 36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ހޮޓެލް ޖެންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން
 30ޖުލައި 2019
 8.30އިން  10.30އަށް
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ފިހުރިސްތު
 )1ޖަލްސާ ފެށުން.
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ޖަލްސާ ފެށުން

)1

ބޭންކުގެ  36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  30ޖުލައި  2019ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ  8:30ގައި ހޮޓެލް ޖެން ގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕާސަން
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު އެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގަތް ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

1

އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު ،ޗެއަރޕާސަން

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަފުނާ ،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު،ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރޫހީ
މުޙައްމަދުއެވެ.
ބޭންކުގެ  36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނާއި ،ޙިއްސާދާރުންގެ
ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި އެކިއެކި
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި ބޭންކުގެ އެންމެހައި
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
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ތާވަލް  :1ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ހާޒިރީ
ތާވަލް 1

ހާޒިރުވި އަދަދު

ތަމްސީލުކުރައްވާ

ޙިއްސާގެ އަދަދު

ޙިއްސާދާރުންގެ އަދަދު

އަގު އަދާކޮށްފައިވާ
ޙިއްސާގެ %

ޙިއްސާދާރުން

63

63

38,220

0.71%

ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

45

51

3,433,839

63.80%

108

114

3,472,059

64.51%

ޖުމްލަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ  2,733,868ޙިއްސާއާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ
ނަމުގައިވާ  394,380ޙިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޑެޕިއުޓީ
މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިރްޒުލް ޙުސައިން ފިރާޒްއެވެ.
 35 )2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 13މެއި  2018ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ  35ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުސަތު ،ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ވާހަކަ ޙިއްސާދާރުންގެ
މައުލޫމާތަށްޓަކައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި
އެހެން ބޭފުޅެއް ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 35ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކް (ހ .ފިނިމާގެ ،މާލެ)
ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝުވައިބް (މ .ނޫވިލު ،މާލެ) ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު
ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކާއި ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް ޙިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ގެނެސް ދެވުނެވެ.
ޙިއްސާދާރުންނާއި މުޙާތަބު ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ،މރ .ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަށް ފުރުސަތު އެރުވުނެވެ.
ބޭންކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙިއްސާދާރުންނާއި މުޙާތަބު ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު
ޝަރަފެއްކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރައްވަން މިއީ ރަނގަޅު
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ވަގުތެއްކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީގެ އަދަދު  13%އިތުރުވެ ހަމައެއާއިއެކު އުފެއްދުންތެރި ނޫން
(ނޮން ޕަރފޯމިންގ) ލޯނުތަކުގެ އަދަދު ވޭތުވެ ދިޔަ  1އަހަރު ތެރޭގައި  3.5%ދަށް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި
 300މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރެވި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ބޭންކަށް
ލިބުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އަހަރު ކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ
ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް އިތުރު ލުއިފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ
ދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު  40މިލިއަންނަށްވުރެ ގިނަ
ޓްރާންސެކްޝަން ބޭންކުގެ އޮންލައިން ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ބޭންކުގެ ކޮންވެންޝަނަލް ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކާ އެއްފަދަ ޕްރޮޑަކްޓެއް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް
ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރަކީ ބޭންކް ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ އަހަރެކެވެ .މިއީ ޙިއްސާދާރުންނަށް
ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ބޯޑުން ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑު އަދަދެއް ބަހަން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަން ދަންނަވާ މި ޖަލްސާގައި ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަދަދު ފާސްވެއްޖެނަމަ
މިއަދަދުވާނީ ބޭންކުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އަދަދުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ
އިތުރުން މިއީ ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  13%ގެ ކުރިއެރުމެއްކަމާއި މިއީ ޙިއްސާދާރުންނާ ދައުލަތަށް ފައިދާވަނިވި
ކަމެއްކަމުގައި ސިއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ދައުލަތަށް  25%ގައި ޓެކްސް ދެއްކިފައިވާއިރު މިއީ އެހެނިހެން ބޮޑެތި
ކުންފުނިތަކުން ޓެކްސް ދައްކާ އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއަހަރު  370މިލިއަނަށް
ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޓެކްސް އާއި ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދެއްކިގެން ދާނެކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ
ބޭންކަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އެއްވަރުގެ އަދަދެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން 2017 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު 300
މިލިއަން ރުފިޔާ މުޖްތަމައަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިގެންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ވަކި ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމައު
އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފައިދާކުރަނިވި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭންކުން އިންވެސްޓްކުރަމުން އަންނަކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރާނޭހެން ތައުލީމް ،ކުޅިވަރު ،ތިމާވެށި އަދި އެހެނިހެން ޗެރިޓަބަލް ބޭނުންތަކަށް ބޭންކުން 110
ސީއެސްއާރ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންވެސް މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަންކަމަށް
އެހާމެ އަހަމިއްޔަތުކަންދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވި އަހަރު ބޭންކުން ،މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ،މޯލްޑިވްސް
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އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސޭބަލްސް އަދި ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަން އަށްވެސް
އެހީފޯރުކޮށްދީފައިވާނޭ ކަމަށްވެސް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން ކުރަމުންގެންދާ މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ދޭހަވެގެންދަނީ ބޭންކުން މުޖްތަމައުއަށް ޚިދުމަތްކޮށް ދިނުމުގައި
ބަހައްޓައި އަހަމިއްޔަތުކަން ކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި
ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
އަންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އައި ބަދަލާއެކު ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވޭ ގޮތްތައްވެސް ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިހާރު ކުރެވޭ
 90%ބޭންކިންގ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ބޭންކިންގ
ސަގާފަތަށް ބަދަލުތައް އަންނާނޭކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަސައްވުރު
ބިނާވެގެންވަނީ ކަސްޓަމަރުން ބްރާންޗް ތަކަށް ނުގޮސް ޚިދުމަތްލިބޭނެ ފަދަ ގޮތްތަކެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން ކަމުގައި ސީއީއޯ
ވިދާޅުވިއެވެ.
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކުގެ މޮބައިލްޕޭ އެޕްއިން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރެވިފައިވކަމަށް
ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .މިޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ
ފަސޭހަ ލިބިގެންދިޔަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ އޮންލައިން ޑޮލަރ ބުކިންގ ޕޯރޓަލް ،ޔޫއެސްޑީ އޭޓީއެމް އަދި އޮންލައިން
އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އިނޮވޭޝަން އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އައު ގޮތްތައް ހޯދާ ދިރާސާކުރުމަކީ ބޭންކުން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށްއޮތް ހަފްތާތަކުގައި ޕޭމަންޓް އެޕްލިކޭޝަންއަށް
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ކަސްޓަމަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިގެންދާނޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭންކުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .މިގޮތުން ބޭންކުގެ
ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރެވިފައި ވާނޭކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށްއޮތް މަސްތަކުގައި މިފަދަ
އިތުރު ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ،މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ އެސްއެމްއީ ގޮފިވެސް ފުރިހަމަކުރެވި ހުޅުވިފައިވާކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ
މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި އެޑްވައިޒަރީ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމައްޓަކައި އެސްއެމްއީ ދާއިރާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން
ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގ އެކޭ އެއްފަދައިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭ
ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭން ވައުދުވެފައި ވާނޭކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި

މިވައުދު

ބޭންކުން

މިހާރު

ފުއްދާފައިވާނޭކަމަށް

ވިދާޅުވުމީ

ލިބޭ

އުފަލެއްކަމުގައި

ދެންނެވިއެވެ.

ސީއީއޯ

ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ ޚިދުމަތް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ބްރާންޗްތަކުން ،އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި
ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ލިބިގެންދެއެވެ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ފާހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައި
ޑިޕޮސިޓް ބޭސް އަދި ލެންޑިންގ ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިތުރުކޮށްފައިކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބީއެމްއެލް
އިސްލާމިކް ޓީމް ޒަމާނީ އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމާ އަދި މިބަދަލާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތް
އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ،ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނޭކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
ސިއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ބައިނަލްއަޤްވާމީކޮށް ފުޅާކުރުމީ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނޭ ބޮޑު ބައެކެވެ.
މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ޙިއްސާދާރުންނާއި ހިއްސާކުރައްވާނޭ ކަމަށްވެސް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް މިމަޝްރޫއު ގެންދިއުމަކީ އެކަމުގައި ހުރަސްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ދިމާވާއިރު ބޭންކުން ދައްކާ ހިތްވަރަކީ ނުހަނު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ސިއީއޯ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުފަދަ ބުރަ އަހަރެއްގައި ދެއްކެވި ކޮމިޓްމެންޓާއި އަދި ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑަކީ ނަމޫނާއެއްގެ
ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކުގައި ހޭދަކުރެއްވި މަދުވަގުތުކޮޅުން ބޭންކުގައި ތިއްބެވީ ބޭންކް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް
ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންކަމުގައި ޔަޤީންވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމަށް އައު ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރަކާއި އައު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޑިރެކްޓަރެއް
އައްޔަނުކުރެވިގެންދާނެއެވެ .މިބޭފުޅުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމުން ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނޭ
ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިމަގާމުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް އައްޔަނުކުރުމީ އިސްކަންދެވޭނޭ އެންމެ ފުރަތަމަ
އެއްކަންކަމުގެ ޔަޤީންކަންއެރުއްވިއެވެ .ބޭންކުން ދަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންވެސްޓްކުރަމުން
ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މީގެ ނަތީޖާއަކީ ބޭންކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން އުފަލުގައި ތިބުން ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިއެވެ.
ބޭންކަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނި ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކަކީ އޭޝިޔާ
ބައްރުގެ

އެންމެ ރަނގަޅު އެއް އެމްޕްލޯޔާރ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ  95%މުވައްޒަފުން ބޭންކުގައި

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކުގާކަމަށް ސީއީއޯ ދެންނެވިއެވެ.
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ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގައި ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް މިސްރާބުގައި ހިމެނެނީ މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމާއި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .މީގެ ނަތީޖާއަކީ މިއަދު ބޭންކް
އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ބޭންކުތަކު ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދިޔުންކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން
-

ބޭންކުން  280,000ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުން.

-

ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ލިބުން.

-

ބޭންކުގެ  37ބްރާންޗް ހުރުމާއި  105އޭޓީއެމް ހުރުމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖުމްލަ  277ކޭޝް
އޭޖެންޓުން ތިބުން.

-

 6,000ޕީއޯއެސް މާރޗަންޓުން ތިބުން.

-

 12.5ބިލިއަން ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އާންމު ފަރުދުނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވުން.

-

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން.

ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޮންމެ އާއިލާއަކުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމުގައި ބޭންކަށް ބަރޯސާވެއެވެ .ބޭންކާމެދު އޮންނަ އިތުބާރާއި
ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ،ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް
ހޯއްދަވަމުންދާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން
ގެންދަވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށްޓަކައި ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކަށް
ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ އެ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ބޭންކުގެ
އެގްޒެކެޓިވް ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ހިންގުންތެރިކަމަށާއި ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަކުރައްވައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު
ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި އެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ މަގު ދައްކަވަމުންދާކަމަށްޓަކައި
ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ އައު ބޯޑަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަމުން،
ބޯޑާއި ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި އަދި ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބޭންކުގެ ޗެއާރޕާރސަން ،އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރަށް
ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ބޭންކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެންމެހާ ފަރުދުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަކީ
ބޭންކަށް ލިބިދޭ ފަހުރެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ސީއީއޯގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމާލެއްވީ ބޭންކަށް ކުރައްވާ އިތުބާރާއި ތަރުހީބަށް
ޝުކުރު ދަންނަވަމުނެވެ.
ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅަށް ސީއީއޯ އަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
އެޖެންޑާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙިއްސާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ބޭންކުގެ
ބޯޑުން އަރުވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުންކުރައްވާ ސުވާލުތަކަކީ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާއި
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ގުޅޭ ސުވާލަކަށް ނުވާނަމަ އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު އަރުވާނީ ޙިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ކަމަށް
ވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ސުވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ޙިއްސާދާރެއްވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ވިދާޅުވެ
އަދި ސުވާލު ކުރައްވާއިރު ފަހަރަކު އެއް ސުވާލު ކުރެއްވުމަށްވެސް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.


ބޭންކުގެ މާލީ އުސްއަލިތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި ކުރު ވީޑިއޯއެއް ޙިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ގެނެސް ދެވުނެވެ.

 31 )3ޑިސެމްބަރ  2018ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން
ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅެއް ތާއީދު
ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2018ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ޝުވައިބު (މ .ނޫވިލު ،މާލެ) ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް ނާޒިމް ހަސަން (ސޯސަންމާގެ ،ގއ .ވިލިގިލި) ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި
އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  31ޑިސެމްބަރ  2018ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވީކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރެވިފައިކަމާއި  2018ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ގެނެވިފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި
އެހެން ބޭފުޅެއް ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް މަނިކު (ހ .ފިނިމާގެ ،މާލެ) ހުށަހަޅުއްވައި،
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް އަބްދުއްރަހްމާން (މީނާޒް ،ޅ .މާޅޮސް) ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު 2018
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން
 2018ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ރަނގަޅު މާލީ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަދި ޙިއްސާދާރުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން
ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ
ނިންމަވާފައެވެ .އެގޮތުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ
މަގުން 129,166,080

ޙިއްސާގެ

ފައިދާގެ

ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ގޮތުގައި

ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް

ޙިއްސާއަކަށް

 24ރުފިޔާގެ

އެހެންކަމުން  2018އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  24ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅެއް
ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  129,166,080ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކް (ހ.ފިނިމާގެ،
މާލެ) ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ރިޔާޒް (ކަޝްމީރު ،ތ .ތިމަރަފުށި) ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް
ނެތުމާއެކު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް  24ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.
)6

 2019ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަނުކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

 2019ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  02ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މި ފަރާތްތަކަކީ:
 .1އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  94,605ޔޫއެސް ޑޮލަރު
 .2ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  86,814ޔޫއެސް ޑޮލަރު
މިދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ކަމަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުން ވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް  2019ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް

އައްޔަނުކުރުމަށް

ހުށަހަޅައި

އެހެން

ބޭފުޅެއް ތާއީދު

ކޮށްދެއްވުމަށް

ރިޔާސަތުން

އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އޮޑިޓަރުން އައްޔަނު ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަޑައެޅުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ހާފިޒް (ސީމާވިލާ ،ސ .ފޭދޫ) ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް
ޙުސައިން އަމްރު (ފަނޑުނުވާގެ ،ގދ .ތިނަދޫ) ތާއިދު ކުރައްވައި ،އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  2019ވަނަ އަހަރަށް
ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ( 86,814އަށްޑިހަ ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ސާދަ ޑޮލަރު) ޔޫ.އެސް
ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން
ސަރުކާރު ތަމްސީލު ކުރައްވާ ނޮމިނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  7ނަމުގެ ތެރެއިން ބޯޑުގެ އެކްޒެކެޓިވް
މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު ،މ.އިފާއު ގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން
ނިންމާފައިވާކަން  29ޖުލައި 2019

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ބޭންކަށް އަންގާފައިވާކަން ޙިއްސާދާރުންގެ
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މައުލޫމާތައްޓަކައި ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ .ރިޔާސަތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތައް
އިއުލާން ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ނަން

އެޑްރެސް

.1

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

މއ.ކޮށީގެ ،މާލެ

.2

މިސްޓަރ ޓިމޮތީ ސޯޔާރ (ސީއީއޯ)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.3

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންޞޫރު

މއ.މަނަސް ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

މ.ދާޝިން ،މާލެ

.5

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

ހ.ވައިފިލާގެ މާލެ

.6

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

މ.މުއިރި ،މާލެ

އާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:
ނަން

އެޑްރެސް

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

.3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މ .އުފާ ،މާލެ

ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލް ޙިއްސާދާރުންނަށް ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ .އެއަށްފަހު އިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް
ހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޭފުޅެއް ވޮލެންޓިއަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެވެ.
އަދި ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަސީމް
(ބާރޑްވިލާ ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ ،މާލެ) ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ .ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅާއަށް ރިޔާސަތުން
ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ވޯޓުގުނާ ނިމުމުން ރިޔާސަތުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ .ސަރުކާރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި
ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
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ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނަން
 .1މިސްޓަރ ޓިމޮތީ ސޯޔާރ (ސީއީއޯ)

3,157,398

 .2އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

3,157,398

 .3އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

3,157,398

 .4އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

3,157,398

 .5އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންޞޫރު

3,157,398

 .6އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

3,157,398

ބާތިލު ވޯޓް

297,788

ހޮވިވަޑައިގަތް  6ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

އާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

331,746

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

331,746

.3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

331,746

ބާތިލު ވޯޓް

582

ހޮވިވަޑައިގަތް  03ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
 )8ޙިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ .މިގޮތުން
ޙިއްސާދާރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުއޫރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަލިބް (ހ .ފަންފިނި ،މާލެ)
ބޭންކުގެ އާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ތަމްސީލްކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު
ޙިއްސާދާރުންނަށް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ބޭންކުގައި އޮތް އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ޙިއްސާ ވަކި ބަޔަކަށް ވިއްކާލުމުގެ
ނަތީޖާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މުޅި ބޭންކް ހިންގެވުމުގެ ކަންތައްތައް
ކުރައްވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބޭންކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން
މިހާރު ބޭންކުގައި  5%ޙިއްސާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޙިއްސާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް  01ގޮޑި ޚާއްސަ
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ކުރެއްވުމަށްފަހު ބާކީ އޮތް  02ގޮޑިއަށް އާންމު ޙިއްސާދާރުން ގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ހޮއްވަވާ އެފުރުސަތު ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ނުގެނެވިއްޖެ ނަމަ މި
މައްސަލަ ދާނީ ހަމަ ތަކުރާރުވަމުންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ބޭންކް ހިންގުމަށް ވަކި
ފަރާތްތަކެއްގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމަށްވެސް

އިތުރަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އަދި ޗެއަރޕާރސަން އަރިހުން އަންނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ކުރިން ދެންނެވުނުކަންކަމަށް ރިއާއަތްކޮށް މޭޖަރ
ޝެއަރހޯލްޑަރއާއިއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާ އިސްލާހުކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ އަދި އަލަށް އައްޔަނުކުރައްވާ ބޯޑުން ދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިއާއަތްކޮށް ބޭންކުގެ
ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝާދު (މއ .އަލިތަރި ،މާލެ)
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރަން ފަށާނެ އަދި އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރެވޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
މިއަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިބޭއްވުނީ އަހަރުގެ  7މަސް ފާއިތުވި ފަހުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފާއިތުވެދިޔަ
 7މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  1.6ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވުނުތޯ
އެއްސެވިއެވެ .އަދި މިއަދަދު މިގޮތަށް ބޭނުންނުކުރެވޭކަމުގައި ވަންޏާ އެއީ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ޙިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިދާ ފާސްކުރަނީ އެ އަހަރެއްގައި ބާއްވާ އަހަރީ ޖަލްސާގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ބޭއްވުން ފަސްވެގެންދިޔަނަމަވެސް މިފައިސާ ވާނީ ބޭންކް ތެރޭގައި ދައުރުވެފައިކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ވަހީދު (ގ .ހިޔާ  ،01-11 2މާލެ)
ބޭންކުގެ މާލީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކަށް ފައިދާގެގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް މަތިކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ކުޑަކުރުމުގެ ޚިޔާލެއް
ގެންގުޅުއްވާތޯ އެއްސެވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭންކުން ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ މާރކެޓް ކޮންޑިޝަންތަކަށް ބަލައި ،އެއީ ލޯނު އަނބުރާ
ދެއްކޭނޭ މިންވަރުގެ މިންގަނޑުތައް އަދި ލޯނު ދިނުމުގައި ބޭންކުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައަށްބަލައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް
ކަނޑައެޅުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ލެންޑިންގ ރޭޓަކީ ގަވާއިދުން ބޭންކުގެ ބޯޑުން އަބަދުވެސް މުރާޖަޢާ ކުރައްވަމުން
ގެންދަވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭންކުން ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު
ރިސްކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ރިކަވާރކުރެވޭނެ މިންގަނޑަށްވެސް ރިއާއަތްކުރައްވާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޞާލިހު (ނައިބުގެ ،ސ .މީދޫ)
މިއަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވިގެން މިދަނީ ވަރަށް ނޭދެވޭ ވިސްނުންތަކެއް ބޭންކާ މެދު ކުރެވުމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ
ބޭންކުން މިމައްސަލަ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނެގުމުގަޔާއި ރައްދު ދިނުމުގައި ލަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިއީ ރަނގަޅު ސްޓާފުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމަށް ކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުމެއް ކަމުގައި ދެކޭކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކް
ކަހަލަ މާލީ އިދާރާތަކަށް ބޭންކުން ބޭރުގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވެވިގެންނުވާނޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހައުސިންގ ލޯނުތައް ދެވޭ
އަގު އަދި އިކުއިޓީ ގޮތުގައި ނެގޭ މިންވަރު ބޮޑުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހައުސިންގ ލޯނުތަކުގެ ޓާރމްސް އެންޑް
ކޮންޑިޝަންތައް އަލުން މުރާޖައާ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ބޯޑުން ދެކޭގޮތުގައި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކް
ކުރިއަށްދިޔުމަށްޓަކައި ބޭންކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު ޕްރޮފެޝަނަލީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދެމިތިބުމަކީ ބޭންކް ފަދަ މާލީ
އިދާރާއަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ބޯޑުން ބޭންކުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ .އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއިމެދު ބޭންކުން ވާނީ ވަރަށް
ތަފްސީލީ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައިކަމުގައި

ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ލޯނުގެ

ޓާރމްސް

އެންޑް

ކޮންޑިޝަންސްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާނޭ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި އަލުން އެކުލަވާލެވޭ ބޯޑުން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް
ރިއާއަތްކުރައްވާ ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ބަށިމާގެ ،ހދ .ކުރިނބި)
ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރީ ޖަލްސާގައިވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގެ ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް
ބޯޑުން އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެމައްސަލައަކީ ތަހުގީގުކުރެވޭ މައްސަލައެއްކަމުގައިވުމުން އިތުރު ތަފްސީލު ދެވެން
ނެތް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މި ސުވާލު ކުރެވެނީ ދައުލަތުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން
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ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކް ތެރޭގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ނޮޓް
ނެގޯޝަބަލް ޖަހާފައިވާ ޗެކުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ބޭންކުގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަމުގައި ބޭންކުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި
މެދު ފިޔަވަޅުއަޅައި ބޭންކުން ވަކިކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ބޭންކުން ވާނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މިވަގުތަށް ޙިއްސާކުރެވެން

ހުރި މައުލޫމާތު ބަޔާނެއް ގެ ގޮތުގައި

ޙިއްސާކޮށްފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ބޭންކުގެ ބޯޑުން ދެކޭގޮތުގައި ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި
ތަހުގީގުކުރެވި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅެންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކާއި މެދު ކުރެވޭ
ތުހުމަތުތަކުން އަރައިގަތުމައްޓަކައިވެސް މިމައްސަލައަކީ ތަހުގީގުކޮށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
މައްސަލައެއްކަމުގައިވެސް ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގައި ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް،
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން އަދި އެމްއެމްއޭ އިންވެސް އޮޑިޓެއް ހެދިފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މިއޮޑިޓުތަކުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއްއޮތްކަމެއް ފެންނަންނެތްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިމައްސަލަ ބަލައި ބޭންކުގެ
ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަކި ކޮމްޕަލަޔަންސް ޑިޕާރޓްމެންޓެއް ގާއިމްކުރެވި
ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭންކުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންގެންދާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޞާލިހް (ދަނޑިމަގު މަގިވަޑޮދޮރު ،ޏ.ފުވައްމުލައް)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ،ވިދާޅުވާ

ނޮޓް ނެގޯޝަބަލް މިހެން ލިޔެފައިވާ  6ޗެކު ބޭންކަށް

ޖަމާވެފައިވޭތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެންނެވުނު ޗެކުތައް ޖަމާވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯވެސް އަދި މިވަގުތަށް ޔަޤީންކަމާއެކީގައި ދަންނަވަން ދަތި ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ.
މި މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ލިބުމާއިއެކު މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޭންކުން ފަށައިގެން
ކުރިއަށްދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިމައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް އެހެން ބޭންކުތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ޗެކުތަކުގެ މައުލޫމާތު
ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ބޭންކުތަކަށް ސިޓީއަކުން ލިޔެވިފައިވާނޭކަމާއި އަދި އެމްއެމްއޭގެ އެހީތެރިކަމަށްވެސް އެދެފައިވާނެ ކަމުގައި
ދެންނެވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ވަހީދު (ގ.ހިޔާ  ،01-11 2މާލެ)
ބޭންކުން ލޯނު ދިނުމުގައި އެހެން ބޭންކުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ގެންގުޅޭ ދަތި އުސޫލުތަކެއް ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އެހެންކަމުން
މިހާރު އޮތް އުސޫލުތަކަށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ނެތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ލެންޑިންގ އަދި ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން
ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އާންމުގޮތެއްގައި ލޯނު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައިގެން ކަމުގައި
ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން ދެވޭ ލޯނުތައް ދިނުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި ގާތުން ވީހާވެސް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ބިޒްނަސް
ސެންޓަރތައްވެސް ދަނީ ގާއިމްކުރެވެމުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލެ ،ހުޅުމާލެ އަދި އައްޑޫސިޓީ
ގައިވެސް ބިޒްނަސް ސެންޓަރއެއް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ
ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އިތުރު އިންތިޒާމްތަކެއް ރާވަމުންދާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ނާޒިމް ޙަސަން (ސޯސަންމާގެ ،ގއ .ވިލިގިލި)
ބޭންކުގެ ޙިއްސާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކަން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ފެތުރެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ
ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ބޯޑުން ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ޙިއްސާ ވިއްކުމަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކަކީ
ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެއް ކަމުން ޙިއްސާގެ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތައް ހިނގާނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް
ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަލީ އަޙްމަދު (ގ .ވިދުވަރުގެ ،މާލެ)
އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ލޯނު ނެގުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިމައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ
އެންމެހާ ބޭންކުތަކެއްގައިވެސް ހިނގާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ބޭންކުގެ އާންމު އުސޫލެއްތޯ ސުވާލު
ކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ލޯނު ދިނުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާ މިންގަނޑަކީ ލޯނު ނަންގަވާ ފަރާތަކީ ލޯނު ދެއްކޭނެ ގާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަކަށްވުން
ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އެހެންކަމުން ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ ހެދިފައި ވާނީ އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ
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މަތިންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އުމުރުން  55އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވެސް އެފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ލޯނު ދެއްކޭނެ
ގާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ލޯނު ލިބުމުގައި ދިމާވާނެ ހުރަހެއް ނޯންނާނެކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަޙީމް (މ .ހިލް އިން ދަ ގާޑެން ،މާލެ)
މިވަގުތު ބޭންކުގެ ރިޒާވްގައި  4ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުރެފައި ރީޓެއިންޑް އަރނިންގސް ގޮތުގައި  1ބިލިއަން ރުފިޔާ
ހުރިކަމަށްވާއިރު ޖެނެރަލް ރިޒާވް ފަންޑުގައި  3.5ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީ
ނަމަ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލްއަށް ވުރެ  10ގުނަ އިތުރަށް ފަންޑްސް ބޭންކުގައި ހުރިއިރު ބޭންކުން އިތުރަށް ބޯނަސް
ޝެއަރ ބަހަން ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މި ސުވާލު ކުރަން މިޖެހުނީ މީގެކުރިންވެސް ބޭންކުން
ބޯނަސް ޝެއަރ ދީފައިވަނިކޮށް ބޭންކަށް ދިވާމި މާލީ ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ރިޒާވްގެ ބޮޑުބައެއް ގެއްލިގެންދިޔުމާއި
ގުޅިގެންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިހާރު ހަބަރު ފެތުރޭ ގޮތުގައި މިހާރު ބޭންކް ތެރޭގައި ހިނގަމުން މިދާ މައްސަލައާއި
ގުޅިގެން އިތުރު  1ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އަޑުފެތުރިފައިވާކަމުގައި ވެސް ދެންނެވިއެވެ.
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ނިމި ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ބޭންކުގެ ރިޒާވުން ގެއްލިގެންދިޔުން އެއީ އެއްވެސް ޙިއްސާދާރެއް
އެދޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަން ވުމުގެ ކުރިން ބޯނަސް ޝެއަރ ބެއްސެވުމަށް އެދި ދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޯނަސް ޝެއަރ އިތުރަށް ދޫކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އަލަށް ބޯޑަށް އިންތިހާބު ވާ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު (ގ .ނަންރީތިގެ ،މާލެ)
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި ބޭންކުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދަނީ ނޮޓް ނެގޯޝަބަލް ޗެކެއް ޕްރޮސެސް ކުރެވިފައިނުވާނޭ
ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް މިއާ ހިލާފު އަޑުތަކެއް މިހާރު ފެތުރިގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް
އޮޑިޓް އަދި އެމްއެމްއޭ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިމައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް ދެންނެވިއެވެ .މި މައްސަލަ މިހިސާބަށް
މިދާން ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ
އިތުބާރާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިމައްސަލާއިގައި ބޭންކުގެ ވަކިވަކި
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

1ނޯޓު :ހިއްސާދާރު މަތީގައި ބަޔާންކުރެއްވި އަދަދުތަކުގެ ރަނގަޅު އަދަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.
ބޭންކުގެ ރިޒާވް 4,382,800 :ރުފިޔާ
ރީޓެއިންޑް އަރނިންގސް 1,102,281 :ރުފިޔާ
ޖެނެރަލް ރިޒާވް 3,999,214 :ރުފިޔާ
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުން ނން ނެގޯޝަބަލް ޗެކުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައި ވޭތޯ ބަލަމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުންވެސް ހަމައެހެންމެ
މުސްތަގިއްލު ފަރާތްތަކުން ހަދާފައިވާ އޮޑިޓްތަކުން މިފަދަކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިމައުލޫމާތު
ހޯދުމަށްޓަކައި އެހެން ބޭންކުތަކުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިހާތަނަށް މި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން ލިބުނު މައުލޫމާތުންެ އެއްވެސް ޗެކަކީ
ނޮޓް ނެގޯޝަބަލް ޖަހާފައިވާ ޗެކެއް ނޫންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިމައްސަލައަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ
ގޮތުގައި ބޭންކުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއްކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޙިއްސާދާރުންނަށް އެރުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ހާފިޒް (ސީމާވިލާ ،ސ .ފޭދޫ)
ބޭންކުން  300މިލިއަން ރުފިޔާ ސީއެސްއާރް އަށް ޙަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ސީއީއޯގެ ބަޔާނުންނާއި އަހަރީ ރިޕޯޓުން ފެންނަން
އޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ދެވިފައިވާ ތަފްސީލުން  300މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންކަމަކަށްތޯ
ސާފުނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިފައިސާ ޙަރަދު ކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް އެރުވުމަށް ދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ  300މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮމިއުނިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެތެރޭގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެހެން
ސަރަހައްދުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައްވެސް އެކުލެވިގެންވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ބްރާންޗުތައް
ގާއިމް ކުރުމާއި ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ އަދި އޭޓީއެމް ގެ ޚިދުމަތްފަދަ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ރައްޔިތުންނާއި
ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް

 2018ވަނަ އަހަރުވެސް ތިމާވެށި ،ސިއްހަތު ،ކުޅިވަރު އަދި ތައުލީމާއި ގުޅުންހުރި  100އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް
ހިންގާފައިވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ދީދީ (ސްނޯވައިޓް ،ސ .ހިތަދޫ)
ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާއްލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދެއްވި މައުލޫމާތަކީ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް
ބުރަވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ވަނީ އެމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މާއްލިޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދެއްވީ ތެދު ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތުތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފާއިތުވެދިޔަ
ތަނުގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯއެއް ގެ މަޤާމަށް ދިވެއްސެއް އައްޔަނުކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަފްހާ  33ގެ

18

ރިޔާސަތު
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބޭންކް ތަމްސީލުކުރައްވަން ވަޑައިގަތް ދެ މުވައްޒަފުންވެސް ދެއްކެވީ ބޭންކުގައި މިވަގުތުހުރި
ރިކޯޑުތަކަށްބަލައި ތެދު މައުލޫމާތު ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިކަން ހާމަކުރައްވާ ބޭންކުންވާނީ ނޫސްބަޔާނެއްވެސް ނެރެފަކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްބަޔާނުގައި ހުރި މައުލޫމާތުގެ އިތުރަށް މިވަގުތު ދެވެން ނެތްކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަމްރު (ފަނޑުނުވާގެ ،ގދ .ތިނަދޫ)
ބޭންކުގެ ލޯނު ޕޮލިސީއެއް ފާސްވެގެންދާއިރު އެގްޒިސްޓިންގ ލޯނުތަކަށްވެސް އެބަދަލު ގެނެވެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
އަހަރެންގެ ބޭންކް ދިވެހިންގެ ބޭންކުގެ ޝިއާރުގެ ދަށުން  20%އިކުއިޓީ ގޮތުގައި ލޯނުދޫކުރެވުނު ފަހުން އެއަދަދު 30%
ބަދަލުކުރެވުނުއިރު  20%އިކުއިޓީގެ ދަށުން ލޯނުނެންގެވި ފަރާތްތަކަށްވެސް ފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލު ގެނެވުނުކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިބަދަލު ކުރިން ނެގޭ ލޯނުތަކަށް ގެނެއުމުން ގިނަ ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނުތަކުގެ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްއަށް ބަދަލު ގެނެވުނު ލޯނަކީ ހަމައެކަނި ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ލޯނުތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ހައުސިންގ ލޯނުތަކަށް މިބަދަލު
ގެނެވިފައިނުވާނެ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިބަދަލުތައް ގެނެވުނީ  2018ވަނަ އަހަރުތެރޭ ހެދުނު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި
ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ތަފްސީލީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ބަދަލު ގެނެވުނީ މިއީ މިވަގުތަށް
ބޭންކުގެ ރިސްކް މެނޭޖް ކުރުމަށް އެންމެ ރަަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ބޭންކަށް ފެންނާތީކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (މާލެގަން ޒިޔާރަތްފަންނުގެ ،ޏ .ފުވައްމުލައް)
 2014ވަނަ އަހަރުގައި ޕްރިވެންޝަން އޮފް މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް އެންޓި ޓެރެރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ގެ ގާނޫނެއް
ވުޖޫދަށް ވަނީ އައިސްފައިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިގާނޫނުގެ ދަށުން ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް
އިސްލާހުކުރުމަށް ބޭންކުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ވާނޭތޯ އާއި އެގޮތުން ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެއީ މައިގަނޑު ކޮންކަމެއްތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
އޭއެމްއެލްގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާ ގުޅިގެން ބޭންކުގައި ކޮމްޕްލަޔަންސް ގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ
ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިޕާރޓްމެންޓެއް ގާއިމްކުރެވުނު ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ހުރި އިންޓާރނަލް ކޮންޓްރޯލް ހުރީ
ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބޭންކް އޮޑިޓް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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އަދި ހެދުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުންނަމަ ބޭންކުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ތަކަކީ ބޭންކަށް
މިވަގުތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލުތައްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ ބޭންކުން ވަރަށް ސީރިއަސްކަމާއެކު ތަބާވެވޭތޯ
އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ގާނޫނެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު (ގ .ނަންރީތިގެ ،މާލެ)
ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ މެޖޯރިޓީ އަކީ އިންޑިޕެންޑެންޓް އަދި ބޭންކުގައި ލޯނެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އިންޓަރެސްޓެއް ނެތް ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ސަބަބަކަށްޓަކައި ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި އެއީ އެކަން
ދެންވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެމްއެމްޕީއާރުސީ ގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަކީ ސަރުކާރު
ވައުދުވެފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީތީވެ ބޭންކް ގުރުބާންކޮށް ،އެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ތާއިދު ނުކުރައްވާނެކަމަށް
ދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަދި ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަން ލާޒިމްކުރާ
ސީއެމްޑީއޭގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް (ސީޖީ) ކޯޑުގެ މައްޗަށްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން އެއްއެމްއޭގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބައްލަވާ ޔަޤީންކުރެއްވުމަށްފަހު ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސީޖީ ކޯޑުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެއް ބޯޑުގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު
ޑިރެކްޓަރުންކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގައި މިވީހާތަނަށް އަމަލުކުރި އުސޫލަކީ
ބޭންކުން އެއްވެސް ކަހަލަ ލޯން ފެސިލިޓީ އެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެއީ މުސްތަޤިއްލުނޫން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތެއް
ކަނޑައެޅުމެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދާދި ފަހުން މި ޕޮލިސީ ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކަކީ ރާއްޖޭގައި ރީޓޭލް
ލެންޑިންގ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާފަރާތްކަމަށްވެފައި މިބޭންކުން ލޯނު ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތައް ނިސްބަތުން
ގިނަވާނެތީ އާއި އަދި ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު ހައުސިންގ ކޮންޑިޝަންސް ހުރިގޮތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާ
ފަރާތްތައް ތިއްބަވާނެކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިބަދަލު ގެނެވުނީ މިކަންކަމަށް ރިޢާއަތްކުރުމުގެ އިތުރަށް މިސަރަހައްދުގެ
ގަވަރނެންސްގައި އާންމުގޮތެއްގައި މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރުން މާނަކުރައްވާ ގޮތްތަކަށް އަދި ބޭންކުތަކުގެ ހިންގުން ރަނގަޅު
ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ނެރުއްވާފަ ހުރި ކަންކަމަށް ރިއާއަތްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަހީރް (މއ .އެއޯސިސް ވިލާ ،މާލެ)
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާއި ގުޅުންހުރި އެސްއޯއެފް ގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވިފައިވާނެތޯ އާއި އަދި އެކަން
ހާމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައި ނުވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ދެންނެވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުން އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އޭގެ ސިއްރު އަބަދުވެސް ހިފަހައްޓާނެ
މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކާއި މި މައުލޫމާތުތައް ވާނީ ޙިއްސާކުރެވިފައިކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝާދު (މއ .އަލިތަރި ،މާލެ)
މިއަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިހާ ލަސް މިވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ޙިއްސާދާރުން ވަރަށް
ހިތާމަކުރާކަމެއްކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޙިއްސާދާރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ނުލިބި ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އާންމު
ޙިއްސާދާރުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ޖަލްސާ ލަސް ނުވާނެ ގޮތަކަށް
ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދުނެވެ .ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާތޯ ބައްލަވާ އަދި
އަދާނުކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް އަޅަންޖެހޭ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ ވެސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ހުރީ ފުރިހަމަވެފައިކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަދި ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފުރަތަމަ  5މަސް ތެރޭގައި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމްކުރާ
ކަމަށާއި ،ނުބޭއްވި ލަސްވި ސަބަބަކީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވަންޖެހޭ ނޮމިނީ ޑިރެކްޓަރުން ނަންތައް ބޯޑުގެ
ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް ލިބިފައިނެތުމުން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިކަންކަން މިގޮތަށް ނުވާނެ ގޮތަކަށް ހަދައި އަލަށް
އައްޔަނުކުރައްވާ ބޯޑުންނާއި ސަރުކާރުންވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމުގެ އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރޭތޯ ބަލައި އަދި އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެފަރާތަކަށް އަޅަންޖެހޭ
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ބޭންކް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީތަކާއި މަތި ކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއެއްކަމުގައި
ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު (ހުޅުމާލެ އެހީ ،މާލެ)
ނިމިދިޔަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު ގއ .ވިލިގިލީގައި ހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ބްރާންޗް ވަނީ ފަޅާލެވި ވަރަށް ގިނަ
އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފަކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި

މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި  14މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ

ހޯދާފައެވެ .ބޭންކުގެ ގއ .ވިލިގިލި ބްރާންޗުން ގެއްލުނު ސީދާ ކިތައް މިލިއަން ރުފިޔާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ގއ .ވިލިގިލީގައި ހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާއިން ގެއްލުނީ ސީދާ ކިހާވަރެއްތޯ މިވަގުތު ދަންނަވަން ދަތި ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ނަމަވެސް ގެއްލުނު ފައިސާއިން ބޮޑު ބައެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި ފައިސާ އަކީ އިންޝުއަރ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ
ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މި މައްސަލަ މިހާރުވެސް ދަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ހާފިޒް (ސީމާވިލާ ،ސ .ފޭދޫ)
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށައަޅާފައި އެބައޮތްތޯ ސުވާލުކުރައްވާ ހުށައަޅާފައި ވާނަމަ މި
އިސްލާހުތަކުގެ

ސަބަބުން

އާންމު

ޙިއްސާދާރުންނަށް

އެއްވެސް

ގެއްލުމެއް
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ރިޔާސަތު
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން
ވަނީ ބޭންކަށް އަންގަވާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި އިސްލާހުތަކާއި މެދު މިހާރު ސަރުކާރާއެކު ދަނީ މަޝްވަރާ
ކުރެވެމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަލަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޯޑުން މި އިސްލާހުތަކާއިމެދު ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް
ފަހު ޙިއްސާދާރުންނަށް ޚިޔާލުހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޞާލިހު (ނައިބުގެ ،ސ .މީދޫ)
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހައުސިންގ ޓަވަރުތަކެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ކުރީގައި ދެކެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން
މިހާރު އޮތީ ކިހާ ހިސާބެއްގަތޯ އަދި މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ހިޔާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ
ސްކީމެއްގެ ދަށުން ހައުސިންގ ގެ ކަންކަން ކުރިޔައަށް ގެންދާ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒިޔާދު (މއ .ރެސްޓިންގ ހައުސް ،މާލެ)
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދޭ ގޮތް އަންނަ އަހަރު ޑިޖިޓަލްކޮށްލުން ކިހިނެއްވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ އައިޓީ ވަސީލަތްތައް މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ބޭނުންކުރުމަށް ވިސްނާފައި ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ
ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ނާޒިމް ޙަސަން (ސޯސަންމާގެ ،ގއ .ވިލިގިލި)
މިހާރު ގިނަރަށްތަކެއްގައި އޭޓީއެމް މެޝިންތަކާއި ބްރާންޗުތައް ގާއިމުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އަދި ވެސް ގިނަ ރަށްރަށުގައި
ބްރާންޗެއް ނުވަތަ އޭޓީއެމް އެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ރަށްރަށުގައި އޭޓީއެމް މެޝިންތަކާއި ބްރާންޗުތައް
ގާއިމުކުރަނީ ބޭންކުން ކޮންގޮތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުތޯ އެއްސެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ އޭޓީއެމް މެޝިންތައް ބެހެއްޓުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ތެރޭގައި ބަލަނީ  1500އަށް ވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށަށް ކަމުގައި
ދެންނެވިއެވެ .މިގޮތުން  1500އަށް ވުރެ އާބާދީ އިތުރު ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޭޓީއެމް މެޝިންތައް ބެހެއްޓުމަށް ސްޓްރެޓެޖީ
ތެރޭގައި ވަނީ ހިމަނާފައިކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތައް ގާއިމުކުރުމުގައި ބަލަނީ ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އަދި
އެރަށުގައި ނުވަތަ އެސަރަހައްދުގައި ކުރާ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ބަށިމާގެ ،ހދ.ކުރިނބި)
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލަ ހިނގި އިރު ބޭންކުގައި އާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ތިއްބެވި  2މެމްބަރުން ކަމައްވާ
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރާއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަދިވެސް ބޯޑުގައި އެބަ ތިއްބެވިކަމަށާއި ނަމަވެސް  4އަހަރު ވެގެން
ދިޔަ އިރުވެސް މި ކަންކަމަށް ހައްލެއް ބޭންކަކަށް ނުގެނެވުނުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުގައި
މެޓާރނިޓީ ލީވްގެ ގޮތުގައި  6މަސް ލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެގޮތަށް ލީވް ނުލިބެނީ ކީއްވެތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުޅުވާ ވާހަކަ ނިމިދިޔަ އަހަރު ދެންނެވި ނަމަވެސް މިކަމަށް
އަހަރެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައި ނުވާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  30މެއި ގެ
ފަހުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާކަމުގައި ވާނެނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ކިހާވަރެއްތޯ އެއްސެވިއެވެ.
ސީއީއޯ އަށް ލިބުނު ބޯނަސް އަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
މެޓާރނިޓީ ލީވް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބޯޑުން ދަނީ ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި އަލަށް އައްޔަނު ކުރައްވާ
ބޯޑުން ބައްލަވާފައި މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކުގެ
މަތިން ހާމަ ކުރެވެން ހުރި މައުލޫމާތުތައް މިދަނީ ހާމަކުރަމުން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ހަމައެކަނި
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ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏަކީ ބޭންކް ކަމަށްވެފައި މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި މާކެޓް ކޮންޑިޝަންސް ތަކަށް ބަލައި ވަކި ކަހަލަ
މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމަކީ ބޭންކަށް އަދި ޙިއްސާދާރުންނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް
މައުލޫމާތުތައް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހާމަ ކުރަމުން މިދަނީ ހަމައެކަނި ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަކުގެ މަތިން ހާމަކުރަން ލާޒިމްވާ މިންވަރަށް
ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުން ލަސްވާ ކޮންމެދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  500ރުފިޔާ މޯލްޑިވްސް
ސްޓޮކް އެކްސްޖޭންޗް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު (ގ .ނަންރީތިގެ ،މާލެ)
އާންމު ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހޮވުމުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން ވޯޓު ދެވޭނީ ހަމަ
އެކަނި އާންމު ޙިއްސާދާރުންނަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވީމާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު
ހުށައަޅާފައިވާއިރު މިއުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެނައުމައް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރައްވާ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނަމަ އެ
އިސްލާހުން ރައްކާތެރި އެ ކުރެވެނީ ކޮންބައެއްގެ މަސްލަހަތެއްތޯ އެއްސެވިއެވެ .އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ލޯން ލިބެނީ ސާޅީސް
ހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރަ އެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަދި ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ކަމުގައި
ވާނަމަވެސް ޝަރުތު ފުރިހަމައެއް ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވީމާ މިއީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހިނގާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ
ބޭންކުން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނުދޭ ކަހަލަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވަނީތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ހިންގާ ގަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކަކީ ސަރުކާރާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ ކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ޖުމްލަ
ގޮތެއްގައި ވަރަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސީދާ
އެއްޗެއް ދަންނަވަން އެނގޭނީ

މި މަޝްވަރާތައް ނިމުމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެފޯޑަބަލް ހައުސިން ލޯން ސްކީމް އަކީ

އެމްއެމްއޭ ގެ ސްކީމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭގައި ހިމެނިފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް
ޕޮލިސީގެ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯނު ދޫކުރެވެމުން ދާކުމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ހަމަ މި
އުސޫލުން ރިއަލްެއެސްޓޭޓް ލޯނުވެސް ދަނީ ދޫކުރެވެމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެލޯނަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ،އެލޯނަކުން
ބޭންކަށް ފައިދާކުރާ އަދި އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ލޯނެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ލޯނެއް ދިނުމަށް ބޭންކުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައި
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަލިބް (ހ .ފަންފިނި ،މާލެ)
ކޮންމެ ސަރުކާރެއްވެސް އެ ސަރުކާރެއް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އައު ސީއީއޯއެއް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށްފަހު،
ސަރުކާރުގެ ދައުރު ހަމަވުމާއެކު އެ ސީއީއޯއަކު ބަދަލުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަންކަމުގެ ޒިންމާ
އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ދެން ހިންގުމާއި ހަވާލުވާ ފަރާތްކަން ހާމަކުރައްވާ މިވަގުތު ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯގެ
ސަފްހާ  33ގެ

24

މަގާމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަށްވެސް އެލިބިވަޑައިގަތީ މިކަމުގެ ގެއްލުން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ސީއީއޯއެއްގެ
މަގާމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ނުފޫޒު އަބަދުވެސް ފޯރާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު
ކުރައްވާއިރު

މިކަންކަމަށް

ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

ރިޢާއަތްކުރެއްވުމަށް

މަޝްވަރާކުރައްވާއިރުގައި ބޭންކް ހަލާކުވެގެން ނުދާނޭފަދަ

ސަރުކާރުން

ހުށައަޅާފައިވާ

އިސްލާހުތަކަށް

ގޮތަކަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރެވޭ ބޯޑުގެ

އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަލީ އަޙްމަދު (ގ .ވިދުވަރުގެ ،މާލެ)
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވިސާ އަދި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ދަތިތަކެއް އުޅޭ
ކަމަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން އަޑުއިވޭކަމަށާއި މިފަދަ ޝަކުވާތަކެއް ބޭންކަށް ލިބިފައިވޭތޯ އެއްސެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެންނެވުނު ފަދަ ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް މިބޭންކަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ދީދީ (ސްނޯވައިޓް ،ސ .ހިތަދޫ)
ނޮޓް ނެގޯޝިއެބަލް  6ޗެކެއް ބޭންކުން ޖަމާކުރެވިފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ އޭގެ ހަގީގަތަކީ
ކޮބައިތޯ އެއްސެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެންނެވުނު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުން ވާނީ ތަފްސީލީ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މި
މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބޭންކުން ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު (ހ .ޓޫހާރޓްސް ،މާލެ)
ބޭންކުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް މެޓަރނިޓީ ލީވްގެ  6މަސް އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަންނުވެ އޮތް
ސަބަބަކީ ނުވަތަ ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމެނީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުންތޯ ނުވަތަ ބޯޑު އަދި ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްއިން ގޮތެއް
ނުނިންމާ އޮތުމުންތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
މެޓަރނިޓީ ލީވް އާއި ގުޅިގެން ބޯޑުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އަލުން އެކުލަވާލެވޭ
ބޯޑުން އެކަންތައްތައް އަލުން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރައްވާ އެއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވިސްނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (ބަށިމާގެ ،ހދ .ކުރިނބި)
އަލުން އައްޔަނުކުރެވުނު ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ
އާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި މެންބަރެއް ހުރި ކަމުގައިވަނީނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ
މަސްލަހަތު ހިމެނޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކަށް މިހާރު ކަސްޓަމަރުން ކުރާ އިތުބާރު އިތުރަށް ގެއްލިގެން ދާނެ ވާހަކަ
ދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހަދައި ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ
ޝަރުތުތައް ރެގިޔުލެޓަރީ އޮތޯރިޓީތަކުން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މިންގަނޑުތަކަށް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެއްލެވިކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
އަދި ބެލި ބެލުމުގައި އައު ހުރިހާ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު (ހުޅުމާލެ އެހީ ،މާލެ)
ގައުމީ ބޭންކް މާޒީވެ ދިޔަ  37އަހަރު ދުވަހު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ދަރަޖައަށް މިވަނީ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން
ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވި ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ދިވެހި ފަޚުރުވެރި ގައުމީ ބޭންކް ސިޔާސީ
މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށްވެސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބޭންކަށް
ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި ،ބޭންކާ މެދު އިތުރަށް ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން ހިގައިދާނެކަމެއް ކަމުގައި
ދެންނެވިއެވެ .މިހެންވެއްޖެނަމަ ބޭންކް ހަލާކުވެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ދެންނެވެއެވެ.
އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ބިނާވެފައިވަނީ ބޭރުގެ ކާޑް ކުންފުނިތަކުންނާ އަދި ބޭރުގެ ބޭންކުގެ ތަކުން ކުރާ އިތުބާރެއްގެ މައްޗަށް
ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ދާ ދިވެހިންނާއި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން
އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންކުރިމަތި ވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން
ހުރިހާ ޙިއްސާދާރުންނާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިސްނަވަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަޙީމް (މ .ހިލް އިން ދަ ގާޑެން ،މާލެ)
ކްރެޑިޓް ކާޑް އިން ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ދަރަނިވެފައި އޮންނަ އަދަދަށް ،އެދުވަހުން ފެށިގެން އިންޓްރެސްޓް
ޗާރޖްކުރާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބީއެމްއެލް އިން ގެންގުޅޭ އީޒީ ޕޭ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް
ތައާރަޒުވާ ނިޒާމެއް ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކަކީ ޖީއެސްޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ބޭންކެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ،
މިހިދުމަތަކީ ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން އިތުރަށް  10%ނަގާ ހިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މި  10%އަށް ވެސް
ކަސްޓަމަރު ޖީއެސްޓީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭ ޖީއެސްޓީ ގެ  6%ވެސް މިދަނީ
ދައުލަތަށް ނޫންކަމަށާއި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ދިވެހި ބޭންކުން އީޒީ ޕޭ ޓްރާންސެކްޝަން
ހެދުމަށްފަހު ދައުލަތަށް ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން ޖީއެސްޓީ ޗާރޖް ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު (މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ)
ކްރެޑިޓް ކާޑްގެ ބިލްކުރުމަށް ފަހު ފައިސާ ދައްކަން  21ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި  21ދުވަހުގެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކައިފިކަމުގައިވަނީ ނަމަ އެއްވެސް އިންޓެރެސްޓެއް ނާރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ރިވޯލްވިން ކްރެޑިޓްއަކަށް ދާކަމުގަ ވާނަމަ ،ފައިސާގެ މިނިމަމް ޕޭމެންޓް ދެއްކި ނަމަވެސް އޭގެ ފައިސާގެ
ބައެއް ނުދައްކާކަމުގައި ވާނަމަ އިންޓެރެސްޓް އަރަމުންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އީޒީ ޕޭގައި ،ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ޓާމިނަލްއަކުން
ސޭލް ހަދާ ގޮތަށް ބޭންކް މި މެދުވެރި ވަނީ ފައިސާ ކަސްޓަމަރު އަތުން ހޯދައި ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ ދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އަދި އީޒީ ޕޭގައި ތަފާތަކަށް ވަނީ އިންސްޓޯލްމެންޓް ބޭސިސް އަށް ބޭންކުން އެފައިސާ ނެގި ނަމަވެސް ޖީއެސްޓީ ދެއްކުން
އޮންނާނީ މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައިކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
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2ނޯޓް :މަތީގައި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ އިންޓްރެސްޓް އަދި އީޒީ ޕޭ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހިއްސާދާރު ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކުގެ ރަގަޅުގޮތަކީ މިއީއެވެ.
ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އިންޓްރަސްޓް ޗާރޖް ކުރެވެނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.
ހ .ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބިލް ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދު އެ ބިލެއް ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު (ބިލް ކުރެވުނު
ދުވަހުން ފެށިގެން  21ދުވަސް) ތެރޭގައި ނުދެއްކުމުންނެވެ( .މުޢާމަލާތް ހިންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް އިންޓްރަސްޓް
ޗާރޖް ކުރެވޭނެއެވެ).
ށ .ކްރެޑިޓް ކާޑް ބޭނުންކޮށް ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމަށް ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކަށް ،ނަގުދު ފައިސާއަށް ނެގި ޖުމްލަ އަދަދު ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންދެން
އިންޓްރަސްޓް ޗާރޖް ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ .ބީ.އެމް.އެލް އީޒީޕޭ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކަށް އިންސްޓޯލްމަންޓްއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވާތީ ،ބީ.އެމް.އެލްގެ
އީޒީޕޭ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތުގެ އަދަދަށް އަހަރަކު  5%ގެ އިންޓްރަސްޓް ޗާރޖްއެއް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
އާއްމުކޮށް ޕީ.އޯ.އެސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކަށް ނަގާ ކޮމިޝަންގެ ބަދަލުގައި އީޒީޕޭ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކަށް،
މާރޗަންޓް ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމިޝަނަށް ,ބޭންކާއި މާރޗަންޓް އާއި ދެމެދު އެއްބަސް ވެވޭނެއެވެ .މި މުޢާމަލާތުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބޭންކުން
ނެގުމަށްފަހު ،މުޢާމަލާތުގެ ފުރިހަމަ އަދަދަށް މާރޗަންޓަށް ފައިސާ ދޭތީވެ ،މި ކަމިޝަނަކީ މާރޗަންޓުން އާއްމުކޮށް ގެންގުޅޭ "ކޭޝް ސޭލްސް" އާއި
"ކްރެޑިޓް ސޭލްސް" ގެ ތަފާތަށް ބެލުމަށް ފަހު ،ބޭންކާއި މާރޗަންޓާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ރޭޓަކަށް މާރޗަންޓް އަތުން ނެގޭ ކަމިޝަން އެކެވެ .މިއީ
ކަސްޓަމަރު އަތުން ނެގޭ ފީ އެއް ނޫނެވެ .މި މުއާމަލާތުގައި ،ބޭންކުގެ ދައުރަކީ ފައިސާ އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ދެއްކުމުގައި މެދުވެރިއަކަށް ވުމުގެ
ދައުރެވެ .އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާނީ މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން (މާރޗަންޓުން) ނެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޞާލިހު (ނައިބުގެ ،ސ .މީދޫ)
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ދައުލަތުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯސީ) ތަކުގެ ބޯނަސް އާއި ބެހޭގޮތުން
ސަރކިއުލަރ އެއް ނެރުއްވި ވާހަކަ ފާހަގަކުރައްވާ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ނިންމުމަކީ ކޮބައިތޯ އާއި މިކަމާއި
ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ވިސްނާފަ އޮތްތޯ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ބޯނަސް އަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ބްރޭންޑް މިވަގުތު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ ،މިކަމަށް އަޅުއްވަން
ވިސްނާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭންކުން އަމަލުކުރަމުންދާނެކަމަށާއި ބޯނަސް
ޕޮލިސީ އާއި ގުޅޭގޮތުން އަލަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޯޑުން ބެއްލެވުމަށްފަހު އެއާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމަވާނެ
ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިމުމަކީ ބޭންކުން އެންމެ އެދޭ ގޮތްކަމަށާއި އެއާ

ގުޅިގެން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރަކު ދެންނެވި ފަދައިން ،ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް އަކީ މި އިގްތިސާދުގެ ހިތުގެ ވިންދުކަމަށާއި ،ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް މިހާރަށްވުރެ ސަރވިސް އިތުރަށް
ރަގަނޅު ވެގެންދާނެކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ބްރޭންޑް ރަގަނޅުކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައުއަށް އިތުރަށް އިންވެސްޓްކޮށް
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން އިތުރު ހަރުފަތްތަކަށް ބޭންކް ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލާ އަލައިކާ ބިންތި އިސްމާޢީލް (މ .ސީ ކްއީން ،މާލެ)
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  6މަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަންގަވަނީތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
މެޓަރނިޓީ ލީވް އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކަން ނުކުރުމަށް ބޭންކަށް އަންގަވާފަކާ ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ހަމައެހެންމެ އަލަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޯޑުން އެކަންކަން ބައްލަވާފައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދު
އޮތްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު (ގ .ނަންރީތިގެ ،މާލެ)
ކުރިމަގުގައި ޕޮލިސީތަކަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލުތަކަކީ ޙިއްސާދާރުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި މިފަދަ ބަދަލުތައް
ގެންނަވާއިރު އައު ބޯޑުން ބޭންކުގެ މަސްލަޙަތު އިސްކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ .ވަރަށް ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ކާޑު
ހިފައިގެން ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް (ޕީއޯއެސް) އިން ކަނޑަން އެދުމުން އެކަން ނުވާނެކަމަށް ގިނަ ފިހާރަތަކުން އަންގާ ވާހަކަ
ވިދާޅުވިއެވެ .ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް މެޝިންތައް މިހާރު ބޭނުމެއް ނެތް އެއްޗަކަށް ބަދަލު ވަނީތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މިއީ
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ބޭންކުން ނަގާ ކޮމިޝަން ބޮޑުވުމުން ނުވަތަ ބޭންކާ ކަސްޓަމަރާ ދޭތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަ އެއްގެ ސަބަބުން އެފިހާރަތަކުން
ހުއްޓާލީތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް 'ރިވައިވް' ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު (މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ)
ބޭންކުން ވަރަށް އަވަހަށް އާ ޕޭމެންޓް ނިޒާމެއް ތައާރަފު ކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެތެރޭގައި އެމް ޕޮސް ،ކިޔު.އާރު
ކޯޑާއި އަދި ޕޭމެންޓް ލިންކްތައް ފަސޭހައިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިތުރު ނިޒާމުތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ވީމާ ،ޕޮއިންޓް
އޮފް ސޭލް މެޝިންތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފު
ވެގެން ދާނެކަމަށާއި ބޭންކުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވީހާވެސް ފަސޭހަ ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމްތައް ތައާރަފް
ކުރެވޭތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ހާފިޒް (ސީމާވިލާ ،ސ .ފޭދޫ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ބަލައިފިނަމަ ،މާދަމާވެސް ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެކިއެކި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ގިނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ މިފަދަ
މައްސަލަތައް މިހާ ގިނަވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މިއީ ލޯނު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑް ދޭއިރު ބައްލަވަން ޖެހޭ
މިންވަރަށް ނުބެލެވެނީތޯ އެއްސެވިއެވެ.ބޭންކުން މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް
ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ގައުމީ ބޭންކު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަމްސީލްކުރާ
ދުވަހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއްކަމަށާއި މިކަން ނުވެ އޮތް ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެއްސެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
އެންޕީއޭ މަދުކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަބަދުވެސް ކުރެވޭކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ  4ވަރަކަށް އަހަރަށް
ބަލާލިކަމުގައި ވިނަމަވެސް މިއަދަދު  20%އިން  3.5%އަށް ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ދޫކުރާ ލޯން އަކީ
އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެށް ކަމަށާއި އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަމެއް ކުރުން އެއީ ބޭންކުގެ ޒިންމާ
އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަނބުރާ ލޯންތައް ހޯދުމުގައި ބޭންކުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ އެލޯން ނަގާ ފަރާތްތަކާ
ވާހަކަ ދައްކައިގެން ،ލޯނު އަނބުރާ ހޯދޭތޯކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ އެއްގެ
ގޮތުގައިކަމަށާއި އަދި ކޮންމެ ލޯނެއްގައިވެސް ބޭންކުން އަމަލުކުރަމުން ދަނީ މިއުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވިޔަފާރި

އެހެން ގައުމެއްގައި ފުޅާކުރުމަކީ ބޭންކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަސައްވަރެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ

ވަރަށް އުންމީދާއިއެކު ބޭންކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ ކުޑަ މަޑުޖެހުމެއް އައިސްފައި އޮތް ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް މިއީ ބޭންކުން
ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަލީ އަޙްމަދު (ގ .ވިދުވަރުގެ ،މާލެ)
ބޭންކާއި މުއާމަލާތެއް ކުރުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމެއް ކަމަށާއި ގުޅާލުމުން އަބަދުވެސް ފޯން ހުންނަނީ 'ބިޒީ' ވެފައި ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކޯލް ސެންޓަރ އަށް ހެނދުނު މެސެޖްއެއް ފޮނުވާލައިފިނަމަ ،އޭގެ ޖަވާބު ގިނަ ފަހަރު އަންނަނީ
ރޭގަނޑުގެ ދަން ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އިމަރޖެންސީކަމެއްގައި ބޭންކާއި ގުޅޭނެގޮތެއް ހޯދުމަކީ ދަތި
އުދަނގޫކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކޯލް ސެންޓަރގެ ޖަވާބު ދޭ ވަގުތު ވީހާވެސް އަވަސްކުރެވޭތޯ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ކޯލް ސެންޓަރ އިން އާންމުގޮތެއްގައި  30ސިކުންތު ތެރޭގައި ޖަވާބު އެރުވޭ ކަމަށް ބޭންކުގެ
ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ދެންނެވި ކަންކަން ބޭންކުން އިތުރަށް ބަލާނެކަމަށާއި ރަނގަޅު ކުރަމަށް
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު (ހ .ޓޫހާރޓްސް ،މާލެ)
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދަކީ ޙިއްސާދާރުންގެ ހައްގެއް ކަމަށާއި ގާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިންވެސް އާންމު
ޙިއްސާދާރެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ މިއީ ލިބެންޖެހޭ އަދި އިނގެންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެން ހުރިހާ ޕަބްލިކް
ކުންފުނިތަކުގެ

ވެބްސައިޓްގައިވެސް

ޝާއިއު

ކުރެވިފައިވާ

ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަދުވާ

2

ޑިރެކްޓަރުން

އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ޙިއްސާދާރުންގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު (ހުޅުމާލެ އެހީ ،މާލެ)
ސަރުކާރުން މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ގައުމީ ބޭންކަށް ލިބޭ
ކޮންމެ ގެއްލުމަކީ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ޙިއްސާދާރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ސިނާއަތަށް ވެސް މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
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 )09ޖަލްސާ ނިންމުން
މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ޙިއްސާދާރުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަން ޗެއާރޕާރސަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިއާއިއެކު
ޙިއްސާދާރުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް މިރޭގެ މި ޖަލްސާގައި ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޙިއްސާދާރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތައް ބޭންކުން ބަލައިގަނެފައިވާނޭކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުން ދެއްވި
ޚިޔާލުތަކަށާއި ،ނުވަތަ ދެއްވި ލަފާތަކަށް ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި އަދި ވިޔަފާރީގެ އަމާޒުތައް ނުވަތަ
ލަނޑުދަނޑިތައް

އެކަށައެޅުމުގައި

ބޭންކުގެ

ބޯޑުންނާއި

މެނޭޖްމަންޓުން

ފުރިހަމައަށް

ރިޢާޔަތްކުރާނެ

ކަމާމެދު

ޔަޤީންކަންއެރުވިއެވެ.
ފާއިތުވެގެންދިޔަ  5އަހަރަކީ ބޭންކަށް މާލީގޮތުން ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޗެއާރޕާރސަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެވި ،ޒަމާނީކުރެވި ،ބޭންކިންގއާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމި ހިންގުމުގެ މިންގަޑުތަކާއެއްގޮތަށް ބޭންކުގެ
ހިންގުން ބައްޓަންކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ އަހަރުތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޗެއާރޕާރސަން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބޭންކަކީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭންކެކެވެ .ނަމަވެސް ،މިއަދު ބޭންކަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ދެންނެވުނުފަދަ ކާމިޔާބީތައް ފަނޑުކޮށްލާ ،ބޭންކަށް ލިބެމުން އައި ރީތި ނަމަށް ކޮންމެވެސް
މިންވަރަކަށް ކިލަނބުކަން ގެނުވާފަދަ ގޮންޖެހުންތަކެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިއީ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގުޅުންތަކަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރުވާފަދަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އަދި ބޭންކާމެދު ބޭންކުގެ
ޙިއްސާދަރުންނާއި ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން ބޭންކަށް ކުރަމުން އައި އިތުބާރަށް ބުރޫ އަރާފަދަ ގޮންޖެހުންތަކެއްކަމުގައިވެސް
ދެންނެވިއެވެ .ޗެއާރޕާރސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޯޑުން އަދި މެނޭޖްމަންޓުންވެސް ދެކޭގޮތުގައި މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކުށްތަކަކީ ،އެކަންކަން ފަހާގަވުމާއެކު އަވަހަށް ތަހުގީގުކުރެވި ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ
މައްސަލަތަކެކެވެ .މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ކުށްތައް ނުބެލި ދިގުލައިގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މާލީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންކުރާ
އިތުބާރު ކުޑަވެ ،މާލީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރުވާނެ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ
ހާއްސަކޮށް މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ސިސްޓެމިކް ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ހަމައެކަނި ބޭންކަކީ
ބީއެމްއެލް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ޗެއަރޕާރސަން ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ބޭންކަށް އަންނަ ކޮންމެ ލޮޅުމަކުން ދިވެހި
ވިޔަފާރިތަކާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހީނުކުރާފަދަ އަސަރުތައް ކުރާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ދިވެހި އިގްތިސާދަށް
އޭގެ ގެއްލުން ފޯރާނެކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރުގައި ސިސްޓެމިކް
ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން އަދާކުރާ ދައުރު ނަގަހައްޓާ ،ދަމަހައްޓާ އަދި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ފާރަވެރިވެ ،އެ
ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ޗެއާރޕާރސަން ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިމަތިވެފައި މައްސަލަތައް
ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ބޭންކަށާއި ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުނަށް އިއާދަނުކުރެވޭނެފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންދާ
ދުވަހެއްކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ބޭންކުގެ ބޯޑާއި ،މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބޭންކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .މިއީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި
ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ކެރިއަރގެ ކުރިމަގާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ކަމުގައިވެސް
ދެންނެވިއެވެ.
މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޭންކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންވެފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް އެހާމެ ބޮޑުވެފައި
ގިނަކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކުގެ ބޯޑުން އަދި މެނޭޖްމަންޓުންވެސް އެދެނީ ،ބޭންކާމެދު މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ތުހުމަތުތައް
އަވަހަށް ތަހުގީގުކުރެވި ،މި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިގެން ދިޔުން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ
އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މި ބޭންކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
އަބަދުވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭންކުން އަބަދަވުސް
އަމަލުކުރަމުންދާނީ ،ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމުގައި ދަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތުތަކާއި އެކައުންޓްއާ
ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ބޭންކުން އަބަދުވެސް އިސްކަމެއް ދެއްވާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
އެރުވިއެވެ.
ބޭންކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަވަސް
ކާމިޔާބީއެއް ﷲ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދޭކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި

ބޭންކަށް އަލަށް އައްޔަނުކުރެވޭ ބޯޑުގެ އިރުޝާދުގެ

ދަށުންނާއި ،އަލަށް ބޭންކާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ސީއީއޯގެ ލީޑަޝިޕްގެ ދަށުން ،ބޭންކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ބަދަހި ޓީމެއްގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ،ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުން ބޭންކާމެދު ދެކޭ ތަސައްވަރު ހާޞިލުވެގެން ދާނޭކަމަށް
އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗެއާރޕާރސަންގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ ،ދިވެހިން ފަޙުރުވެރިވާ ،ދިވެހިން އެދޭ ފަދަ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި މި ބޭންކް އަބަދުވެސް ދެމިއޮތުންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ އަދި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިންގެ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި ،ދިވެހިންގެ ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ދެމިއޮތުންކަމުގައިވެސް
ދެންނެވިއެވެ.
ފާއިތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ބޭންކަން ޚިދުމަތްކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ ލިބިވަޑައިގަތް
ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް އަދި ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމުގައި ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މި ފުރުސަތު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް

ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިފުރުސަތުގައި ،ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޯޑު މެމްބަރުން ،އެ ބޭފުޅުން ދެއްވި
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމާއި ދެއްވި އިރުޝާދަށްޓަކާ ވެސް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން
ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ކުރައްވަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ،ބޭންކުގެ އަމާޒުތައް
ހާޞިލުކުރުމަށް އެންމެހާ މުވައްޒަފުން އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް މުޅި ބޯޑުގެ ނަމުގައި ވެސް
ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
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މިޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،ހާއްސަކޮށް މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ ޒަމްރާ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
ސަމާޙް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތާއި އެބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު
ދެންނެވިއެވެ.
މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  10:30ގައެވެ.
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ޢާއިޝަތު ސަމާހް

ޘަނާ މަންޞޫރު

ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން
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