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 39 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

 

 ވަތުއުޖަލްސާގެ ދަ .1

ވަތު އަރުވަމެވެ. އުދާރުންނަށް ދަހިއްސާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި އާވަނަ އަހަރީ  39ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

ހޮޓެލް ޖެން ގެ  އިގ8:30ަ  ރޭދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 2022މެއި  29 ނީންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވައާއަހަރީ  ބޭންކުގެ

ނާއި ހިއްސާދާރުން ކުރައްވާރަޖިސްޓަރީ -ޕްރީ ދިޔުމަށް ހަމަޖެފައިވަނީމިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް އޮ)އެމްއެސްޑީ( ގެ ޓަރީ ޒިމޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮންނާއި ގެހާޒިރުވެ ޕްރޮކްސީހޯލްޑަރުން ޖަލްސާއަށް

 ކޮށެވެ. އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް "ފަހިވޯޓް" ސިސްޓަމް

 ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައިރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާ -މައެކަނި ޕްރީހަ ހަމަޖެހިފައިވަނީޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު  މި

ވާ ޅުވީމާ ހާޒިރުވެގެން މިޖަލްސާއަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފު އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ހޮޓެލް ޖެންގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަށެވެ. އަދި އޮންލައިންކޮށް ންޖެހޭނީ ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތުގައި ންނަވަހިއްސާދާރުން ވަޑައިގަ

 ންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްއޮހިއްސާދާރުން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިންނަވާނީ  މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލައްވާ

 މެދުވެރިކޮށެވެ." "ފަހިވޯޓް

ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެއް ކަމުން، މިޖަލްސާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ  ކޮށްއޮންލައިންނާއި ންމިޖަލްސާ އަކީ ހިއްސާދާރުން ހާޒިރުވެގެ

ގެ "ފަހިވޯޓު" . ބައިވެރިވެލައްވާ އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނަށްމެދުވެރިކޮށެވެ" "ފަހިވޯޓް ންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްއޮ

 ނެއެވެ. އެރުވޭލޮގިން ތަފްސީލު 

  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

 އާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.ރުޤުކީރިތި  .1

 ފާސްކުރުން. ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 38 .2

 މިއްޔާ ފާސްކުރުން.އުންމު ޖަލްސާގެ ޔައާ ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ 2021 އޮކްްޓޫބަރު 24 .3

 ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން. ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ 2021 ޑިސެމްބަރު 31 .4

 ފާސްކުރުން.  ޓުޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯ .5

 .ފާސްކުރުން ޅާ ފައިދާހަދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހިއްސާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .6

 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.ހޮވާ އޮޑިޓަރުން ކުންފުނީގެ ވަނަ އަހަރަށް  2022 .7

 ބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.ންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެ .8

 ފާސްކުރުން. އާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިޖޫރައު ސަންގެޗެއަރޕާ .9

 .ޔާލު ފާޅުކުރުންޚިގެ ދާރުންހިއްސާ .10

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .11



 
 
 

 

  ްވާހަކަ  އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާމި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުނ

 ލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.އުދާރުންގެ މަހިއްސާއެންމެހައި 

 

 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ  2022މެއި  26 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން

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

 ނަންބަރު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ޑުވާއިރު ހިއްސާދާރުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އައިޑީ ކާއްފޮނު

       

 ކުރުންޓަރީރަޖިސް-ޕްރީ އަށްޖަލްސާ)ހ(  .2

ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުން ގައި ންމު ޖަލްސާއާވަނަ އަހަރީ  39ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

ގެ  20:30 ދުވަހުގެ ހުކުރުވާ  2022 މެއި 27 ފެށިގެން ންދުވަހު ހޯމަ  ވާ 2022 މެއި 9 އަދި ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން

 ގެމުއްދަތު މި ހަމަޖެހިފައިވަނީމި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު  ވޭނެއެވެ.ހުޅުވައިލެރަޖިސްޓްރީވުމަށް ނިޔަލަށް 

 ދަންނަވަމެވެ.ޓަކައި ށްހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތައެކަނި ކަމުގައި  ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަކުރައްވާ ރަޖިސްޓަރީ ނިޔަލަށް

އިންފިނިޓީ" “އެމްއެސްޑީގެ އޮންލައިން ސިސްޓަމް  ރުންހިއްސާދާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ  ރީރަޖިސްޓަ މިގޮތުން ޖަލްސާއަށް

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

 ގެބޭންކުގެ ވެބްސައިޓު ކުރެއްވިދާނެއެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ފޯމުތައް ރީއަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓަ

relations-rhttps://www.bankofmaldives.com.mv/investo ިޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ. ލިންކުން މ    

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެވެ. އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ޚި އޮންލައިންގެ އެމްއެސްޑީ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަކީ

 އެކައުންޓް އެމްއެސްޑީސާދާރުންނަށެވެ. އްވާފައިވާ ހިއެކައުންޓެއް ހުޅު އެމްއެސްޑީންއަޕް ކުރެއްވޭނީ އިނުވަތަ ސަ

 އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމްއެސްޑީ އްވުމަށްޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރެ ނުވާނަމަ އިންފިނިޓީވާފައިހުޅު

 ށް މަހުޅުވުއެކައުންޓް  އެމްއެސްޑީއިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އިން 

 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 Account“ނުވާނަމަ ވާފައިއްހުޅުޓެއް އެކައުން އެމްއެސްޑީޖެއްސެވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރުގައި  .3

 ޔާރުކުރައްވާޚި

 ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ ކުރައްވާ އަދިމާތެއް ފުރިހަމަސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މައުލޫ .4

 އަށް ފިތާލައްވާ" Continueލޫމާތުކަމަށް ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދި "އުފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މަ .5

 އަށް ފިތާލައްވާ" Continueވުމަށްފަހު ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދި "ޅުރާރު ވިދާގުސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އި .6

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

 (ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
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 ވުމަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ސައިންއަޕް ކުރައްވާ އްއެކައުންޓް ހުޅު .8

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

  އްވެވޭނެ.ކުރެ އަށް ލޮގިންލްޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަ " Password" އަދި "Username" އްވިރެޔާރުކުޚި .10

 

 ންއިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރު

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

 ކުރައްވައިގެންއެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާ ހިއްސާދާރެއްނަމަ، ޔޫސަރނޭމް އަދި ޕާސްވޯރޑް ބޭނުންއައިޑީ  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. މި ޓެބަށ 

 

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

ފޯނު އަދި ނަންބަރު  3306868ގެ އެމްއެސްޑީއިތުރު މައުލޫމާތު  ރުމާ ގުޅޭރަޖިސްޓްރީ ކު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިންފިނިޓީ

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv އީމެއިލް

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް (ނ)

 ރީރަޖިސްޓަ ދަފްތަރުގައި ދާރުންގެހިއްސާނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ  ގެ 2022 މެއި 18 ގެންނެވޭނީމިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައި

 ހިއްސާދާރުންނަށެވެ. ކުރެވިފައިވާ

 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 ،ފުރުއްވުމަށްފަހު ފޯމު

ޖަލްސާއަށް  މި ހުސަކުންޝަނޫނީ ގާރީކޮށްފައިވާ ޓަރަޖިސް އަދި ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި، .އެދެމެވެ ވުންއްފޮނު އަށް

އެ  ތަމްސީލުކުރުމަށް ހުސެއްޝަނޫނީ ގާއެ މީހަކު ފޮނުއްވަވާނަމަ އެ ފޮނުއްވާ ފަރާތަކީ މިޖަލްސާއަށް އެމީހަކު ހާޟިރުވާ 

 ރާރަކުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ގަބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ 

 ގެބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުންނަށް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ރަޖިސް ފޯމު ޕްރޮކްސީ

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

 corporateaffairs@bml.com.mv އީމެއިލް  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އެންމެހާ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ފޯމާއެކު މި

  ވުން އެދެމެވެ.އްއަށް ފޮނު
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ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެމްއެސްޑީގެ ގޮތުގައި އޮންލައިންކޮށް ގެންހޯލްޑަރު ޕްރޮކްސީ

 /https://infinity.mv  އޮންލައިންކޮށް ފަރާތްތަކަށް އެކައުންޓެއް އޮންނައިންފިނިޓީ  ގައިއެމްއެސްޑީނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވަ

  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ.އިން 

 ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރައްވާންފިނިޓީ އި .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" ްޔާރުކުރައްވާ ޚި މި ޓެބ 

 އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ ތައްސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ، ޑޮކިއުމަންޓް .5

6. "Submit Proxy ްޔާރުކުރައްވާ ޚި" ޓެބ 

 

. ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ޖަލްސާއަށް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެރަޖިސްޓަރީ މި ހިސާބުން ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީ، ޖަލްސާއަށް  

ވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައިސިއްޔަތުން ބައި ސާއަށް އަމިއްލައެވެ. ޖަލްރަޖިސްޓްރީކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވޭނެ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.އަލުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީ  ރެއްވުމަށްފަހުރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުޕް

ކުރެއްވުމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ އޮންލައިންކޮށް ގޮތުގައި ހޯލްޑަރުންގެ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ

މެދުވެރިކޮށް  support@depository.mv ފޯނު އަދި އީމެއިލްނަންބަރު  0686833ގެ ޑީއެސްއެމް

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ކުރުންލުތިބާ ޕްރޮކްސީޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ރަ( ރ) 

 ޕްރޮކްސީ ރީކޮށްފައިވާ ހިއްސާދާރުން އަދިރަޖިސްޓްހުށަހަޅައިގެން  އަދި ފޯމުއިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  ގެއެމްއެސްޑީ

ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިދެރީކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްބާތިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ،  ދީފައިވާ ފަރާތް

 ރެވިދާނެއެވެ. ބާޠިލުކު

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ހިއްސާދާރުންނަށް ބޭނުންވާ ކުރައްވަންލުތިބާ ޕްރޮކްސީ ހުށަހަޅައިގެން "ފޯމް އެދޭ ލްކުރަންތިބާ ޕްރޮކްސީ"

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  އެންމެހާ މައުލޫމާތުތައް ށަހަޅުއްވަންޖެހޭހު މިފޯމާއެކު ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 corporateaffairs@bml.com.mv  ްދާނެއެވެ.ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލުތިބާ މެދުވެރިކޮށްއީމެއިލ 
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 ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ޖަލްސާގެ އަހަރީވަނަ  38 ވިވަނަ އަހަރު ބޭއް 2021 .3

 24އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު  ވަނަ އަހަރީ 38ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  2021 ޖުލައި 15

އެއްވެސް ނަމަވެސް ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.  16:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 ޑިސެންބަރު 26އިން ފެށިގެން  2021 އޮކްޓޫބަރު

 .މެވެދަންނަވަލޫމާތަށްޓަކައި އުހިއްސާދާރުންގެ މަ ފައިނުވާ ވާހަކަ އެންމެހައިޅުއްވާފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަ

 މިއްޔާ އުޔަ ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެކުންފުނީގެ  ވިވަނަ އަހަރު ބޭއް 2021 .4

 މިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުއުންމު ޖަލްސާގެ ޔައާ ކުރާ ހާއްސަ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ވިބޭއްގައި  2021 އޮކްޓޫބަރު 24

ނަމަވެސް އެއްވެސް ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.  16:00ދުވަހުގެ ވަނަ  2022 އޭޕްރިލް 28 ފެށިގެންއިން  2022 ފެބްރުއަރީ 28

 .މެވެދަންނަވަލޫމާތަށްޓަކައި އުދާރުންގެ މަހިއްސާ ވާހަކަ އެންމެހައި ނުވާފައިޅުއްވާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަފަރާ

 އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2021 .5

މި  ވަނަ ދުވަހު 2022 މާރިޗު 29ނީ ވާ އަދި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް އަހަރީ ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2021މި ބޭންކުގެ 

 ގެޒެޓްގައި ލޫމާތަށްޓަކައި އުދާރުންގެ މަހިއްސާވަނީ  އްކުރެވިފައެވެ. އަދި ބޭންކުގެ މާލީ ހިސާބުތައުވެބްސައިޓުގައި ޝާއިގެ ބޭންކު

 ކުރެވިފައެވެ. އުޝާއިވެސް ވަނީ 

 ގެ އަދަދުދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާހިއްސާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .6

ރިމް ޓެގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން އިން ޕލކ  މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކްގައި  2022މާރިޗު   24

 ޖުމްލަ މަގުން ރުފިޔާގެ 13 ހިއްސާއަކަށް ގޮތުގައި ޑްގެޑިވިޑެން ރިމްއިންޓެފައެވެ. ށްއް ފާސްކޮޑެޑެންޑް އަދި ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑިވި

 ހިއްސާދާރުންނަން ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ  މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ނުވަ) 69,964,960

 ރީގައިޓަރަޖިސް ހިއްސާދާރުންގެ ބޭންކުގެ ހަމައަށް އާ 2022 އެޕްރިލް 10ހިއްސާގެ ފައިދާވަނީ  އަދި މި ފާސްކުރައްވާ ބެހުމަށް

 ހިއްސާދާރުންނަށް ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ. ހިމެނިފައިވާ 

ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް އްސާދާރުންނަށްހިނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ވަ 2021 ބޭންކުގެ

އެވެ. ( ރުފިޔާ ތްހާސް ދުއިސައްތަފަސްދޮޅަސް ހަ މިލިއަން، ތިންލައްކަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް) ރ188,367,200 ފާސްކޮށްފައިވަނީ

 ވަނަ 2021 ،ފާސްކުރަމަށްފަހު އިން ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ އަދި. އެވެ (ރުފިޔާ ފަސް )ތިރީސް. ރ35.00އަކަށް ހިއްސާމިއީ 

 ދަފްތަރުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ބޭންކުގެ ނިޔަލަށް ގެ ދުވަހު ނަވަ 2022 މެއި 16 ނީހަމަޖެހިފައިވަ ބެހުމަށް ފައިދާ ހިއްސާގެ އަހަރުގެ

 .ހިއްސާދާރުންނަށެވެ ކުރެވިފައިވާ ރީޓަރަޖިސް

( ގެ ރުފިޔާ )ސާޅީސް އަށްރ. 48.00ގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްވަނަ އަހަރުގެ އިންޓެރިމް އަދި  2021 މިގޮތުން

ސް( ރުފިޔާ މިލިއަން، ތިންލައްކަ ތިރީސްދެހާސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅައަށް )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް   ރ258,332,160 މަގުން ޖުމްލަ

 ޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.ފާސްކުރަމަށް އިން ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ހިއްސާދާރުންބެހެމަށް 

 



 
 
 

 

 ލޫމާތުއުއޮޑިޓަރުންގެ މަ ވާކުރިމަތިލައްވާފައި ކުރުމަށްއޮޑިޓް  ބޭންކްވަނަ އަހަރު  2022 .7

ވާމީ އޮޑިޓް ފަރމްތަކުން އަގުހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ގުލްއަނަރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިއޮޑިޓް ކުރުމަށް  ބޭންކްވަނަ އަހަރު  2022

   އިވެއެވެ.ވާފަފާޅުކުރައް ން ޝައުގުވެރިކަންފަރާތު 02 ވާތިރީގައި ފުރުސަތުގައި

 (ރުފިޔާ) އަދަދު ހުށަހެޅި ފަރާތް ހުށަހެޅުއްވި

 1,544,467.20  ޔަންގް އެންޑް އަރންސްޓް

 1,544,622.00 ކޭޕީއެމްޖީ

އެކްސްޓަރނަލް ގައި ވަނީ  (ރގެ )ވަނަ މާއްދާ 49 ގެ 24/2010)ނަންބަރު: ނޫނުގާ) ނޫނުގާއާބެހޭ ގދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިން

 އެވެ. ކަމުގައޮޑިޓަރު، ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްދީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދީގެން ނުވާނެ

( 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

ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮވެގެން  ތައާރަޒުވާ ތުހަދު މަސްލަދެމެބޭންކާއްލު ބަޔަކަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކާ ގިމުސްތަބިލް، ގާއަދާކުރެވޭފަދަ 

 .ކަމުގައެވެނުވާނެ

ތިންވަނަ ( R-171/2015 ވާއިދު ނަންބަރު:ގަ) ރެގިއުލޭޝަން އޮން އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް، ރެގިއުލޭޝަން ޕްރުޑެންޝަލް ގެ އެމްއެމްއޭ

އެ  ފުރުސަތު ކުރުމުގެ އޮޑިޓް ގިނައިން އަހަރަށްވުރެ 4 ވިދިވިދިގެން އެއްފަރާތަކަށް ވާގޮތުގެ މަތީންގައި ( މާއްދާގެ )ށ( 3ބައި )

 ތުވެދިޔަވޭ ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބޭންކް މިފަހަރު އެހެންކަމުން. ނުވާނެއެވެ ދެވިގެންއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ 

 .ދަންނަވަމެވެ ވާހަކަ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިފައި ނުވާ ބައިވެރި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސްއަށް ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ނިމިކުންފު އަހަރު 4

 

 އަދި އައްޔަންކުރުން ބަރުން އިންތިޚާބުކުރުންންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެ .8

 

  ތަފްސީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ބޭންކް ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

 

 ފަރާތްތަކަކީ:ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   2023 - 2022

 

 )ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް(  ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، ހ. ސޭންޑީބީޗް، ކ. މާލެ އަލްފާޟިލް .1

 މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ )ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ( .2

 މާލެ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން، މ. ތާނގީދޮށުގެ، ކ. .3

 މާލެ ކޮށީގެ، ކ.އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، މއ.  .4

 . އަލިފުށިނަސީމާމަންޒިލް، ރ، ޙަސަންهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .5

 ޙުސާމް ޝަރީފް، ދިގުވާނޑު، ސަވާ، ޏ. ފުވައްމުލައްهللا ބްދުޢައަލްފާޟިލް  .6



 
 
 

 

  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރާޙް، ކޮތަންގެ، ގދ. ފިޔޯރީ .7

 ސަޖްނީ، ތަރިވިދާގެ، ސ. ހިތަދޫ  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު .8

 

 ފަރާތްތަކަކީ:ވަނަ އަހަރަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  2023 - 2022

ލާނާ ގުޅިގެން އުމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރެވުނު އިގާޑިރެކްޓަރުންގެ މަ 3ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  ބޭންކް

 28ފުރުސަތު ހަމަވީ މިގައި ހުޅުވާލެވުނު  2022ޖަނަވަރީ  26 ފަރާތަކުންނެވެ. 3ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

 މި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.އަށެވެ.  2022 ފެބުރުވަރީ

 

 ހޮޅުދޫ. ނ ،ނެލުމް ،މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް .1

 މާލެ ،އުފާ. ގ ،މުޙައްމަދު އަހްމަދު އަލްފާޟިލް .2

    ނަސީމް، ކަރަންކާވިލާ، ހއ. ފިއްލަދޫ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .3

 

ންޓް، މަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ބޯޑުގެ އެޕޮއިންޓް

ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީއިން ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީވެސް މިމަގާމަށް  އެންޑްނޮމިނޭޝަން 

 އިންތިޚާބުކުރުމަށް ގާބިލް ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ބޯޑުންވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

 

ގައި    relations-https://www.bankofmaldives.com.mv/investor   މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް ގެ ވަނަވަރު މި ބޭފުޅުން

  ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.ށްލޫމާތައުވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަ ވިފައިވާނެކުރެ އުޝާއި

 
 

 އުޖޫރައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުންގެ ޗެއަރޕާސަން  .9

 

ތަކަކަށް ކެޓެގަރީިއެކި ވަނީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް  އަހަރުގައި 2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 

އެހެނިހެން އިނާޔާތްތައް ބެހެއްޓޭނެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޗެއަރޕާސަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ އާ ބަހާލެއްވުމައްފަހު 

ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ން އެންމެ މަތީ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅުއްވާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މި އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި

ރުމަށް ފާސްކުސާދާރުން ހިއްއުޖޫރައާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި  ބޭންކުގެ ޗެއަރޕާސަންގެވަނީ ތިރީގައި އެވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

 
 

 (ރުފިޔާ) އަދަދު ހުށަހެޅި ތަފްސީލް

 10,000  މުސާރަ ގެބޯޑު

 1,500  ޔަތްއިނާ ގެބޯޑު

https://www.bankofmaldives.com.mv/investor-relations


 
 
 

 

 10,000  ނާޔަތްއިއްސަ ހާޗެއަރޕާސަންގެ 

 3,000 ނާޔަތް އިކޮމިޓީ  ގެބޯޑު

 
 

 ލޫމާތުއުބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލީ މަ ގުއްހަދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހިއްސާ  .10

ވުމަށް ވެޑައިގެންނެބައިވެރި ހޯލްޑަރުން ޖަލްސާގައި ދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީހިއްސާބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި  މިޖަލްސާގައި

 ދެއްވުމަށްހޯލްޑަރުން ވޯޓު ޕްރޮކްސީ ނާއިހިއްސާދާރުންއަދި  ލިބިގެންވެއެވެ. ގުއްހަވުމަށްފަހު ވޯޓުދިނުމުގެ ވެލެއްރަޖިސްޓްރީ

ގޮތުގެ ވީޑިއޯ މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި  ލައްވާނެފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓު ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ކުރެވޭނެއެވެ.އިއުޝާ

 އި ވޯޓު ދޭނީ ޖަލްސާގަހިނދަކު  ހާއެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާވާގޮތުގެ މަތީން، މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނަ  38ދުގެ އިވާގަހިންގާ  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 އާދާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސާންމު އާ ގުއްހަލުމުގެ ންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުއައްޔަ

 ސަރުކާރަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.   ގުއްހަލުމުގެ ންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުއްޔައަ

ދާރުންނަށް ލެވޭ ހިއްސާލިބިފައިވާ  ގުވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން،  43ދުގެ އިވާގަހިންގާ ބޭންކުގެ 

ނެގުމަށް  ނަށް ޕޯލްއެއްދާރުންހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާއަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ވޯޓު ތަމްސީލުކުރާ  10%ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 

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

 އަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ. ހިއްސާލިބިގެންވާނަމަ، ކޮންމެ  ގުއްހަދިނުމުގެ 

ރާރެއް ފާސްވާނީ ގަންމު އާދާރުންގެ ހިއްސާޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  42ދުގެ އިވާގަހިންގާ ބޭންކުގެ 

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

ކަމާމެދު ގޮތެއް ހަޖަލްސާގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ސައް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44ދުގެ އިވާގައަދި މިނަމައެވެ. ތަން ނުދީފި ދު އިވާގަ

ތެއް ހަ. އަދި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ މަސްލައެވެންސަޕާޗެއަރ ޖަލްސާއެއްގެ ނިންމުމުގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ

ލޫމާތަށްޓަކައި އުދާރުންގެ މަހިއްސާގެ އެންމެހައި ބޭންކުވީމާ މިކަން  ނުކުރެވޭނެއެވެ. އްރޫމެހުހިމެނިފައިވުމަކުން އެފަރާތެއް ވޯޓުލުމުން މަ

 ދެންނެވީމެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު  3306868ގެ އެމްއެސްޑީގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު  ދެއްވާނެވޯޓު މެދުވެރިކޮށް ފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv އަދި އީމެއިލް
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