައި ނުވަ *

 ފަރާތަކަށް ނުވުން.

 ފައިނޭސް އެންޑް ކޮމްޕެނީސް އިންޝުއަރެންސް ،ބޭންކްސް ފޯ ގަވަރނެންސް ކޯޕަރޭޓް އޮން ރެގިއުލޭޝަން އެމްއެމްއޭގެ. 3

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުގައިޢިވާޤަ މި (R-59/2020) ކޮމްޕެނީސް

 ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ކުރިމަތިލުމަށް ޑިރެކްޓަރުކަމަށްކަށްވާންވާނެއެވެ. މި ޝަރުތުތައް ފަރާތަ

 ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 1.6ދެވަނަބައިގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ . 4

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ހިމެނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުގެ  (6)

 ރުޙަބާ ކިޔާކަމެކެވެ. ލުމަކީ މިބޭންކުން އަބަދުވެސް މަކުރިމަތި ބޭފުޅުން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން

 ގަވަރނެންސް ކޯޕަރޭޓްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެމްއޭގެ ރެގިއުލޭޝަން އޮން  .5

ކެޕިޓަލް މާކެޓް  އަދި (R-59/2020) ކޮމްޕެނީސް ފައިނޭސް އެންޑް ކޮމްޕެނީސް އިންޝުއަރެންސް ،ބޭންކްސް ފޯ

ޓަރުގެ ޝަރުތުތައް ކްޑިރެ ޓްންޑެޕެންޑިދަށުން ކަޑައެޅިފައިވާ އިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ

 ދަންނަވަމެވެ.  ވެސް ދެވޭނެވާހަކަ ކަންހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އަހައްމިޔަތު

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  ތައްޝަރުތު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ،ވީމާ

އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ އެފޯމާ، ފޯމާއި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ

 ކުރިން 16:00 ދުވަހުގެ ހޯމަވާ  2022 ފެބްރުއަރީ  28 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށް 6

އެދެމެވެ. އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން  samah@bml.com.mv  މި ބޭންކުގެ ކުންފުނީ ސެކްރެޓަރީ ވާ ނުވަތަހަޅުއްހުށަ

 އަދި ނެވެ.އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުންމިފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް 

ޓަކައި ށްތަމާމަޢުލޫ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ އިން www.bankofmaldives.com.mvބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް 

  ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3330195 ނުވަތަ 3330192އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  ދަންނަވަމެވެ.
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