BML/CORP/2019/082

 36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
 .1ޖަލްސާގެ ދައުވަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.
ހިއްސާދާރުންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  30ޖުލައި  2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ  08:30ގައި ހޮޓެލް
ޖެން ގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 .2ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
 .1ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.
 35 .2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 31 .3ޑިސެމްބަރު  2018ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން.
 .4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.
 .5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.
 2019 .6ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.
 .7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.
 .8ހިއްސާދާރުންގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުން.
 .9ޖަލްސާ ނިންމުން.
 މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާވާހަކަ
އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

( .3ހ) ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ
ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  30ޖުލައި  2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ  19:00އިން
 20:15އަށް އެބޭފުޅެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ކާޑު
ހިއްޕަވައިގެން ހޮޓެލް ޖެން ގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ
ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

(ށ) ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ  15ޖުލައި  2019ގެ ނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށެވެ.

(ނ) ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން
ހިއްސާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިނުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވަވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކްސީ
ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު 48 ،ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ބޭންކުގެ ހެޑްއޮފީހުގެ  06ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން މި
ޖަލްސާއަށް މީހަކު ފޮނުއްވަވާނަމަ އެ ފޮނުއްވާ ފަރާތަކީ މިޖަލްސާއަށް އެމީހަކު ހާޟިރުވާ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރުމަށް
އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
މިފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ބޭންކުގެ  06ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓްއިންނާއި ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިންނެވެ .މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ހިއްސާދާރުންނަށް ހަނދުމަކޮށްދެމެވެ.

(ރ) ޕްރޮކްސީ ބާޠިލުކުރުން
ޕްރޮކްސީ ބާޠިލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން  30ޖުލައި  2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  19:00ގެ ކުރިން
ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ނުވަތަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް "ޕްރޮކްސީ ބާޠިލްކުރަން އެދޭ ފޯމް" ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .މިފޯމާއެކު
ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ހަނދުމަކޮށްދެމެވެ.

 2018 .4ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  35ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
 13މެއި  2018ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  35ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 16
ޖުލައި  2018އިން ފެށިގެން  16އޮގަސްޓް  2018ވަނަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 2018 .5ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު ،ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ،ލިސްޓިންގ ރޫލްސް،
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އަދި ކޮންޓިނިއުއިންގ ޑިސްކްލޯޝަރ އޮބްލިގޭޝަންސް އޮފް އިޝުއަރޒް ރެގިއުލޭޝަންސް  2010ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ބޭންކުގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ،އަހަރީ ރިޕޯޓް ވާނީ  11އޭޕްރީލް
 2019ވަނަ ދުވަހު މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރެވިފައެވެ .އަދި ބޭންކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނީ ހިއްސާދާރުންގެ
މައުލޫމާތަށްޓަކައި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.

 .6ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ
 20މާރިޗު  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކުންފުނީގެ ބޯޑު ޖަލްސާގައި ،ބޭންކުގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް
ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ  129,166,080ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ހިއްސާއަކަށް 24.00ރ( .ސައުވީސް ރުފިޔާ)
ގެ މަގުންނެވެ .އަދި ހިއްސާދާރުންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިން ފާސްކުރަމަށްފަހު 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  15ޖުލައި  2019ވަނަ ދުވަހު ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ހިއްސާދާރުންނަށެވެ.

 2019 .7ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ މައުލޫމާތު
 2019ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  02ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.
މި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
ހުށަހެޅި އަދަދު (ޔޫއެސް ޑޮލަރު)

ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާސް

86,814

އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް

94,605

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 49 (24/2010:ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ވަނީ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރު،
ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްދީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ލިސްޓެޑް
ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް (ސީޖީ) ކޯޑުގެ  2ވަނަ
ބައިގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ( 4.2ނ) ގައި ވަނީ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ވާންވާނީ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭފަދަ
ޤާބިލް ،މުސްތަޤިއްލު ބަޔަކަށެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކާއި ބޭންކާދެމުދު މަސްލަޙަތު ތަޢާރުޟްވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮވެގެން
ނުވާނެކަމުގައެވެ .އެހެންކަމުން މިފަހަރު ބޭންކަށް ނޮން-އޮޑިޓް ސަރވިސްއެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާތީވެ ،ކޭޕީއެމްޖީ އަށް ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުސަތު ދެވިފައިނުވާ ވާހަކަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 .8ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ،ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 48
ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން  14ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާނު ކުރެވި މި ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 .9ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު
މިޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެހައި

ހިއްސާދާރުންނަށާއި

ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން

ޖަލްސާގައި

ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .މި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބައިވެރިވުމަށް

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން ،އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދޭނީ
އަތް އުފުލައިގެންނެވެ .ޖަލްސާގައި ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީއަކަށް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ .ނަމަވެސް
ސަރުކާރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލާނީ ޕޯލްގެ (ހިއްސާދާރުން ގަނެފައިވާ
ހިއްސާގެ ނިސްބަތުން) އުސޫލުންނެވެ .ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް އާންމު ހިއްސާދާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ސަރުކާރަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށް ލެވޭ
ޖުމްލަ ވޯޓުގެ  10%އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ވޯޓު ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންނަށް ޕޯލްއެއް ނެގުމަށް
އެދެވިދާނެއެވެ .އަދި ޕޯލްއަކުން ވޯޓުދެއްވާނަމަ ،ޚާޟިރުވާ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ވޯޓު
ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާނަމަ ،ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހިއްސާދާރުންގެ އާންމު ޤަރާރެއް ފާސްވާނީ
އަޣްލަބިއްޔަތު ( 51%މަދުވެގެން) ވޯޓު ،އަތްއުފުލައިގެން ލިބިއްޖެނަމައެވެ .އެއީ ،އަތް އުފުލައިގެން ދޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު
ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިއުލާނު ކުރުމުން ޕޯލްއެއް ނެގުމަށް ޤަވާއިދު ނޭދިއްޖެނަމައެވެ .އަދި މިޤަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޖަލްސާގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެ ޖަލްސާއެއްގެ ޗެއަރމަންއެވެ .އަދި ނެގޭ ވޯޓުގެ
ނަތީޖާގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތެއް ހިމެނިފައިވުމަކުން އެފަރާތެއް ވޯޓުލުމުން މަހުރޫމު ނުކުރެވޭނެއެވެ .ވީމާ މިކަން ބޭންކުގެ
އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
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