 13ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމް
 92މެއި 9132

ޞަފްޙާ  21ގެ

1

ފިހުރިސްތު
)1

ޖަލްސާ ފެށުން

3

)2

 60ފެބްރުއަރީ  2612ގައި ބޭއްވި ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

5

3

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  11ޑިސެމްބަރ  2611ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  11ޑިސެމްބަރ
 2611ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން

5

)2

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން

6

)5

ޙިއްޞާގެ ފައިދާއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

6

)0

ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން

7

)4

އޮޑިޓަރުން އަޢްޔަންކުރުމާއި އެމީހުންނަށް ދޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

9

)8

އިތުރު ކަންތައްތައް

16
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2

 )1ޖަލްސާ ފެށުން
ބޭންކުގެ  31ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  92މެއި  4102ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  0338ގައި ނަސަންދުރަ
ޕެލެސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑުން
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މިބޭންކުގެ 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 އަބްދުލް ހާރިޘް ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވެއިޒް ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ ،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް މުޚުތަބާ،ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ފަރީހާ
ހަނީފެވެ.
ބޭންކުގެ  31ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ،ޙިއްޞާދާރުންގެ
ބަދަލުގައި

ބައިވެރިވެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

ވަޑައިގެންނެވި

ބޭފުޅުންނާއި،

ބޭފުޅުންނާއި

ނޫސްވެރިންނަށް

ޖަލްސާއަށް
އަދި

ދައުވަތު

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާދެންނެވިއެވެ.
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3

އެރުވިގެން
ބޯޑުގެ

ވަޑައިގެންނެވި
މެމްބަރުންނާއި،

އެކިއެކި
ބޭންކުގެ

ތާވަލް  1ގައި އެވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޙިއްޞާދާރުންގެ ހާޟިރީއެވެ.

ތާވަލް 1

މުޅިއެކު

ހާޟިރުވެ

މުޅިއެކު

ވަޑައިގެންނެވި ތަމްސީލްކުރައްވާ ތަމްސީލްކުރައްވާ
އަދަދު

ޙިއްޞާދާރުންގެ

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

އަދަދު

ބޭންކުގެ އަގު
އަދާކޮށްފައިވާ
ޙިއްޞާގެ
އިންސައްތަ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން:
 .1ޙިއްޞާދާރުން

11

11

2089

0.18%

 .2ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

04

12

379,414

7.05%

20

28

389,116

7.23%

81

02

3,128,248

58.13%

ޖުމްލަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އަދި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ
ޑެންޓް ފަންޑް
ޖު
ސަމްޕްރުލަރޮކާވިރު:

01

02

3,128,248

58.13%

މުޅި ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ އަދި ތަމްސީލު

21

30

3,517,364

65.36%

ކުރެވުނު ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ  2,733,868ޙިއްޞާއާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައިވާ
 394,380ޙިއްޞާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ މި ބޭންކުގެ ބޯޑު މެމްބަރު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒެވެ.
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 10 )2ފެބްރުއަރީ  9132ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ  11ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 81ފެބްރުއަރީ  2014ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އިސްލާހު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު02 ،
އޭޕްރީލް  2014ވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން  30އޭޕްރީލް  2014ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާވާހަކަ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 06ފެބްރުއަރީ  2014ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ
ހިލްމީ ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީބް ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )3ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  13ޑިސެމްބަރ  9131ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި
 13ޑިސެމްބަރ  9131ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި
ފާސްކުރުން
 9813ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވިފައިވާނޭކަމަށާއި މިރިޕޯޓުގައި
ހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ބެލެންސް ޝީޓް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވާނީ ގެނެސްދެވިފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން
ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 9813ވަނަ އަހަރު ޗެކް ބައުންސްވެގެން ބޭންކަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް ލިބިދާނެތޯ އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ލޯނު ދޫކުރާއިރު ނަގާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންފީގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް ޖުމްލަ ކިހާވަރެއް ލިބުނުތޯ
އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީބް އެއްސެވިއެވެ .މި ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ
ހިސާބުތަކުގައި ޖުމްލަކޮށް އެމައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި މި ޖަލްސާގައި ތަފްސީލް ލިބެން ނެތްކަމަށެވެ .އަދި މި
އަދަދުތަކަކީ މާލި ބަޔާނުގައި ވަކިން ބަޔާންކުރައްވަވާވަރަށް ވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.
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 9813ވަނަ އަހަރު ބޭޑް ޑެޓްސްގެ ގޮތުގައި ކިހާ ވަރެއް ލިބިފައިއޮތްތޯ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޒާހިރު އެއްސެވިއެވެ .އަދި
އިކުއިޓީ އާއި ލައިބިލިޓީޒް އެއްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން ހިސާބުތަކުން ބޭޑްޑެޓްސް ވަކިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން ހާމަ ކުރެވެން ހުރި މައުލޫމާތު ވާނީ ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށާ ބޭޑް ޑެޓްސް އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު މާލީ
ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓް  98ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
މިގޮތުން  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2013ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް
އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީބް ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ ތާއީދު ކުރެއްވުމުން އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް
ނެތުމާއެކު  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2013ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިކަމަށާއި  9813ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މިބައިތައް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ޙިއްޞާދާރުންގެ
ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު
ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ ހުށަހަޅުއްވައި،
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމީން ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )5ޙިއްޞާގެ ފައިދާއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން
 9813ވަނަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  662މިލިއަން ރުފިޔާއިން  80.7މިލިއަން ރުފިޔާ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި
މވާފައެވެ .އެގޮތުން ޙިއްޞާއަކަށް ނިސްބަތުން ޖެހެނީ  15ރުފިޔާއެވެ .މި ފައިދާގެ
ބަހަން ިބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެބޯޑުން ވަނީ ނިން ަ
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ތެރެއިން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް  9.29ރުފިޔާ ވާނީ  14ނޮވެމްބަރު  2013ގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހާފައިވާ
ކަމަށާއި އަދި މިއީ ބޭންކުގެ ތާރީޚުގައި ބަހާ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
2013

ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެފައިދާގެ ގޮތުގައި  15ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ ހުށަހަޅުއްވައި،

އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީބް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ
ގޮތުގައި  15ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )6ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  70ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  11މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން
ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ  80ޑިރެކްޓަރުން އަދި އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ  83ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް
ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  06ބޭފުޅުންނަކީ:
އެޑްރެސް

ނަން
.1

އެންޑްރޫ ހީލީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މ.އިފާއު ،މާލެ

.3

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހާރިޘް

ގ.އެކްރާ ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވެއިޒް

މއ.ދިލާސާގެ ،މާލެ

.5

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ

މއ.އަޅިވިލާ ،މާލެ

.6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ތުޑީގެ ،ފ.ނިލަންދޫ
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އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިހާބުކުރާ  83ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ 83
ބޭފުޅުންގެ ނަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ،އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:
އެޑްރެސް

ނަން

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

.3

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ

މ.ކުރިބީލޮޖް ،މާލެ

ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލް ރިޔާސަތުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
އެއަށްފަހު ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ހުސައިން
މަނިކު އަދި އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން ސިރާޖް ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.
ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ
ނަތީޖާއަކީ:
ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު

ނަން
.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

387,875

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

387,875

.3

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ

387,875
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އަދި ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު

ނަން
.1

އެންޑްރޫ ހީލީ

3,516,483

.2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

3,516,483

.3

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހާރިޘް

3,516,483

.4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވެއިޒް

3,516,483

.5

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު ދީދީ

3,516,483

.6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އުމަރު

3,516,483

ރިޔާސަތުން މިބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު  14ގައި ވާ ގޮތުން އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.
ވޭތުވެދިޔަ  04އަހަރު ބޭންކު އޮޑިޓް ކުރެއްވީ ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސްއެވެ .މިފަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް ކުރުމަށް
ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސްއަށް ބައިވެރި ނުވެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ
 50ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވާގޮތުން އެއްފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނައިން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ ވިދިވިދިގެން 04
އަހަރު ދުވަހު ކަމުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިފަހަރު ބޭންކު އޮޑިޓްކުރުމަށް
ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސްއިން ބައިވެރިނުވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެފަރާތުން
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ށފައިވަނީ 02
 4102ވަނަ އަހަރަށް ބޭންކު އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮ ް
ފަރާތަކުން .މިފަރާތްތަކަކީ-:
.1

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ :އޮޑިޓްފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  77,380/-ޔޫއެސް ޑޮލަރ
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.9

އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް :އޮޑިޓްފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  56,180/-ޔޫއެސް ޑޮލަރ

އެންމެރަގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ކަމަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 2014/2015

ވަނަ

އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ހަމަޖެއްސުމަށް އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ
ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު  2014/2015ގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް އެންޑް
ޔަންގް އަޢްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވާ އެހެން ބޭފުޅަކު ތާޢީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެޖެންޑާގެ ނަންބަރު  4ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ
ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަމީން ތާޢީދު ކުރެއްވުމުން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  2014/2015ވަނަ
އަހަރަށް ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް  56,180/-ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާހިސާބުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

ބޭންކުގައި މިހޭދަ ކުރެވުނު  12މަސްދުވަހު ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރެވުނު ކަމާއި
ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިފައި ތިބިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭންކުގައި
ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތަކެއެް ހުރިކަމަށް ފާހަގކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެތެރޭގައި ހާއްސަކޮށް
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން ހިމެނޭކަމަށް އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ކުރިއެރުން ތަކެއް ބޭންކުން ހޯދާފައިވާކަމަށާއި އަދި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން
ބޭންކުގެ ތަސައްވުރު އަދި ކުރިމަގުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ބޭންކަށް ދަތި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމަށާއި ބޭންކުގެ ލޯނު ފޮތް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި
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ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީިގެ އިތުރަށް ސިއީއޯގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.

އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާއަށް ރިއާޔަތް ކުރަމުން އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ މި ބޭންކަކީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ބޭންކެއް ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑެތި
ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ ބޭންކެއް ކަމަށެވެ .އަދި ބޭންކް މާލީ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުން ތަކުން ބޭންކް ކުރިއަރަމުންދާ
މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަ ކަމަށާއި  4100ވަނަ އަހަރު ބޭންކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރު
ބޭންކަށް  664މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ވެފައިވާކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުން ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި ފައިސާ  2011ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  4102ވަނަ
އަހަރު ވަނީ  10ގުނަ އިތުރުވެފައިކަމަށާއި މިކަމުން ވެސް ބޭންކް ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް
އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑު (ކެޕިޓަލް އެޑެކުއެސީ ރޭޝިއޯ) މިހާރު ހުރީ  40އިންސައްތައިގައި
ކަމަށާއި މިއީ މަދުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު ކަމަށްވާ  12އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރު ތަކަކަށް ފަހު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފައިދާވާން ފަށައިފި ކަމުގައި އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވިއަހަރު އިންޓަރިމް
ޑިވިޑެންޑް ބަހާފައިވާ ކަމަށާއި ބޯޑުން މި ހުށަހަޅަނީ  4102ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް  00ރުފިޔާ ބެހުމަށް
ކަމަށާއި މިއީ ޖުމްލަ  7108މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ  4117ވަނަ އަހަރު ބެހި ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އަށް
ފަހު ބޭންކުގެ ތާރީހުގައި ބަހާ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
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ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ބޭންކު ކުރިއަށް މިދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ކަމުގައި ވީ
ނަމަވެސް ބޭންކުގައި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ގިނަ ކަންތައްތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމުގައި އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ކަސްޓަމަރުންނަން ރަނގަޅު ހިދުމަތެއްދީގެންނާއި ،ކުދި އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވެދީގެންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ
ދިވެހިންނަށް މިބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރާނެކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުން ކުރިއަށްދާނެ މިސްރާބު ބިނާވެފައިވަނީ މައިގަނޑު  12ކަމަކަށް އިސްކަން ދީގެންކަމަށާއި މި ކަންތައްތަކަކީ:


މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން



ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން



ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުން

މުޅިގައުމަށް ބޭންކިންގގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކުގެ
ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މި ބޭންކުގެ ޒިއްމާއެއް ކަމަށެވެ.
މި ގޮތުން ބޭންކުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.


ބޮޑު ވިޔުގައަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ މި ބޭންކްގެ  46ބްރާންޗް ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތަނުގައި ހުރިކަމާއި ،މުޅިރާއްޖޭގައި
މިހާތަނަށް  01އޭޓީއެމް ބެހެއްޓިފައިވާކަމަށް އަދި މިއަދާ ހަމައަށް  2111ޕީއޯއެސް މެޝިން ބެހެއްޓިފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.



ދޯނި ބޭންކިންގ ގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް  4111އަށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރު ކުރެވި ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ވަރަށް ގާތުން
ދެވޭ ކަމަށާއި ދޯނި ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  06111ޕެންޝަނަރުންނަން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެންޑްރޫ
ވިދާޅުވިއެވެ.



ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި  0211ކިޔަވާ ކުދީންނަށް
 411މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކުރެވުނު ކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.
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ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެންވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސްކީމްތަކުގެ ދަށުންނާއި ބޭންކުން ސީދާކޮށް ހިންގާ ލޯން



ސްކީމް ގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދަނީ އެހީތެރިވަމުންނެވެ.
އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް



ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭތޯކަމަށާއި
ފާއިތުވި އަހަރު  011މިލިއަން ޑޮލަރު ކަސްޓަމަރުންނަން ފޯރުކޮށްދެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ ތެރެއިން 71
އިންސައްތަ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  12މިލިއަން
ޑޮލަރު ނަގުދު ފައިސާއިން ދޫކުރެވުނުއިރު މީގެ އިތުރުން  14މިލިއަން ޑޮލަރު ސިއްހީ ،ތައުލީމީ ބޭނުންތަކަށް
ދޫކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަދި މުޖުތަމައަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެއްބާރުލުން ދެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.



މުޅިގައުމަށް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:


ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން



 4102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު  01ރަށަކަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ފައިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖައްސައިދިނުން



 4108ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފައިސާ ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖައްސައިދިނުން.

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެމް.އެމް.އޭ އިން ދީފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ
ތެރޭގައި އިސްލާމިކް އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓްތަކާއި އިސްލާމިކް ލޯނުތައް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހިދުމަތްތައް
ހިމެނިގެންދާނެ ކަމުގައި އެންޑުރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޓީއެމްއިން ނަގާ ފީ އަދި އެއް ބްރާންޗުން އަނެއް ބްރާންޗަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ ނުނެގުން
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އޭޓީިއެމް އިން ނަގާ ފީ އަދި އެއް ބްރާންޗުން އަނެއް ބްރާންޗަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީތައް ކަނޑާލުމުން ވެގެންދިޔައީ
ފުރިހަމަ ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މި ބޭންކުން ކުރަންމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ .އަދި މުޅިގައުމަށް ބޭންކުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން  4102ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފ .ނިލަންދޫ ގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުން އަދި
 4100ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވ .އަތޮޅުގައި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ:


ބްރާންޗްތަކުގައި އޮންނަ ކިޔު



ބޭންކް ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ވަގުތުނެގުން



މުވައްޒަފުންނަށ ތަމްރީނު ދިނުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ މަދުވުން



ކަސްޓަމަރުންނަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުން
ދާދިޔުންކަމަށާއި،



މިހާރު ބޭންކުގެ  250,000އާއި ގާތް ކުރާ ވަރަށް ކަސްޓަމަރުން ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ  4117ވަނަ
އަހަރާ ބަލާއިރު  01އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލަމުން
ޙިއްޞާދާރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއި މި ޚިޔާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ
ކަންތައްތައް ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން


ކައުންޓަރުތަކަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުން



ޚިދުމަތް އަވަސް ކުރުމަށް ފްލޯ މެނޭޖަރުން ޢައްޔަނުކުރުން



ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުން



މުވައްޒަފުންނަން އިތުރު ތަމްރީނުދިނުން



އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގއަށް ރަނގަޅު ބަދަލުގެނައުން
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މީގެ އިތުރަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު ބްރާންޗް މޮޑެލްގެ ދަށުން އެނެްމެ ބޮޑު އިސް ކަމެއް ދޭނީ
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށެވެ .މި ގޮތުން


ފައިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވަކިކުރެވި



ފްލޯ މެނޭޖަރުން އަޢްޔަންކުރެވި



ވަރަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި މި ބޭންކުގެ މެއިންބްރާންޗް އަދި މަޖީދީ މަގު ބްރާންޗް އިން ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް
ކާޑު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުރިހަމަ ބޭންކިންގެ ހިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ މެނޭޖަރުން އަޢްޔަން ކުރަން މިހާރު
ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށާއި މިގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ހާއްސަ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރެއް އަޢްޔަން
ކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ


ކަމަށްކަމޭހިތާ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން އަޢްޔަންކުރުން



އެކިކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ބްރާންޗް ކައުންޓަރުތައް



އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ކުރެވޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުގެ ސެންޓަރ އެއް ގާއިމުކުރުން



ދުވަހަށް ބޭންކް ގެރެންޓީ ހަދައިދިނުން



އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ތައާރަފްވުމުން ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތްދިނުން

ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ


ކަމަށްކަމޭހިތާ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން އަޢްޔަންކުރުން



ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކުލެވޭ ޕެކޭޖެއް މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ކަސްޓަމަރުންނަން ހުށަހެޅުން



އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްދިނުން



ލޯން ސިންޑިކޭޝަން
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މީގެ އިތުރަށް މި ބޭންކަކީ ހަރުދަނާ ބޭންކެއް ކަމަށާއި މި ބޭންކުގެ ލޯނު ފޮތަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް މިހާރު
ހައްލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ .މި ޖަލްސާގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އަދި
މީގެ އިތުރަށްވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރަން ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކުރިން ދެންނެވުނު
ކަންތައްތައް ކުރެވި ބޭންކަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް އޮތްކަމަށް އެންޑްރޫ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމަޔަޤީނުންވެސްެ ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޭންކެއްކަމަށާއި ،ޙިއްޞާދާރުންނަން އެންމެ ރަނގަޅު ޙިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރާ
ކުންފުންޏަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކްއަކަށްވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމުގައި އެންޑްރޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސަތުން މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ އަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

 )7އިތުރު ކަންތައްތައް
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްޞާދާރުންނަން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ .މިގޮތުން
ޙިއްޞާދާރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ހިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުޢޫރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީބް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ޗެކު ރިޓާރން ކުރައްވަނީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ނެތިގެން ނޫންކަމަށާއި އަދި އެނޫން އެހެން
ގޮތްގޮތަށް ޗެކު ރިޓާރން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކާއި
ގުޅިގެން ޙިއްޞާދާރުންނާއި މެދު ނުކިއްސަރު ގޮތަކަށް ނުބައްލަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށާއި ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ
ސުވާލުތަކަކީ ބޭންކް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ސުވާލުތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުންވެސް
ބޭންކާއެކު ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބޭންކުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް
ވިދާޅުވެ ،ހަމައެކަނި ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މރ .އެންޑްރޫ ހީލީ އާއި ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް
މުހައްމަދު ޝަރީފް ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
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ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ބޭފުޅުންނާއި ބޯޑުން ބައްދަލުކުރައްވާ ދެބޭފުޅުންނަކީ ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯ މރ.
އެންޑްރޫ ހީލީ އާއި އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަރީފް ކަމަށާއި އެދެބޭފުޅުންނަކީ ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން
ބޯޑު ތަމްސީލްކުރައްވާ ދެބޭފުޅުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެ ދެބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ސުވާލު ހުށައެޅުއްވުމުން
ބޯޑަށް އެބޭފުޅުން އެސުވާލުތައް ގެންނަވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިގެން ކަންތައްތައްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް
ނުދެވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޯޑަށް ހުށައަޅުއްވާ ކަންތައްތައް ދިރާސާކުރައްވާ ކަމަށާއި
އެކަންތައްތަކަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅިފައިނުވަނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވެ މިހާރުވެސް
ބޭންކްގައި ވަރަށް ގިނަގުނަ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާގިނަ
ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އޭގެ ނަތީޖާ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޒާހިރު
ރިޔާސަތަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށްފަހު ޙިއްޞާދާރުން ޝުއޫރު ފާޅުކުރައްވަނީ ބޭންކް މާޔޫސްކުރަން ނޫންކަމަށާއި
ޙިއްޞާދާރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމާއެކު އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވިސާ ޑެބިޓް
ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެޚިދުމަތް ދެއްވުމަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ޑޮލަރު
ބާޒާރުގައި އެކި ރޭޓްތަކުގައި ޑޮލަރު ހުންނާތީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޑޮލަރު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަތިފުޅުވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ކާޑު ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެއްވުމުގައި ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނާ މެދު އަމަލު ކުރައްވާ އުސޫލު އެއްހަމައަކަށްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޒާހިރަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަންތައްތަކަކީ މިހާރުވެސް ބޭންކުން މަޝްވަރާކުރައްވަމުން
ގެންދަވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޑޮލަރުގެ ކަންތައްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް
އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށާއި ބޭންކަކީ ވިޔަފާރި މުއައްސަސާ އަކަށް ވުމާއެކު ،އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް
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ކުރިމަތިވާކަމަށާއި ބޭންކަކީ ވަކި ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މުއައްސަސާ އަކަށް ވުމާއެކު އެކަންތައްތައް
ކުރަން އެހާ ފަސޭހަ ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ބޭންކަށް އެކަންތައްތައް ކުރެވެން އޮތް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުހައްމަދު
ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގައި ބޭންކް ތަރައްގީގެ އައްސޭރިއަކަށް ދަތުރުކުރަމުން ކުރިއަށް ދާތީވެ އުފާފުޅުކުރައްވާ ކަމަށާއި
ޙިއްޞާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ
ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކައުންޓުން ޑޮލަރު ފައިސާ ދޫކުރެއްވުމުގައި ބޭންކުން މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ ޤަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް
އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ބޭންކް ގެރެންޓީ  1ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާތީ އެކަމާ އުފާފުޅުކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް
ބޭންކް ގެރެންޓީ ލިމިޓްގެ ދަށުން ބޭންކް ގެރެންޓީ ހޯއްދަވާއިރު  1ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން
ފާޅުކުރައްވާ އެކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކް ގެރެންޓީ ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް އަވަސްކުރެއްވުމަށް ކުރެވެން
އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އަދި އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް އަވަހަށް
ފެނިގެންދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަމީން
ބޭންކުން  1ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުގައި ނަގާ ކޮމިޝަންތަކާއި މެދު ސުވާލުކުރައްވާ އެ ކޮމިޝަންތަކާއިމެދު ވިސްނަވަންތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުން  1ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމުގައި ކޮމިޝަން ނަގާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބަކަށް ދިމާވަނީ  1ޑޮލަރު އެކްސްޕޯޓް ކުރުންކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ކޭޝް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައާއި އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ބޭންކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހަރަދެއް ހިނގާ ކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ
ބޭންކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކީ ޙިއްޞާދާރުން އުފާފުޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ބޭންކުގެ އެއް ބްރާންޗުން
އަނެއް ބްރާންޗަށް ހިލޭ ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ލިބޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީ ކާޑު އަދި ޕާސްޕޯރޓް ގެންނަވަންޖެހޭ ގަވާއިދަށް ލައިސަންސް
ކާޑު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓް ދެއްވުމުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް
ދިޔުމަށް ޚިޔާލުފުޅުދެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުހައްމަދު
ރިޔާސަތުން ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ޙިއްޞާދާރުން ބޭނުންފުޅުވާވަރަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަން ދެއްވާތީ އެކަމާ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކު ފުޅާވުމާއި ކުރިއެރުން ގުޅިފައިވަނީ ބޭންކުގެ
ވިޔަފާރިއާއި މަގްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މަތީ ފެންވަރުގެ މީހުން
ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަން ބޭންކަށް ލިބިގެންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ބޭންކުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ
ވަޒީފާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ގާބިލް ދިވެހިން ބިނާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބިދޭސީން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާތީ
ކަމަށާއި އަދި ބޭންކުގެ ވޭތުވެދިޔަ  31އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރގެ މަގާމަށް ދިވެއްސަކު އައިސްފައި
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ކން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ
ނެތުމުން ދޭހަވަނީ ގާބިލް ދިވެހިން އުފެއްދުމަށް ބޭން ު
އެކަމާއި ދޭތެރޭ އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ރިޔާސަތުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކަށް ގާބިލް ދިވެހިން ހޯދުމަށް މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި އަލްފާޟިލް
ބާރީ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް އަވަހަށް
ފެނިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ
ބޭންކުގެ ސްޓާފުންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވުމާއެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހައްޤެއް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ސިޔާސީގޮތުން ކުރާ ކަންތައްތައް ބޭންކްގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ގުޅުމެއް ނުވާގޮތަށް ޤާނޫނީ
ގޮތުން ލިބިފައިވާ ހައްގުތަށް ހޯދުމަށް ބާރުއަޅުއްވަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ މުހައްމަދު
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް
އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތުން
އޭޓީއެމްތައް އިތުރުކުރަމުން ދަނީ އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތަށް ބަލާފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުޅުމާލޭގައި
ގާއިމްކޮށްފައިވާ އޭޓީއެމްއަކީ އެހާ ބާރު ބޮޑު އޭޓީއެމްއެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ސައީދު
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ކަސްޓަމަރެއް ނަންގަވާފައިވާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިފައިވަނިކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ކަސްޓަމަރަށް ބޯޑުން ނިންމަވައިގެން
އިތުރު ލޯނެއް ދޫކުރެވިފައިވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ހުރިހާ ލޯންތައް އަދި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ދޫކުރައްވަނީ ބޭންކްގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް
ހިނގާފައިނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 )8ޖަލްސާ ނިމުން
ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ކުންފުންޏެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި
އޮންނާނީ ޙިއްޞާދާރުން ކުންފުނި ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަކާއި ޚިޔާލުފުޅުތައް ހާމަކުރެއްވުމުންކަމަށާއި ޙިއްޞާދާރުން
ބޭންކުގެ ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ތަރައްގީގެ ކަންތައްތަކައް ބައްލަވާ ޚިޔާލު ދެއްވާކަމީ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި
މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތް ޙިއްޞާދާރުންނާއި
އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .އަދި އާއަހަރަށް
އެންމެހާ ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީގު ދެއްވުން އެދި
ދަންނަވަމުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  00:41ގައެވެ.
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ﷲ ގެ ހަޛްރަތުން ދުޢާ

