
 
 

 

 

BML/CORP/2022/370 
 

    ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

 ވަތުއުޖަލްސާގެ ދަ  1.

ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.  އާންމު ކުރާ ގޮތުންއްސަހާބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

 10:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  އަންގާރަވާ  2023 ޖަނަވަރީ 10ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  އާންމު ގޮތުން ކުރާއްސަހާ ބޭންކުގެ

 މެދުވެރިކޮށެވެ.( ގެ އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް "ފަހިވޯޓް" އެމްއެސްޑީގައި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓަރީ )
 

 އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ 2.

 އާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.ޤުރު ކީރިތި .1

 ފާސްކުރުން.ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  39  .2

 .ކުރުންއްޔަންއަ މެމްބަރުން ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ .3

 ސުވާލުތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޖަވާބު ދެއްވުން.ހިއްސާދާރުންގެ  .4

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .5
 

 ާވާހަކަ  މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިނުވ

 ލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.އުދާރުންގެ މަހިއްސާއެންމެހައި 

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް 3.

ނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ  ގެވާ އަންގާރަ ދުވަހު 2022 ޑިސެންބަރު 27 މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ

 ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށެވެ.ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ 

        

 ކުރުންރަޖިސްޓްރީ އަށްޖަލްސާ( ހ)

ވުމުން،  އްވަނީ އޮންލައިން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްކަމުގައިބާ ޖަލްސާ އާންމު ގޮތުން ކުރާއްސަހާ ގެ ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް

 ބުރާސްފަތިވާ  2022 ޑިސެންބަރު 22މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން 

ހުޅުވައިލެވިގެންދާނެއެވެ.  ސްޓްރީވުމަށްގެ ނިޔަލަށް ރަޖި 10:00ދުވަހުގެ އާދިއްތަ  ވާ 2023 ޖަނަވަރީ 08އިން  10:00 ގެދުވަހު

ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީމި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 

 .މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެހިއްސާދާރުންގެ 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

" ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ“ގެ އޮންލައިން ސިސްޓަމް އެމްއެސްޑީކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން  ރަޖިސްޓްރީމިގޮތުން ޖަލްސާއަށް 

https://infinity.mv/ ްފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ދޭ ފޯމުކުރުމަށް އެރަޖިސްޓްރީނުވަތަ  ،މެދުވެރިކޮށ 

corporateaffairs@bml.com.mv  .ެއާންމު ކުރާ އްސަގޮތުންހާއަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވިދާނެއެވ 

 މި relations-https://www.bankofmaldives.com.mv/investorޖަލްސާއާ ގުޅޭ ފޯމުތައް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުގެ 

 ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.    ލިންކުން

ނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ނުވަތަ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެވެ. އިންފިހިގެ އޮންލައިން  އެމްއެސްޑީއިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަކީ 

 ،ހުޅުވާފައިނުވާނަމަ އްއެކައުންޓެ އެމްއެސްޑީއެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށެވެ.  އެމްއެސްޑީސައިންއަޕް ކުރެއްވޭނީ 

 އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމްއެސްޑީއިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމަށް 

  އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެމްއެސްޑީޕޯޓަލް އިން އިންފިނިޓީ 

  .އަށް ވަންނަވާ  /https://infinity.mv އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް ވެބްސައިޓް ލިންކް  .1

2.  “Create Infinity ID” ުއެޑްރެސް  ނަންބަރު އަދި އީމެއިލްޚިޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، ފޯނ

  .ޖައްސަވާ

  .ޔާރުކުރައްވާހި  ”Open an Account“ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިނުވާނަމަ އެމްއެސްޑީޖެއްސެވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރުގައި   .3

 .އަޕްލޯޑް ކުރައްވާސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވާ އަދި ލިޔެކިޔުންތައް  .4

  .އަށް ފިތާލައްވާ" Continue" ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދި .5

  .އަށް ފިތާލައްވާ" Continue" ސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޤުރާރު ވިދާޅުވުމަށްފަހު ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދި  .6

  .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުރައްވާ" Submit" އެޕްލިކޭޝަން  .7

  .އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ސައިންއަޕް ކުރައްވާ  .8

  .ސަބްމިޓް ކުރައްވާޖެއްސެވުމަށްފަހު " Token Security" އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި  .9

 .ޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ކުރެއްވޭނެ" Password" އަދި" Username" ޔާރުކުރެއްވިހި .10

 

 ކުރެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީއިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް 

1. https://infinity.mv/  ްލޮގިން ކުރައްވާ.އަށް މި ވެބްލިންކ 

 ޖަލްސާ އާންމު ކުރާ އްސަގޮތުންހާބޭންކުގެ " މި ޓެބަށް ފިތާލައްވާ އަދި FahiVote"ގައިވާ ސްކްރީންގެ ވާތްފަރާތު .2

 ޔާރުކުރައްވާ.ހި

3. "Self-Registration / Pre-Registration" ާމި ޓެބް ޚިޔާރުކުރައްވ "Register.ާމި ޓެބަށް ފިތާލައްވ " 
 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ންފިނިޓީހިއްސާދާރު ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އިމި ހިސާބުން  

މެދުވެރިކޮށް  support@depository.mv ނަންބަރު ފޯނު އަދި އީމެއިލް 3306868ގެ  އެމްއެސްޑީއިތުރު މައުލޫމާތު 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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 ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން 

          ،އްވުމަށްފަހުރުވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމް ފުތަކުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިހިއްސާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާ

 އަށް corporateaffairs@bml.com.mv އީމެއިލް ބޭންކުގެ ގެ ކުރިން 10:00ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ  2023ޖެނުއަރީ  08

 ވާނަމަ ބައިވެރި ގައިޖަލްސާ މި ނޫނީ ޝަހްސަކުންޤާއަދި ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  .އެދެމެވެ ފޮނުވުން

ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި  ތަމްސީލުކުރުމަށް ޝަހްސެއްއެ ޤާނޫނީ ފަރާތަކީ  ބައިވެރިވާއެ 

 ވާންވާނެއެވެ.

ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުންނަށް  ރަޖިސްޓްރީމެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ  ފޯމް ޕްރޮކްސީ

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

އަށް ފޮނުވުން  corporateaffairs@bml.com.mv އެންމެހާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އީމެއިލް  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

 އެދެމެވެ.

ވަނީ ވެސް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށްގެ  އެމްއެސްޑީހޯލްޑަރުންގެގޮތުގައި އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު  ޕްރޮކްސީ

 ގައި އިންފިނިޓީ އެކައުންޓެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ.  ޑީއެމްއެސްހަމަޖެހިފައެވެ. 

 .އަށް ލޮގިން ކުރައްވާ   /https://infinity.mv ިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއ .1

އްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ ހާ" މި ޓެބަށް ފިތާލައްވާ އަދި ބޭންކުގެ FahiVoteސްކްރީންގެ ވާތްފަރާތުގައިވާ " .2

 ޔާރުކުރައްވާ.ހި

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

4. "Proxy Registration / On my Behalf " ްހިޔާރުކުރައްވާމި ޓެބ.  

 .ސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ، ޑޮކިއުމަންޓްތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ .5

6. "Submit Proxy " .ާޓެބަށް ފިތާލައްވ 
 

ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ޖަލްސާއަށް  ރަޖިސްޓްރީމި ހިސާބުން ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީ، ޖަލްސާއަށް 

އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޕްރޮކްސީ  ގައިރަޖިސްޓްރީކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ. ޖަލްސާ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އަލުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރެއްވުމަށްފަހު

ނަންބަރު ފޯނު އަދި  3306868ގެ  އެމްއެސްޑީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިންފިނިޓީ

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv އީމެއިލް
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 ލުކުރުންތިބާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޕްރޮކްސީ( ށ)

ގެ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ ދީފައިވާ  އެމްއެސްޑީ

 ލުކުރެވިދާނެއެވެ. ތިބާ ކުރިން ގެ 10:00 ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 2023 ޖަނަވަރީ 08ފަރާތް ބާތިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 

 ޔައުމިއްޔާ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ އަހަރީ 39ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި  2022 .4
 

   ފުރުސަތު  ހުށަހެޅުމުގެ އިސްލާހު   ޔައުމިއްޔާއަށް  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ އަހަރީ 39ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  2022 މޭ 29

ނަމަވެސް އެއްވެސް ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.  16:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2022 ޓޫބަރުއޮކް 4އިން ފެށިގެން  2022 ންބަރުސެޕްޓެ 4

 .މެވެދަންނަވަލޫމާތަށްޓަކައި އުހިއްސާދާރުންގެ މަ ފައިނުވާ ވާހަކަ އެންމެހައިޅުއްވާފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަ

 އިންތިޚާބުކުރުން މެމްބަރުން ބޯޑަށް ރެކްޓަރުންގެޑި  .5
 

ވަނަ  48ވާއިދުގެ ގަތަފްސީލް، ބޭންކުގެ ހިންގާ  ގެފަރާތު ފައިވާހުށަހަޅާއޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  ބޭންކް

  ލޫމާތު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްއުއިތުރު މަގެ މި ބޭފުޅާއަދި  ކުރެވޭނެކަމަށާއިދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާނު  14މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

  www.bankofmaldives.com.mv ަލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެއުއެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަ ގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެ ވާހަކ. 

 

 

 

 ލޫމާތުއުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލީ މަހައްގުދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހިއްސާ .6

ހޯލްޑަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް  މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީ

ހޯލްޑަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް  ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހިއްސާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީ ހައްގުވެލެއްވުމަށްފަހު ވޯޓުދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތީން، އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދޭނީ   38ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ް ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެއް ވޯޓެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުނ

އުސޫލުންނެވެ. ސަރުކާރުން  (ހިއްސާދާރުން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ނިސްބަތުން)ޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލާނީ ޕޯލްގެ އައް

އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ހިއްސާދާރުން  ހައްގުއައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ 

 ސަރުކާރަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.   ހައްގުޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ އައްޔަންކުރައްވާ 

ލިބިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށް ލެވޭ  ހައްގުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، ވޯޓު ދިނުމުގެ  43ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ނެގުމަށް  ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންނަށް ޕޯލްއެއް އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ވޯޓު ތަމްސީލުކުރާ 10%ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 

ޓު އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ޕޯލްއަކުން ވޯޓުދެއްވާނަމަ، ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ވޯ

 . ލިބިގެންވާނަމަ، ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ ހައްގުދިނުމުގެ 

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


 
 
 
 
 

 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހިއްސާދާރުންގެ އާންމު ޤަރާރެއް ފާސްވާނީ  42ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ވޯޓު ލިބިއްޖެނަމައެވެ. އެއީ، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިއުލާނު ކުރުމުން ޕޯލްއެއް ނެގުމަށް  %51 މަދުވެގެން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލްސާގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  44ނޭދިއްޖެނަމައެވެ. އަދި މިޤަވާއިދުގެ  ޤަވާއިދު

ކުން ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ ޖަލްސާއެއްގެ ޗެއަރޕަރސަންއެވެ. އަދި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތެއް ހިމެނިފައިވުމަ

 ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.ށްވީމާ މިކަން ބޭންކުގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަ ތެއް ވޯޓުލުމުން މަހުރޫމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެފަރާ

ނަންބަރު  3306868ގެ  އެމްއެސްޑީފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުދެއްވާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިންފިނިޓީ

   މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv ފޯނު އަދި އީމެއިލް
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