 35ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ހޮޓެލް ޖެންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
 13މެއި 2018
ރޭގަނޑު  8:30އިން  9:40އަށް
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ފިހުރިސްތު
 )1ޖަލްސާ ފެށުން.

3

 34 )2ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

4

 31 )3ޑިސެމްބަރު  2017ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން.

13

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.

13

 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.

13

 2018 )6ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.

14

 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން.

15

 )8ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުން.

16

 )9ޙިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.
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 )10ޖަލްސާ ނިމުން.
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ޖަލްސާ ފެށުން.

)1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  35ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  13މެއި  2018ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ  8:30ގައި ހޮޓެލް
ޖެން ގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕާސަން
އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު އެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޞިރުވެ ވަޑައިގަތް ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
1

އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު ،ޗެއަރޕާސަން

2

މރ.އެންޑްރޫ ހީލީ ،ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަރްޝާ ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު ،ޑިރެކްޓަރ

ޖަލްސާ ފެށުނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ .ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ
ފަރީހާ ހަނީފެވެ.
ބޭންކުގެ  35ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނާއި ޙިއްސާދާރުންގެ
ބަދަލުގައި

ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގެންނެވި

ބޭފުޅުންނާއި

ޖަލްސާއަށް

ދައުވަތު

އެރުވިގެން

ވަޑައިގެންނެވި

އެކިއެކި

މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ބޭންކުގެ އެންމެހައި
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.
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ތާވަލް  :1ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ހާޟިރީ
ތާވަލް 1

ހާޟިރުވި އަދަދު

ތަމްސީލުކުރައްވާ

ޙިއްސާގެ އަދަދު

ޙިއްސާދާރުންގެ އަދަދު

އަދާކޮށްފައިވާ

އަގު
ޙިއްސާގެ %

ޙިއްސާދާރުން

41

41

26,218

0.63%

ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

14

31

3,557,605

66.37%

55

72

3,583,823

67%

ޖުމްލަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ  2,733,868ޙިއްސާ އާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައިވާ
 394,380ޙިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފައިނޭންޝަލް
ކޮންޓްރޯލަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަޒީނާއެވެ.
 34 )2ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 23އޮގަސްޓު  2017ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ  34ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުސަތު 21 ،ޖެނުއަރީ  2018އިން  28ފެބްރުއަރީ  2018އަށް

ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން

އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ވާހަކަ ޙިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 34ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައި
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.
ދެން އެޖެންޑާގައި އޮތީ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުންކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެނިހެން ޢާންމު ޖަލްސާތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައިވެސް ،ޙިއްސާދާރުންނާ މުޚާތަބު
ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި
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މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބައްލަވައިލުމުން ބޭންކް މިވަގުތު ހުރި ހިސާބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،ބޭންކް
ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރާއި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މިސްރާބަށް އަލިއަޅުވާލުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ކޮންމެ

އަހަރަކު

އެއްފަހަރު

މިބޭންކުގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުން

އަންނަނީ

ބޭންކުގެ

ސްޓްރެޓިޖިކް

ޕްލޭން

ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު މުރާޖާޢު ކުރަމުންނެވެ .މީގެކުރިން މިބޭންކުގެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމައްޓަކައި މުޅި ދުވަސް
ބްރާންޗުގައި ކަސްޓަމަރުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މުޖުތަމަޢުއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިންވެސްޓް ނުކުރެވޭ
ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ބޭންކުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ
އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުގެ މިންވަރު މަތިވެ ބޭންކަށް ލިބޭ ފައިދާ މަދުކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ބޭންކުން ލިބެން ނުހުންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ މާހައުލެއްގަ ނޫންކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތިބީ ޤާބިލު މުވައްޒަފުންކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފުރިހަމަ
އެއްބާރުލުމާއިއެކު މިކަންކަމަށް ބަދަލުގެންނަން މަސައްކަތް ފެށިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި
މުޖުތަމަޢުއަށާއި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު،
ލޯނުދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ
މުވައްޒަފުންނަށް އިންވެސްޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މިކަންކަމަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ގެނެވިގެން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށްފުޅާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވުނު އެ ޕްލޭން ތިޔަބޭފުޅުންނާއި
ޙިއްސާކުރެވި އަދި އެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  150އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިއަދު
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ޤާއިމުކުރެވި ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 30%
އިތުރުކުރެވި އޭޓީއެމް ގެ އަދަދު ދެގުނަ ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،މީގެތެރޭގައި  35އޭޓީއެމް އަކީ ފައިސާ ޖަމާކޮށް އަދި
ފައިސާ ނެގޭ ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރުތަކެއް ކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މީގެ ސަބަބުން
އަހަރެއްގެ މައްޗަށް  10މިލިއަން މުޢާމަލާތް އެ ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކޮންމެ
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އަތޮޅެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ އެޖެންޓެއް ކޮންމެ ރަށެއްގައި މިހާރު ހުންނާނެކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާމަކުރައްވަމުން ސީއީއޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ވިއުގަ ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ގައި ކަމުގައެވެ.
ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ކުރިއަރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ފައިދާ ދެގުނަ
ކުރެވިފައިވާކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު އޭގެ ⅓

މުޖުތަމައަށް އިންވެސްޓް ކުރެވެމުންދާކަން

ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ލޯނު ދޫކުރެވޭ އަދަދު ތިންގުނަ އިތުރު ކުރެވިފައިވާއިރު ،އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުގެ އަދަދު 80%
އިން ކުޑަ ކުރެވިފައިވާކަމާއި ބޭންކުގެ އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުގެ މިންވަރަކީ މިމާކެޓްގެ ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ½ ކުޑަ
މިންވަރެއްކަމާއި އަދި މިސަރަހައްދުގެ އެވަރޭޖް އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުގެ މިންވަރަށްވުރެވެސް ކުޑަ މިންވަރެއްކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޑިޕޮސިޓްގެ އަދަދު  50%އިތުރުވެފައި ވާއިރު ،ބޭންކުގެ ޑިޕޮސިޓް ވަނީ  15%އިން
އިތުރުވެފައި ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެހެން ބޭންކުތަކުގެ ޑިޕޮސިޓްކުރި މިންވަރު ކުރިއަރާފައިވަނީ ނިސްބަތުން
އެންމެ  4%ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ވަނީ ދެގުނަވެފައި ކަމަށާއި ބޭންކް
މާލީގޮތުން

ހަރުދަނާވެގެންދިޔުމުގެ

ނަތީޖާއެއްގެ

ގޮތުން

ޙިއްސާދާރުންކުރި

އިންވެސްޓްމެންޓުތަކުގެ

ފައިދާ

ރަނގަޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ޙިއްސާދާރުންނަށް  400މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހިފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ޙިއްސާއަކަށް
ޖެހޭ އަގުހުރީ  100ރުފިޔާގައި ކަމާއި ނަމަވެސް

މިހާރު ޙިއްސާއެއްގެ އަގު  340ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ

ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ  240%ގެ ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަންގެ އަދަދު
ތިންގުނަކުރެވި ،އެއަދަދު  1.8ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ކުރިއަރާފައިވާ މާލީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ފައިދާވަނީ ހަމައެކަނި ޙިއްސާދާރުންނަށް ނޫންކަމަށާއި ބޭންކުން
ދައުލަތަށް ދައްކާ ޓެކްސް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރުދުންނަށްވެސް ބޭންކަށް ލިބިގެންދިޔަ ފައިދާގެ ނަފާ ލިބިގެންދާނެކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުން ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް  25%ދައްކަމުންދާއިރު މިއީ އެހެނިހެން ބޮޑެތި
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ކުންފުނިތަކުން ޓެކްސް ދައްކާ މިންވަރަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު
އަހަރުތެރޭގައި  1.3ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޓެކްސް އާއި ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދެއްކިފައިވާނެކަމަށް
ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަޅާބެލި ކަމުގައިވާނަމަވެސް ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް
ވަރުގަދަކޮށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މާލީގޮތުން ހަރުދަނާވުމާއިއެކު ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރުކުރެވެންޖެހޭކަން
ފާހަގަކުރައްވާ ،ބޭންކަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކާ އަދި އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިވެ
އިންވެސްޓްކުރެވޭ

މިންވަރު

އިތުރުކުރުމުގެ

ފުރުސަތު

ބޭންކަށް

ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި،

އަދި

ކުރިއަށް

އޮތްތަނުގައިވެސް އެގޮތުގެ މަތީ ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،މުޖުތަމަޢުއަށް
ފައިދާކުރަނިވި އެތައް މަޝްރޫޢެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު ފެށިގެން ދިޔަ 'އަހަރެންގެ ބޭންކް ދިވެހިންގެ ބޭންކް' ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ގިނަ

އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސީއީއޯ އިތުރަށް
ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭންކަށް ވަނީ ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް
ގެނެސްދެވިފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި  100ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގިފައިވާއިރު ،މިދިޔަ އަހަރު
އެކަނިވެސް  300މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މުޖުތަމަޢުއަށް ހޭދަކޮށްފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ބޭންކުގެ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި
މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ،ބިއުޓިފުލް އައިޒް ،ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަން ،މޯލްޑިވްސް
އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ފިޒިކަލް ޑިސްއެބިލިޓީސް ގެ އިތުރުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިމެނޭކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި 'އަހަރެންގެ ބޭންކް ދިވެހިންގެ ބޭންކް' މިމަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ ނަތިޖާއެއްގެ ގޮތުން މިފަހުން
ބޭއްވިގެންދިޔަ ފަޚުރުވެރި ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގަލާ އެވޯޑްސްގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަނީ 'އެވޯޑް ފޮރ

އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ކޮމިއުނިޓީސް' އެވޯޑް ލިބިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މިފަދަ
މަސައްކަތްތަކާއި އިންވެސްޓްމެންޓުތަކުން ހާމަވެގެންދަނީ މުޖުތަމަޢު އާއި ބޭންކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް
ބޭންކުންދޭ ހާއްސަ އަޙަމިއްޔަތުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .
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ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލާއިރު ،އެމުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ބޭންކަށް ލިބެމުންދަނީ ބޭންކުގެ
ފަރާތުން އެމުވައްޒަފުންނަށް އުފާވެރި އަދި އެކަށޭނަ ރަނގަޅު މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދެވިފައިވާތީކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެތެރޭގައި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދުތަކާއި ޕޮލިސީތައް
ހަރުދަނާކުރެވި ،ހުނަރުވެރި އަދި ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފުން ގެނެވުމުގެ އިތުރުން ބޭންކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ
މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ތަމްރީނުކުރެވި އަދި ކުރިއެރުވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން
ކުރަމުންގެންދާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ
އެވޯޑުތައްދެމުންދާ ކަމަށާއި ހަމައެއާއެކު ދިގުމުއްދަތައް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން
ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮށްދެމުންދާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް
'އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ އެވޯޑް' ފަދަ ބައިނައްލަޤްވާމީ އެވޯޑްތައް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމަ
މުހިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގުނު ސާރވޭތަކުން
ދައްކާގޮތުގައި ބޭންކުގެ  95%މުވައްޒަފުން ބޭންކުގައި އެމުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތާއިމެދު ފަޚުރުވެރިވާކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއަރަމުންނެވެ.
އަދި ބޭންކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ވަކި ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ،ކުދި އަދި
މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް އެކަމުގެ މަންފާ ކުރަމުންދާކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންވެސް ޚިދުމަތް ހޯދާގޮތްތައް އަންނަނީ
ބަދަލުވަމުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތުން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު
ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުން ބްރާންޗްތަކަށް ނުގޮސް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ފަދަ ފަހި ގޮތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްކަމުގައި
ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ބޭންކުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ،
މިހާރު ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ  90%އަކީ އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަން ސީއީއޯ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  10މިލިއަން މުޢާމަލާތް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި 5
މިލިއަން

މުޢާމަލާތް

އިންޓަނެޓް

އަދި

މޯބައިލް

ބޭންކިންގ

މެދުވެރިކޮށް
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ހިންގާފައިވާކަން

ސީއީއޯ

އިތުރަށް

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން ބްރާންޗުތަކުގައި ގިނަ ވަގުތު ކަސްޓަމަރުން ތިބެންޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް
ހައްލެއް ލިބި ،ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމުގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ވަގުތު
އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އައު ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މިސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ
ކާޑުގެ ޚިދުމަތާއި ޗެކުފޮތުގެ ޚިދުމަތް ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުން ބޭންކުގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު
މަދުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް
ފަސޭހައިން ޑޮލަރު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރަފުކުރެވުނު އިންޓަނެޓް ޑޮލަރު ބުކިންގ
ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް  100,000ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކުރިއަށްއޮތް މަސްތެރޭގައި
އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ސާރވިސް އިފްތިތާހު ކުރެވި ،ފަސޭހަކަމާއިއެކު މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް
ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު،
ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށްވެސް ސީއީއޯ
ވިދާޅުވިއެވެ.
ސީއީއޯ ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކުތަކާއި އެއްފެންވަރެއްގެ އެންމެ ޒަމާނީ
އަދި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތައް ކަމަށެވެ .އަދި ތަޢާރަފް ކުރެވިގެންމިދާ އައު ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ
ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާކަމަށާއި އަދި އެއީ ބޭންކަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް ކަމުގައި
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އިތުރަށް މިކަން ހާމަކޮށްދެމުން ސީއީއޯ ވިދާޅުވީ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ  20%އެހެން ބޭންކުތަކުގެ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކް ޚިޔާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެކަން ފަހުގެ ސާރވޭތަކުން ދައްކާކަމަށެވެ .މީގެއިތުރުން މިސާރވޭތަކުން
ބޭންކާއި ދޭތެރެ ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރު އޭޝިއާގެ އެހެން ބޭންކުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު  10%އިތުރުކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އިސްލާމިކް

ބޭންކިންގ

އަކީ

ގިނަ

އަދަދެއްގެ

ކަސްޓަމަރުންގެ

ޝައުގުވެރިކަން

ލިބެމުންދާ

ދާއިރާއެއްކަން

ފާހަގަކުރަށްވަމުން ސީއީއޯ ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  2015ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް
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ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރެވުނީއްސުރެ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއަދާ
ހަމައަށް  14,000ކަސްޓަމަރުން މިޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށާއި ،ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 500
މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުން ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކޮށްފައިވާއިރު އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ
ގޮތުގައި  400މިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް ފައިނޭންސް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ
އުއްމީދަކީ މިއަހަރު ނިމުމަކާ ހަމައަށް އަންނައިރު ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ބޭންކުން
ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ

ކޮންމެ

ޕްރޮޑަކްޓަކާއި

އެއްފަދަ

ޕްރޮޑަކްޓެއް

އިސްލާމިކް

ބޭންކިންގ

ޚިދުމަތް

މެދުވެރިކޮށް

ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުންކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ދެންނެވުނު ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ބޭންކް ވަނީ ކުރިއަރާފައިކަމަށާއި އަދި ބޭންކުގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތައް
ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި ވައުދުތައް ފުއްދާފައިވާކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގައި މިވަގުތު
ރަނގަޅު މާލީ ހިންގުންތެރިކަމުގެ އޮނިގަނޑަކާއި ،ރަނގަޅު ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަކާއި ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކަކާއި
ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހުރިކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރައްވަވާ ވިދާޅުވީ ބޭންކުގެ ކުރިމަގު އޮތީ
ވަރަށް އުޖާލާކޮށްކަމަށެވެ.
ބޭންކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި މިދަނޑިވަޅަކީ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި އެހެން ޤައުމަކަށް ފުޅާކުރަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު
ކަމުގައި

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރައްވައި

ސީއީއޯ

ވިދާޅުވީ

ބޭންކުގައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މައިދާނުގައި

ސާބިތުކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް
އަބަދުވެސް ދޭނީ ރާއްޖެއަށްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުޅާކުރުމުން ލިބިގެންދާނެ ގިނަގުނަ ފައިދާތަކުން ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުއްދަތަކާއި ލައިސެންސް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމު ރަސްމީކޮށް އިޢުލާން ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނަށް ނިކުތުމަކީ އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައި ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިތުރު އާ ކަސްޓަމަރުންތަކަކަށް ވިއްކުން
ފަދަ ފަސޭހަކަމެއްނޫން ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ސީއީއޯ ވިދާޅުވީ ބޭންކިންގ ދާއިރާއަކީ ރައުސްމާލާއި ގުޅޭ ޝަރުތުތަކާ،
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ލިކުއިޑިޓީ ޝަރުތުތަކާ ،އިތުރު ކަރަންސީ ތަޢާރަފުކުރުމާ ،އައިޓީ ސިސްޓަމްތަކާ ،އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްތަކާ،
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ،ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގ ،ކާޑު ،ޓެކްސް ،ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯފަދަ ކަންކަމާއި
ގުޅޭގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ އެތަކެއް ހަރުކަށި ޤަވައިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ދާއިރާއެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަދި މިއީ ބޭންކުން އަލަށް ފަށައިގަންނަ ކަމެއްކަމާއި އަދި މިކަމުގައި މަގު ދައްކާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕޭރަންޓް ގްރޫޕެއް
ނެތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިވިޔަފާރި މިހާރު ފަށަންޖެހެނީ އެމާކެޓްގައި އެއްވެސް ކަސްޓަމަރެއްނެތި ކުރިއަރާފައިވާ
ބޭންކުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މާކެޓެއްގައިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި
ބޭންކުން އެހެން ޤައުމެއްގައި ވިޔަފާރި ފަށައިގަންނައިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކުގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމށް
އަންނާނީ އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ބޭންކުތަކުން ލޯނު ނުލިބުނު ކަސްޓަމަރުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން ،ހަރުދަނާ
ގޮތެއްގައި

ރިސްކް

ބެލެހެއްޓުމަކީ

އެންމެ

މުހިއްމު

އަސާސުކަމުގައި

ބަލައިގެން

ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމުގައި ބޭންކަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ،ރޭވުންތެރި،
ހިންގުންތެރި ،އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް ވާންޖެހޭނެކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ،ބޭންކުގައި
މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޓީމުގެ ޤާބިލްކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތާއި ޤާބިލްކަމަކީ ބޭންކް ވަރުގަދަ ބޭންކަކަށް ހަދައިދިން މައިގަނޑު ސަބަބު
ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ،އެފަރާތްތަކަށް ތަޢުރީފު ހައްޤު ކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މިންނަތް
މަސައްކަތުގެ

ނަތީޖާއަކަށް

ވެގެންދާނީ

ރާއްޖޭގެ

އިތުރުން

މިސަރަހައްދުގެ

އެހެން

ބޭންކުތަކަށްވުރެ

މިބޭންކް

ކުރިއަރައިދިއުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .
ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކާމެދު
އޮންނަ އިތުބާރާއި ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
އަދި ބޭންކުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުންގެންދަވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ،ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކ އަލަށް
ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކުން އުއްމީދު ކުރައްވާފަދަ ޚިދުމަތެއް
ދެއްވުމަށް ބޭންކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ.
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ބޭންކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެމުވައްޒަފުން ކުރައްވާ ބުރަ
މަސައްކަތަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ އެއް
ފަރާތަކީ އެމުވައްޒަފުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމުން ދައްކަވާ ހިންގުންތެރިކަމަށާއި
ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަކުރައްވައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި އެ
ލަނޑުދަނޑި ތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ މަގު ދައްކަވަމުންދާކަމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ދެއްވާ ހަރުދަނާ
އިރުޝާދާއި ހިންގުންތެރި ގަވަރނެންސަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ އެފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލިބޭ
އުފަލެއްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
ސީއީއޯގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ  2017ވަނަ އަހަރަކީ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ އަހަރެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވަމުންނެވެ .އަދި
މިއީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދިވެހި ބޭންކް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކް އޮތީ މާލީ ގޮތުން ހަރުދަނާ ހިސާބެއްގައި ކަމުގައި
ފާހަގެ ކުރައްވާ ،އަދި މިފައިދާ ދަނީ ބޭންކުގެ ފަރާތުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް އިންވެސްޓް ކުރަމުން ކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި ބޭންކުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދާ ،ރާއްޖޭގައި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މައިދާނުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ބޭންކަކަށް ވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިއީ ބޭންކް އެހެން ފައްތަރަކަށް
ގެންގޮސް ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިރީތި މަލަމަތިން ބޭރުގައި ވިހުރުވަންވީ ވަގުތުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
"އަހަރެންގެ ބޭންކް ،ދިވެހިންގެ ބޭންކް ".ޟުކުރިއްޔާ.
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ސީއީއޯ އަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙިއްސާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބުދެއްވާނީ ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ބޭންކް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ އެންޑުރޫ ހީލީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަކީ
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރަކާއި ގުޅޭ ސުވާލަކަށް ނުވާނަމަ އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު އަރުވާނީ ޙިއްސާދާރުންގެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
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 31 )3ޑިސެމްބަރު  2017ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން
ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު
ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 31ޑިސެމްބަރު  2017ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަނިކު ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު
 31ޑިސެމްބަރު  2017ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވާނީ ކުރިން ޢާންމުކޮށް ޟާއިއުކުރެވިފައިވާ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ގެނެވިފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި
އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް މަނިކު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.
 2017ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ރަގަޅު މާލީ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އަދި ޙިއްސާދާރުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި
ފަރާތްތަކުން ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ޙިއްސާގެ
ފައިދާ ބެހުމަށް ނިންމަވާފައެވެ .އެގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް 22
ރުފިޔާގެ މަގުން  118,402,240ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އެހެންކަމުން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  22ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން
ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  118,402,240ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ
ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2017ވަނަ
އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް  22ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

)6

 2018ވަނަ އަހަރަށް ޢައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެއްވެސް ބޭންކަކުން ވިދިވިދިގެން 4
އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއް އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓް ފާރމެއް ،އެކްސްޓާރނަލް އޯޑިޓްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް
ޢައްޔަންކޮށްގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން 2018 ،ވަނަ އަހަރު
ބޭންކް އޮޑިޓް ކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އަރންސްޓް އެންޑް
ޔަންގްއަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިފައިނުވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  2018ވަނަ އަހަރު ބޭންކް
އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  02ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
މިފަރާތްތަކަކީ:

 .1ކޭޕީއެމްޖީ  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  84,800ޔޫއެސް ޑޮލަރ
 .2ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  82,680ޔޫއެސް ޑޮލަރ
އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ކަމަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ 2018
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

ޙިއްސާދާރުންގެ

ތެރެއިން

ބޭފުޅަކު

2018
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ވަނަ

އަހަރަށް

އޮޑިޓަރުންގެ

ގޮތުގައި

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން
އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަޑައެޅުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
މަނިކް ތާއިދު ކުރައްވައި ،އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  2018ވަނަ އަހަރަށް ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި
ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  ( 82,680އައްޑިހަ ދެހާސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ ) ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަށް
ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން.
2012

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ވަނީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތައް،

ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު ،ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި

 10,000ރުފިޔާ

އަދި އެލަވަންސްގެ ގެ ގޮތުގައި  1,500ރުފިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން 2015

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު

 32ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޙިއްސާދާރުން ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ  7,000ރުފިޔާއިން

 10,000ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އެލަވަންސްއެއް ހިމެނުނުނަމަވެސް ،ބޭންކުގެ ކުރީގެ ޕާރފޯމަންސްއާއި
މާލީ ޙާލަތާއި ،ބޭންކުން ތަޖުރިބާކުރި ދަތި ދުވަސްތަކަށް ރިޢާޢަތްކޮށް ،ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެލަވަންސް
މިހާތަނަށް ނަގަމުންނުދާކަމާއި އަދި އެފަދަ އެލަވަންސެއް ނެގުމަށްވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ނުވާކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ  4އަހަރު ބޭންކުގެ ޕާފޯރަމަންސްއާއި ،މާލީ ހާލަތު
ރަގަޅުވުމާއި ،އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭންކުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތާއެކު ،ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެތައްގުނައަކުން އިތުރުވެގެންދާނެކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައިގެ އިތުރުން ދެވޭ އެލަވެންސްގެ
ގޮތުގައި  1,500ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ޙިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމަވާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.
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އެހެންކަމުން ،ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވައި އެހެން
ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާއި މެދު ގޮތެއް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އަލީ ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައިގެ އިތުރުންދެވޭ
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  1,500ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )8ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުން.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  11މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  08ޑިރެކްޓަރުން އަދި ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 03
ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.
މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  08ބޭފުޅުންނަކީ:

.1

ނަން

އެޑްރެސް

އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު

ދަފްތަރު ނަންބަރ  ،621މާލެ

(ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)
.2

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު

މ .އިފާއު ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

މއ .ދިލާސާގެ ،މާލެ

.5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް

ގ .އެކްރާ ،މާލެ

.6

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ

މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ ،މާލެ

.7

އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު

އަނބުގަސްދޮށުގެ ،ތ .ވިލުފުށި

.8

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

ހ.ވައިފިލާގެ މާލެ
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ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

.3

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު

މ .އެގްޒީޓަރ ،މާލެ

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި  03ބޭފުޅުންކަމަށްވާއިރު ކޮންމެހެން ވޯޓުލާން
ލާޒިމުތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުލާން ޖެހޭތީވެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލް ޙިއްސާދާރުންނަށް ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
އެއަށްފަހު ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ނަސީމް ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅާއަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން

ވޯޓުގެ

ނަތީޖާ

އިޢުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުން

ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
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ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް

ހުށަހެޅުއްވި

ބޭފުޅުންނަށް

ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

.1

އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު (ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)

3,574,275

.2

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ)

3,574,275

.3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު

3,574,275

.4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒް

3,574,275

.5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް

3,574,275

.6

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަރްޝާ

3,574,275

.7

އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު

3,574,275

.8

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

3,574,275

ބާތިލު ވޯޓް

4,697

ހޮވުނު  08ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.
ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

448,104

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

448,104

.3

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު

448,104

ބާތިލު ވޯޓް

3,801

ހޮވުނު  03ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.
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 )9ޙިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.
ޖަލްސާއަށް ހާޞިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ.
މިގޮތުން ޙިއްސާދާރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުއޫރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ބަށިމާގެ ،ހދ.ކުރިބީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ މައްސަލަގައި އަބަދުވެސް އެއް ޖަވާބެއް އަރުވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ .މިމައްސަލައިގައި
ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން

މިމައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ

ޑައިރެކްޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން 2008
ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ދީފައިވާ ލޯނެއްގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތެރޭގައި ޝެއަރހޯލްޑަރުންނަށް ޙިއްސާގެ ފައިދާ
ނުލިބުންވެސް ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ މިމައްސަލައިގެ ސަބަބުން އެފަދަގެއްލުމެއް ނުވާނެތޯވެސް

ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވެސް ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ސުވާލުކުރެވުނު މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް
ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ދާ މައްސަލައަކަށް ވާތީވެ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެންނެވެން ނެތް ވާހަކަ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން އޮޅުވާލާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަކޮށް ބޭންކަކީ އަބަދުވެސް
ރިސްކްގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ބޭންކެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން
ކަސްޓަމަރުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަފަހަރަށް
ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރާ ހިސާބަށްވެސް ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ފާތިމަތު ސާއިރާ ގްރީން ވިލާ ،ސ.މީދޫ
އައްޑޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތަކެއް ގޮތުގައި
އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ސުޕަވައިޒަރުން އެޓެންޑުނުވާ ކަމަށާއި ،އީއެންޓީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަހަރު ވަރަށް
ގިނަ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޕޮލިސީގައިވާ މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ދޭން
ހަމަޖެހިފައިވާ ހުސް ވަގުތު ނުލިބޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއިއެކު ،އޮތޯރިޓީ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ފޯނު
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ކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެވި ހަމައެކަނި ފޯނުނަގަން ހުންނަ ބައެއްގެގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮއްފައިވެއެވެ .މިފަދަ މައްސަލައެއް
އައިސްފައިވޭތޯ ނުވަތަ އައިސްފައިވާނަމަ އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ކޯލް ސެންޓަރާއި ބެހޭ ގޮތުން އެފަދަ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމުގައި ރިޔާސަތުންފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ބޭންކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ވަރަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަދަ
އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ބަށިމާގެ ،ހދ.ކުރިބީ
ބޭންކުން ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކިތައް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ލޯނު ފޯރުކޮއްދީފައިވޭތޯ އަދި ކުރިއަށްއޮތްތާގައި
ޢާންމުގޮތެއްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ލޯނު ދޫކުރެވުން ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުން  1ބިލިއަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި ،ކުދި އަދި މެދު
ފަންތީގެ ދޫކުރެވުނު ލޯނުތަކުގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ފުޅާވަމުންއަންނަ ގެސްޓްހައުސް
ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ އަދަދުވަނީ އިތުރުކުރެވިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ
ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސެއް ސްޕޮންސަރ ކުރީ ބޭންކުން ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާނެކަމުން ކަނޑައެޅިގެން ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމައްޓަކައި ދޫކުރެވިފައި
ލޯނުގެ އަދަދު މިވަގުތު ބުނަން ދަތިކަމަށް ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ.
ފާތިމަތު ސާއިރާ ގްރީން ވިލާ ،ސ.މީދޫ
ސީއީއޯގެ މުސާރައަކީ ކިހާވަރެއްތޯ އަދި ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ލިބިލެއްވީ ކިހާވަރެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭންކުގެ ތެރޭގައި ވަކި ހާއްސަ އޮނިގަނޑެއް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިކަމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަކަމުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އަދި
ބޯނަސް އެކުލެވިފައިވަނީ އެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ސުވާލުކޮށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި
ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ދިވެހިންގެ އިގްތިޞާދުގެ ހިތްކަމަށާއި ،ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިއެއްގެ
ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައާއި އަދި އުޖާލާ ކުރިމަގެއް ބިނާކުރުމައްޓަކައި ކުރާ އުދަގޫ މަސައްކަތުގައި އެންމެ
ބޮޑު އެހީތެރިޔާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .ދިވެހިންގެ ބޭންކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބޭ
ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ވިއުގައަކީ ވެސް ދިވެހިންގެ ބޭންކުކަމަށާއި،
އަތްފޯރާ ފަށެއްގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ދިވެހިންނަން ލިބެމުންދާކަމަށާއި

މިފަދަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ބޭންކަށް

ލިބިގެން ދިޔައީ ބޭންކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި ،އަމާޒަށް ވާސިލުވުމައްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
ހީވާގި މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް
އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީއަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވެވިއެވެ.

ފާތިމަތު ސާއިރާ ގްރީން ވިލާ ،ސ.މީދޫ
ކުރިން މުސާރައާއި ބެހޭ ސުވާލުކުރެއްވީ އެއީ ކޯޕޮރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި
ބޯނަސްއަކީ ޝާއިއު ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތަކަށްވާތީ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބީއެމްއެލް ހައުސިންގް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް

ރޭޓް ރާއްޖޭގެ އެހެން ބޭންކުތަކަށްވުރެ ބޮޑީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިގެ ޖުމްލަ އަދަދެއް އަހަރީ ޢާންމު ރިޕޯޓުގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނެންސް ކޯޑާއި
އެއްގޮތްވާނެ ގޮތުގެމަތިން

ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެ ކަމުގައި ދަންނަވާ އަދި މުސާރައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހަމައެކަނި

ހާމަކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތައްވެސް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްއާއި ގުޅިގެން ސީއީއޯ ވިދާޅުވީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައަޅަނީ ގިނަ ކަންކަމައް ރިޢާޢަތް
ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުރިންވާނީ  2%އިން ތިރިކުރެވިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ރާއްޖާގައި ދޫކުރާ ކޮންމެ ހައުސިން ދެލޯނަކުން އެއްލޯނަކީ ބޭންކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ބަށިމާގެ ،ހދ.ކުރިބީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ މާލީ ބަޔާން ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހެޅުމަށް ޚިޔާލުދެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމުގައި ރިޔާސަތުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ
އެއްސެވިއެވެ.

އަދި

އެހެން

ބޭންކުތަކުންވެސް

އެކްޒެކެޓިވް

ލެވެލްގެ

ސްޓާފުންގެ

މުސާރަ

ހާމަ

ކުރާކަމުގައި

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އެއްގޮތްވާނެ ގޮތުގެ
މަތިން ކަމަށާއި ބޭންކުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކާކަމަށާއި މަރުކަޒީ ބޭންކް އަދި ކެޕިޓަލް
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވާނެންސް ކޯޑުގެ ޤަވައިދުތަކަށްވެސް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށެވެ .އަދި ކޮންމެ
އަހަރަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރަން ޖެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި
އެބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
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ޑިރެކްޓަރުން ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެހެން އެއްވެސް ބޭންކަކުން ހާމަނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން
މި މައުލޫމާތުތަށް ބޭންކުން އެކަނި ހާމަކޮށްފިނަމަ ބޭންކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށްވެސްވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި
މައުލޫމާތުތަކަކީ ކުރިންވެސް ވަކިވަކިން ހާމަކޮށްފައިނުވާ މައުލޫމާތުތަކެށް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
ބޭންކް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ މިކަމަށް އެންމެ
އެކަށީގންވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެ މަޤާމަށް އައު ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ލައްވާނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯ
 2007ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުނު އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އޭނާ ސުވާލުކުރެއްވި ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ 12
އަހަރުގައި ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ގާތުން ބެލިއްޖެކަމަށާއި އަދި ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރުވެސް ބޭންކުގެ ނަމޫނާ
މުވައްޒަފުގެ ނަން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި މިފަހަރުވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އިޒުނައާއެކު ނަމޫނާ މުވައްޒަފުގެ
ނަން ބުނެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފަކީ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ
ކަމުގައި ބާރީ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެމަނިކުފާނަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ހޫނު މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރާކަން
ހާމަކުރެއްވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  4އަހަރު އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ގާތުން ފެނިއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއި
އަދި އިޙްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ ދިވެހިންގެ ބޭންކަށް އަހަރެމެންގެ ބޭންކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތުތައް
ފަހިވެގެންދިއުމުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ލެއްވުމެވެ .އަދި ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކުރެއްވުމައްއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
 )10ޖަލްސާ ނިމުން
ކުންފުންޏެއްގެ

ކުރިމަގު

ބައްޓަންކުރެވިފައި

އޮންނަންވާނީ

ޙިއްސާދާރުން

ކުންފުނި

ކުރިއަށް

ގެންދަން

ބޭނުންފުޅުވާ

މިސްރާބަށްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުން ކުންފުނީގެ ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ،ޙިއްސާދާރުން
ދެއްވާ

ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ

މައްޗަށް

ރިޢާޢަތްކޮށް

ކުންފުނީގެ

ބޯޑާއި

މެނޭޖްމަންޓުން

އަޅުއްވާ

ތަރައްޤީގެ

ފިޔަވަޅުތައް

ބަލައިގަންނަކަމީ ،ނުހަނު އުފާލިބިދޭ އަދި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު ބޭންކުގެ
ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޙިއްސާދާރުން ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ދެއްވާކަމީ ،ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގަޔާއި،
ޞަފްޙާ  24ގެ 23

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު
ހިތްވަރެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އެންމެހައި ޙިއްސާދާރުން ކުރައްވާ އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް
ހެދުމަށް ،ބޭންކުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުންނާއި ،ބޭންކުގެ
ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން ބޭންކާއިމެދު ދެކޭ ތަސައްވުރާއި އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤް މިންވަރުކޮށް ދެއްވުންއެދި
ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޞްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ.
ބޭންކް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަދި "އަހަރެންގް ބޭންކް  -ދިވެހިންގެ ބޭންކް" އަކީ މިސަރަޙައްދުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ،އަދި
ބޭންކިންގއާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގުން ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ބޭންކަކަށް ހެދުމަށް މެނޭޖްމަންޓް
ޓީމުން ދައްކުވައިދެއްވާފައިވާ ލީޑަރޝިޕަށާއި ،ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގައި ބޭންކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
މިންނަތް އަދި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ،ބޭންކުގެ އަމާޒުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް އެންމެހާ މުވައްޒަފުން އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި
ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި ދައްކުވައިދެއްވާ ހިތްވަރަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
މިޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،ޚާއްސަކޮށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ،އެންޑްރޫ އާއި މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޒަމްރާ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ސަމާހް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތާއި އެބޭފުޅުންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ކުރިއަތް އޮތީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސްކަމަށްވުމާއެކު ،މިބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގެ އެންމެހާ ހެޔޮއެދުންތައް ބޭންކުގެ އެންމެހާ
ޙިއްސާދާރުންނާއި ،ކަސްޓަމަރުންނާއި ،މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށާއި ،ބޭންކުގެ ބޯޑު މެންބަރުން،
މެނޭޖްމަންޓަށާއި

މުވައްޒަފުންނަށް

އަރިސްކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

މިމައްސަރުގެ

މިންވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މާތްﷲގެ ޙަރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  9:40ގައެވެ.
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ބަރަކާތާއި

ހެޔޮތަޢުފީޤު

އެންމެންނަށް

