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ޑިރެކްޓަރުންގެ  3 އްސާދާރުން ހޮއްވަވާހިންމު އާބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 

 ހުލުވާލުންމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގާމަ

ންމު އާބޯޑުގައި  ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ،ންތިމަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ގަބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހިންގާ 

 ންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.އާރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ޑި 3އްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރާ ހި

ވަހުން ދު ހޯމަ ވާ 2023 ޖަނަވަރީ 30 ފޯމު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ

 06ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ގެ  14:00 ދުވަހު ބުދަވާ  2023 މާރިޗު 1ފެށިގެން 

 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓުން ބަލައިގަންނަމުންދާނެއެވެ.

ވަނަ  15ގެ 24/2010)  :ހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެ، މަށް ކުރިމަތި ލެއްވޭނީގާމި މަ. 1

ފަރާތްތަކުގެ އަދި މި  ށެވެ.ފަރާތްތަކައަހަރާ ދެމެދުގެ  70އަހަރާ  30މުރުން އުމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ފިޓް އެންޑް ' ގR-178ެ/2015)  :ނަންބަރު ޤަވާއިދު) ކިބައިގައި އެމްއެމްއޭ ގެ ޕްރުޑެންޝިއަލް ރެގިއުލޭޝަން

 މީގެ އިތުރުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ސިފަތައް ހުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ. 'ޕްރޮޕަރ ރިކުއަރމެންޓްސް

ވަނަ މާއްދާގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާ  53ވާއިދުގެ ގަބޭންކުގެ ހިންގާ 

 މި ޝަރުތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. .ކަށް ވާންވާނެއެވެފަރާތްތަކަ

ކުންފުންޏަށް  އްސަކޮށްޚާންމުގޮތެއްގައި އިންވެސްޓްމެންޓް ވިޔަފާރިއާއި އާބޭންކިންގ އާއި މާލީ ޚިދުމަތްތަކާއި  ހ(

ލޫމާތު ލިބިގެންވާ އުމަ ކުރިމަތިވެފައިވާ މާކެޓް ނުވަތަ އެހެން ރިސްކްތަކާބެހޭ އެކަށީގެންވާ ހޭލުންތެރިކަމާއި

 .ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

ލުތަކެއް ސޫހަރުދަނާކަމާއި ރަނގަޅު އު އިގާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގާއެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަމިއްލަ އަޚްލާ ށ(

ތުތައް ތަމްސީލުކޮށްދިނުމުގައި ސްލަހަަސާދާރުންގެ ދިގުރާސްތާގެ މައްހިއަދި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ، ލިބިގެންވާ

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. ވޭނެމަސައްކަތްކޮށްދެ

، އިނުވާނޫނަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މަނާކުރެވިފަގާމު އަދާކުރުމަށް ގާކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަ ނ(

 ނޫނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

އުމެއްގައި ގަ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ރ(

 ވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން. އަދާނުކުރެވި

ފައިސާގެ ކަމެއްގައި މަކަރުހަދާފައިވާ ނުވަތަ އަމާނާތްތެރިކަން ، ޚިޔާނާތާއި، ހީލަތާއި، މަކަރާއި، ވައްކަމާއި ބ(

ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެނޫންވެސް 

 .ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އަހަރު 3ން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ ޚުހުށަހެޅޭ ތާރީޑިރެކްޓަރަކަށް އޭނާގެ ނަން  ޅ(

ލަތުގައި އޮތް ހާދަރަނިތައް އަދާނުކުރެވޭ  ،ފައިނުވާއްކާެބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ދަ

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް  1ފައި ނުވާތާ އްކާެނުވަތަ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދަ

އްސާދާރެއްކަމުގައި ހި އޮންނަޑިރެކްޓަރެއްކަމުގައި ނޫނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްގެ

 ނުވުން.

، ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި އަސަރުކޮށްފާނެފަދަމު ގާޑިރެކްޓަރެއްގެ މަ އޭނާ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި ކ(

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެދާނެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން 

 އަދި ތެއް ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.ސްލަހަމަ

މެއްގައި ހުރި ގާގޮތުގައި ނުވަތަ ކެބިނެޓްގެ މަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ އ( 

 ކަމުގައި ނުވުން.އްސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފެ

ވަނަ  1.1ދެވަނަބައިގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވަލާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ . 2 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.މިވާ ޝަރުތުތައް  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

ކަން ހުރިމީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ބިލުގާލިއްޔަތު އުފުލޭފަދަ އޫމުގެ މަސްގާކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކީވެސް އެމަ *   

ރިބާއަށްވެސް ތަޖުއި ލީމާއުތަ ކަން ވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ކުރިން ހޯދައިފައިވާބިލުގާ)

 ބެލިދާނެއެވެ.(

 ކަމުގައިވުން. މަލާތްތަކުގައި ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިޔަކުއާއްޔަތުން ކުރާ މުޞިއިޙަފަންނީގޮތުންނާއި އަމިއްލަ  *   

 ކަން ހުރުން.ބިލުގާމަތްތެރިކަމާއި ކުހިޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންތައް  * 

 ކަން ލިބިފައިވުން.ގާބިލުމާލީ ރިޕޯޓްތައް ކިޔައި، ދެނެގަތުމުގެ  *

އާއި ނަތީޖާ، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި  ބާޖުރިރުމުގައި އެހީތެރިވެވޭނެފަދަ ތަކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކު *

 ކޮށްފައިވުން.ހާސިލު

މަލާތުތަކުގައި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި، ހަރުދަނާކަމާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާމު އެހެންމީހުންނާއެކު ކުރެވޭ *

 ކަން ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.ގާބިލު

ކަން ގާބިލުމަލާތުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ އާކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާ މު ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް،    *   

 ލިބިފައިވުން.
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ބަލަށް ގުރިކޯޑެއް އޮތުމާއި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާމެދު ސްޓްރެޓެޖިކްކޮށް އަދި މުސްތަ ގެތަފާތު ފަންނުތަކާއި ތަޖުރިބާ *

 .ބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުންގާވިސްނުން ބެހެއްޓުމުގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

)ތިނެއް(  3ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން  މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި *

 ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ނުވުން.

 ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން.ކުންފުނީގައި  *

 ފައިނޭސް އެންޑް ކޮމްޕެނީސް އިންޝުއަރެންސް ،ބޭންކްސް ފޯ ގަވަރނެންސް ކޯޕަރޭޓް އޮން ރެގިއުލޭޝަން އެމްއެމްއޭގެ. 3

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (R-59/2020) ކޮމްޕެނީސް

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ ކުރިމަތިލުމަށް ޑިރެކްޓަރުކަމަށްކަށްވާންވާނެއެވެ. މި ޝަރުތުތައް ފަރާތަ

 ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 1.6ދެވަނަބައިގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ . 4

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ހިމެނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން  (6)

 ބާ ކިޔާކަމެކެވެ. ހަރުލުމަކީ މިބޭންކުން އަބަދުވެސް މަކުރިމަތި ބޭފުޅުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން

 ފޯ ގަވަރނެންސް ކޯޕަރޭޓްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެމްއޭގެ ރެގިއުލޭޝަން އޮން  .5

ކެޕިޓަލް މާކެޓް  އަދި (R-59/2020) ކޮމްޕެނީސް ފައިނޭސް އެންޑް ކޮމްޕެނީސް އިންޝުއަރެންސް ،ބޭންކްސް

 އްގެޓަރެކްޑިރެ ޓްންޑެޕެންޑިދަށުން ކަޑައެޅިފައިވާ އިން ކޯޑުގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް

 ދަންނަވަމެވެ.  ވެސް ދެވޭނެވާހަކަ ކަންޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އަހައްމިޔަތު

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް  ތައްޝަރުތު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ،ވީމާ

އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ އެފޯމާ، ފޯމާއި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ

 ކުރިން 14:00 ދުވަހުގެ ބުދަވާ  2023 މާރިޗު 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށް 6

އަށް އީމެއިލް  samah@bml.com.mv  މި ބޭންކުގެ ކުންފުނީ ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ވުން އެދެމެވެ.ހަޅުއްހުށަ

އެދެމެވެ. މިފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ކުރެއްވުން 

 ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ އިން www.bankofmaldives.com.mvބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް  އަދި ނެވެ.ޔުނިޓުން

ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން  3330195 ނުވަތަ 3330192ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އުއިތުރު މަ ޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.ށްތަމާލޫއުމަ

  އެދެމެވެ.
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