BML/CORP/2020/013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 3
ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ ނޯޓިސް
ޓރުންގެ ބޯޑުގައި ޢާންމު
ބންކުގެ ޑިރެކް ަ
ގތުގެ މަތިންޭ ،
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ޮ
ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ  3ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު  28ޖަނަވަރީ  2020ވާ އަންގާރަ
ފ މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ
ތ ދުވަހު  16:00ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮ ް
ރ  2020ވާ ބުރާސްފަ ި
ގން  27ފެބްރުއަ ީ
ދުވަހުން ފެށި ެ
ނނަމުންދާނެއެވެ.
ފލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން ބަލައިގަ ް
ހެޑް އޮފީހުގެ  06ވަނަ ފަންގި ި
ނންބަރު (24/2010 :ގެ  15ވަނަ
މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ަ
މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢުމުރުން  30އަހަރާ  70އަހަރާ ދެމެދުގެ ބޭފުޅުންނަށެވެ .އަދި މި ފަރާތްތަކުގެ
ކިބައިގައި އެމްއެމްއޭ ގެ ޕްރުޑެންޝިއަލް ރެގިއުލޭޝަން (ޤަވާއިދު ނަންބަރު (2015/R-178 :ގެ 'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ
ރިކުއަރމެންޓްސް' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ސިފަތައް ހުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ހިންގާ
ށ
ރހަމަ ވާ ފަރާތްތަކަކަ ް
ތތައް ފު ި
ޤަވާއިދުގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރު ު
ތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ވާންވާނެއެވެ .މި ޝަރުތުތައް ި
ހ)

ބޭންކިންގ އާއި މާލީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢާންމުގޮތެއްގައި އިންވެސްޓްމެންޓް ވިޔަފާރިއާއި ޚާއްސަކޮށް ކުންފުންޏަށް
މތު ލިބިގެންވާ
ގންވާ ހޭލުންތެރިކަމާއި މަޢުލޫ ާ
ކުރިމަތިވެފައިވާ މާކެޓް ނުވަތަ އެހެން ރިސްކްތަކާ ބެހޭ އެކަށީ ެ
ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ށ)

އ
އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަމިއްލަ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާކަމާއި ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެ ް
ށދިނުމުގައި
ނމެހާ ޙިއްސާދާރުންގެ ދިގުރާސްތާގެ މަޞްލަޙަތުތައް ތަމްސީލުކޮ ް
ފނީގެ އެ ް
ލިބިގެންވާ ،އަދި ކުން ު
މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

ނ)

ރވިފައިނުވާ،
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މަނާކު ެ
ރތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ނޫނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަ ާ

ރ)

ތ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އަދާނުކުރެވި
އ ނުވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަ ަ
ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގަ ި
ވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
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ނ
ނތްތެރިކަ ް
ވައްކަމާއި ،މަކަރާއި ،ހީލަތާއި ،ޚިޔާނާތާއި ،ފައިސާގެ ކަމެއްގައި މަކަރުހަދާފައިވާ ނުވަތަ އަމާ ާ

ބ)

ސ
ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެނޫންވެ ް
ކމުގައި ނުވުން.
ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއް ަ
ޑިރެކްޓަރަކަށް އޭނާގެ ނަން ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ

ޅ)

ތ
ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ،ދަރަނިތައް އަދާނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި އޮތް ނުވަތަ ސާބި ު
ނފުންޏެއްގެ
ދަރަންޏެއް ދެއްކިފައި ނުވާތާ  1އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ކު ް
ޑިރެކްޓަރެއްކަމުގައި ނޫނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ހިއްސާ ލިބިގެންވާ ޙިއްސާދާރެއްކަމުގައި ނުވުން.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި ،އޭނާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ،

ކ)

ނސީދާ ގޮތުން
ޓރެކްޓެއްގައި ސީދާ ނުވަތަ ު
ނ ކޮން ް
ވ ނުވަތަ ބައިވެރިވެދާ ެ
ނ ބައިވެރި ާ
ކުންފުނީގެ ފަރާތު ް
މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން .އަދި
ރ ސަރުކާރުގެ
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކެބިނެޓްގެ މަޤާމެއްގައި ހު ި

އ)

މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވުން.
ގ
ނސް ކޯޑުގެ ދެވަނަބައި ެ
ކލަވަލާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަ ް
މީގެ އިތުރަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެ ު
ނގެ ކިބައިގައި ހުންނަން
ފއިވާ ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ް
 1.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ވާނެއެވެ.
*

ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކީވެސް އެމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލޭފަދަ ޤާބިލްކަން ހުރިމީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ޖރިބާއަށްވެސް
ޒންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ކުރިން ހޯދައިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަ ް
(ޤާބިލްކަން ވަ ަ
ބެލިދާނެއެވެ).

*
*

ނނާއި އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިޔަކު ކަމުގައިވުން.
ފަންނީގޮތު ް
ނވާ ޙިކްމަތްތެރިކަމާއި ޤާބިލްކަން ހުރުން.
ކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންތައް ޚިޔާރުކުރުމަށް ބޭނު ް

*

ބފައިވުން.
މާލީ ރިޕޯޓްތައް ކިޔައި ،ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން ލި ި

*

ނކުރުމުގައި އެހީތެރިވެވޭނެފަދަ ތަރުޖިބާ އާއި ނަތީޖާ ،ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި
ދ ާ
ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ހަރު ަ
ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

*

އެހެންމީހުންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ،ހަރުދަނާކަމާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ލބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ޤާބިލްކަން ި
Head Office, 11, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Republic of Maldives, Reg. no. C-22/1982

Tel: 3330192, Fax: 3328233, SWIFT: MALBMVMV, E-mail: info@bml.com.mv, website: www.bankofmaldives.com.mv
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*

ރކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން
ލތުކޮށް މަޝްވަ ާ
އޒަފުންނާ މުޢާމަ ާ
ފނީގެ މުވަ ް
ހރުދަނާކުރުމަށް ،ކުން ު
ނ ަ
ގ ހިންގު ް
ކުންފުނީ ެ
ލިބިފައިވުން.

*

މސްތަޤުބަލަށް
ރކޯޑެއް އޮތުމާއި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާމެދު ސްޓްރެޓެޖިކްކޮށް އަދި ު
ރބާގެ ި
ނނުތަކާއި ތަޖު ި
ތަފާތު ފަ ް
ތކަށްވުން.
ބފައިވާ ފަރާ ަ
ޓމުގެ ޤާބިލުކަން ލި ި
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވިސްނުން ބެހެއް ު

*

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް)
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ނުވުން.

*

ކންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއްގައި ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ
ކުންފުނީގައި ނުވަތަ ު
ފަރާތަކަށް ނުވުން.

މށާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވޭނެ ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވާ
މީގެ އިތުރުން ،ބޭންކުގެ ކަންކަ ަ
ފަރާތަކަށްވުން.
އަދި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ ދެވަނަބައިގެ  1.6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ހިމެނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުގެ
ނކުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާކަމެކެވެ.
ހން ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ މިބޭ ް
މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަން ެ
ތކުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް
ތ ަ
ވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާ ް
ވީމާ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހު ެ
ޔންތައް ޭ
ށހަޅާ ފޯމާއި ،އެފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި ު
ކުރިމަތިލުމަށް ހު ަ
ސފަތި ދުވަހުގެ 16:00
ނ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށް  27ފެބްރުއަރީ  2020ވާ ބުރާ ް
ލގައި ހުން ަ
 6ވަނަ ފަންގިފި ާ
ކުރިން ހުށަހަޅުއްވާ ނުވަތަ މި ބޭންކުގެ ކުންފުނީ ސެކްރެޓަރީ  samah@bml.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން
ނވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން އަދި
އެދެމެވެ .މިފޯމު ލިބިވަޑައިގަން ަ
ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް  www.bankofmaldives.com.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި
ނ އެދެމެވެ.
ދަންނަވަމެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3330192ނުވަތަ  3330195ނަންބަރާ ގުޅުއްވު ް
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