 23ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
 32މެއި 3102
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ފިހުރިސްތު
ޖަލްސާ ފެށުން

3

)2

 31ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

5

)3

 13ޑިސެމްބަރ  2014ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން

8

)4

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

9

)5

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން

31

)6

 5132ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
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)7
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)8
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)9
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2

 )1ޖަލްސާ ފެށުން.
ބޭންކުގެ  23ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  32މެއި  5102ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ  0099ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑުން ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
1

މރ.އެންޑްރޫ ހީލީ ،ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ހާރިޘް ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވެއިޒް ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ ،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އުމަރު ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މުޚުތަބާ،ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވާދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ އަވާތިފް އަބްދުﷲ
އެވެ.
ބޭންކުގެ

23

ވަނަ

އަހަރީ

އާންމު

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާދާރުންނާއި،

ހިއްސާދާރުންގެ ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި
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އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި ބޭންކުގެ
އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާދެންނެވިއެވެ.

ތާވަލް  1ގައި އެވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިއްސާދާރުންގެ ހާޟިރީއެވެ.
ތާވަލް 1

ހާޟިރުވެ

މުޅިއެކު

ތަމްސީލްކުރައްވާ

ބޭންކުގެ

ވަޑައިގެންނެވި އަދަދު

ތަމްސީލްކުރައްވާ

ހިއްސާގެ އަދަދު

އަދާކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ

ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު

އަގު

ދިވެހި

އިންސައްތަ

ހިއްސާދާރުން:
 .1ހިއްސާދާރުން

32

32

24,760

0.46%

 .2ޕްރޮކްސީ

90

84

3,798,038

70.57%

36

57

3,822,798

71.03%

ޖުމްލަ
މެދުވެރިކޮށް

ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ވ ާ  2,733,868ހިއްސާއާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައިވާ
 394,380ހިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީ ސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮނޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ނަމުގައިވާ

 219,096ހިއްސާ މިޖަލްސާގައި

ތަމްސީލު ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހިލްމީއެވެ.
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 20 )2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 29މެއި  2014ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އިސްލާހު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު14 ،
ސެޕްޓެމްބަރ  2014ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން  32އޮކްޓޯބަރ  2014ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:30ގެ
ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާވާހަކަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 11ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް
އަހުމަދު ވަހީދު ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާހިސާބުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުން ދަނީ ރަނގަޅު ޙިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ ކުރިއެރުންތަކެއް
މޙިދުމަތްތައް އެއްވަރެއްގައި
ހޯދަމުންކަމަށް ހިއްސާދާރުންނާއި މޙާތަބުކޮށް ދަނަނަވައިފާވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަމަކު ި
ހިފެހެއްޓުމަށް

ވަކި

ދާއިރާތަކަކަށް

ބޮޑަށް

އިސްކަންދޭންޖެހިފައިވާކަމަށް

އެންޑްރޫ

ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޙިދުމަތްދިނުމާއި ޙާއްސަކޮށް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް
އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުން މާލީ ޙިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ފައިދާ އިތުރަށް ލިބޭނޭ މަގުތައް ފުޅާކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށް މަންފާވާނޭގޮތްތައް ހޯދައި
ބަލަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަކަމަށާއި އިތުރަށް
ކުރިއެރުންތައް ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިދިޔަ  05މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު މާލީ
ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޙިދުމަތްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަގަޅުކުރެވިފައި
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ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލައި ގިނަގުނަ ކުރިއެރުންތަކާއި ޙ ިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން  011އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް
ދެވިފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުކުރެވި55 ،
އިންސައްތައިގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުކުރެވި 0 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބިފައިވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލީ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާވާން ފަށާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އަދި  5102ވަނަ އަހަރުގެ
ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް  86,110,720ރުފި ޔ ާ ބެހުމަށް ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ
ބޭންކުގެ ތާރީޙުގައިވެސް ބަހާ އެންމެ ބޮޑު އަދަދު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންޑްރޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ  5102އިން  5107އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެ
ބޭންކުގެ  3ތަސައްވުރު ހިއްސާކޮށްފައިވާނޭ ކަމަށާއި އަދި މިއީ:
 .0މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޙިދުމަތް ދިނުން
 .5ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 .3ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުން
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މިއެކުލަވާލާފައިވާ ތަސައްވުރުގައި ވަނީ ގިނަކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި ފައިދާ އިތުރުކޮށް ،ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބޭ ހިއްސާގެ
ފައިދާ އިތުރުކޮށް އަދި ބޭންކުގެ ލޯނު ފޮތް ހަމައަކަށް އެޅުވުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކުން ވަނީ މިދެންނެވި
ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ހާސިލް ކޮށްފަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 5102ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ވަނީ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށާއި ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގި ނަ
އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާނޭގޮތަށް ފައިދާ އިތުރުވާނޭހެން މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެތެރޭގައި:

 .0އެންމެ ބޮޑު ޓެކްނޮލޮޖީ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
 .5މުޅި ޤައުމަށް ބޭންކިންގ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސް މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ
ރަށްތަކުގައި ބޭންކުގެ ޙދުމަތް ގާއިމްކުރެވުން
 .3ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ ތަޢާރަފްކޮށް ބްރާންޗް ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުން

5102

ވަނަ

އަހަރުގައި

ފައިދާއިތުރުކޮށއެހެން

ވުރެ

އަހަރުތަކަށް

ގިނައިން

ބޮޑެތި

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށާއި،

ޓެކްނޮލޮޖީއަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙަރަދުތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުން ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށާއި ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް އެބޭފުޅުންކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތަށް
ޝުކުރު އަދާކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށާއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ދެއްވި

އެއްބާރުލެއްވުމަށް ވެސް އެންޑްރޫ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ 5102 .ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ބޯޑު މެމްބަރުން
އެއްބާރުލުމާއެކު މިއަށްވުރެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްވެސް ފަޙުރުވެރިވާފަދަ ބޭންކަކަށް
ހެދުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް އެދެމުން އެންޑްރޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.
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އެންޑުރޫ ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިއްސާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބުދެއްވާނީ ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ބޭންކު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސީ.އީ.އޯ އަ ދި
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ އެންޑުރޫ ހީލީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހިއްސާދާރުންކުރައްވާ ސުވާލުތަކަކީ
ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހަޅާ

ގަރާރަކާއި

ގުޅޭ

ސުވާލަކަށް

ނުވާނަމަ

އެސުވާލަކަށް

ޖަވާބު

އަރުވާނީ

ހިއްސާދާރުންގެ

ޙިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 20 )12ޑިސެމްބަރ  3102ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން
 3918ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވިފައިވާނޭކަމަށާއި މިރިޕޯޓުގައި
ހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ބެލެންސް ޝީޓް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވާނީ ގެނެސްދެވިފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން
ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަލިބް
ފައިސާއާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ހުށައަޅާ ފާސްކުރާއިރު ހިއްސާދާރުންގެ ޙިޔާލާއި ފިކުރު ބައްލަވައި ފާސްކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޙާއްސަކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރާއިރު މިގޮތަށް ކަންތައްކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއްކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ސުވާލުތަކަށް ހިއްސާދާރުން ޙިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ކަނޑައާޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ޖަވާބު އެރުވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.
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 21ޑިސެމްބަރ  3918ގައި

ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް

ނިމުނު އަހަރުގެ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއި ން
ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްއުފުލައިގެން ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުންއެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  57ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  75ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު  11ޑިސެމްބަރު
 2117ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި މާލީ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )2ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިކަމަށާއި  3918ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް

ތަފްސީލުކޮށް

މިބައިތައް

ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން

ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން
ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝުވައިބު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް އަޙުމަދު މަނިކު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްއުފުލައިގެ ން
ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުންއެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  57ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  75ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު  2117ވަނަ އަހަރުގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
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 )2ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށައަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.
 2104ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ރަގަޅު މާލީ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަދި ހިއްސާދާރުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން
ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ
ބެހުމަށް ނިންމަވާފައެވެ .އެގޮތުން  2104ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް  61ރުފިޔާގެ ގެ
މަގުން  86,110,720މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އަދި މިފަހަރު ބަހަން ނިންމި ފައިދާ އަކީ ބޭންކުގެ
ތާރީޚުގައި ބެހޭ އެންމެ ބޮޑުހިއްސާގެ ފައިދާ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  86,110,720މިލިއަން ރުފިޔާ ހިއްސާއަކަށް  11ރުފިޔާގެ

2117

މަގުންބެހުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި
އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2117ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  86,110,720މިލިއަން ރުފިޔާ
ހިއްސާއަކަށް  11ރުފިޔާގެ މަގުން ބެހުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

)6

 3102ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު ބޭންކު

އޮޑިޓް ކުރެއްވީ އާރންސް ޓ ް އެންޑް ޔަންގް އެވެ 3912 .ވަނަ އަހަރު ބޭންކު އޮޑިޓް

ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  92ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މި
ފަރާތްތަކަކީ:
 .0ކޭޕީއެމްޖީ  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  85,860ޔޫއެސް ޑޮލަރ
 .2އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  68,900ޔޫެއެސް ޑޮލަރ
 .3ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  71,338ޔޫެއެސް ޑޮލަރ
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އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ކަމަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ
 3912ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ހަމަޖެއްސުމަށް އާންމު ޖަލްސާއަށް
ހުށައެޅުމަށްކަމަށާއި ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު  3912ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް އެންޑް
ޔަންގް އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށައަޅައި ދެއްވާ އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަޑައެޅުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަޙުމަދު މަނިކު ހުށައަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ވަހީދު ތާއިދު ކުރައްވައި އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  2117ވަނަ އަހަރަށް ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް
އެންޑް ޔަންގް  ( 68,900ފަސްދޮޅަސް އަށް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )2ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން.
 3992ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެންނަވާފައިނުވާކަމަށް

ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ވީމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  32އަދި  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން

ވަނީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ

އިތުރުކުރަން އަދި ޗެއާރމަންގެ މުސާރަ  10,000ރުފިޔާއިން 15,000

7,000

ރުފިޔާއިން  10,000ރުފިޔާއަށް

ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކުރެއްވުމަށް

ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިއްސާ ދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވާ އެހެން ބޭފުޅަކު
ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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އެޖެންޑާގެ ނަންބަރު  5ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ
މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު ތާއިދުކުރައްވައި އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ
މުސާރަ

 7,000ރުފިޔާއިން  10,000ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރަން އަދި ޗެއާރމަން ގެ މުސާރަ  10,000ރުފިޔާއިން

 15,000ރުފިޔާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު
މުސާރާގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ނުވަތަ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ފީއެއްދިނުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަކަށްތޯ
އޮންނަނީ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޯޑު ޖަލްސާގެ ބައްދަލުވުމަށް ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 ) 8ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  82ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  11މެމްބަރުންގެ
ތެރެއިން ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  94ޑިރެކްޓަރުން އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 92
ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.
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މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  94ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން
.1

އަލްފާޟިލާ

އެޑްރެސް
ފަރީހާ

ޝަރީފް

(ޗެއަރޕާސަން

ކަމަށް

ސަރުކާރު ން

ހ.ޔެލޯރޯޒް،މާލެ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)
ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

.3

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ)

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މ .އިފާއު ،މާލެ

.8

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޡް

ގ .އެކްރާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

މއ .ދިލާސާގެ ،މާލެ

.3

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ

މއ .އަޅިވިލާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ތުޑީގެ ،ފ .ނިލަންދޫ

.4

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރުޝާ

މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ ،މާލެ

ޕލކ
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އާންމު ހިއްސާ ދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި
ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ރިޔާސަތުން އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  92ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

އެޑްރެސް

ނަން
 .0އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

 .3އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނިއުމާ

ގ .ހިމާލިޔާގެ ،މާލެ

 .4އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު ( ޗަންޕާ ބްރަދާސް މޯލްޑިވްސް މ .އެގްޒީޓަރ ،މާލެ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ތަމްސީލްކުރައްވާ ފަރާތް)
ޕާކީޒާ ،ށ .ކޮމަންޑޫ

 .5އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒުހުރީ

ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލް ހިއްސާދާރުންނަށް ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް އަބުދުލް ބާރީ
މުޙައްމަދު އަދި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
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އަދި ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:

ނަން
 .1އަލްފާޟިލާ

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ފަރީހާ

ޝަރީފް

(ޗެއަރޕާސަން

ކަމަށް

ސަރުކާރު ން
3,815,719

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)
.3

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ)

3,815,719

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

3,815,719

.8

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޡް

3,815,719

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

3,815,719

.3

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ

3,815,719

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

3,815,719

.4

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރުޝާ

3,815,719

.0

ބާތިލު ވޯޓް

9,082

ހޮވުނު  08ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
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އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  92ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނަން
 1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

472,255

 2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

470,815

 3އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނިއުމާ

2,022

4

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު ( ޗަންޕާ ބްރަދާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ ޓް
470,532

ލިމިޓެޑް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަރާތް)

 5އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒުހުރީ

1,747

 6ބާތިލު ވޯޓް

2,396

ހޮވުނު  13ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

 )9ހިއްސާދާރުންގެ ޙިޔާލު ފާޅުކުރުން.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންނަށް ޙިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ .މިގޮތު ން
ހިއްސާދާރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޙިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުއޫރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްޠަލިބް
އަހަރީ ރިޕޯޓް ގައިވާގޮތުގެ މަތިން  3912ވަނަ އަހަރު ހިއްސާ އަކަށް  111ރުފިޔާ އަދި  3918ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި
ގުރޫޕުގެ ހިއްސާ އަކަށް  03ރުފިޔާ ޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަހަރު ހިއްސާއަކަށް ބަހާފައިމިވަނީ  13ރުފިޔާ ގެ
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މަގުން ކަމަށާއި އަދި މިއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މުޅި އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު ފާހަގަ
ކުރެވުނު އެއްކަމަކީ މި އަހަރުގެ ޖުމްލަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ  1.2ބިލިއަނަށް އެރިއިރު މިދިޔަ އަހަރު ގެ ފައިދާ އަކަށް 1.8
ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މިއަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް ޖެހުނު ވަރު
އެހާބޮޑުތަން ދަށްވެގެން ދިޔައީ ކީއްވެގެންކަން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ސަބަބަކީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ވަރު އަހަރެއް އަހަރަކަށް ދަށްވުމާއި ލޯނުތަކަށް

އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާގެ މިންވަރު

މަދުވުންކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު  3912ގައި  399މިލިއަން ރުފި ޔާ
އާއި އަޅާބަލާއިރު  3918ގައި ލިބިފައިވަނީ  899މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސާފު ފައިދާ
 12އިންސައްތަ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ހިއްސާގެ ފައިދާއަށް މީގެ އަސަރު
ވަނީ ކޮށްފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް 3918
އަދަދުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާއަކީ މިހާތަނަށް ބޭންކުން ދޫކުރާ އެންމެ މަތީ

އެހެންކަމުން މިއަދަދަކީ ރެކޯރޑް އަދަދެއްކަން މިފުރުސަތުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްޠަލިބް
މީގެ  19ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑް ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ޑިވިޑެންޑް ބަހާ
ހިއްސާ އާންމުކޮށް ބޭންކުން ވިއްކީ މޫނުމަތީ އަގަކަށް  189ރުފިޔާގެ މަގުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން މިހާރުވެ ސް
ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑުގައި  3.2ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އެބަހުރިކަމާއި މިހާ ބައިވަރު ފަންޑެއް ހުރިއިރު މިއަދަދު
ހިއްސާދާރުންނަށް ބައްސަވާފައި އާ ހިއްސާތަކެއް ދޫކުރަން ނުވިސްނަވަންތޯއޭ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ފައިސާގެ މިންވަރު މިހާރު ހުރިގޮތުން ބޭންކަކުން އަދި އާންމުކޮށް ހިއްސާ ދޫކުރާ ޙިޔާލެއް ނުގެންގުޅުއްވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ބޯޑަށް މެނޭޖުމެންޓުން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނޭކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.

ިރ
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒާހ ު
ރިޔާސަތަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށްފަހު ބޭންކަށް ބައެއްފަހަރު ގުޅުމަކީ ދަތި ކަމެއްކަމަށް އަދި ޙާއްސަކޮށް އާންމު މީހަކު
ބޭންކަށް ގުޅަންވެއްޖެއްޔާ ބޭންކުގައި އުޅޭ ރައްޓެއްސަކާ ގުޅައިގެން ނޫނީ ގިނަ ފަހަރު ކަންތައްތައް ނުވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މުސްތަގުބަލްގައި މިކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދުނެވެ .އަދި މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ގި ނަ
ކަންތައްތަކެއް ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮށްދެއްވިކަމާއި މީގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވިސާ ޑެބިޓް ކާރޑް ދޫކުރުމާއި
ޑޮލަރު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުން މިދިޔަ އަހަރު ދެންނެވި
ކަމަށްވަނީ ފްލޯ މެނޭޖަރ އެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގައި އަމަލީ ފައިދާއެއް ނުފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒާހިރު ދެއްވި ޙިޔާލުފުޅަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އޭގެކުރީ
އަހަރަށްވުރެ މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ނުވަތަ ގުޅުއްވަން ފަސޭހަފުޅުވާނޭކަމަށެވެ.
މިކަން ހައްލުކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭ ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރެވިފަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ
ސާރވިސަސް ،ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ އާ ގުޅުއްވޭނެ އީމޭލް އެޑްރެސް ވާނީ ބޭންކުގެ
ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި ބުރާންޗްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅޭނެހެން އަދި ޙިޔާލާއި ޝަކުވާ
ދެވޭނެ ކޮންޓެކްޓް ޕޮއިންޓްސް ތަކެއް ހަދާފައިވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެ އަދި ބުރާންޗް މެނޭޖަރުން ކަސްޓަމަރުންގެ އެކި
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ބޭނުންތަކަށް ތިއްބަވާނޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ފާއިތުވިތަނުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެފައިވެދާނެ ދަތިތަކަށް
ރިޔާސަތުން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ހިއްސާދާރެއް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރެއްގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް މެނޭޖްމަންޓަށް

އީމޭލް ގެ ޒަރީއާއިން އެންގިދާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ  0މަސް

ކުރިން ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މޫސާ ނިމާލް އައްޔަންކޮށް އަދި އެބޭފުޅާ ވަނީ މިދިޔަ
ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ހައްލުތައް ހޯދައިދީފައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މި ބަދަލުތައް ގެނެވިފައި މިވަ ނީ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އަބަދުވެސް ބޭންކަށް ގުޅޭނެގޮތަށް ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
މިދިޔަ އަހަރަކީ ބޭންކަށް ފައިދާ އިތުރުވެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ލިބުނު އަހަރެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް އަދި
 3912އިން  3918އަށް  1ރުފިޔާ އިތުރުވުމަކީ ބޭންކަށް ލިބޭކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކުގެ
ހުރިހާވެސް މަސައްކަތެއް ބިނާވެފައި މިވަނީ މުވައަޒަފުންގެ މައްޗަށްކަމާއި އަދި ބައެއް މުވައައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް
މަސައްކަތް ކުރާބައެއްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއަށް ގޮސް ދުވަސްވީމީހުންނި ހިސާބަށް ގޮސް
ޙިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުންވެސް ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންވީމާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
ބޮޑުކުރުމުގެ ޙިޔާލެއް ގެންގުޅެންތޯއޭ އެއްސެވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
 3912ވަނަ އަހަރަށް

ވުރެ  3918ވަނަ އަހަރު  3މިލިއަން ރުފިޔާ ހިއްސާގެ ފައިދާ ގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމާފައިވާ

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  3918ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާއަކީ ރިކޯރޑް އަދަދެއްކަމާއި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ
ހިއްސާގެ ފައިދާ އަށްވުރެ ރަގަޅު އަދަދެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ފާއިތުވެދިޔަ 8

ވަރަކަށް އަހަރު ހުރި

އެގިވަޑައިގަންނަވާނޭ

ރިޔާސަތުން

ގޮތުން

ހިއްސާގެ

ފައިދާ

ބަހާފައިނުވާކަން

ހުރިހާ

ހިއްސާދާރުންނަށް
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ކަމަށް

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައި ހިއްސާގެ ފައިދާ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑެއް (ކެޕިޓަލް އެޑިކުއެސީ ރޭޝިއޯ) ވާކަމަށާއި
ބޭންކުން ވަނީ ރައުސްމާލު އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭންކުގ ރިޓެއިންޑް އާރނިންގްސް އިން ބޭނުން
ހިފާފައިވ ާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ ބޭންކުގެ ރައުސްމާލު ވަރުގަދަކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްސަބަބުކަމުގައި
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުގެ ގިނަ ފައިދާ ލިބިފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ނުދައްކާ ހުރި ލޯން ތަކުން
ލިބުނު ފައިސާއިން ކަމާއި މިހެން ކޮންމެ އަހަރަކު ނުވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީގެ ވާހަކަފުޅަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން ބޭންކުގެ ކުރިއެރުމުގައި މުވައްޒަފުންވަނީ މުހިންމު
ދައުރެއް އަދާކޮށްފާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ދޭ އެވޯޑުތަކެއް މުވައްޒަފުންގެ
ނަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ދެވިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ އިތުރު ން
މުސާރާއިގެ ކުރިއެރުމާއި ބޯނަސް އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކް އި ން
އަބަދުވެސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އޮޑިޓަރުންގެ ފީ ހުށައަޅާފައިވަނީ ޑޮލަރުންކަމާއި އަދި ބޭންކުން އޮޑިޓަރުންނަށް ފީ ދައްކަވަނީވެސް ޑޮލަރުންތޯ
އެއްސެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެއް އޮޑިޓަރަކަށް ހުރެވެނީ ކިތައް އަހަރުތޯއާއި އަދި އޮޑިޓަރުންގެ ފީ ބަލަނީ ކިހިނެއްތޯ
އެއްސެވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުން އޮޑިޓަރުންނަށް މުސާރަ ދެނީ ޑޮލަރުންކަމަށާއި އަދި އޮޑިޓަރުންގެ ފީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރީގެ އަހަރުތަކަށާއި
ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން ކަންތައްކުރާގޮތަށް ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެއް އޮޑިޓަރަކަށް އޮޑި ޓް
ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން (ނަންބަރު )92-3990.ގެ އެކްސްޓަރނަލް
އޮޑިޓްސްގައިވާ ާ ގޮތުން ނަމަ  8އަހަރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ބޯނަސް އަށްވުރެ މުސާރައަށް ބަދަލެއް އަންނާނެތޯ އަނެއްކާވެސް އެއްސެވިއެވެ .އަދި ތަރުޖަމާ ގެނެސްދޭނެކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި އެހެންވީމާ ތަރުޖަމާ ގެނެސްދެއްވުމަކީ މިތާ ތިއްބެވި އެހެން ހިއްސާދާރުންނަށް
ފަސޭހަފުޅުވާނޭކަމެއްކަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
މުވައްޒަފުންގެ

މުސާރަ

އާއި

އިނާޔަތްތަކުގެ

އާ

މިންގަނޑުތަކުގެ

އެންމެ

ފަހުގެ

މަރުހަލާ

ގެ

މަސައްކަތްތައް

ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި އުފާވެރި ހަބަރު ބޭންކުން ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްސާ
ކުރުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ދެވެން ނެތް ވާހަކަ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިފަހަރު އައު މުސާރަ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާއާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މިންގަނޑަށާއި އަދި އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން މުސާރައަށް

އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ބޯނަސް ވެސް ވަނީ ދޭގޮތަށް ނިންމާފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް ލައިޓް ގައި  50,000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަވެއްޖިއްޔާ ޖެހެނީ އިތުރު ސްލިޕް ތަކެއް ހުށައަޅަންކަމަށާއި
200,000

ރުފިޔާ ޖަމާކުރަން ވެއްޖިއްޔާ  8ސްލިޕް ހުށައަޅަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ

އިންވެސް މީހަކަށް މި އިންނަނީ  200,000ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވެން ކަމަށް އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންވީމާ
މިހާރު ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތަށް ބަލާއިރު މިއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވެން ޖެހޭކަމަށާއި އެހެންނޫނީ
ވަރަށް އުދަގޫވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަންތަކަށް ހައްލެއް އެބައޮތްތޯ އެއްސެވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ރިޔާސަތުން މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ފުޅަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވަރަށް ރަގަނޅު ވާހަކައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަ ދި
އެއްވެސް ކަސްޓަމަރެއްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް މިހާތަނަށް ނާންނާތީ އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް ބޭންކަށް
ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނެތްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަން ބަލާ ހައްލެއް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާގައި ވާ ކަންތައްތައް ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އައްސަވާގޮތަށް ބަދަލު ގެންނެވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މިދިޔަ އަހަރު ޗެއަރމަން އަކާއި ނުލާ

ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އަލަށް ހޮވުނު

ޗެއަރމަންއާއި އެކު ބޭންކުގެ ފައިދާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެތޯ ނުވަތަ ޗެއަރމަން އެއް އައްޔަންނުކޮށް ބެންކު
ހިންގީމަތޯ ފައިދާވަނީ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތައް ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓަށް އައްސަވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އައްސަވާގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި.
އަދި މިހާރު އަމަލުކުރާ ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން ކަމުގައިވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުރައްވާނެކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްޠަލިބު
ވޭތު ވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބޭންކު ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް އެހެން ބޭންކްތަކާއި
އަޅާބަލާއިރު ބޭންކުން ލޯނު ލިބިމުގައި އުނދަގޫ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެއީ ބޭންކުގެ
މެނޭޖްމަންޓް

ބޮޑުވުމާއި ބޭންކުގެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން އިތުރުވުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ދަތިތަކެއްކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ހައުސިންގ ލޯނު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ގިނަ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ފާހަގަކޮށް
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހައުސިންގް ލޯނުތައް
އެހެން ބޭންކްތަކަށް ވުރެ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށާއި ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާއި
އެނޫންވެސް ކަންތައްތަކަށް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ބަދަލުގައި ދެންހުރި އިންޑަސްޓްރީތައް ވެސް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޯ ނު
ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްޠަލިބް ދެއްވި ޙިޔާލުފުޅަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

ބޭންކުން ދޭ ލޯނުގެ ޙިދުމަތް

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި ހައުސިންގ ލޯނުތަކަށް ގިނަ
ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ދާދި ފަހުން އައު ލޯން ޕްރޮޑަކްޓް ތައާރަފުކޮށްފައިވާނޭކަމަށާއި
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މިގެތެރޭގައި ޓީޗަރސް ލޯން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް
ޚާއްސަކޮށްގެން ލޯނު ގެ ޙިދުމަތް ފުޅާކުރުމުށް ވިސްނަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގައި ފަންޑު އެބަހުރި ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

 3918ވަނަ އަހަރު  1.8ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ބޭންކުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރި

މިންވަރު ރަގަޅު ކަމަށާއި ލޯނު ފޮތުގެ ފެންވަރު ހުރީ ރަގަޅު މިސްރާބެއްގައިކަމަށާއި ހަރުދަނާ މާލީ ބިންގަލެއްމަތީ
ހުރިކަމުގައިވިނަމަވެސް ބޭންކުން ދަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ލޯނުދޫކުރެވޭ

މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯގެ މަސައްކަތާއި އެކީ ބޭންކު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި

ބޭންކު ން

ޙިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ޙާއްސަ
ގޮތެއްގައި މިހާރު ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުން ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވަމުންދާކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިގޮތުން ކަމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ބޭންކުން ގުޅާފަ އެކަމެއް ކޮށްދޭން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބުނޭދޭކަމަށް ވެސް ފާހަގަކޮށް
ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ އަދި ބޭންކުން ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޭންކުގެ ބައެއް
ކަސްޓަމަރުން

ބޭންކް ދޫކޮށް އެހެން ބޭންކުތަކުން ޙިދުމަތް ހޯދަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކަމުގައި ކޮންމެވެސް

ގޯސްތަކެއްވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ބޭންކަށް ލިބޭ ފައިދާއާއި ޙިދުމަތަށް ބަލާއިރު މިކަމުގައި މިކަން މިގޮތަށް ވެގެ ން
ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިސާލަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޭ ލުއިތަކަށްވުރެ އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުން ދޭ
ލުއިތަށް ރަނގަޅުވެގެން އެ ބޭންކުތަކަށް ކަސްޓަމަރުން ދާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
 32-39ނުވަތަ  13-19އަހަރު ވަންދެން ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް އެމީހުން
ގަބޫލުކުރާ ލުއިތައް ނުލިބި އެހެން ބޭންކްތަކުގައި  3-1އަހަރު ޙިދުމަތް ހޯދާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭ
ކަމަށްވާނަމަ ބޭންކުގެ މިހާރުގެ ކަސްޓަމަރުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކަމާއި
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ދޭތެރޭ

ބޯޑުން ވިސްނަވާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ގިނަ ދުވަސްވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ލުއެއް
ދެއްވަން ވިސްނަންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން އެހެން ބޭންކުތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރާއްޖޭގައި
އިންވެސްޓްކުރަމުން ދަނީ އެއްބޭންކަކުން ކަމަށާއި އެ ބޭންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރާއްޖޭގެ
 199ރަށުގައި ކޭޝް އެޖެންޓުން ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި  89ސެލްފް ސާރވިސް އޭޓީއެމް ގާއިމުކޮށްފައިވާކަ ން
ފާހަގަކުރިއެވެ .އަދި ވޭތުވެދިޔަ  3މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެލްފް ސާރވިސް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް 500,000
މުއާމަލާތް ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި
އެކަންތައްތަކަށް އަބަދުވެސް ދޮރުހުޅުވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު
ހައްޖުގެ

އަޅުކަމަށް

ވަޑައިގަންނަވާ

ބޭފުޅުންނަށް

ޑޮލަރު

ހޯއްދެވުމުގައި

ބޭންކުން

ކޮށްދެއްވަނީ

ކޮންކަމެއްތޯ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ހައްޖުގެ އަޅުކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގައި ބޭންކުން އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ
ފަރާތްކަށް ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ
މަޝްވަރާކުރެއްވި ބޭންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް މިހާރެކޭ
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އެއްފަދައިން ހައްޖުވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއަދާ ހަމައަށް
އެކަމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު އަމިއްލަ ހައްޖު ޖަމާއަތްތަކަށްވެ ސް
މިއަހަރު ތެރޭގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު
ބޭންކުގެ އޭޓީއެމް ތަކުން ޑޮލަރު ލިބުމަކީ ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކު މިއަ ދު
ހޯދާފައިވާ ތަރައްގީއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ފަޙުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޙިދުމަތްތައް
ކުރިއަރާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން ކިއުގައި ތިބެން ނުޖެހޭކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ހާ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮށް ހިންގާ އެއްވެސް ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ސީނިއާރ މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި ސްޓާފުން ގުޅިގެން ކުރެއްވި ފަޚުރުވެރި އަގުހުރި

އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ހުޅުމާލޭގައި ބޭންކުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭނެ ބްރާންޗެއް
ހުޅުވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަދި ޙާއްސަކޮށް ސީނިއަރ
މެނޭޖްމަންޓް ގުޅިގެން ކުރައްވާ އަގުހުރި މަސައްކަތް ފަޙުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރު މުއްދަތެއްގެ
ތެރޭގައި މިހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދި އެއްވެސް ބޭންކެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އި ން
ވިއްކާލި ރިސޯޓުގެ ތަފްސީލް ދެއްވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ދެއްވި ޙިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޑޮލަރު އެޭޓީއެމް ގެ ޙިދުމަތް ވަރަށް

ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރަމުންދާކަ ން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބްރާންޗްތަކަށް ޙިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް އަންނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ކިއު ވަރަށް މަދުވެފައިވާކަ ން
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ގަބޫލުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހުޅުމާލޭގައި ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކުރުމާމެދު ވިސްނަވާކަމަށާއި  2ވަނަ
ކުއާރޓާގައި ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގގެ ޙިދުމަތް ހުޅުމާލޭގައި ފެށިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުން އެންމެ ފަހުން ވިއްކާލި ރިސޯޓަކީ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ކަމަށާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލް
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ޕްރޮޕަޓީ އެޖެންޓުންކަމަށްވާ
ޖޭ.އެލް.އެލްގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެ ރިސޯޓު ވިއްކާލެވުނު އަގާއި
މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށާއި މި މުއާމަލާތްތަކަކީ ދެފުއްފެންނަގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިކަން ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކުން ފެންނާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ވިއްކުމުގެ
ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި ހިއްސާކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް
ވިއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބޭންކުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އުޅުއްވިކަމާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ
އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މި ރިސޯޓު ވިއްކާލުމުން ބޭންކުން ހިތްހަމަޖެހޭ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
އަލަށް ހޮވުނު މެމްބަރުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވިއެވެ .ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް ސީ.ޖީ ކޯޑަށް ތަބާވާން
އުދަގޫކަމާއި އެކަމަކު ބޭންކް އިން ވަނީ  3913ވަނަ އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން  11މެމްބަރުން ބޯޑުގައި ހަމަކުރައްވާ 3
އަންހެންބޭފުޅުން ހޮއްވަވާ އަދި  3އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރުން ބޯޑުގައި ބައިތިއްބާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ފާހަގަކުރައްވާ މިކަމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

މިހާރު ތިއްބެވި ތަރުޖިބާ ހުރި ބޭފުޅުންނާއި އަލަށް ހޮވުނު

ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އަދި ސީ.އީ.އޯ ގެ އެހީފުޅާއި އެކު ބޭންކް މިހާރަށްވުރެ ވެސް ދުރަށް ގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ
އޮތްކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީގެ އާންމު ޖަލްސާ އިންފެށިގެން ހިއްސާދާރުން ކުރާ ސުވާލުތަކާއި،
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ފާޅުކުރާ ޙިޔާލާއި އަދި ޝަކުވާތައް ބަލައި އެ ބޭފުޅުންނާއި އަމިއްލަފުޅަށް ބައްދަލުކުރައްވައި ހައްލު ހޯދޭނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން
ވާހަކަދެއްކެވުމަކީ އަދި

މިވީހާތަނަށް އެހެން އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ކުރިކަމެއް ނޫން ކަމާއި މިކަމަށްޓަކައި ސީ.އީ.އޯ

އަށް ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރެއް ދެންނެވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ރިޔާސަތުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

 )01ޖަލްސާ ނިމުން
ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ޙިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ކުންފުންޏެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި
އޮންނާނީ ހިއްސާދާރުން ކުންފުނި ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޙިޔާލުފުޅުތައް ހާމަކުރެއްވުމުންކަމަށާއި ހިއްސާދާރުން ބޭންކުގެ
ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ

ސަމާލުކަމާއި

ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް

ބައްލަވައި

ޙިޔާލު

ދެއްވާކަމީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު

ބައްޓަންކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ހިއްވަރެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހު
ޖަލްސާއަށް

ވަޑައިގަތް ހިއްސާދާރުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް

ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އެންމެހައި ބޭފުޅުން ކުރައްވާ އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް
ހެދުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް ދެއްވުންއެދި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ދުޢާ ދަންނަވަމުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  33:51ގައެވެ.
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