
 
 

 

 

 

BML/CORP/2021/153 
 

   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

 

 ވަތުއުޖަލްސާގެ ދަ .1

ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.  އާންމު ގޮތުން ކުރާއްސަޚާބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

ދުވަހުގެ ހެނދުނު  އާދިއްތަވާ  2021އޮކްޓޯބަރ  24ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  އާންމު ގޮތުން ކުރާއްސަޚާހިއްސާދާރުންގެ 

އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް "ފަހިވޯޓް" ގައި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓަރީ )އެމް.އެސް.ޑީ( ގެ  10:00

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ .2

 ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން. ކީރިތި .1

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން. .2

 ޔާލު ފާޅުކުރުންޚިހިއްސާދާރުންގެ  .3

 ޖަލްސާ ނިންމުން. .4
 

  ިވާހަކަ  ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާމި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައ

 ލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.އުދާރުންގެ މަހިއްސާއެންމެހައި 

 

ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2021 އޮކްޓޯބަރ 21 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން

އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. އަދި ސުވާލު ފޮނުއްވާއިރު އީމެއިލް corporateaffairs@bml.com.mv މި ބޭންކުގެ ގެ ކުރިން 0:041

 ނަންބަރު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ. ހިއްސާދާރުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު

       

 ކުރުންޓަރީރަޖިސް-ޕްރީ އަށްޖަލްސާ)ހ(  .3

ވުމުން،  އްވަނީ އޮންލައިން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިބާ ޖަލްސާ އާންމު ގޮތުން ކުރާއްސަޚާ ގެ ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް

 އާދިއްތަވާ  2021އޮކްޓޯބަރ  10މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން 

މި  ވޭނެއެވެ. ހުޅުވައިލެ ސްޓްރީވުމަށްގެ ނިޔަލަށް ރަޖި 10:00ދުވަހުގެ  ހުކުރުވާ  2021އޮކްޓޯބަރ  22އިން  10:00ދުވަހުގެ 

ފުރިހަމަކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީ

 .ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ

 

mailto:corporateaffairs@bml.com.mv


 
 
 

 

އިންފިނިޓީ" “.އެސް.ޑީގެ އޮންލައިން ސިސްޓަމް މިގޮތުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން އެމް

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

ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ފޯމުތައް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުގެ  އާންމު ކުރާ އްސަގޮތުންޚާއީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވެވިދާނެއެވެ. 

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

ތަ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަކީ އެމް.އެސް.ޑީ ގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވެބް އެޕްލިކޭޝަނެވެ. އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ނުވަ

.ޑީ އެކައުންޓް ހުޅުއްވާފައިނުވާނަމަ ސައިންއަޕް ކުރެއްވޭނީ އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށެވެ. އެމް.އެސް

 އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމަށް އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  ޕޯޓަލް އިން އެމް.އެސް.ޑީ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްއިންފިނިޓީ 

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

2.  “Create Infinity ID”ްޚިޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު، ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލ 

  .އެޑްރެސް ޖައްސަވާ

  ”Open an Account“ އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާފައިނުވާނަމަޖެއްސެވި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރުގައި އެމް.އެސް.ޑީ   .3

  .ޚިޔާރުކުރައްވާ

 .ސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވާ އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ .4

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

  .އަށް ފިތާލައްވާ" Continue" ރާރު ވިދާޅުވުމަށްފަހު ފާހަގަ ޖައްސަވާ އަދިގުސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އި  .6

 އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތު އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން އްވުމުންކުރެ" Submit" އެޕްލިކޭޝަން  .7

  .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

  އެކައުންޓް ހުޅުއްވުމަށް އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ސައިންއަޕް ކުރައްވާ  .8

  .ޖެއްސެވުމަށްފަހު ސަބްމިޓް ކުރައްވާ" Security Token " އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އީމެއިލް އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި  .9

 .ޖެއްސެވުމުން އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ކުރެއްވެވޭނެ" Password" އަދި" Username" ޚިޔާރުކުރެއްވި  .10

 

 އިންފިނިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

1. https://infinity.mv/ .ާމި ވެބްލިންކް އަށް ވަޑައިގަންނަވ 

 ހިއްސާދާރެއްނަމަ، ޔޫސަރނޭމް އަދި ޕާސްވޯރޑް ބޭނުންކުރައްވައިގެންއިންފިނިޓީ އައިޑީ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިވާ  .2

 ލޮގިންކުރައްވާ.

އްސަގޮތުން ޚާ " މި ޓެބަށް ފިތާލައްވާ އަދި ބޭންކުގFahiVoteެއިންފިނިޓީ އައިޑީ އެކައުންޓަށް ލޮގިންކުރެއްވުމަށްފަހު، " .3

 ޚިޔާރުކުރައްވާ. ޖަލްސާ އާންމު ކުރާ

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

 

 ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް އިންފިނިޓީ

https://infinity.mv/
mailto:corporateaffairs@bml.com.mv
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https://infinity.mv/


 
 
 

 

ނަންބަރު ފޯނު  3306868ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އެމް.އެސް.ޑީ ގެ  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިންފިނިޓީ

 މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. support@depository.mv އަދި އީމެއިލް

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް (ނ)

 ދަފްތަރުގައި ދާރުންގެހިއްސާނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ  ގެ 2021 އޮކްޓޯބަރ 14 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީމިޖަލްސާގައި 

 ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީ

 ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން( ރ)

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކްސީ  ހިއްސާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިނުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވަވާނަމަ

 ފޮނުވުން އަށް corporateaffairs@bml.com.mv އީމެއިލް ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ބޭންކުގެ 48 ،ފުރުއްވުމަށްފަހު ފޯމު

ޖަލްސާއަށް މީހަކު ފޮނުއްވަވާނަމަ  ކުންފުންޏަކުން މިއަދި ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  .އެދެމެވެ

އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ  އެ ފޮނުއްވާ ފަރާތަކީ މިޖަލްސާއަށް އެމީހަކު ހާޟިރުވާ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރުމަށް

 ރާރަކުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ގަ

ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް ސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުންނަށް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކް ފޯމު ޕްރޮކްސީ

www.bankofmaldives.com.mv ްއެންމެހާ  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ފޯމާއެކު މި މިފޯމު ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ. އިނ

 އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. corporateaffairs@bml.com.mv މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 

 އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލްހޯލްޑަރުންގެގޮތުގައި އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމް.އެސް.ޑީ ގެ  ޕްރޮކްސީ

މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެމް.އެސް.ޑީ ގައި އިންފިނިޓީ އެކައުންޓެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް މި 

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ.   /https://infinity.mvލިންކްއިން 

 .ންފިނިޓީ ޕޯޓަލް އަށް ލޮގިން ކުރައްވާއި .1

 ޖަލްސާއާންމު ޚާއްސަގޮތުން ކުރާ  " ޓެބް ޚިޔާރުކުރައްވާ އަދި ބޭންކުގެ Fahivoteސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ " .2

 .ޚިޔާރުކުރައްވާ

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

 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ

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

 .ސްކްރީނުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ، ޑޮކިއުމަންޓްތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވާ .5

6. "Submit Proxyާޓެބް ޚިޔާރުކުރައްވ ".  
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ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. ޕްރޮކްސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން ޖަލްސާއަށް މި ހިސާބުން ހިއްސާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީ، ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީ 

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

 ކުރެވިދާނެއެވެ.އަލުން ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލް ކުރެއްވުމަށްފަހު

ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު އެމް.އެސް.ޑީގެ  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިންފިނިޓީ

  މެދުވެރިކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އީމެއިލް support@depository.mv ނަންބަރު ފޯނު އަދި  3306868

 ލުކުރުންތިބާ ޕްރޮކްސީރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި -ޕްރި)ބ( 

އެމް.އެސް.ޑީ ގެ އިންފިނިޓީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަދި ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހިއްސާދާރުން އަދި ޕްރޮކްސީ 

ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާ ފަރާތް ބާތިލުކުރައްވަން 

 ލުކުރެވިދާނެއެވެ. ތިބާ

ލުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ހިއްސާދާރުންނަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ތިކުރަން އެދޭ ފޯމް" ހުށަހަޅައިގެން ޕްރޮކްސީ ބާތިލު"ޕްރޮކްސީ ބާ

މާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިފޯ

 corporateaffairs@bml.com.mv  ްބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ. ކުރައްވައިގެންއީމެއިލ 

 އިންތިޚާބުކުރުން މެމްބަރުން ބޯޑަށް ރެކްޓަރުންގެޑި  .5

 

 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގެ ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  ތަފްސީލް

 

 އައްޔަންކުރުމަށްވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  2021-2022

 8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  47ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

 އާންމު އަހަރީ ވަނަ 38 ބޭންކުގެ މި ޑިރެކްޓަރުންކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ( ޑިރެކްޓަރުންނަކީ އަށެއް)

 ފަރާތެއް ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. 7ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  8ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ  ޖަލްސާގައި

މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް  މަދުވާ ޑިރެކްޓަރުގެ   ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން 8އައްޔަންކުރަންޖެހޭ  ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 ކީ:ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރަމުށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަ

 ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ، ތަރިވިދާގެ، ސ. ހިތަދޫއަލްފާޟިލާ  .1

 

  މަށްއައްޔަންކުރުފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  އާންމު ހިއްސާދާރުންގެވަނަ އަހަރަށް  2021-2022

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  47ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރީ  38)ތިނެއް( ޑިރެކްޓަރުންނަކީ އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުންކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. މި ބޭންކުގެ  3
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 1ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބްކުރެވި އިތުރު  2ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  3ތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޖަލްސާގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން އިން އާންމު

ވަނަ ދުވަހު  2021އޮގަސްޓް  25ހުޅުވާލި ފުރުސަތު  2021އޮގަސްޓް  01މަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގާ)އެކެއް( ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަ

ފަރާތުގެ  4ކުރިމަތިލެއްވި  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ން ކުރިމަތިލައްވާފައިވެއެވެ. އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުންފަރާތަކު 4ހަމަވިއިރު 

ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން  ފުރިހަމަކަމަށްތު ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ޝަރު 3ތެރެއިން 

 ފަރާތުން ހިއްސާދާރުންގެ އާންމު ވަނީ އަނބުރާގެންދަވާފައެވެ. ފަރާތެއްގެ ނަން 1މީގެތެރެއިން  .ކޮމިޓީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ

 ފަރާތްތަކީ: ލައްވާފައިވާ ކުރިމަތި މަގާމަށް ޑިރެކްޓަރުގެ 1 މަދުވާ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ 3 އައްޔަންކުރަންޖެހޭ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ކާވިލާ، ހއ. ފިއްލަދޫނަސީމް، ކަރަންهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު .1

 . މާލެކ،  94-341ޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލީމާ އަ .2

 

 .relations-.mv/investorcomhttps://www.bankofmaldives  ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް މި ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު މި

 ވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. ފައިވާ ގައި ޝާއިޢު ކުރެވި

 

 

 

 

 

 

 

 ލޫމާތުއުބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލީ މަ ގުއްހަދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހިއްސާ .6

ހޯލްޑަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް  އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީމިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 

ހޯލްޑަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް  ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހިއްސާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީ ގުރަޖިސްޓްރީވެލެއްވުމަށްފަހު ވޯޓުދިނުމުގެ ހައް

ވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލައްވާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ފަހިވޯޓް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ފަހި

 ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.

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

ންގެ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެއް ވޯޓެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރު

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

އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ހިއްސާދާރުން  ގުއައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައް

 ސަރުކާރަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.   ގުއައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައް

ލިބިފައިވާ ހިއްސާދާރުންނަށް ލެވޭ  ގުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައް 43ގެ ވާއިދުގަބޭންކުގެ ހިންގާ 

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

ޓުދެއްވާނަމަ، ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ވޯޓު އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ޕޯލްއަކުން ވޯ

 ލިބިގެންވާނަމަ، ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ.  ގުދިނުމުގެ ހައް

ރާރެއް ފާސްވާނީ ގަންގެ އާންމު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހިއްސާދާރު 42ވާއިދުގެ ގަބޭންކުގެ ހިންގާ 

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

ކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލްސާގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ސައްހަ 44ވާއިދުގެ ގަވާއިދު ނޭދިއްޖެނަމައެވެ. އަދި މިގަ

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


 
 
 

 

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

 ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.އްލޫމާތަވީމާ މިކަން ބޭންކުގެ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މައު އެފަރާތެއް ވޯޓުލުމުން މަހުރޫމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނަންބަރު ފޯނު އަދި  3306868ފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުދެއްވާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު އެމް.އެސް.ޑީ ގެ  ގެޕޯޓަލް  އިންފިނިޓީ

support@depository.mv ްލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލ   
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