 37ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) ގެ އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް 'ފަހިވޯޓު'
މެދުވެރިކޮށް
 31އޮގަސްޓް 2020
ހެނދުނު  10:00އިން  11.20އަށް
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1

ފިހުރިސްތު
 )1ޖަލްސާ ފެށުން

3

 36 )2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

4

 31 )3ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން

11

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

11

 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

12

 2020 )6ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަނުކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

12

 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.

13

 )8ޙިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.

15

 )9ޖަލްސާ ނިމުން

23
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2

ޖަލްސާ ފެށުން.

)1

ބޭންކުގެ  37ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  31އޮގަސްޓް  2020ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:00ގައި މޯލްޑިވްސް
ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) ގެ އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް 'ފަހިވޯޓު' މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުނެވެ.
ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭންކުގެ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރެވެ.
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގަތް ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
1

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު ،ޑިރެކްޓަރ

2

މރ.ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ،ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤް އަލީ ،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަފުނާ ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވާދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ފަރީހާ ހަނީފެވެ.
ބޭންކާއި ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް ޙިއްސާދަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ގެނެސްދެވުނެވެ.
ބޭންކުގެ  37ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންނާއި ،ޙިއްސާދާރުންގެ
ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެކިއެކި
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ބޭންކުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރާއި
ބޭންކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ .ޖަލްސާގެ އައިޓަމްތައް ފާސްކުރުމަށް
ސަފްހާ  24ގެ

3

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓަށް އަހައިގެންކަމާއި ވޯޓުލުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 'ފަހިވޯޓް' މެދުވެރިކޮށްކަމުގައި ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.
'ފަހިވޯޓް' މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލުމާ ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް ޙިއްސާކުރިއެވެ .އަދި އެޖެންޑާ އައިޓަމަކާ ގުޅިގެން ޙިއްސާދާރުންނަށް
ސުވާލު ހުށަހެޅުމަށް  1މިނެޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށާއި ރިޔާސަތުން ހަމައެކަނި ޖަވާބު ދެއްވާނީ ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙިއްސާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް އެކަނިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާދާރުން ކުރައްވާ
ސުވާލުތަކަކީ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާ ގުޅޭ ސުވާލަކަށް ނުވާނަމަ ،އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން އޮންނާނީ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އެޖެންޑާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައިކަމަށް ޙިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ތާވަލް  :1ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ހާޟިރީ
ތާވަލް 1

ހާޟިރުވި ޢަދަދު

ޙިއްސާގެ ޢަދަދު

ތަމްސީލުކުރައްވާ
ޙިއްސާދާރުންގެ ޢަދަދު

އަދާކޮށްފައިވާ

އަގު
ޙިއްސާގެ %

ޙިއްސާދާރުން

28

29

3,138,178

58.31%

ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

07

34

424,812

7.89%

ޖުމްލަ

35

63

3,562,990

66.20%

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ  2,733,868ޙިއްސާއާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ނަމުގައިވާ
 394,380ޙިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް
މަނާރަތު މުނީރެވެ.
 36 )2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 31ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވި ބޭންކުގެ  36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ވާހަކަ ޙިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ 36 .ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ޙިއްސާދާރުންގެ ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން
ހުޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

ސަފްހާ  24ގެ

4

 36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން
 97%ޙިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު  36ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

ޙިއްސާދާރުންނާ މުޚާތަބު ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،މރ .ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަށް ފުރުސަތު
ދެއްވިއެވެ.
މިފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ދުވަސްވަރެއްގައި ޙިއްސާދާރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު
ޝަރަފެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ދުނިޔޭގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއީ އޮންލައިންކޮށް ބާއްވާ ބޭންކުގެ ފުރަތަމަ
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަދުގެ ހާލަތު ތަފާތު ނަމަވެސް 2019 ،ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކަށް ކާމިޔާބު
އަހަރެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ މިވަނީ  2018ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު  9%އިތުރުވެ،
 1.7ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާކަމަށް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކުރިންވެސް ލަފާ ކުރެވުނު ފަދައިން ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު
ލިބުނު ސާފު ފައިދާ  5%ދަށްވެފައިވާކަމަށާއި މިގޮތަށް ދަށްވެފައިވަނީ ޕްރޮވިޝަން ޗާޖު އިތުރުވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓްސް  3.3ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި މިއީ  14%ގެ ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި
ފާހަގަކުރައްވާ ،ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލު ވަނީ ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިކަމަށާއި މިގޮތުން ރައުސުލްމާލުގެ
ފުދުންތެރިކަންހުރީ  40%އަށް ވުރެ މަތީގައިކަމަށާއި ،މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑަށް ވުރެ މަތީ
އަދަދެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ރިސްކު މެނޭޖްމަންޓް އޮނިގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިވަނީ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވިފައިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފުޅާވެގެން ދިޔުމާއެކު ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން
ހޯދުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ،
ޑިރެކްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ،ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ
މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފައިވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ އެހެން ބޭންކުތަކާ އެއްފަދައިން މިބޭންކަށްވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން
ޖެހިފައިވާކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މާލީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ލިކިއުޑިޓީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެ ،އުފެއްދުންތެރި ނޫން
ލޯނުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީވެ
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ޑޮލަރުގެ ލިކިއުޑިޓީއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ،ބޭންކަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައި މިވާ ދަތި
ހާލަތާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ލިކިއުޑިޓީ ދެމެހެއްޓުން އުނދަގޫ ނަމަވެސް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް ބޭންކުން އަޅަމުންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެ ވަގުތަކަށް ލިބެންހުރި އަދަދަށް ބަލައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް
ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެކަމާއި ،މިގޮތުން ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހަދާ ޓީޓީހެދުމަށް
އިސްކަންދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ކާރިސާއެއްކަން
ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއަށް ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ސީއީއޯ
ވިދާޅުވިއެވެ .ކަސްޓަމަރުން ބޭންކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް
އެހީތެރިވުމަށް ބޭންކުން މިދަނީ ސަރުކާރާއި އެމްއެމްއޭ އާއި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕާޓްނަރުންނާއެކު މަސައްކަތް
ކުރަމުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ބޭންކުން ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ވަނީ އައު  2ބްރާންޗާއި  10ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ ރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކޮށް ،ބްރާންޗެއް ނުވަތަ އޭޓީއެމްއެއް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ބޭނުންކުރާ ކޭޝް އޭޖެންޓްގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ 200 .އަށްވުރެ ގިނަ އޭޖެންޓުންގެ ތެރެއިން 40
އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .މިދިޔަ
އަހަރު ކުރި މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިޔާ ކާޑު ތަޢާރަފްކޮށް ،މިކާޑު މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ
ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރުދުންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް
މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޕަރސަނަލް ލޯނުތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް
ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ލޯނު
ހަމަޖެހޭނެގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއްކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުންނާއެކު މާލޭގައި އެކައުންޓް އޯޕަނިންގ އަދި ލޯނު
ސެންޓަރެއް ގާއިމު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިދިޔަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއް ކަމެއްކަމަކީ 15,000
އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ބޭންކާ އަލަށް ގުޅިފައިވާކަމެވެ.
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ބޭންކުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށާއި ،މިދިޔަ އަހަރަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ ،މާލެ
އަދި ހުޅުމާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް
ބޭނުންވާ މާލީ އިރުޝާދުދިނުމާއި ހައްލު ހޯދައިދެވޭނެކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރިވެރިން
ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް
ޑެބިޓް ކާޑު ތަޢާރާފުކޮށްފައިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި އެކައުންޓުތަކުން ދުނިޔޭގެ
މާސްޓަރކާޑު ނެޓްވޯކުގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގޭނެކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ޚިދުމަތަށް ނަގާ
ފީއަށްވެސް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ ގޮތުން ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުތައް
ފަސޭހަކޮށްދެވި އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމްތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެސްއެމްއީ
ބޭންކިންގ ޔުނިޓުގައި އިތުރު ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުންނާއެކު ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް
ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  2019ވަނަ
އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހެޑްކުއާޓާޒް އައު އިމާރާތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ކޮންވެންޝަނަލް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ އެއްފަދަ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތައްވެސް ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ސިއީއޯ
ވިދާޅުވިއެވެ .ސޭވިންގްސް އަދި އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓުތައް ތަޢާރަފު ކުރެވުމާއެކު ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޑިޕޮސިޓް
ޕޯޓްފޯލިއޯ ވެސް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ކްރެޑިޓް
ކާޑާއި އިތުރު ހާއްސަ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށް ސިއީއޯ
ވިދާޅުވިއެވެ .ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ އާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ
ރާއްޖޭގައި ދޭ ހަމައެކަނި ބޭންކަކީވެސް މި ބޭންކުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މި މުހިންމު ބަދަލުތަކާއެކު ބޭންކުގެ
ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު

މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  2ގުނަ އިތުރުވެފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޕޮސިޓާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސިންގ އަންނަނީ ކުރިއެރުން ހޯދަމުންކަމުގައި ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއިން ލިބޭ ހަމައެކަނި ބޭންކަކީ ބީއެމްއެލްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ބޭންކުގެ އޮންލައިން އަދި ޑިޖިޓަލް ޗެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު  55މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާކަން
ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ނުހަނު ބޮޑަށް އިންވެސްޓް
ކުރަމުން ދާއިރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި އަދަދުތައް އިތުރުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކުރުމަށާއި ރީޓެއިލް ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ޒަމާނީ
ގިނަގުނަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް ތަޢާރަފު ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓް އެޕް ކަމަށްވާ 'މޮބައިލްޕޭ'
މެދުވެރިކޮށް 'ކިއުއާރް' ކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން 'އީ-ކޮމާސް' ޕްލެޓްފޯމް ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ 'މަރޗަންޓް ޕޯޓަލް' އާއި 'މޮބައިލް
ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ސޮލިޔުޝަން' ވެސް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ' .ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް' ހިމެނޭގޮތަށް
ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ 'ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓް' ބަލައިގަނެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ 'ޕީއޯއެސް' ވިޔުގަ ތަރައްގީ
ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަދު ބޭންކުން ބަލައިގަންނަނީ ހަމައެކަނި 'ގޫގްލް ޕޭ' އަދި 'އެޕަލް ޕޭ' އެއް ނޫންކަންވެސް
ސީއީއޯ ފާހަގަކުރައްވާ' ،ވީޗެޓް' އަދި 'ޔުނިއަން ޕޭ' ވެސް ބޭންކުގެ ޓަރމިނަލްތަކުން ބަލައިގަންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން ކުރިއަށްދާއިރު ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ވެގެންދާނީ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްބައިކަމުގައި
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ބޭންކް އިތުރަށް ތަރައްގީ
ކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމްތަކަށް
އިންވެސްޓް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި ،ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް އައު ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެކަމުގައި ސީއީއޯ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ކަސްޓަމަރުން ވަރަށް ބަލައިގަންނާނެ އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް މޮބައިލް ބޭންކިންގ އަށް
އަންނާނެކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ޒަމާނީ ބޭންކިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ގުޅިފައިވާ ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ ،ބޭންކުގެ
ސިސްޓަމްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަގުސަދުކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
ޒިންމާދާރު ވިޔަފާރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުޖުތަމައަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖީގެ މުހިންމު އެއްބައިކަމުގައި
ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ސީއެސްއާރް ގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ

 140ހަރަކާތެއް މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި

ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގުނުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން
ތައާރަފުކުރެވުނު  1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއެކު މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތުތައް
އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ 10
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ސްކޫލެއްގައި ކްލާސް ރޫމްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަދި އެފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ހަދިޔާކުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން
 60ފަރާތަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާ ކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކު

ބާއްވަމުން އަންނަ

'ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން' މެދުވެރިކޮށް ހޯދުނު ފައިސާގެ އެހީ' ،ބީޓް ބުލީން' ކެމްޕެއިން އަށް ހަދިޔާ ކުރިކަމުގައިވެސް
ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މޯލްޑިވްސް ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއަށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ފައިސާ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އާއި ވިމެން އިން ޓެކް
އަށް ބޭންކުން ފައިސާ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުނުކަމުގައިވިޔަސް ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރު
ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ދެމެހެއްޓިގެން ނުދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތައް ބަލާއިރު ފަތުރުވެރިކަން
އިހަށްދުވަހަކާ ޖެހެންދެން ވަނީ މުޅިންހެން ހުއްޓިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ ސަބަބުން އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ
އިޤްތިޞާދަށް

ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވިޔަފާރިތަކަށް މިފަދަ ބޮޑު ލޮޅުމެއް އެރުމަކީ ބޭންކެއްގެ

އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށާއި އަދި މުޅި އަހަރުގެ މާލީ ނަތީޖާއަށްވެސް މީގެ އަސަރު ކުރާނެކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބޭންކުން ހޯދާފައިވާ ފައިދާ އާއި ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލު ހަރުދަނާ
މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ ،ކޮވިޑް19-ގެ ސަބަބުން ކުރަމުން އަންނަ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ކުޑަކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި ކްރެޑިޓް ރިސްކް މެނޭޖްކުރުމަށާއި
ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުން ތަފާތު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަހަރު ކުރީކޮޅު
ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ 'ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް' ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ރަހުނަކާ ނުލައި  3މިލިއަން ރުފިޔާއާ
ހަމައަށް ފައިނޭންސިންނަށް އެދެވޭނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުން ލޯނުނަގާފައިވާ ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 6
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވާލިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން
ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓްރެސްޓް މިމުއްދަތުގައި ދައްކަން ނުޖެހުމުން ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށް ލުޔެއް ހޯދާ ދެވިފައިވާކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ' .ނެޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު' އަދި 'އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެސިސްޓެންސް ލޯނު' ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލޯނުތައްވެސް ފަސްކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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މީގެ  6މަސް ކުރިން ލޯނު ފަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު ،ފަހުން އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހާލަތަށް
ރިޢާއަތްކޮށް އެބަދަލެއް ގެންނާނެކަން ހާމަކޮށްފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން މިހާރު އޮތް ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތަށް
ބަލާ ކުރިއަށް އޮތް  3މަހަށް ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން ނިންމާ އެކަން ހާމަކޮށްފައިވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި
މަޓީ އާ ގުޅިގެން ބޭންކުން ޝޯޓް ޓާރމް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ތަޢާރާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .މި
ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ހިންގުމަށް  2މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމައަށް ފައިނޭންސިންގ
ދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން  10މިލިއަން ރުފިޔާ
އަށްވުރެ އިތުރަށް އާންމްދަނީ ލިބޭ ރިސޯޓްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ޑޮލަރުގެ ދަތިކަންކަމަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން
ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑޮލަރު ފަންޑިންގ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާ ތަނަށް
ކޮވިޑް 19-ސްކީމްގެ ދަށުން  600މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކުން  20މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފެސިލިޓީއެއް
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
އެހީވުމަށް ބޭންކަށް  50މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުން ދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި ކުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކާމެދު
ފަޚުރުވެރިވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .މުޅި ގައުމު ފުރަބަންދު ހާލަތުގައި އޮތްއިރު ފަސްޖެހުމެއް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓާއި ،އޭޓީއެމް ،ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ
ސެންޓަރ ،ޕީއޯއެސް ނެޓްވަރކް ،ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓް ސޮލިޔުޝަން އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އާއި މޮބައިލް ބޭންކިންގ
މެދުވެރިކޮށް ހުއްޓުމެއްނެތި ޚިދުމަތްދެމުންދިޔަކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމާއެކު ގައިދުރުކަން ބަހައްޓާ ،ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިގެންދާނެކަމުގެ
ޔަގީންކަން ސީއީއޯ ދެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓާއި މަރޗެންޓް ޕޯޓަލް އަދި މޮބައިލް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް
ޚިދުމަތްތަކަކީ ވިޔަފާރިތަކާ އާންމު ފަރުދުން ފަސޭހައިން ބަލައިގަތް ޚިދުމަތްތަކެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ހަމަ
ސަފްހާ  24ގެ

10

ޔަގީނުންވެސް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ،އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ
ޝުކުރެއް ސީއީއޯ ދެންނެވިއެވެ.
ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭހިނދު ބޭންކުން ދާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް
އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ގެންދެވޭނެ އެންމެހައި ގޮތްތައް ބަލަމުންގެންދާކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެ ޕްރޮވިޝަނިންގ އިތުރުވަމުން ދާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ކޮންމެފަދަ
ހާލަތެއްގައިވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދެމި އޮންނާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއެކުކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ސީއީއޯ އަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
ބޭންކުގެ މާލީ އުސްއަލިތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި ކުރު ވީޑިއޯއެއް ޙިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ގެނެސް ދެވުނެވެ.
 31 )3ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން
ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2019ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  90%ޙިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު ބޭންކުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ބެލެންސް ޝީޓާއ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވިއެވެ.
 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ޙިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް
ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން
 95%ޙިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިއެވެ.
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 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް  26ރުފިޔާގެ މަގުން ( 139,929,920ސަތޭކަ
ތިރީސްނުވަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ބޭންކުގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަން މި ބޭންކުން  19މާރޗް  2020ގައި ޙިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް
އިއުލާން ކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ކޯވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުން ފަސްކުރުމަށް އެމްއެމްއޭ
އިން އަންގަވާފައިވާތީ 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ
އަވަހަކަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  18އޮގަސްޓް  2020ގެ ނިޔަލަށް
ޙިއްސާދާރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޙިއްސާދާރުންނަށްކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  26ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން
އެދިވަޑައިގަތެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި  98%ޙިއްސާދާރުންގެ
ތާއީދާއެކު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ޙިއްސާއަކަށް  26ރުފިޔާގެ މަގުން ( 139,929,920ސަތޭކަ
ތިރީސްނުވަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ނުވަސްތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާ އަދި މި ފައިދާ އެމްއެމްއޭގެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ
އަވަހަކަށް ބެހުމަށް ފާސްވިއެވެ.
)6

 2020ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުން އައްޔަންކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

 2020ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  2ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މި ފަރާތްތަކަކީ:
 .1އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  97,308ޔޫއެސް ޑޮލަރު
 .2ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  86,814ޔޫއެސް ޑޮލަރު
މިދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ކަމަށްވާތީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  2020ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ހަމަޖެއްސުމަށް
ސަފްހާ  24ގެ
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ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް

ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން،

2020

ވަނަ

އަހަރަށް

އޮޑިޓަރުންގެ

ގޮތުގައި

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް އައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
އޮޑިޓަރުން އައްޔަނު ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން 84%
ޙިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ( 86,814އައްޑިހަ ހަހާސް
އަށްސަތޭކަ ސާދަ) ޑޮލަރު ގެ އުޖޫރައަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިއެވެ.
 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތައް ރިޔާސަތުން އިއުލާނު ކުރެއްވިއެވެ.

ނަން

އެޑްރެސް

.1

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު (ޗެއަރޕާސަންކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)

މއ .މަނަސް ،މާލެ

.2

މިސްޓަރ ޓިމޮތީ ސޯޔާރ (ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.3

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

މ .ތާނގީދޮށުގެ ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

މއ .ކޮށީގެ ،މާލެ

.5

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

މ .ދާޝިން ،މާލެ

.6

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ

މ .މުއިރި ،މާލެ

.7

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ނަސީމާމަންޒިލް ،ރ.އަލިފުށި

އާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  3ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:
ނަން

އެޑްރެސް

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

.3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ގ .އުފާ ،މާލެ
ސަފްހާ  24ގެ
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ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ޙިއްސާދާރުންނަށް ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވިއެވެ .އަދި ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ .ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް
ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނަން
 .1އަލްފާޟިލާ ޡަނާ މަންސޫރު

3,131,149

 .2މިސްޓަރ ޓިމޮތީ ސޯޔާރ

3,131,149

 .3އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

3,131,149

 .4އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ

3,131,149

 .5އަލްފާޟިލް ހުސައިން ތައުފީޤު އަލީ

3,131,149

 .6އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

3,131,149

 .7އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

3,131,149

ބާތިލު ވޯޓު

2,907

ހޮވިވަޑައިގަތް  7ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
އާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  3ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

432,892

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

432,892

.3

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

432,892

ހޮވިވަޑައިގަތް  3ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

ސަފްހާ  24ގެ
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 )8ޙިއްސާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްސާދާރުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން ދެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ހުސެއިން މާން ،ހ .ހަތޭލި ،ކ .މާލެ
ދެވަނަ ފަހަރަށް މޮރަޓޯރިއަމްއެއް ދެވިފައިވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި ކަންތައް ވެގެންދާނެގޮތް ޔަޤީންވެފައި ނުވާތީ ،އަދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
އަދިވެސް ހީނަރުވެފައިވާތީވެ ،ފުރަތަމަ މޮރަޓޯރިއަމްއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިވަނީ  31ޑިސެމްބަރު  2020އާ ހަމައަށް ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  30އޮގަސްޓް  2020ގައި ލޯނު އަނބުރާ ފަސްކޮށްދިނުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއާއެކު ސެޕްޓެމްބަރު ،އޮކްޓޯބަރު އަދި ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޖުމްލަކޮށް
ދަންނަވާނަމަ މިއީ ބައެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ  9މަސްދުވަހުގެ މޮރަޓޯރިއަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަމްއޫން ،ގޯލްޑާންޕާލް ،ލ .ފޮނަދޫ
ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ބޭރުން އަންނަ ފައިސާ މިހާރު ޖަމާނުކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
' ވިސާ ޑައިރެކްޓް' އަދި 'މާސްޓަރކާޑް ސެންޑް' ފަދަ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ފައިސާ ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް
ޖަމާކޮށްދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްޓާލައިފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް އަދި އެއް
ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަށް މިދެންނެވި ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާ
އެކައުންޓަކަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމުގައި ބޭންކުން ހަމައެކަނި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ވިސާ ޑައިރެކްޓް އަދި މާސްޓަރކާޑް
ސެންޑް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭރުން އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ފައިސާއަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ ،ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް
ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޓީޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލާ ޝުހުދާ މުޙައްމަދު ،އިރުދޭމާގެ ،ތ .ގާދިއްފުށި
ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ހުރެ އެފައިސާ ނެގުމުގެ ހުއްދަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ނުދެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތަކުން މަހަކު  2000ޔޫއެސް ޑޮލަރު
ނެގޭނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް
ޑޮލަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެތެރޭގައި އާންމު
ފަރުދުންނަށް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ލޯނު ހަމަޖެހިގެންދިއުން ،ބޭރު ގައުމަށް ފައިސާ ފޮނުވުން ،އެލް.ސީ ގެ
ޚިދުމަތް ،ބޭރުގައުމަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި ކިޔެވުމަށާއި ސިއްހީ ބޭނުންތަކަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ހުސެއިން މާން ،ހ .ހަތޭލި ،ކ .މާލެ
އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ މިންވަރު ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލަމުންދާއިރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ
ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އަދަދު ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކުންނާއި އޭޓީއެމްއިން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރަކީ
ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް މަހަކު  2000ޔޫއެސް ޑޮލަރު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ދާދިފަހުން މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ޔޫއެސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ގެ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހަށް މެދުކަނޑާލަން
ޖެހުނެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން މިހާރު މާލޭގެ ޔޫއުސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ގެ ޚިދުމަތްލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިއުރާ އިބްރާހިމް ،ފްލެޓް ނަންބަރު  ،85-01ހުޅުމާލެ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކެއް މާލެ،
ހުޅުމާލެ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ގާއިމުކޮށްފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މި ސެންޓަރުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ލޯނުގެ ކަންކަމާމެދު ލަފާ ދިނުމާއި ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމާއި އަދިވެސް ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެހެން
ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން އިތުރުކޮށް ،ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖެމަންޓް
ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު ،ފުލާވާގެ ،ސ .މަރަދޫ
ބޯޑަށް  11މެންބަރުން ހަމަވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ސަރުކާރުން ބޭންކަށް ނަމެއް ހުށަހެޅުއްވިހާ އަވަހަކަށް ބޭންކުގެ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝައްމާސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ހ .ފެންޓޮނޮއި ،މާލެ
ބޭންކުގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ އާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އޮވޭތޯ އަދި ނެތްނަމަ މި ޕޮލިސީ އިންޕްލިމެންޓް ކުރައްވާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުން ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ޑޮކިއުމެންޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ
ބޯޑުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޙިއްސާގެ ފައިދާ ކަނޑައަޅަނީ ބޭންކުގެ ހިންގުމަށާއި ޙިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް
ރިޢާއަތްކޮށްގެން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒުލިފާ ،ފަތަގުމާގެ ،ތ.ކިނބިދޫ
ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކް ގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ކޮވިޑް 19-ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތާކާއެކު ބޭންކުގެ އާމްދަނީ  70%އަށް ވުރެ
ދަށްވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހާއްސަކޮށް ކާޑުންނާއި ޓްރޭޑް ފީ އިން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަދި ޔަޤީންކަމާއެކު ކުރިއަށްއޮތަނުގައި ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ކަށަވަރުކޮށް ދެންނެވެން ނެތްނަމަވެސް ލަފާކުރެވެނީ މިދިޔަ އަހަރާ
އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފައިދާ ދައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކަށް ހަދަންޖެހޭ އިންޕެއަރމަންޓް ޕްރޮވިޜަން
އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ މާލީ ނަތީޖާއަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލު ހުރީ ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ އެއްކުރެވިފައިވާ ލިކުއިޑް
އެސެޓުތަކުން ބޭންކް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ މިންވަރަށް ލިކުއިޑިޓީ ހުރިކަމަށް ދެކޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ،ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންގެ
ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ބޭނުންތަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޑޮލަރު ފަންޑިންގ ހޯދުމަށްޓަކައި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލެންޑިންގ އޭޖެންސީތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ހުރީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި
ހިފެހެއްޓިފައި ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ،މިހާރު މި އޮތް ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވެ ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
އިތުރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކްރެޑިޓް ރިސްކު ބެލެހެއްޓެމަށް ބޭންކުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިދާނެކަމަށް
ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ފައިދާ ދައްވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ދަތި އުނދަގޫ އަހަރެށް
ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އުންމީދަކީ  2021ވަނަ އަހަރު މި ދަތިތަކާ އުނދަގޫތަކުން އަރައިގަތުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޞަފިއްޔާ ތައުފީގު ،މ .ޑްރީމީލައިޓް ،މާލެ
ކޮވިޑްގެ މުއްދަތުގައި ބޭންކުން އިޤްތިޞާދަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
 25މާރިޗުގައި ބޭންކުން ހުރިހާ ލޯންތަކަށާއި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކަށް މޮރަޓޯރިއަމް ދިނުމަށް އިޢުލާންކޮށް 6 ،މަސް ދުވަހަށް
ޕްރިންސިޕަލް ޢަދަދާއި އިންޓަރެސްޓް ޢަދަދު ދެއްކުން ފަސް ކުރުމާއެކު ލޯނުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު  6މަސްދުވަސް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް
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ނިންމާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  31ޖުލައި  2020ގެ ނިޔަލަށް  8.76ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ މުޅި ލޯނުފޮތުގެ ޖުމްލަ 67%
ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލުން އަރައިގަތުމަށް ބޭންކުން އިސްނަގައިގެން ،އެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް
ކުރުމުއްދަތުގެ ފެސިލިޓީއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މި ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ރިސޯޓްތަކާއި
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް  2މިލިއަން ޑޮލަރާއި ހަމައަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަދާ ހަމައަށް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް
ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި  4.57މިލިއަން ޑޮލަރާއި  125.29މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް  7ފެސިލިޓީއެއް ބޭންކުން
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ކޮވިޑް19-ގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލްގެ
ގޮތުގައި  400މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން  10މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
އެހީވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ރިކަވަރީ ސްކީމް ފަންޑް ހިންގުމުގައި ބޭންކުން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެމުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  19އޮގަސްޓް  2020ގެ ނިޔަލަށް  379ލޯން އެޕްރޫވްކޮށް 341 ،ފަރާތަކަށް ޖުމްލަ
 497މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮވިޑް19-ގެ އަސަރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މޮރަޓޯރިއަމް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ލޯން
ފެސިލިޓީތަކަށް ވިޔަސް ކުރެޑިޓް ކާޑް ކަސްޓަމަރުންގެ ރީޕޭމަންޓް ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭންކުން އިސްނަގައި
ފަށާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ މިންވަރަށް ބަލައި ފުރަތަމަ ކުޑަ މިންވަރެއް ދެއްކުމަށްފަހު ،ބާކީ ބައި
 3އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒުލިފާ ،ފަތަގުމާގެ ،ތ .ކިނބިދޫ
ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ކާޑާއި ޗެކުފޮތް އަދި ސްޓޭޓެމެންޓް ދޫކުރުމަށް ގާކޮށީގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން އެތައް
ބަޔަކަށް ފަސޭހަވެގެން ދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބޭންކުގައި އެކަމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި ކިޔޫ ހެދުންވެސް ވަރަށް
ބޮޑަށް ކުޑަ ވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ބޭންކުން ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް ބިނާކުރުމަށް ވަރަށް އިސްކަންދޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،ބޭންކުގެ
އެތައް ޕްރޮސެސްއަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކެއް އޮޓޮމޭޓްކުރެވުމުން ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެތަށް ފަސޭހައެއް ލިބިގެން
ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމް ތަކުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،ކަސްޓަމަރުންނަށް  24ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކޮށް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި އިތުރު ސެލްފް ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަދި ކުރިއަށްއޮތް
މަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި މިޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް ،ޚިދުމަތްހޯދަން ގިނައިރު މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެހެން ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށްޓަކައި އެތައް
ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާއިރު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިތަފާތު ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެކަމަށާއި
ބޭންކުގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އާއި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރަމުން މިދަނީ އެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުން
އަމިއްލައަށް ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސް ކުރަމުންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަމްއޫން ،ގޯލްޑާންޕާލް ،ލ .ފޮނަދޫ
ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ދާދިފަހުން ބޭރުގެ ވެބްސައިޓެއްގައި ލީކުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކާޑްތަކަކީ ،ޕާރޗޭސް ވެލިޑޭޓް ކުރުމަށާއި ،ނުގަވާއިދުން ކާޑު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި ސެކިޔުރިޓީ
ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ތްރީ.ޑީ ސެކިޔުއަރ އޯތެންޓިކޭޝަން ލެވިފައިވާ ކާޑުތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ފްރޯޑް ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް،
ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރަށް ނޭނގި ކާޑުން ކެނޑޭ ފައިސާއަށް ކަސްޓަމަރު ޒިންމާވާން ނުޖެހޭނެގޮތަށް ،ކާޑު ޕާޓްނަރުންނާއެކު
ލައިބިލިޓީ ޕޮލިސީތައް ބޭންކުން ގާއިމު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެ ވިދާޅުވި ހާދިސާ ދިމާވީ މާރޗެންޓް ޑޭޓާ ކޮމްޕްރަމައިޒްވެގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،މިއީ މާރޗެންޓްގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް
ބްރީޗްކޮށްގެން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގަށް ނަގައި ،ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ފްރޯޑްގެ އަމަލެއްކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
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ބޭންކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކާޑް ޕާޓްނާރސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ނެޓްވަރކްތައް
ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޑޭޓާ ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވެއްޖެނަމަ ،ނުގަވާއިދުން
އެއްވެސް ކާޑު ޓްރާންސެކްޝަންއެއް ހިންގުމުން ކަސްޓަމަރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އެކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކާޑުތަކެއް
ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަކީ އާންމު އުސޫލެއް ކަމަށާއި ،ޑިއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށްފަހު އައު ކާޑެއް ހެއްދުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޞަފިއްޔާ ތައުފީގު ،މ .ޑްރީމީލައިޓް ،މާލެ
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޙާލަތަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށާއި އަދި ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަރަމުންދާކަމަށާއި ،މިދިޔަ އަހަރުންފެށިގެން
ޙިދުމަތްދެމުންދާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޑިޕޮޒިޓް ބޭސް އެތައް ގުނައަކަށް
އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި އަދި ފައިނޭންސިންގ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ގޮތުގައި މިހާރު  900މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ރުފިޔާ އެބަހުރިކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް މި އަހަރުތެރޭ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝައްމާސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ހ .ފެންޓޮނޮއި ،މާލެ
ޙިއްސާގެ ފައިދާ އާއި އެގްޒެކެޓިވް ރެމިއުނަރޭޝަން އާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮވޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭންކުގެ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓްއިން އެގްޒެކެޓިވް ރެމިއުނަރޭޝަން އާއި ބޯނަސް ހުށަހަޅާ ،ބޯޑުން ބެލުމަށްފަހު އެންމެ
ރަގަނޅު ބޯނަސް ފައިދާ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޝައްމާސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ހ .ފެންޓޮނޮއި ،މާލެ
ބޭންކުން އާންމުނަށް އިތުރު ޙިއްސާ ވިއްކުމަށް ގަސްތުކޮށްފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ރިޔާސަތު
ބޭންކުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ރައުސްމާލު ހުރިކަމަށާއި ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާގެ ފައިދާ ބެހޭ މިންވަރަށް
އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އާއި ލިކުއިޑިޓީ ބޭންކުގައި އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިވަގުތު އާންމުންނަށް އިތުރު
ޙިއްސާ ވިއްކުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު ،ފުލާވާގެ ،ސ .މަރަދޫ
ކޮވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން ކުރިއައް އޮތް އަހަރުގެ ހާލަތަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާގެ ހާލަތު ރަގަނޅަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ވަކި އެއްޗެއް ދަންނަވަން
އަދި ނޭގޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު ،ފުލާވާގެ ،ސ .މަރަދޫ
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރާނީ ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކުން ހާއްސަގޮތުން ބާއްވާ ޙިއްސާދާރުންގެ ޖަލްސާއެއް މި އަހަރު ތެރޭގައި ބާއްވައި ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް
ތައްޔާރުވަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 )09ޖަލްސާ ނިމުން
ޙިއްސާދާރުންގެ އެންމެހާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވިއްޖެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ފާޅުކުރެއްވި
ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
މިހިސާބުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ ހުރިހާ އައިޓަމެއް ފުރިހަމަވީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ފަހުބަހެއްގެ ގޮތުގައި
ދެތިން ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
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ކޯވިޑް  19އާއި ގުޅިގެން މިދުވަސްވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ނުހަނު ބޮޑެތި ނޭދެވޭ
އަސަރުތަކެއް

ކުރަމުންދާ

ދަތި

އުނދަގޫ

ދުވަސްވަރެއްކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި

ދަނޑިވަޅުގައިވެސް

ދިމާވާ

ގިނަ

ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ބޭންކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ބޭންކުގެ ޙިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް،
ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ފަސޭހަކަމާއެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިފަދަ ދަތި އުދަނގޫ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތް ތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި
ދިނުމަށްޓަކައި ކެނޑިނޭޅި ދަނީ މަސަތްކަތްކުރެވެމުންކަން ފާހަގަކޮށް ،އެގޮތުން މިބޭންކުން ލޯން މޮރަޓޯރިއަމް ގެ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށް
އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މޮރަޓޯރިއަމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދެވި މިހާރު މުއްދަތު ވެސް އިތުރުކޮށްދެވިފައިވާ
ކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުން ޚިދުމަތްލިބިގަތުމުގައި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިން ކުރެވި ،ޚިދުމަތްތައް
ގޭގައި ހުންނަވައިގެންވެސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާދެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސެކްޝަންތައް
އިތުރުކޮށް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ސިސްޓަމް އަދި ބޭންކުގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް އާންމު ފަރުދުންނާއި
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގައި
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ވަރުބަލިކަމެއްނެތި މަސަތްކަތްކުރަމުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޑޮލަރުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގާ ބޭންކުން ދެމުން ގެންދާ ޓްރޭޑް އަދި އެހެނިހެން ފައިނޭންސިންގ ޚިދުމަތްތަކަށް ދަތި ނުވާނެގޮތަށް
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި އަދި ބޭންކުގެ އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑާރސް މިބޭންކަށް މިދަނޑިވަޅުގައި،
ދެމުން ގެންދާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީ ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ބޭންކުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލް ކަމުގައި ވާ ބޭންކުގެ ހީވާގި މުވަޒައްފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
ގޮތުން ވޯރކް ފްރޮމް ހޯމް ގެ އިންތިޒާމުގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވެސް އެޗްޕީއޭގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދުގެ
މަތިން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ބޭންކުން އަޅާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން މަސަތްކަތުގައި
ދައްކަމުންގެންދާ ނަމޫނާ އަދި ޚިދުމަތުގެ ރޫހު ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި އުއްމީދަކީ ،ގައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ބޭންކަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަވަސް ކާމިޔާބީއެއް
ﷲ މިންވަރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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މިއީ މިބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ބޭންވިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށް މިއީ
ޙިއްސާދާރުންނާއި ބޭންކަށްވެސް އައު ތަޖުރިބާއެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި 'ފަހި ވޯޓު' ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވި
މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ އަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދެންނެވިއެވެ.
މިޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ،މާކެޓިންގ ޓީމާއި ބޭންކުގެ އައިޓީ ޑިޕާޓްމެންޓާއި،
ސީއީއޯގެ އޮފީސް އަދި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިކަމުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ވަރަށް
ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދެންނެވިއެވެ.
މިޖަލްސާއަށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ހެނދުނު  11:20ގައެވެ.
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