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ންކެވެ.   ި ދިވެ ަމައެކަނި  ގެ  ރާއް ްޑިވްސްއަކީ  މޯ އޮފް  ންކް 

ނެޓްވޯކް  ންކިންގ  ޮޑު  އެންމެ  ާއިމުކުރެވިފައިވާ  ގައި  ރާއް

ްދ  ިދުމަތް ފޯރުކޮ ެން  ް ާ ރައްޔިތުންނަ ުރި ގެ  ް ރާއް މެދުވެރިކޮ

ްވާކަމީ އަޅަުގނޑުމްެނ  ްޑިވްސް ކަަމ ންކް އޮފް ޯމ ންކަކީ  ަމައެކަނި 

ގެ  ްޑިވްސްއިންދަނީ ރާއް ންކް އޮފް މޯ ުރުވެރިވާކަމެކެވެ. މިއަދު  ފަ

ެވިފައިވާ ވިޔުގައިގެ  ާއިމުކުރެވިފައިވާ އަދި ގުޅާ އެކި ކަންކޮޅުގައި 

ކާޑު  އަދި  އޓީއެމްތައް  ްތަކާއި  ްރާން ންކުގެ  ިމެނ  ތރގައި 

 ް ްވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަ ް  އަ ިން މެދުވެރިކޮ މެ

ްދެމުންނެވެ.  ިދުމަތް ފޯރުކޮ

ާސް  އެތައް ންކުންވަނީ  މި ގޮތުގައި  ުކުރާ  ަ ނޑުމެން  އަޅުގަ

ާއެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި  ރައްޔިތުންނާއި ޢާއި

ުވުމުގިައ  ީވެ ކާމާިޔ އެކި ފެންވަރުގެ އެކި ގިންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރްައ

ްފައެވެ.  ިއްމު ޙިއްޞާއެއް އަދާކޮ ައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން މު

ވިޔަފާރިތަކާއި  އިންވެސްޓަރުންނާއި  އަކީ  ްޑިވްސް  މޯ އޮފް  ންކް 

ންކިނެްގ  ްގެން  ނުނޮްކ ް ޒަމާނީ ގޮތްތައް  ް އަމާޒޮުކ ކަސްޓަމަރުނަްނ

ންްކ  ންކެވެ. އަޅަުގނޑުމެން  ަމައެކަނި  ްދެމުންދާ  ިދުމަތްތައް ފޯރޮުކ

ުރި ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓަމަރުންނަން  ންކާއި ގުޅުން   ިނާކުރަނީ  މި 

ީގެންވާ  އެކަ އެންމެ   ް ކަމަ ްޓަކައި  ްދިނުމަ ފޯރުކޮ ިދުމަތް 

މުއްދަތުގައި  ދިގު  ާއި  ފައިދާއަ ުތަމަޢުގެ  މު މުވައްޒަފުނާއެކު 

ް ވިސްނައިގެންނެވެ. ި ގޮތަ ް އގެ ފައިދާ  ޙިއްޞާދާރުންނަ

 ް ކަސްޓަމަރުންނަ މިގެންދަނީ  ާރު  މި ްޑިވްސްއިން  މޯ އޮފް  ންކް 

ންކުގެ ވިޔަފާރި  ްޓަކައި  ެދުމަ  ް ންކަކަ ާއްޞަ އިސް ކަމެއްދ 

ުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ަދަ
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ިދުމަތާއެކު  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ްދ  ފޯރުކޮ މުވައްޒަފުން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ާޞްތެރިކަމާއެކު  ު އި

 ް ަމައަކަ ފުރި އެންމެ  ތަންދިން  ިއްޔަތު  ި ާ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ޯދައިނަމެވެ.  ކުރި  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ  ައި އަޑުއަ ނުންތައް ކަނު ފުޅުންގެ  ިދުމަތް ކުރާނަމެވެ. ތިޔަ  ް ަމާޢަތަ

ނޑުމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ. ް އަޅުގަ ޯދުމަ ާރު  ުމާއި އިތު ެ ަމަ  ިތް

އ�ޅ�ގ�ނޑ�މ�ނ�ގ� ލ�ނޑ�ދ�ނޑ�
ގެ  ■ ް ރާއް ިދުމަތްފުޅާކޮ ންކުގެ   ް ްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުތަކަ ނޑު އި ގެ މައިގަ ިރާއް ދިވެ

ީ ޞިނާޢަތުގެ  އިސްފަރާތް ކަމުގައިވުން މާ

ް އަދި ނަގުދު ފައިސާ ގެންގުޅުން  ■ ައްޓަންކޮ ާފަތް  ް ރައްކާކުރުމުގެ ސަ ަ ގައި ފަ ިރާއް ދިވެ

ީ މުއައްސަސާ ކަމުގައިވުން   ިތްވަރުދ އެންމެ އިސް މާ  ް ުތަމަޢަކަ ެސް) މު ް މަދު (ކ

■  ީ ިގެންވާ އެއް މާ ި ޮޑު އަދި އެންމެ އިޙްތިރާމް  ް ނަފާ ި ާ ުރި އެންމެ  ގައި  ިރާއް ދިވެ

މުއައްސަސާ ކަމުގައިވުން

އ�ގ�ވ�ޒ�ނ�ކ�ރ� ބ�ހ�ތ�އ�
ތެދުވެރިވުން ■

އުފެއްދުންތެރިވުން ■

އިޙްތިރާމްކުރުން ■

ާތުކުރުން ■ މުއާސަ

ިދުމަތް ދިނުން                                                                        ■
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ކުންފުނީގެ ޤާބިލިއްޔަތު
ހަރުދަނާ މާލީ ބިންގަލެއް

7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި  ■

ދަނީ  ■ މިންވަރަކަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ފައިދާ  ހިންގުމުގެ 

އިތުރުވަމުން

ޖުމްލަ އާމްދަނީ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ■

ދަނީ  ■ ރައުސްމާލް  އެއްގޮތަށް  ޤަވައިދާ  ހިންގުމުގެ 

ބެލެހެއްޓެމުން

%78 ޕްރޮވިޜަން ހެދިފައި ■

ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް

235,000 އަށްވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ■

38,000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ލޯނުގެ ޚިދުމަތް ދެވިފައި ■

އާ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި

ބޭންކިންގ  ■ އިންޓަނެޓް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި 

ތަޢާރަފްކުރެވުނު 

ބޭންކިންގ  ■ މޯބައިލް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި 

ތަޢާރަފްކުރެވުނު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން  ■

ފެއްޓުނު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއޯއެސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ■

އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެކްސް އަދި ވިސާ ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް  ■

ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރެވުނު

05 ކުންފުނީގެ ޤާބިލިއްޔަތު



06 ކުންފުނީގެ ޤާބިލިއްޔަތު އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަދާކުރާ އިސް ޯރލު

ރާއްޖޭގައި  ■ ގުޅުވާލުމަށް  އޭޓީއެމްތައް  ބްރާންޗްތަކާއި 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެންމެބޮޑު މާލީ ވިއުގަ 

ރަށްތަކާއި  ■ ނޑު  މައިގަ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ  އެކި  ރާއްޖޭގެ 

ފައިސާގެ   މެދުގައި  ބޭންކްތަކުގެ  އަތޮޅުތަކުގެ 

މުޢާމަލާތްކުރެވުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މަގުބޫލް ޕީއޯއެސް ވިއުގަ ■

އެޓީއެމް  ■ ބޭންކިންގއާއި  މޯބައިލް  އަދި  އިންޓަނެޓް 

ބޭނުންކުރާ އެންމެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެކު މާކެޓްގައި 

ނަގާކިޔާ ފަރާތް

ޚިދުމަތްދެވޭ  ■ އެކްސްޕްރެސްގެ  އެމެރިކަން  ރާއްޖޭގައި 

ހަމައެކަނި ފަރާތް

ޚިދުމަތް  ■ ކާޑުގެ  ވިސާ  ކާޑާއި  މާސްޓަރ  ރާއްޖޭގައި 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދޭ ހަމައެކަނި ފަރާތް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކުތަކާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގައި  ■

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާއިއެކު ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައި

ތަޖުރިބާހުރި އަދި މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ މުވައްޒަފުން 

%99.5 މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިން ■

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން %87  އަކީ  ■

ތަޖުރިބާކާރު ދިވެހިން

ބޭންކުތަކުގެ  ■ އެކު  މުވައްޒަފުންނާ  ގިނަ  އަށްވުރެ   790

ތެރެއިން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އެންމެ ގިނަ ފަރާތް

ހަމައެކަނި ދިވެހި ބޭންކް ■

ހަމައެކަނި  ■ އޮންނަ  ޙިއްޞާ  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޭންކް

ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ  ■ ބާޒާރުގައި  ޙިއްޞާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހަމައެކަނި ބޭންކް



ބ�ނ�ކ�ގ� ބ�ރ�ނ�ޗ� ވ�އ�ގ�

07 ް ވިއުގަ ްރާން ންކުގެ  ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



2011 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކާއި ކާމިޔާބީތައް
ޚިދުމަތްތައް

ތިރީގައި އެވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 

ތަޢާރަފްކޮށް ފުޅާކުރެވުނު ބައެއް ޚިދުމަތްތައް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިތުރު 2 އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުނު ■

މާލޭގައި އިތުރު 5 އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުނު ■

ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ■ ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭންކިންގ  މޯބައިލް 

ގޮތުން ޚިދުމަތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނު

އިތުރު  ■ ކަސްޓަމަރުންނަށް  ބޭނުންކުރާ  ކާޑު  ކްރެޑިޓް 

އެކްސިޑެންޓް  ޓްރެވަލް  ގޮތުގައި  އިންޝުއަރެންސެއްގެ 

އިންކޮންވީނިއަންސް  ޓްރެވަލް  އަދި  އިންޝުއަރެންސް 

އިންޝުއަރެންސް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނު. މިއީ ކްރެޑިޓްކާޑު 

ފައިދާއަކަށް  ވަރަށްބޮޑު  ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް  ގެންގުޅޭ 

ވެގެންދިޔަ

ލިސްޓްގެ  ■ ކާޑު  ގަބޫލްކުރާ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ބޭންކުން 

ތެރެއަށް ޑައިނާސް ކުލަބް އިންޓަނޭޝަނަލް ، ޕަލްސް އަދި 

ޑިސްކަވަރ ނެޓްވޯކް އިތުރު ކުރެވުނު

ޕޯސްޓް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ރަށްތަކަކަށް ބޭންކުގެ  ■

ލިމިޓެޑާއެކު  ޕޯސްޓް  މޯލްޑިވްސް  ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނު

ރާއްޖޭގައި ފިހާރަތަކާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި 496 އައު  ■

ޕީއޯއެސް މެޝިން ބެހެއްޓުނު

08 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކާއި ކާމިޔާބީތައް



09 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކާއި ކާމިޔާބީތައް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011

އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ

ބޭންކުންދޭ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  މުޖުތަމަޢުއަށް  އެވަނީ  ތިރީގައި 

އިސްނަގައިގެން  ބޭންކުން  ގޮތުން  ދައްކުވައިދިނުމުގެ  ސަމާލުކަން 

ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.

ޤާއިމުކުރުމަށް  ■ ލެބް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ސްކޫލެއްގައި   3

އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެޑިޔުކޭޝަނާއެކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސޮއިކުރެވުނު

ޑްރަގުން ސަލާމަތްވުމަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ޒުވާނުންނަށް  ■

ލެބެއް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ދިނުމަށްޓަކައި  ތަމްރީން  ކޮމްޕިއުޓަރ 

ސްވަޑަށް  ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ  އަމިއްލަ  ޤާއިމުކުރުމަށް 

އެހީތެރިވެދެވުނު

ދުވަސް  ■ އެއިޑްސް  ދުނިޔޭގެ  ދުވަހާއި  މަސްވެރިންގެ 

ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރި

ކަޕް  ■  20 ޓްވެންޓީ  ސާކު  ބޭއްވި  ފުވައްމުލަކުގައި 

ސްޕޮންސަރ ކުރި

މުހިއްމު  ■ ރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ޕަބްލިކޭޝަން”ގެ  ހޫ  “ހޫޒް 

ޢަދަދު  ޝާއިޢުކުރާ  އެކުލެވޭގޮތަށް  މަޢުލޫމާތު  މީހުންގެ 

ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީވެދެވުނު

ދައްކައިދޭ  ■ ރީތިކަން  ޤުދުރަތީ  އަޑީގެ  ނޑު  ކަ ރާއްޖޭގެ 

މަންޒަރުތަކެއް ހިމަނައިގެން “އަންޑަރ ވޯޓަރ ކިންގްޑަމް” 

އަދި  ގަނެފައި.  ވަނީ  ބޭންކުން  ފޮތް  ތައްޔާރުކުރި  އިން 

މިފޮތް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ލައިބްރަރީތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށްވަނީ 

ހަމަޖެހިފައި



ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުން

ތިރީގައި އެވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމެުގ 

ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރި ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.

ކޯލް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް  ■

ތަމްރީނު ދެވުނު

ކޯލް ސެންޓަރ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ  ■

ޢަދަދު އިތުރުކުރެވުނު. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޯލް ސެންޓަރުން 

ބޮޑުތަން  ވަރަށް  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ 

ރަނގަޅުވެގެންދިޔަ.

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހައިން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ  ■

އެކައުންޓްތައް  މުހިއްމު  ގޮތުން  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ގޮތް 

ނޑައަޅާގޮތަށް  ކަ މުވައްޒަފުން  ވަކި  ބެލެހެއްޓުމަށް 

ހަމަޖެއްސުނު. 

މާލީ އުސްއަލިތައް

މިލިއަން  ■  302( ކުރިއެރުން   72% ފައިދާގެ  ހިންގުމުގެ 

ރުފިޔާއިން 519 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައި(

އިންޓްރެސްޓް ނުލިބޭ އާމްދަނީގެ %74 ކުރިއެރުން )248  ■

މިލިއަން ރުފިޔާއިން 432 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައި(

ބިލިއަން  ■  1 އާމްދަނީވަނީ  ޖުމްލަ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ 

ރުފިއާއިން  މިލިއަން   830( އިތުރުވެފައި  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

1.1 ބިލިއަން ރުފިއާއަށް އިތުރުވެފައި(

10 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކާއި ކާމިޔާބީތައް



11 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތަކާއި ކާމިޔާބީތައް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުން 

ނޑަށް އެދޭވޭ  ނޑު ބެހިފައިވާގޮތް ދިރާސާކޮށް އޮނިގަ ބޭންކުގެ އޮނިގަ

ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މި ބަދަލުތައް ގެނެވުނީ ހިންގުން 

އިތުރުކުރުމަށާއި  ސަމާލުކަން  ވިޔަފާރިއަށްދެވޭ  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި 

ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.  އިތުރަށް  ދިނުން  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  

ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލެވި 

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައިވަނީ ޤަވާޢިދުން ބޭއްވިފައެވެ. 

މަސައްކަތް  ރަނގަޅުކުރުމަށާއި  ހިންގުންތެރިކަން  މިގޮތުން 

ބަލަހައްޓާނެ  މަސައްކަތްކުރާގޮތް  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ހުރިހާ  އަހަރުތެރޭގައި  ފާއިތުވި  ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ.  ނިޒާމެއްވަނީ 

ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސްވަނީ އެޗް.އާރް ތަޖްރިބާކަރުންގެ އެހީގިައ 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައްޓާ މޮނިޓަރކުރާނެގޮތާބެހޭ ތަމްރީން 

ދެވިފައެވެ. 

އަޮތޅުތަކަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

2011 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އަޅަުގނޑުމެންގެ ޓީމުން މީހުން ދިރިއޭުޅ 

ހުރިހާ ރަށްތަކަށް 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މި 

ދަތުރުތައްކޮށްފައިވަނީ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރްުނ 

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ރައްދުކޮށްދިނުމެުގ 

ވެވުނު  އޮފީހާއެކު  ޕޯސްޓް  އަހަރު  ވަނަ   2011 ގޮތުންނެވެ.  

އެއްބަސްވުމާއި އެކު އަތޮޅުތަކަށް ދެވޭ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް 

ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ. 
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ތ�ފ�ތ�20112010

ާ ަރުގެ ނަތީ މުޅި އަ

ަ އާމްދަނީ %29.5 830,194,571  1,074,778,558 ުމް

ުނު އާމްދަނީ ި %17.5 406,212,686  477,378,139 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި 

ނޑާ) ް ނުކަ ަން އާއި ޓެކްސްއަ %71.9 301,752,629  518,756,150 ިންގުމުގެ ފައިދާ (ޕްރޮވި

ަރުގެ ސާފު ފައިދާ ު އަ ްފަ - 50,986,231  -   ޓެކްސް ދެއްކުމަ

ާ ަރު ނިމުނުއިރުގެ ނަތީ އަ

%0.0 766,880,005  766,880,005 ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާ

ްފައިވާ ފައިސާ ަމާކޮ %7.2 7,012,578,842  7,518,761,713 ކަސްޓަމަރުން 

ޯންތަކާއި އެޑްވާންސްތަކުގެ ސާފު ޢަދަދު ްފައިވާ  ް ދކޮ %2.7- 5,202,417,233  5,059,735,829 ކަސްޓަމަރުންނަ

ަ އެސެޓް %2.3 9,351,327,851  9,564,012,183 ުމް

މާތު ެ ޢަދަދުގެ މަޢު ް އާންމު ޙިއްޞާއަކަ

ުނު އާމްދަނީ  އަސާސީ (ރުފިޔާ) ި   -  9.47 -

%0.0 142.49  142.49 އެސެޓްގެ ސާފު އަގު (ރުފިޔާ)

ާޒާރުގެ އަގު (ރުފިޔާ) ަރު ނިމުނުއިރު  %49.0- 143.00  73.00އަ

ަތް ނިސް

ުނު ފައިދާ ި  ް ް ފައިސާއަ -%4.9 -   ޙިއްޞާދާރުންގެ އެވަރެ

ުނު ފައިދާ ި  ް ް އެސެޓަ -%0.5 -   އެވަރެ

ަރު) ުނު (ފަ ެ ް ުރި އަގަ ާޒާރުގައި  - 15.1  -   ޙިއްޞާގެ 

%30.5%4.8%6.2އެން.ޕީއ (ސާފު) 

ަތް   ާނނީ ނިސް

(12 ާޒިމުކުރާ މިންވަރު  ާނނު  ުގެ ފުދުންތެރިކަން ( %0.5-%13.3%13.2ރައުސްމާ

12 ިތައް ީ އުސްއަ މާ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ
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ުވެތި ޙިއްޞާދާރުން ޮ

ާގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅާ  ުޙާނަ ވަތަޢާ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ  ސު

ަރު  ގައި  ޯޑުގެ ފަރާތުން 31 ޑިސެމް އެކު ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ރިޕޯޓް  ަރީ  އަ ްޑިވްސްގެ  މޯ އޮފް  ންކް  ަރުގެ  އަ ނިމިގެންދިޔަ 

ިގަންނަމެވެ. ި ނޑު  ެޅުމުގެ އުފާ އަޅުގަ ަ ު

 ް ންކަ ޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް  ީގޮތުން  ަރަކީ މާ  ވަނަ އަ

ުގިައ  ންކުގެ ތީާރ ަ އާމްދަނީ  ްުމ ުނު  ި  ް ނަްކ ަރެކެވެ.  ިފައިވާ ައ ި

ިންގުމެުގ   ް ް އަރާ  ރިކޯޑު މިންވަރަަކ ިއަަނ ި  1 ް ަަރ ފުރަތަމަ ަފ

ާއިރު 72  ަ ަރާއި އަޅައި ފައިދާ އިތުރުވިއެވެ. މިއީ  ވަނަ އަ

 ެ ަދްަނ  ް ޯނުތަަކ އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އުފެއްދުންތެރި ނން 

ް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.  ަންގެ މިންވަރު ވަނީ 78 އިންސައްތައަ ޕްރޮވި

ެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމާއި  ް ދެމެ ްދެނީ ޙިއްޞާދާރުންނަ މިއިން ރަމްޒުކޮ

ޯދައިދިނުމުގެ ރަނގަޅު  ް ފައިދާ  ް ޙިއްޞާދާރުންނަ ދިގުމުއްދަތަކަ

ނެއް  ް ރަނގަޅު ޕް ުކުރުމަ ސަގާފަތެއް އޮތްކަމާއި އެކަން ޙާޞި

ާއިމުކުރެވިފައިވާކަމެވެ.  ައެޅި ރަނގަޅު ވިއުގައެއް  އެކަ

ީއިން ދައްކުވައިދީެނ  ޯދައިފައިވާ ކާމާިޔ ންކުން  ަރު   ވަނަ ައ

މުވައްޒަފުން  ޯޑާއި  ންކުގެ  ްޓަކައި  ަ ަ ު މުސްތަ ންކުގެ 

ްދީފައިވާ މަސައްކަތެވެ.    ީވާގިކަމާއެކު ކޮ

މި ގޮތުން

ިއަން  ■ ި  . އާމްދަނީ ވަނީ 29 އިންސައްތަ އިތުރުވެ   

ް އަރާފައި. ރުފިޔާއަ

ަތްވަނީ 47 އިންސައްތައިން  ■ ަރަދުގެ ނިސް އާމްދަނީގެ   

ް ތިރި ކުރެވިފައި. 35 އިންސައްތައަ

■  ް އިންސައްތައަ  72 ފައިދާވަނީ  ުނު  ި ިންގުމުން   

އިތުރުކުރެވިފައި.

ގޮތުގައި  ■ ަންގެ  ޕްރޮވި  ް ޯނަ ނން  އުފެއްދުންތެރި   

ަން  ެދިފައި. މިއީ ޕްރޮވި ް ރުފިޔާ ވަނީ  ިއަ ި  1.391

ެ މިންވަރުގެ 78 އިންސައްތަ. ަދަން

ންކުވަނީ ވތުވެދިޔަ  ުން މިއަދު މި  ަ ީތަކުގެ ސަ ޮޑެތި ކާމިޔާ މި 

ް ވެފައެވެ. ަކަ ާއިރު މާވަރުގަދަ ކުންފުން ަ ަރާއި އަޅައި އަ

އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ޞ�ލ�ތ�ތ�އ�  

ީަކ  ޮޑު ރައުސާްމ ންކުގެ އެންމެ  ުކުރާ ގޮތުގައި  އަޅަުގނޑުމެން ަގ

ވަނީ  މި  ިނާވެފައި   ީ ކާމިޔާ އަދި  މުވައްޒަފުންނެވެ.  ންކުގެ 

ެވެ. ފާއިތުވި  ަ ުނަރުގެ މައް މުވައްޒަފުންގެ މިންނަތް މަސައްކަތާއި 

 ް ްފައިވާ ޒުވާނުންނަ ުކޮ ީމު ޙާޞި ންކުން ވަނީ މަތީ ތަޢު ަރު  އަ

ް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ  ރިކޯޑް އަދަދަކަ

ްޓަކައި ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން  ކުރިއެރުމަ

ންކުން  ަރު  އަ ވަނަ  އިންވެސްޓްކުރެވުނެވެ.    ް ދިނުމަ

ންކު ރަނގަޅު  ީން ދައްކުވައިދެނީ  ެވ ކާމިޔާ ް ަގަކޮ ޯދައިފައިވާ ފާ

ންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ  ް ގެންދިޔުމަ ަތަކަ ޙާ

ިތްވަރުގަދަކަމެވެ. ީވާގިކަމާއި 

ޑ�ކ�ޓ�ރ ޢ�ބ�ދ�هللا ޝ�ހ�މ� ޙ�ސ�ނ�، ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ބ�ޑ�ގ� ޗ�އ�ރމ�ނ�
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ދެމެހެއްޓުން

ބޭންކުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިނެތް މިންވަރު ބިނާވެފައި އޮންނަނީ މާލީ 

ގޮތުން ލިބޭ ކުރިއެރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީ ބިނާވެފިައ 

ބޭންކުން  ފައިދާއަށް  މުޖުތަމަޢުގެ  ކަސްޓަމަރުންނާއި  އޮންނާނީ 

ނޑިނޭޅިކުރާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ.  ކެ

2010 ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޓް  ބޭންކުގެ  ކޯޑާއި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ 

ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ވަރަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކަށް 

ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެ ނަތީޖާ އިތުރުކޮށް ބޭންކް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެގޮތްުނ 

އެންމެ  ބޯޑަށާއި  ބޭންކުގެ  ގޮތަށް  އެކުލެވޭ  ބޭފުޅުން  ކަމަށްޤާބިލު 

އިސްވެރިންގެ ޓީމަށްވަނީ  ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެވިފައެވެ. 

މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު ބޭންކަކަށް ވުމުގެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ބޭންކް 

އަދި  ކުޅިވަރާ  ތިމާވެއްޓާއި،  ތަޢުލީމާއި،  މޯލްޑިވްސްއިންވަނީ  އޮފް 

މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ކަންކަން ސްޕޮންސަރ ކުރުމާއި 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް މުޖުތަމަޢަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 

އަގު ވަޒަންކުރުން

ބޭންކުގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ބޭންކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން، 

ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ދެގޮތެއްނުވާ އިޚްލާޞްތެރިކަމިާއ 

އިތުބާރަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ބޭންކުން ހޯދަމުން މިގެނާްދ 

ނޑުގެ  ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި ބޭންކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަ

ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުރައްވައި  މަސައްކަތް  ނޑާއެކު  އަޅުގަ އަދި 

ބޯޑުގެ  މަސައްކަތްކުރެއްވި  ކުރީގައި  އަދި  މެމްބަރުންނާއި  ބޯޑުގެ 

އަމާޒުތައް  ބޭންކުގެ  އަދި  މަސައްކަތްތަކަށާ  އަގުހުރި  މެމްބަރުންގެ 

ވަރަށް  ބުރަމަސައްކަތްތަކަށް  ކޮށްދެއްވި  ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާޞިލް 

އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް  ސަރުކާރަށާއި  ދިވެހި  މީގެއިތުރުން 

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައާިވ 

އިޚުލާސްތެރިކަމާއި  ވަރަށް  އިރުޝާދަށްޓަކައި  އެއްބާރުލެއްވުމާއި 

އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

އެންމެހައި  މުއައްސަސާގެ  އެ  ނަޖީބަށާއި  ޑރ.ފަޒީލް  ގަވަނަރ 

އަގުހުރި  ދެއްވަމުންދިޔަ  ބޭންކަށް  އެބޭފުޅުން  މުވައްޒަފުންނަށް 

އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ކުރިމަގު ބިނާކުރުން

ކޯޕަރޭޓް  މަޤާމަށް  ސީއީއޯގެ  ބޭންކުގެ  ގައި   2011 ފެބްރުއަރީ 

ތަޖުރިބާ  ޢަމަލީ  ބޭންކިންގއިން  ރީޓެއިލް  އަދި  ބޭންކިންގއާއި 

ހޯޓަން  މރ.ޕީޓަރ  ކަމުގައިވާ  ބޭފުޅެއް  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 

ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ލަފަޔާއި  އެބޭފުޅާގެ  ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ބަދަލުކުރުމުގެ  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ކަސްޓަމަރުން  ވިޔަފާރި  ބޭންކުގެ 

ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ބޭންކުގެ  އަދި  ފަށާފައެވެ.  ވަނީ  ޕްރޮގުރާމެއް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަނީ 

ބޭންކުގެ އެންމެ އިސް ވެރީންގެ ޓީމު އަލުން އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މި 

ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އަމާޒު ކަމުގައިވެފައި ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަކީ  

އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމުގައި ދެކިގެން، ޕާރފޯމަންސް މެނޭޖްމެންޓް 

ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު 

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިން ނަފާ ލިބޭ ގޮތަށް 

ބައްޓަންކޮށް މުސްތަޤުބަލުގައި ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ބޭންކުގެ ހިންގްުނ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމެވެ. 

ނިންމާލުން

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ބޭންކަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ  

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ދަތިތަކެވެ. 

2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުންވަނީ މިމައްސަލައަށް އެންމެ 

ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއްދީފައެވެ. އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކަށް އަނބާުރ 

ފައިސާހޯދުމަށް މިހާރު ކުރެވެމުންމިދާ މަސައްކަތްތަކާއި 2012 ވަނަ 

އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލިބިފައިވާ ފައިދާއާ އެކު އަޅަުގނޑުމެން ޔަޤީންކުރީަނ 

ޢަމަލުކުރުމުގެ  ފުރިހަމައަށް  ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް  ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ

މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ. ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ބޭންކުގެ އެންމެހައި 

ޙިއްޞާދާރުންނަން ދަންނަވާލާން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިހެދޭ ޕްރޮވިޜްަނ 

ހަދައި ނިމުމުން، ބޭންކަށް ފައިދާ  ލިބެން ފަށާނެކަމާއި މިކަމުގެ 

17 ޗެއަރމަންގެ ބަޔާން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ސަބަބުން މުސްތަޤުބަލުގައި ޙިއްޞާގެ އަގު މަތިވެ އަދި ޙިއްޞާއަށް 

ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވެގެން ދާނެކަމެވެ.

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ވަރަށްވެސް  އަޅުގަ

އުޖާލާކޮށެވެ. ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ބައްޓަން ކުރުމުގެ އިތުރުން، 

މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ޕާރފޯމަންސް މެނޭޖްމެންޓް އަދި ކަސްޓަމަރުންންަނ 

އެކު  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވޭ  ދިނުމަށް  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ 

ކަންކަންކުރާ  ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން  ރަނގަޅުކޮށް  ނަތީޖާ  ބޭންކުގެ 

ރިސްކްތައް  ބޭންކުގެ  ޤާއިމުކުރުމާއި  އުޞޫލުތައް  ރަނގަޅު  އެންމެ 

މެނޭޖްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެމުންގެންދާނަމެވެ.

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަދި  އަޅުގަ

ފުރުޞަތަކީ ބޭންކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން ބޭންކުގެ 

ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަން  އަދި ބޭންކާއި ގުޅުން ހުރި 

ޚިދުމަތްތަކެއް  ފައިދާކުރަނިވި  މުޖުތަމަޢަށް  މުޅި  އަދި  ފަރާތްތަކަށް 

އަދި  ހަރުދަނާ  ވަރަށް  އޮތީ  މިވަގުތު  ބޭންކް  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ބިންގަލެއްގެ  ފަދަ  ހޯދޭ  އެއް  ފައިދާ  ރަނގަޅު  މުސްތަޤުބަލުގައި 

މަތީގައިކަން މިފުރުޞަތުގައި ބޭންކުގެ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް 

ނޑު ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. އަޅުގަ

މުއައްސަސާއަށް   މި  އެންމެންނަށާއި  ނޑުމެން  އަޅުގަ هللا  ކީރިތި 

މުއައްސަސާ  މި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ރަޙްމަތްލައްވައި  ތަނަވަސް  

ބާއްޖަވެރިކަމުގައި ލަހައްޓަވައި ކުރިމަގުގައި އިތުރު ކުރިއެރުންތަކާއި 

ކާމިޔާބީ ދެއްވާށިއެވެ.

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا ޝިހާމް ޙަސަން  

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން

18 ޗެއަރމަންގެ ބަޔާން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ނޑުމެންގެ ކެތްތެރި  ާނީ އަޅުގަ ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފަ އަޅުގަ

ާޞްތެރި  ު އި ޙިއްޞާދާރުންނާއި ވަފާތެރި ކަސްޓަމަރުންނާއި އަދި 

ުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ.  ް މުވައްޒަފުންނަ

ުތައް ޙިއްޞާކުރުމީަކ  ާިސ  ީ ީ ރިޕޯޓާއި ާމ ަރުގެ ާމ  ވަނަ ައ

ަރަފެކެވެ. ޮޑު   ް ި ވަރަ

ަން  ިއަޅުވާ އަ ފުރަތަމަވެސް  އެންމެ  ަމުން  ފަ ނޑު  އަޅުގަ

ާން  ް ކުރިމަތި ަރު ތަކަކަ ް ގިނަ އަ ނޑުމެންނަ ނުންވަނީ އަޅުގަ

ޯނުތަކުގެ  ްވެފައިވާ އުފެއްދުންތެރިނން  ުން ކަމަ ެ ިފައިވި ގޮން ެ

ް ގެނެސް އަޅަުގނޑުމެނެްގ  ަތަަކ ންކު ރަނގަޅު ާޙ ެވެ.  ަައ މައަްސ

ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްޞާދާރުންނާއި  ވަޢުދުތައް އަޅުގަ

ްޓަކައި އަޅަުގނޑުމެން އެންމްެނ  ް ފުއްދައިދިނަުމ އަދި މުވައްޒަފުނަްނ

ުރި  ންކުގެ ޙަޔާތުގައި   ް ނީ އެއް ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތްކޮ ެ

ެންކަމުން   ެވެ. އެ ް ނިމުމެއް ގެންނާ އުނދަގ ޞަފްޙާތަކަ

 ް ަައ ަޔާނުންވެސް ފެނިގެންދާ ފަދައިން މިމައަްސ  ީ ަރުގެ ާމ ވަނަ ައ

އިސްކަންދެވި ގިނަ މސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެމް.އެމް. ■ ުތައް     ަދަ ގެނެވުނު  ަރު  އަ ފާއިތުވި 

އަދި   ާ ަދަ ްއައި  އަ ަން  ރެގިއު  ް ަ ޕްރުޑެން އގެ 

ޮޑެތި  ަރުގެ  އަ ވަނަ  ަރާއި   އަ ވަނަ   

އިސްކަމަކީ  އެންމެ   ާ ަ ް ޯންތަކަ އުފެއްދުންތެރިނން 

ްވުރެ  ކުރުމަ ަރަދު  ފައިދާއިން  ުރި  ެން ި  ް ކުރިއަ

ަރަދުކުރުން   ުރި ފައިދާއިން  ާރު  ް މި ަވާޢިދާ އެއްގޮތަ

ަން  ■ ޕްރޮވި ައެއް  ޮޑު  ފައިދާގެ  ަރުގެ  އަ ވަނަ   

ެއްޓުން ެ ގޮތުގައި 

ުންނާނެ އުފެއްދުންތެރިނން  ■ ުގައި  ަ އައު އަދި މުސްތަގު

މާޒީގެ  ނޑައެޅުން   ކަ އަމާޒެއް  އާ   ް ޯނުތަކަ

ުރާ  ޯނުތައް އަނ ް އެ ްކޮ ްރަތެއް ޙާޞި ާތަކުން ޢި ްރި ތަ

ނުންކުރުން ިއްޔަތުގެ  ި ާ ް އެ ޯދުމަ

ާއެއްގެ ގޮތުން  ވަނަ  އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ނަތީ

 ް ަަކ ަޔާނުގެ ތެރން އަޅަުގނޑުމެން މިއަދު މިދެކެނީ ަފ ީ ަރުގެ ާމ ައ

ްޑިވްސްއެވެ. ންކް އޮފް މޯ އައިސް ފެނުނު އެންމެ ވަރުގަދަ 

 �އ�ފ�ސ�ރގ އ�ގ�ޒ�ކ�ޓ�ވ�  ޗ�ފ�  އ�ދ�  ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ  މ�ނ�ޖ�ނ�ގ 
ބ�ޔ�ނ�     
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މާލީ ހިންގުންތެރިކަން

ޢަމަލުކުރުމުގެ  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާ  ލޯންތަކުގެ  އުފެއްދުންތެރިނޫން 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2011 ނެތްނަމަވެސް  ފައިދާ  ސާފު  ސަބަބުން 

ހިސާބުތަކުން ވަރަށް ގިނަ އެދެވޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެން އެބަހުއްޓެވެ. 

ސަބަބުން  ■ ކަންކަމުގެ  މުހިއްމު  ބައެއް  ކުރެވުނު  މިގޮތުން 

ހިންގުމުގެ ފައިދާ ވަނީ 302 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 519 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. 

އިތުރު  ● ޚަރަދަށް  ފައިސާގެ  ހޯދުނު  ލޯނުދޫކުރުމަށް 

ސަބަބުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ދިނުމުގެ  ސަމާލުކަމެއް 

ޖުމްލަ  އާމްދަނީގެ  ސާފު  ލިބުނު  އިންޓަރެސްޓަށް 

406 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 477 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 

އިތުރުވިއެވެ.

ކުޑަކޮށް  ● ބަރޯސާވުން  ފައިދާއަށް  ލިބޭ  ލޯނުދޫކޮށްގެން 

އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް އިސްކަމެއް ދިނުމުގެ ނަތީޖާގެ 

ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓް ނުލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ 248 

ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން   432 ރުފިޔާއިން  މިލިއަން 

 40.2% އިން   29.9% އާމްދަނީ  ޖުމްލަ  އިތުރުވެ 

އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އިސްކަމެއްދެވި  ● މުހިއްމު  ވަރަށް  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު 

އަހަރުތެރޭގައި ޚަރަދުތައް ހިފަހައްޓާ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް 

މިންވަރެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އާމްދާނީއާ  ލިބޭ  ނުކޮށް 

ސަމާލުކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ބެހެއްޓުމަށް  ޚަރަދުތައް 

އާމްދަނީގެ  ލިބުނު  އަޅާބަލާއިރު  ޚަރަދާ  ދެވުނެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އުފެއްދުންތެރިކަންބަލާ  ނިސްބަތަކީ 

ނޑަކަށްވުމާއިއެކު،  މިންގަ ބޭނުންތެރި  ވަރަށް 

އިން   47% ނިސްބަތް  މި  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދަށްކުރެވިފައިވާކަމީ  އަށް   35%

ނޑުންބަލާއިރު ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. މިންގަ

ބޭންކާއި  ■ ސަބަބުން  ރަނގަޅުވުމުގެ  ޝީޓް  ބެލެންސް 

ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ބޭންކާއިމެދު  

ރައުސްމާލުގެ  ބޭންކުގެ  ދެމިއެބައޮތެވެ.  ހަމައެގޮތުގައި 

ނޑު ހުރީ %13.2 ގައެވެ. މިއީ  ފުދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

އެމް.އެމް.އޭ  ގޮތުގައި  މިނުގެ  މަދު  އެންމެ  ރައުސްމާލުގެ 

އަދަދެކެވެ.  މަތީ  ނޑަށްވުރެ  މިންގަ ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އިން 

އެވެ.   27.8% މިންވަރަކީ  ނެތް  ހުރި  ފައިސާ  އަދި 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިލިބުނު އާމްދަނީއާ އެކު  އަޅުގަ

މިވަނީ ކުރިއަށް ލިބެންހުރި ކާމިޔާބީއާއި ތަރައްޤީގެ ބިންގާ 

އެޅިފައެވެ.

ލަނޑުދަނޑިތައް

ނޑު  ނޑުމެން މިވަނީ މައިގަ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ހަތަރު ތަނބެއްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ އަމާޒުތަކެއް އެކަށައަޅާފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުން  

ކަސްޓަމަރުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  ■

– އަމާޒަކީ  ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް 

ޚިދުމަތް  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި  މިއަމާޒަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ވިޔަފާރި  ކުޑަކޮށް  ވަގުތު  ހޭދަވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހެއެވެ.  

މުވައްޒަފުން

ވިޔަފާރި  ■ ހޯދައި  މީހުން  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ވަޒީފާތަކަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅު  އުފެއްދުންތެރިކަން  ރަނގަޅުކޮށް 

އެމީހުންގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދުން 

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ މުވައްޒަފުންނަކީ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ  –

ވިޔަފާރީގެ  މިހެންކަމުން  ރައުސްމާލެވެ.  ބޮޑު  އެންމެ 

ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދިނުމަށް ސަމާލުކަން 

ދޭންޖެހެއެވެ.

މާލީޮގތުން ވަރުގަދަވުން  

މާލީގޮތުން ވަރުގަދަ ބިންގަލެއް އެޅުން – މި ވެގެންދާނީ  ■

ވިޔަފާރި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ ވަޞީލަތަކަށެވެ.

ރިސްކް އަދި ޮއޕަރޭޝަން

ވަރުގަދަ ރިސްކު ސަޤާފަތަކާއި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް  ■

ފްރޭމްވޯރކް  ސްކޯރކާޑު  ބެލެންސް    – ތަޢާރަފްކުރުން 

ނޑިތަކަށް  ނޑުދަ ލަ އަމާޒުކުރެވިފައިވާ  ދަށުން  އެއްގެ 

ވާޞިލްވުން އަވަސްކުރުމަށް ރިސްކް ބަލަހައްޓައި ވިޔަފާރި 

އަލުން އާރާސްތު ކުރެވުނެވެ.

ބިންގަލެއްގެ  ޙާޞިލްކުރުމުގެ  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ގޮތުގައި ވެފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި އަލުން  

ވަރަގަދަކުރެވި  ޓީމު  ހިންގާ  ބޭންކުގެ  މިއާއެކު  އެކުލަވާލުމެވެ. 

20 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ބަޔާން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ނޑުތެރޭގައި  އޮނިގަ އާ  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ އެކުލަވާލެވުނެވެ.  އަލުން 

ކަސްޓަމަރުންނާއިގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އިތުރުން، ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 

)އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އަދި ކޮމްޕަލަޔަންސް ހިމެނޭގޮތަށް(، ހިއުމަން 

ޚާއްޞަ  ވަނީ  އޮޕަރޭޝަންސްއަށް  އަދި  ފައިނޭންސް  ރިސޯސަސް، 

ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައެވެ.

މިޓީމަކީ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ހިވާގިކަމާއި ހުނަރާއި 

އުފަލާއެކު  ޓިމެއްކަން  އެކުލެވިފައިވާ  ވިސްނުން  ތަޖުރިބާއާއި 

ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މުޖުތަމަޢު   

އާބާދީގެ  ބޭންކަށްވުމާއި  އަމިއްލަ  ހަމައެކަނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޮޑުބަޔަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ހަމައެކަނި ބޭންކަށްވުމާއިއެކު މުޖުތަމަޢުގައި 

ނޑުމެންނަކީ  ނޑުމެންގެ މަޤާމު ހަނދާނެއް ނުނެތެއެވެ. އަޅުގަ އަޅުގަ

މުޖުތަމަޢުގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތިެރ 

ދައުރެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހީވާގިކަމާއެކު ސާބިތުވެތިބުމަށް މިދަނީ 

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ނޑުމެންވަނީ ޖަމާއަތުގެ  2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އަޅުގަ

ފައިދާއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގައި ޝާމިލްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 

އަޅަުގނޑުމެންގެ ދޯނި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އަޅަުގނޑުމެންވީަނ 

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރު ރާއްޖެޭގ 

ެއިކއިެކ ކަންކުޮޅތަަކްށ ޮކށަްފެއވެ. މެީގ ިއުތރްުނ މޯލްޑްިވްސ ޯޕްސްޓ 

ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ބޭންކިންގ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ރަށްރަށަށް  ނުހުންނަ  ލިބެން  ޚިދުމަތް 

މަގުވަނީ ފަހި ވެފައެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކުންވަނީ ރާއްޖޭގެ 3 ސްކޫލެއްގައި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ  ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް ހެދުމަށް އެހީވެދީފައެވެ. އަޅުގަ

ގޮތުގައި ތަޢުލީމަކީ ޒުވާނުންގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށްދޭނެ ބިންގަލެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބޭންކުންވަނީ ޑްރަގުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

މެދުގައި  އުޅޭކުދިންގެ  ގިނަވެގެން  މަގުމަތީގައި  ކުދިންނަށާއި 

ގޮތުންނާއި  ކުރުމުގެ  އިތުރު  ހުނަރު  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އިންފޯރމޭޝަން 

އަދި އެކުދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެހީވެދީފައެވެ. 

ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  މުޖުތަމައަށް  ނޑުމެން  އަޅުގަ ގައި   2012

ދީގެން އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި 

ބޭންކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރާނަމެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރަށް ނަޒަރެއް

ރަނގަޅު  ގެނެވުނު  ބޭންކަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2011

ނޑުމެންގެ  ބަދަލުތަކާއިއެކު ޤާއިމުކުރެވުނު ބިންގާގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެއެވެ. ނޑުދަ ލަ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށޭްދ 

ސަމާލުކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ވިޔަފާރީގެ  އިތުރުވެ،  ފައިދާ  ލިބޭ  ރަނގަޅުވެ،  ބޮޑުތަން  ވަރަށް 

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގައި 

ބޭންކުގެ މަޤާމު މަތިވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ.  

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް 

ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ. އަޅަުގނޑުމެންގެ ޢަޒުމަކީ މިބޭންކަކީ ކުރިޔަށް އްޮތ 

30 އަހަރަށްވެސް ބޭންކުގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި، ކަސްޓަމަރުންނާއި އިަދ 

މުވައްޒަފުންވެސް ފަޚުރުވެރިވާނޭ ފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމެވެ. 

ޝުކުރިއްޔާ

މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ  

21 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ ބަޔާން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ބ�ޑ�
ޑ�ކ�ޓ�ރ ޢ�ބ�ދ�هللا ޝ�ހ�މ� ޙ�ސ�ނ�  

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ) ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް (މުސްތަ

ް ޔުނިވަރސިޓެީގ  ަަނ ްޑިވްސް ެނ ާމް ޙަސަނަކީ ޯމ ި ުްދ  ޑރ. ަޢ

ޯ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.  ޯ ގެ  ަރީޢާ އެންޑް  ްޓީ އޮފް  ފަެކ

ަރަރ އެއްވެސްމެއެވެ.  ެކް ްޓީގެ ސީނިއަރ  މީގެ އިތުރުން މި ފެކަ

ު އެކަޑަމީ އޮފް  ު ާމިކް އެފެއާޒްގެ ފި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސް

 ް ަެއ ާމިކް ފައިނންސް ރްާއ ަރެއްވެސްމެއެވެ. އްިސ ްޑިވްސްގެ މްެމ ޯމ

 ް ް އެމް.އެމް.އ އަ ތަޢާރަފް ކުރުމުގެގޮތުން  އިން  އަ

ް އުޅުއްވިއެވެ. އަދި   ާމް އިސްކޮ ި ަފާދިނުމުގައި ޑރ. 

ްޑިވްސް (އައި. ާމިކް ފައިނންސް ޯމ ގައި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އްިސ

ިންގ  ާއިމުކުރައްވައި އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މެނ އައި.އެފް.އެމް) 

ޙައިސިއްޔަތުން  ަރާއެއްގެ  ެކް ޙައިސިއްޔަތުންނާއި  ޑިރެކްޓަރުގެ 

ާމިކް  އިސް  ް ަނަ އިންޓަރނ ގެންދަވައެވެ.  ިދުމަތްކުރައްވަމުން 

ާމް  ި ޑރ.  ރޮނގުން  ާނނީ  އިން  ިޔާ  މެ ޔުނިވަރސިޓީ 

ޓީަރ  ންކިންގ ރެގުިޔ ާމިކް  ުކުރައްވައިފައިވަނީ އްިސ ް.ޑީ ޙިާޞ ޕީ.ެއ

ައިޒް ވެވަޑައިގެންނެވެ. އަދި  ަ އަދި ސުޕަވައިޒަރީ ދާއިރާއިން ސްޕެ

ޯސް  ކޮމްޕެރެޓިވް  އޮފް  މާސްޓަރ  އިން  ޔުނިވަރސިޓީ  އެ  ަމަ 

ާމްިކ  ައިޒްވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ އްިސ ަ ުކުރެއްވުމުގައި ސެްޕ ޙިާޞ

އޮފް  ަރ  ެ ެ ދާއިރާއިންނެވެ.  ގެ   (ް (ތަކާއިފު ުއަރެންސް  އިން

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ިޔާގެ  އޮސްޓްރ ުކުރައްވައިފައިވަނީ  ޙާޞި  ޯ

 ް ައުމަ ިގެން  ފެ ަރުން  އަ ވަނަ   1975 އިންނެވެ.  ޓެސްމނިޔާ 

ްދެއްވާފައެވެ.  މިގޮތްުނ  ިދުމަތްތައް ޮކ ތަފާތު އެކި ރޮނގުތަކުންވަނީ 

ީމީ ދާއިރާ އާއި  ް ސަރވިސް ތަޢު ޮމެޓިކް ސަރވިސް ސިވި ޑިޕް

ިމެނެއެވެ. ޑރ.  ިދުމަތްތައް  ާނނީ ދާއިރާގައި ކުރައްވައިފައިވާ 

ް ޢައްޔަންކުރެވުނީ  އޯގަސްޓް   ޯޑަ ންކުގެ  ާމް  ި

ާމްގެ ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.  ި ްގައި ޑރ.  ީ.އެމް.އެ ގައެވެ.  

މރ. ޕ�ޓ�ރ ހ�ޓ�ނ�، މ�ނ�ޖ�ނ�ގ ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ އ�ދ� ސ�.އ�.އ�  
ިމެނިވަޑައިގަންނަވާ)  ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި  ުނން  ިއް (މުސްތަ

އެގްޒެކެޓިވް  ީފް  ގުޅުވަޑައިގެން  ންކާއި  ޯޓަން  ޕީޓަރ  މރ. 

ްރުއަރީ   ުވެވަޑައިގެންނެވީ 24 ފެ ާމާ ޙަވާ އޮފިސަރގެ މަ

ް ސަރވިސަސްގެ ރޮނގްުނ  ަ ޯޓަން ފައިންނ ގައެވެ. މރ. ޕީޓަރ 

ުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި   ާސް އޮނާރސް ޑިގްރީ ޙާޞި ފަސްޓް ކް

ންކާރސް  ަރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  ޕީޓަރ އަކީ އެސޯސިއޓް 

ަރެއްވެސްމެވެ. ަންޑަން) ގެ މެމް )

ންކާއި  ސް  ަރކް ަރު  އަ ވަނަ   1984 ޯޓަން  ޕީޓަރ  މރ. 

ިގެން  ފެ ަރުން  އަ ވަނަ   1999  ު ްފަ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމަ

އ�ށ�ނ�ދ�ގ�ނ� ވ�އ�ތ�ނ� ކ�ނ�އ�ތ�ށ�: އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ނ�ހ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ރ�ޒ�، މރ. ޕ�ޓ�ރ ހ�ޓ�ނ�، ޑ�ކ�ޓ�ރ ޢ�ބ�ދ�هللا ޝ�ހ�މ� ޙ�ސ�ނ� އ�ދ� އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޢ�އ�ޝ�ތ� ނ�ރ�އ�ދ�ނ� 

ކ�ޅ�ށ� ވ�އ�ތ�ނ� ކ�ނ�އ�ތ�ށ�: އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޙ�ސ�އ�ނ� ޝ�ހ�މ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� އ�ބ�ރ�ހ�މ� މ�ޙ�އ�މ�ދ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ޢ�ބ�ދ�އ�ސ�އ�ތ�ރ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޙ�ސ�ނ� މ�ޒ�ނ� މ�ޙ�އ�މ�ދ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ޖ�އ�ޝ� އ�ބ�ރ�ހ�މ� އ�ދ� އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� އ�ދ�މ� ޢ�ޒ�މ�
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ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ބޭންކިންގގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގްެނ 

ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. ބޭންކެއް ހިންގުމުގެ ތަފުާތ 

ދާއިރާތަކުން އުނގެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ތަޖުރިބާ 

ކޯޕަރޭޓް  އަދި  ރީޓެއިލް  ތެރޭގައި  މީގެ  ޙާޞިލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

ބޭންކިންގ  ހޯޓަންގެ  ޕީޓަރ  މރ.  ހިމެނެއެވެ.  ދާއިރާ  ކްރެޑިޓްގެ 

ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި ހީނަރުވަމުންދާ 

ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އާރާސްތުކުރުމަށް  ވިޔަފާރިތައް 

އިސްދައުރެއް  އެންމެ  ކުރެއްވުމުގައި  މަސައްކަތްތަކެއް  ކާމިޔާބު 

ޕޮލިސީ  ކްރެޑިޓް  ބޭންކުތަކުގެ  އަދި  އަދާކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

އެކުލަވާލުމުގައާއި، އެންމެ ނަފާ ބޮޑު އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެން 

ނޑު ހަރުދަނާކޮށް އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި  ވިޔަފާރީގެ އޮނިގަ

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމެުގ 

ކުރިން މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަންއަކީ ފަސްޓް ކެރިބިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް 

ބޭންކުގެ ބަހާމާސް އެންޑް ޓަރކްސް އެންޑް ކައިކޯސް އައިލެންޑްސް 

ގޮފީގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިރެކްޓަރެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން 
)މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީނަކީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯއެވެ. 

އަދި 13 ޖޫން 2008 އިން ފެށިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންދީަނ 

ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޭންކުގެ  ނޫރައްދީން  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ 

ޢައްޔަންކުރައްވަމުންނެވެ.

1982 ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ 

ކުރިން، ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވަނީ ސްޓޭޓް 

ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ މާލެ ބްރާންޗުގައެވެ. ބޭންކިންގ ގެ ދާއިރާގައި 

30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވައި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ފައިނޭންސް  ޓްރޭޑް  ޙާޞިލުކުރައްވައި، 

ބޭންކިންގގެ ދާއިރާއިންވެސް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި 

އެހެން ބޭންކުތަކާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ދަމަހައްޓައި، ބޭރެުގ 

ބޭންކުތަކުން ފަންޑު ހޯދުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީންވަނީ ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ގިނަގުނަ ކަންކަމުގައި ބޭންކު ތަމްސީލް ކުރައްވައިފައެވެ.

 29 ގުޅިގެން  ދެއްވުމާއި  އިސްތިޢުފާ  ސީ.އީ.އޯ  ކުރީގެ  ބޭންކުގެ 

އަލްފާޟިލާ  އަށް   2011 އޭޕްރިލް   4 އިން   2010 އޯގަސްޓް 

ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީންވަނީ ބޭންކުގެ އެކްޓިންގ އެމް.ޑީ އަދި ސީ.އީ.އޯ 

ކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. ބީ.އެމް.އެލްގައި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ނޫރައްދީންގެ ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމް 
)މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

ނޮޓިންގްހަމް ޓްރެންޓް ޔުނިވަރސިޓީއިން އިންޓީރިއަރ އާރކިޓެކްޗަރެގ 

ރޮނގުން ފަސްޓްކްލާސް އޮނާރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކުގެ 

ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ 07 އޯގަސްޓް 2009 ގައެވެ. އަދި އެއަށްފުަހ 

އަލުން  ގައި  އޯގަސްޓް 2011  އާއި 10  އޮކްޓޯބަރ 2010   30

ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. ބީ.އެމް.އެލްގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް 

އިބްރާހީމްގެ ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް  
)މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ( 

އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  ޢާޒިމަކީ  އާދަމް  އަލްފާޟިލް 

ޖެނެރަލް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މާކެޓިންގ  އެންޑް  ސޭލްސް  ޕލކގެ 

ވޯޓަރ  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2000 މެނޭޖަރެވެ. 

އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު، 

10 އަހަރު އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި މާލީ ދާއިރާއިން 

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެކުންފުނީގިައ 

އަދާކުރައްވައިފައިވަނީ ފައިނޭންސް މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާއެވެ. އަލްފާޟްިލ 

އާދަމް ޢާޒިމް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް 

ލަންޑަންއިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން އޮނާރްސ 

ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮޓިންގްހްަމ 

ރޮނގުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީއިން 

ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސްގެ  ޙާޞިލްކުރައްވައި،  ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް 

ޢާޒިމް  އާދަމް  އަލްފާޟިލް  ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ސްޕެޝަލައިޒް 

ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރެވުނީ 06 އޭޕްރީލް 2011 ގައެވެ. 

އަދި އަލުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 10 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. 

ބީ.އެމް.އެލްގައި އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމްގެ 100 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.    

23 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު  
)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް  މުޙައްމަދަކީ  މުޒްނީ  ޙަސަން  އަލްފާޟިލް 

އެކުންފުނީގެ  އަދި  މެނޭޖަރ  ޖެނެރަލް  އެސިސްޓެންޓް  ލިމިޓެޑްގެ 

ހެޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސްއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ 

މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓޯެފރޑްޝައަރ ޔުނިވަރސީިޓ 

ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ރޮނގުން  މެނޭޖްމެންޓްގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިން 

ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 

ކޮމްޕިއުޓިންގގެ ރޮނގުން އޮނާރސް ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. 

ފުރަތަމަ  ބޯޑަށް  ބޭންކުގެ  މުޙައްމަދު  މުޒްނީ  ޙަސަން  އަލްފާޟިލް 

އަލުން  އަދި  ގައެވެ.   2010 އޮކްޓޯބަރ   30 ކުރެވުނީ  ޢައްޔަން 

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 10 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. ބީ.އެމް.އެލް 

ގައި އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދުގެ ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ  
)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ އިކޮނޮމިކްސް ޕޮލިސީ އެންޑް ބިޒްނަސް ފެސިލިޓޭޝްަނ 

ސެކްޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެވެ. ލަންޑަންގެ ސީިޓ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކާސް ބިޒްނަސް ސްކޫލް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީއްެއ 

ޙާޞިލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ 

އޮފް ކެމްބްރިޖްގެ ޓްރިނިޓީ ކޮލެޖް އިން އިކޮނޮމިކްސްގެ ރޮނގުން 

މުޙައްމަދު  ނުހާ  އަލްފާޟިލާ  ޙާޞިލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ.  ޑިގްރީ 

ރިޒާ ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ޢައްޔަން ކުރެވުނީ 30 އޮކްޓޯބަރ 

2010 ގައެވެ. އަދި އަލުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 10 އޯގަސްޓް 

2011 ގައެވެ. ބީ.އެމް.އެލް ގައި ައލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާގެ 

ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަހީމް 
)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

ފައިނޭންޝަލް  ސިރިއަސް  ޝަހީމަކީ  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް 

ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ސިރިއަސް އެންޓަރޕްރައިސަސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އިޔަރ އަރައުންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

 25 ޝަހީމް  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރެވެ.  މެނޭޖިންގ 

ދާއިރާގެ  އިންޖިނީއަރިންގ  އޮޓޯމޮބައިލް  ދުވަހު  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ 

ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަހީމް 

ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ  10 އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ. 

ބީ.އެމް.އެލްގައި އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަހީމްގެ ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.   

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު  
)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްސައްތާރަކީ ކޮކޯ ހަޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސީިޓ 

އޮފް ވޭލްސް އިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްސައްތާރު ވަނީ 

މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. 

08 ސެޕްޓެމްބަރ  ވަނީ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

2004 އިން 29 ޖޫން 2005 އަށް އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތްުނ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޭންކުގެ  ފަރާތުން 

ޢަބްދުއްސައްތާރު ފުރަތަމަ ޢައްޔަންކުރެވުނީ 30 އޮކްޓޯބަރ 2005 

ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.  އަލުން  ގައި  ޖޫން 2008  އަދި 13  ގައެވެ. 

އެއަށްފަހު 07 އޯގަސްޓް 2009 އިން ފެށިގެން އާންމު ޙިއްޞާދާރުނެްގ 

ފަރާތުން  ދަނީ އިންތިޚާބުކުރެވެމުންނެވެ. ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟްިލ 

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ 2300 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. 

24 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ ޓްރޮޕިކަލް އައިލެންޑް ހޮލިޑޭސް 

ގަސްވެލި  އިތުރުން  ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 

އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްވެސްމެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސީިޓ 

އޮފް ސްޓްރެތްކްލައިޑް އިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރ އްޮފ 

ސައެންސަސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތެުގ 

ސައުތް ގްލެމޯގަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން 

ހަޔަރ  ދާއިރާއިން  ގެ  )ޓުއަރިޒަމް(  ފައިނޭންސް  އަދި  ބިޒްނަސް 

ނެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 

މުޙައްމަދު ބޭންކުގެ ބޯޑަށް އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ 

އަދި 30   ގައެވެ.  އޯގަސްޓް 2009  އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވަނީ 07 

އޮކްޓޯބަރ  2010 އާއި 10 އޯގަސްޓް 2011 ގައި އަލުން އާންމު 

ގައި  ބީ.އެމް.އެލް  އިންތިޚާބުކުރެވުނެވެ.  ފަރާތުން  ޙިއްޞާދާރުންގެ 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ 960 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 
)މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސީިޓ 

ދާއިރާއިން  ގެ  ޕޮލިސީ(  )ޕަބްލިކް  އިކޮނޮމިކްސް  އިން  ހަލް  އޮފް 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ ޔުނިވަރސީިޓ 

އިން އިންޖިނިއަރިންގ ސައެންސަސް އިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ )ފަސްޓް 

ކްލާސް( ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމުަދ 

ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރެވުނީ  13 ޖޫން 

2008 ގައެވެ. އެއަށްފަހު 07 އޯގަސްޓް 2009 އާއި 30 އޮކްޓޯބަރ 

2010 އާއި 10 އޯގަސްޓް 2011 ގައި އަލުން އާންމު ޙިއްޞާދާރުނެްގ 

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކުރެވުނެވެ. ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު 

މުޙައްމަދުގެ 30 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ.

**  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމިާއ 

ގުޅިގެން އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފެބްރުއަރީ 

2012 ގައި ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު )ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރުން(

އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް 
ދާއިރާގައި  ހިންގުމުގެ  މުސްތަޤިއްލު،  ޗެއަރމަން،  )ކުރީގެ 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ( 

އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް ބޭންކުގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 19 

އޭޕްރިލް 2011 ގައެވެ.

ބުކްޝޮޕްގެ  އަސްރަފީ  އިބްރާހީމަކީ  އާދަމް  އަލްފާޟިލް 

މަސްއޫލުވެރިފަރާތެވެ. ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި 34 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 23 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ 

ވަނީ  އިބްރާހީމް  އާދަމް  އަލްފާޟިލް  ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެކުވޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްްސ 

އިން އެޑިއުކޭޝަން އާއި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސަސް )މެތަމެޓިކްސް( 

ޕްރެކްޓިސަސް  އެޑިއުކޭޝަނަލް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އިން  ޑިޕްލޮމާ  އަދި 

ގެ ސަނަދުތައް ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

ސަރުކާރުން  ދިވެހި  މަޤާމަށް  ޗެއަރމަންކަމުގެ  ޑިރެކްޓަރުކަމަށާއި 

އަލްފާޟިލް އާދްަމ އްިބރާހީމް ޢަްއަޔންުކރެްއވީ 07 އޯަގްސޓް 2009 

ގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު 30 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި އަލުން އެމަޤާމްަށ 

ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. ބީ.އެމް.އެލް ގައި އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމްގެ 

ޙިއްޞާއެއް ނޯވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ
)މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

 10 ވަކިވެވަޑައިގަތީ  ބޯޑުން  ބޭންކުގެ  ޢަލީ  އަސްޢަދު  އަލްފާޟިލް 

އޯގަސްޓް 2011 ގައެވެ.

އެންޑް  ޕްރިންޓަރސް  ނޮވެލްޓީ  ޢަލީއަކީ  އަސްޢަދު  އަލްފާޟިލް 

ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ޑްރިފްޓް ވުޑް މޯލްޑިވްސް 

އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރެވެ.  މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް 

އިން  އޮޓާވާ  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ކެނެޑާގެ  ވަނީ  ޢަލީ  އަސްޢަދު 

ޑިގްރީ  ބެޗްލާރސް  ރޮނގުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ބިޒްނަސް 

ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީ 07 އޯގަސްޓް 2009 ގައެވެ. އަދި 

30 އޮކްޓޯބަރ 2010 ގައި އަލުން ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. ބީ.އެމް.އެލް 

ގައި އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ ގެ 100 ޙިއްޞާ އޮވެއެވެ. 

25 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ދ�އ�ރ�ގ� އ�ސ�ވ�ރ�ނ�  

މ�ސ�ޓ�ރ ޕ�ޓ�ރ ހ�ޓ�ނ�
ީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި  މެނ

ަރުގެ  ންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  ވަނަ އަ ޯޓަން  މިސްޓަރ ޕީޓަރ 

ުގައެވެ. ްރުއަރީ މަ ފެ

 ު ްފަ ގުޅިވަޑައިގަތުމަ ންކާއި  ސް  ަރކް ަރު  އަ ވަނަ   1984

ންކުތަކުގައި  ްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ  ްއަ ައިނަ ޯޓަން ވަނީ  ޕީޓަރ 

ންކާއި  ސް  ަރކް ާމުތައް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން  އިސް މަ

ާމުތައް  ންކުގައި ފުރުއްވި މަ  ް ަނަ ިއަން އިންޓަރނ ފަސްޓް ކެރި

ަރ އޮފް ސައިންްސ  ް ެ ޯޓަން ވަނީ  ަގަކުރެވެއެވެ. މިސްޓަރ ޕީޓަރ  ާފ

ްކުރައްވައަިފއެވެ.  ް ސަރވިސަސް ޙާޞި ަ ޮއނަރސް ިއން ަފއިނން

އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ަރޓަޑް  އެސޯސިއޓް  އަކީ  ޯޓަން  ޕީޓަރ 

ަރެއްވެސްމެއެވެ. ަންޑަން) ގެ މެމް ންކަރސް (

އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޢ�އ�ޝ�ތ� ނ�ރ�އ�ދ�ނ�
ީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ  ޑެޕިއުޓީ 

 1982 ގުޅިވަޑައިގަތީ  ންކާ  ނރައްދީން  ަތު  ޢާއި  ާ ި ްފާ އަ

ި ސަރުކާރުގެ  ިގެން ދިވެ ން  އިން ފެ ަރެވެ. 13  ވަނަ އަ

ންކުގެ ޑިރެކްޓަރުނެްގ  ަތު ނރައްދީން  ާ ޢިާއ ި ާްފ ފަރާތުންދަނީ ައ

ް ޢައްޔަންކުރައްވަމުންނެވެ. ޯޑަ

 ު ދުވަ ގިނަ  ްވުރެ  ަރަ އަ ނރައްދީން   ަތު  ޢާއި  ާ ި ްފާ އަ

ންކުގެ  ންކިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި 

ކުރީގެ ސީ.އީ.އޯ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން 29 އޯގަސްޓް  

ަތު ނރައްދީންވަނީ  ާ ޢާއި ި ްފާ ް އަ ް  އަ އިން 4 އޕްރި

ކަމުގެ  ސީ.އީ.އޯ  އަދި  ޑިރެކްޓަރ  ިންގ  މެނ އެކްޓިންގ  ންކުގެ 

ާމު ފުރުއްވާފައެވެ. މަ

އ�ށ�ނދ�ގ�ނ� ވ�އ�ތ�ނ� ކ�ނ�އ�ތ�ށ�: އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޢ�އ�ޝ�ތ� ނ�ޝ�ދ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ފ�ތ�މ�ތ� މ�ނ�ކ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޢ�އ�ޝ�ތ� ނ�ރ�އ�ދ�ނ�، މ�ސ�ޓ�ރ ޕ�ޓ�ރ ހ�ޓ�ނ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� އ�ބ�ތ�ޝ�މ� އ�ޙ�މ�ދ� ސ�ޢ�ދ� އ�ދ� މ�ސ�ޓ�ރ ލ�ސ�ނ�ތ� ތ�ނ�ކ�ނ�
ކ�ޅ�ށ� ވ�އ�ތ�ނ� ކ�ނ�އ�ތ�ށ�: މ�ސ�ޓ�ރ އ�ލ�ނ� މ�ކ�ފ�ލ�ނ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ޝ�ރ�ފ�، އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� އ�އ�މ�ނ�ތ� ޝ�ހ�ނ�، މ�ސ�ޓ�ރ ލ�ސ�އ�ނ� ޖ�ޔ�ކ�ޑ� އ�ދ� އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ރ�ފ�ޢ�ތ� މ�ޙ�އ�މ�ދ�
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މިސްޓަރ ލަސަންތާ ތެނަކޫން
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

މިސްޓަރ ލަސަންތާ ތެނަކޫން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2010 ވަނަ 

އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައެވެ. 

ިމސްޓަރ ލަސްަނާތ ތެނަކޫންއީަކ ސްރީލަންކެާގ އްިންސޓިޓިއްުޓ އްޮފ 

އިތުރުން  މެމްބަރެއްގެ  )އޭ.ސީ.އޭ( ގެ  އެކައުންޓެންޓްސް  ރޑް  ޗާޓަ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސަރޓިފައިޑް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް )އޭ.

ސީ.އެމް.އޭ( އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސީ.ޕީ.އޭ ގެ މެންބަރެއްވެސްމެއެވެ. 

 14 ޤައުމުތަކުގައި  ތަފާތު  ދުނިޔޭގެ  އިތުރުން،  ސްރީލަންކާގެ 

މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  މާލީ  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  އަހަރަށްވުރެ 

ބިޒްނަސް  ތެނަކޫންވަނީ  ލަސަންތާ  މިސްޓަރ  ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ )އެމް.ބީ.އޭ( 

ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 

މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވައިފައެވެ. 

މީގެއިތުރުން، އެމެރިކާގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިންސްޓްޓިއުޓްއްިނ 

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮފެޝެނަލް )ޕީ.އެމް.ޕީ( ގެ ސަނަދުވެސް 

ޙާޞިލް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

މިސްޓަރ ލޫސިއަން ޖަޔަޮކޑީ 
ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ

މިސްޓަރ ލޫސިއަން ޖަޔަކޮޑީ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2006 ވަނަ 

އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުއެވެ.

މިސްޓަރ ޖަޔަކޮޑީވަނީ މާސްޓަރ އޮފް ބިސްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝްަނ 

ސަރޓިފައިޑް  އޭނާވަނީ  އަދި  ޙާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.  )އެމް.ބީ.އޭ( 

އިތުރުން  އެމެރިކާގެ  )ސީ.އައި.އެމް(  އޮޑިޓަރ  އިންޓަރނަލް 

ސަރޓިފައިޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އޮޑިޓަރ )ސީ.އައި.އެސް.

ރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް  އޭ( އެމެރިކާ އަދި އެސޯސިއޭޓް އޮފް ޗާޓަ

ބޭންކަރސް ލަންޑަން )އޭ.ސީ.އައި.ބީ( ވެސް ޙާޞިލުކުރައްވާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މިސްޓަރ ޖަޔަކޮޑީއަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 

އިން ބޭންކިން ރިސްކް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން )އައި.ސީ.ބީ.އާރު.އާރު( 

ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.  މިސްޓަރ ލޫސިއަން ޖަޔަކޮޑީ ވީަނީ 

ދާއިރާގައި ސީނިއަރ  މާލީ  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު  އަހަރަށްވުރެ   25

މެނޭޖްމަންޓް ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

މިސްޓަރ އެލަން މެކްފާލެން 
ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ

ވަނަ   2012 ގުޅިވަޑައިގަތީ  ބޭންކާ  މެކްފާލެން  އެލަން  މިސްޓަރ 

އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ.

އޮފް  އިންސްޓްޓިއުޓް  ޗަރޓަޑް  މެކްފާލެންއަކީ  އެލަން  މިސްޓަރ 

ލައިފް  އަދި  މެމްބަރެކެވެ.  ގެ  )އޭ.ސީ.އައި.ބީ(  ބޭންކަރސް 

ގެ  )އެމް.އެލް.އައި.އޭ(  އެސޯސިއޭޝަން  އިންޝުއަރެންސް 

ގިނަ  ތަފާތު  ދުނިޔޭގެ  އިނގިރޭސިވިލާތާއި  މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ. 

ބޭންކުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައި، ރީޓެއިލް ބޭންކިންގގެ ދާއިރާއްިނ 

28 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

އެގޮތުން، ބަރކްލޭސް އަދި ސެންޓެންޑަރ/ބްރެޑޯްފރޑް އެންޑް ބިންގީްލ 

ފަދަ ބޭންކުތަކުގައި އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.  

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު 
އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ބެންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 1995 ވަނަ 

އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްވަނީ 16 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް 

ބޭންކިންގ ސިނާޢަތުގައި ހޭދަ ކުރައްވައި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ  މަޤާމާ  ކަމުގެ  ޑިރެކްޓަރ  އޮޕަރޭޝަންސް 

ކާޑު  ބޭންކުގެ  ހުންނެވީ  މުޙައްމަދު ޝަރީފް  އަލްފާޟިލް  ކުރިން 

ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމުަދ 

އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ވިލާތުގެ  އިނގިރޭސި  ގެންދަވަނީ  ޝަރީފް 

މެންޗެސްޓަރ އިން ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 

އަށް ކިޔަވާވިދާޅުވަމުންނެވެ. 

27 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1982 ވަނަ 

އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ.

 30 ދާއިރާގައި  ބޭންކިންގ  މަނިކެވަނީ   ފާތިމަތު  އަލްފާޟިލާ 

ތަޖުރިބާ  ގިނަގުނަ  ޚިދުމަތްކުރައްވައި  ދިގުމުއްދަތެއްގައި  އަހަރުގެ 

ކަމުގެ  ޑިރެކްޓަރ  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް  ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 

މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މަނިކެވަނީ 

ހުންނަވައިގެން  މަޤާމުގައި  މެނޭޖަރގެ  ޖެނެރަލް  އެސިސްޓަންޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ބޭންކިންގ، ހިއުމްަނ ރޯިސސަސް އިަދ އޮޕަރޭޝަންްސ 

ޑިޕާޓްމަންޓް ބަލަހައްޓަވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝާހީން 
ރިސްކް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝާހީން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2002 ވަނަ 

އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝާހީންވަނީ ބޭންކުގައި 10 އަހަރު ހޭދަކުރައްވިައ 

ސެންޓަރުގެ  ކާޑު  އަދި  މެނޭޖަރުކަން  ޑިޕަރޓްމެންޓްގެ  ކްރެޑިޓް 

އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރުކަން ފަދަ އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝާހީންވަނީ ނިއުޒިލެންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އްޮފ 

އޯކްލޭންޑް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރްސ 

ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެންކެސްޓަރ 

ޔުނިވަރިސޓީއްިނ މާކެޓިންގ އެންްޑ އޯގަނައިޒޭޝަންަލ ްސޓަޑީޒްއްިނ 

ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް ރިފްޢަތު މުޙައްމަދު  
މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް ރިފްޢަތު މުޙައްމަދު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2011 ވަނަ 

އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ރިފްޢަތު މުޙައްމަދަކީ  ޗަރޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

މާކެޓިއަރ  ޗަރޓަޑް  އިތުރުން  މެމްބަރެއްގެ  )ޔޫ.ކޭ(ގެ  މާކެޓިންގ 

ދިގު  ވުރެ  އަހަރަށް  ދާއިރާއިން 15  މާކެޓިންގެ  މެއެވެ.  އެއްވެސް 

ރިފްޢަތު  އަލްފާޟިލް  ކުރައްވާފައިވާ  ޙާޞިލް  ތަޖުރިބާ  މުއްދަތުގެ 

އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޗަރޓާޑް  އިގިރޭސިވިލާތުގެ  ވަނީ  މުޙައްމަދު 

މާކެޓިންގ އިން މާކެޓިންގގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ 

ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2009 ވަނަ 

އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް  މެނޭޖްމަންޓާއި  ނަޝީދާވަނީ  ޢާއިޝަތު  އައްފާޟިލާ 

އަލްފާޟިލާ  ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.  ތަޖްރިބާ  ދާއިރާއިން  ހިންގުމުގެ 

ސްޓުއަރޓް  ޗާރލްސް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ނަޝީދާވަނީ  ޢާއިޝަތު 

ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

)އެމް.ބީ.އޭ( އަދި އެޑިތް ކޯވަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ 

ޙާޞިލްކުރައްވައިފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު 
ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2003 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. 

 އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސައީދު ވަނީ ބޭންކިންގ ދާއިރާއްިނ 

ޙާޞިލްކުރައްވައިފައެވެ.  ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ   9

ޔުނިވަރސިޓީއިން  ވެސްޓްމިންސްޓަރ   އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  އަދި 

ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް  ރޮނގުން  ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  މާކެޓިންގ 

ކެރެލާ  އިންޑިޔާގެ  މީގެއިތުރުން  ޙާޞިލްކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

ޑިގްރީ  ބެޗެލަރސް  ރޮނގުން  ކޮމާސްގެ  ޔުނިވަރސިޓީއިން 

ޙާޞިލްކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 

28 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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ަގަ ކުރެވެނިވި ގޮތެއް  ް ފާ ް ވަނީ ވަރަ ންކަ ަރުގެ ތެރގައި  އަ

ިއްަނ  ި  . ަ އާމްދަނީ ރިކޯޑް މިންވަރެއް ކަމުގައިވާ   ްުމ ގައި 

ަރިާއ  ާ އަކީ  ވަނަ ައ ް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ. މި ނީަތ ރުފިޔާ ައ

ާއިރު 29.5 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. ަ އަޅައި

 ް ނޑު ކަމުގައިވާ އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ އަ ަ އާމްދަނީގެ މައިގަ ުމް

ަރާއި  އަ ިއަން ރުފިޔާ އަކީ އގެ ފާއިތުވި  . މި ިފައިވާ  ި

ފީ އާއި  . އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދި ާއިރު  ަ އަޅައި

ަގަ ކުރެވެނިވި  ފާ ުނު އާމްދަނީ ވަނީ  ި ަނުން  ކޮމި ެން  ެނި އެ

ް އަރާ 34.1 އިންސައްތަ  ިއަން ރުފިޔާ އަ ގޮތެއްގައި 286.3 މި

އާމްދަނީ  ުނު  ި ްގެން  މާރުކޮ ފައިސާ  ރު  އިތުރުވެފައެވެ.  އިން 

ުނު އާމްދަނީ ގެ މިންވަރު ވަނީ  ި ެން ގޮތް ގޮތުން  ެނި އާއި އެ

ިއަން ރުފިޔާ އިން އަދި  78.9  ަގަކުރެނިވި ގޮތެއްގައި 31.6 މި ފާ

ިއަން ރުފިޔާ އިން އިތުރުވެފައެވެ. މި

ަތުން އިތުރުވެފައި ވާއުިރ  ަމާ ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރު ންިސ

ަރުދަނާ ސިޔާސަތު ތަކުގެ މަތިން އިންޓަރެސްޓް  ެވިފައިވާ  ަވާ އެކު

ަރު  ަރަދު ވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ އަ ދަ ކުރެވިފައިވާ  ގެ ގޮތުގައި 

5.7 އިންސައްތަ އިން ކުޑަ ކުރެވިފައެވެ.

ަގަ ކުރެވެނިވި ގޮތެއްގައި  ުނު އާމްދަނީ ފާ ި  ް އިންޓަރެސްޓް އަ

 ް ދަ މިންވަރު  ަރަދުވި  ގޮތުގައި  ގެ  އިންޓަރެސްޓް  އިތުރުވުމާއި 

ުން އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ ވަނީ 477.4  ަ ކުރެވުމުގެ ސަ

ާއިރު  ަ ަރާއި އަޅައި އަ ް އަރާ  ވަނަ  އަ ިއަން ރުފިޔާ  މި

ްފައެވެ. ް ކޮ 17.5 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ޙާޞި

ޚ�ރ�ދ�ތ�އ�

ެދި   ް ޯނުތަކަ (އުފެއްދުންތެރިނން  ަރަދުތައް  ިންގުމުގެ 

ދަވެފައި ވަނީ 277.9   ް ަރަ ިމަނައި) މުޅި އަ ަންތައް ނު ޕްރޮވި

ާއިރު  ަ ަރާއި އަޅައި ިޔަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ  ވަނަ އަ މި

ް ކުރެވިފައިވާ  4.9 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މުވައްޒަފުންނަ

ްެނ  ިެނ ިޔަން ރުފިޔާ އިން އިތުރުވެފައި ވީ އިރު ެއ ަރަދުތައް 9.8 ިމ

ިޔަން ރުފިޔާ އިން އިތުރު ވެފައި ވެއެވެ.  ަރަދުތައް 4.3 ިމ ިންގުމުގެ 

 ް ަރަދުތަކަ ާންޓް އަދި އިކުއިޕްމެންޓްގެ  ނަމަވެސް ޕްރޮޕަރޓީ ޕް

ިޔަން ރުފިޔާ އިން މަދުކުރެވިފައެވެ.  . މި ދަވި މިންވަރު ވަނީ 

ަތުން އިތުރުވި މިންވަރު ނުވަތަ   ް ނިސް ައުމުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަ

ަރު 12.8 އިންސައްތަ އިގައި ީވ  ްަނ ނިމިގެން ދިޔަ ައ އިންްފ

ަރުދާަނ  ެވިފައިވާ  ާަވ ް ޓަކައި އުެކ ެއްޓަުމ ެ ެ ަރަދުތައް  ނަމަވްެސ 

ަރަދުތައް އިތުރުވުމެުގ  ިންގުމުގެ   ަ ްުމ ްުނ  ަ ސިޔާސަތު ތަކުގެ ަސ

ެއްޓިފައެވެ. ިފެ ާގަނެވެނިވި މިންވަރެއްގައި  ަ ަތް ވަނީ  ނިސް

އ�ފ�އ�ދ�ނ�ތ�ރ� ނ�ނ� ލ�ނ� ތ�ކ�ށ� ހ�ދ� ޕ�ރ�ވ�ޜ�ނ�

 ް ންކުގެ އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރަ ަރު ވެގެން ދިޔައީ   ވަނަ އަ

މަސައްކަތް  ނޑިނޅި  ކެ  ް ދެކޮޅަ ުންތަކާއި  ެ ގޮން ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ކުރި އަ

އ�ސ�ޓ�ތ�ކ�އ� ލ�އ�ބ�ލ�ޓ�ތ�އ�

ރުފިޔާ  ިއަން  މި  9,564 ނިމުނުއިރު  ަރު  އަ އެސެޓްތައް   ަ ުމް

އިންސައްތައިގެ   2.3 ދައްކުވައިދެނީ  މިކަމުން  ުރިއިރު  ގައި

އިތުރުވުމެކެވެ. 

ވާއިރު  ްވެފައި  ދަ ރުފިޔާއިން  ިއަން  މި  136.3 ާކީ  ޯނުގެ ސާފު

ެދުނު   ް ޯނުތަކަ ަކީ އުފެއްދުންތެރި ނން  ަ ަ މަދުވުމުގެ ސަ ުމް މި

ޯދުނު ފައާިސ  ުރާ  ޯނުތަކުން ައ ަންތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ނން  ޕްރިޮވ

ަގަ  ނޑައެޅުނު މިންވަރެވެ. ނަމަވެސް ފާ ުން ކަމުގައި ކަ އާއި ގެެއް

މަނިޓަރީ  ްޑިވްސް  މޯ އާއި  ފައިސާ  ނަގުދު  ގޮތެއްގަަަައި  ކުރެވެނިވި 

ަތް ވަނީ 551.7  ުރި ފައިސާގެ ނިސް ެއްޓިފަައި  ެ އޮތޯރިޓީ ގައި 

ިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައެވެ.  މި

 . ިޓީގެ ގޮތުގައި  ި ައި  ަ ުމް ުރީ  ަރު ނިމުނު އިރު  އަ

ިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 2.5 އިންސައްތައިގެ އިތުރު ވުމެކެވެ. މި

ިއަން ރުފިޔާ  . މި ަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރު ވަނީ 

ުރިންެތ  ުން ފައިސާ  ަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ަދ އިން އިތުރުވެފައެވެ. 

ި އާމްދަނީ  ްގެން  ރު ފައިސާ މާރުކޮ ެއްޓުމާއި  ެ ެ މިންވަރު 

ް ނަގާފައިވާ  ުރާ ދެއްކުމަ ާއެއްގެ ގޮތުން އަނ އިތުރު ކުރުމުގެ ނަތީ

ާއިރު ވަނީ 23.9  ަ ަރާއި އަޅައި ފައިސާގެ މިންވަރު  ވަނަ އަ

ް ކުރެވިފައެވެ. އިންސައްތަ ދަ

30 ަޢާ ީ މުރާ މާ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާ

ިޙއްޞާދާރުންގެ ފައިާސ 2011 ވަނަ އަަހުރ ުހިރ މިންވަރަްށ 2010 

މިންވަރާ  ގެ  ފައިސާ  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  އަލުން  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އަޅައިބަލާއިރު ފަރަގެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އާންމު 

ރިޒަރވްގެ މިންވަރު 2011 އަދި 2010 ގައި ހުރި މިންވަރު 2009 

 565.6 ގޮތެއްގައި  ފާހަގަކުރަނިވި  އަޅައިބަލާއިރު  މިންވަރާއި  ގެ 

ކުރިން  ގެ   2010 މިއީ  ދަށްވެފައެވެ.  ވަނީ  ރުފިޔާއިން  މިލިއަން 

ތައް  ޕްރޮވިޜަން  ހަދަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ލޯނުގެ  އުފެއްދުންތެރިނޫން 

ފަރަޤެކެވެ.  އައި  ހެދުމުން  ތަކަށް  އަހަރު  ނިސްބަތްވާ  ހަގީގަތުގައި 

ނޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ވަނީ މި އުނި  ހަނދުމަ ކުރަންވީ މައިގަ

ކުރެވުނު އަދަދަކީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސްމާލުން ނެގުނު ޢަދަދެއް ންޫނ 

ކަމާއި، 2009 ގެ ކުރިން ދެވިފައިވާ އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކަށް 

ހެދުނު ޕްރޮވިޜަންގެ ހަރަދެއްގެ ގޮތުން ބެހެއްޓި ފައިވާ އާމްދަނީއިން 

އުނިކުރެވުނު އަދަދެއްކަމެވެ.

އެކުލަވާލުމުން  އާއި  ފުދުންތެރިކަން އާންމު ރިޒަރވް  ރައުސްމާލުގެ 

ހުރީ 13.2 އިންސައްތައިގައެވެ. މި މިންވަރަކީ ގަވާއިދު ލާޒިމު ކުރާ 

12 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ.

މުސްތަޤުބަލަށް ކުރެވޭ އުއްމީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބޭންކިންގ އާއި މާލީ 

ދާ  ކުރަމުން  ކަންކަމުން  ބައިނަލްއަގުވާމީ  އަދި  ގައުމީ  ސިނާޢަތަށް 

އަސަރު ފާހަގަވަނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުންކަމުގައެވެ. ކުރިމަގުގިައ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވީނަމަވެސް، ބޭންކް ހިންގުމުގެ ގޮތުންނާއި 

މާލީ ގޮތުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ ދުރު 

ރާސްތާއެއްގައި ހަރުދަނާވަނިވި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ.  

31 މާލީ މުރާޖަޢާ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ކ�ސ�ޓ�މ�ރ�ނ�ނ�ށ� ޚ�ދ�މ�ތ� ދ�ނ�މ�ށ� އ�ސ�ކ�ނ�ދ� 
ޕ�ރ�ފ�ޝ�ނ�ލ� ޓ�މ�އ� ބ�ނ�ކ�ރ�ނ� 

 ް ްދ މުވައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެކުރިއަރާފައިވާ މުވައްސަސާއަ ިދުމަތްފޯރުކޮ  ީ ްޑިވްސްއިން އިސްކަމެއްދ އެއްކަމަކީ މާ ންކް އޮފް މޯ

ް އެކި ގޮތްގޮތުން  ންކަ ަރު  ުމެވެ.  ވަނަ އަ ަވާ ައުގުވެރި ޓީމެއް އެކު  ް ް މަސައްކަތަ ި ާ ް މަސައްކަތްކުރާ  ެދުމަ ންކު 

ްދިނުމުގައި ދައްކަމުންދާ  ިދުމަތްކޮ  ް ންކަ ްދެނީ މުވައްޒަފުން  ާމަކޮ ުނު ކުރިއެރުންތަކާއި މި ދާއިރާގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި ދެމިއޮތުން  ި

 ް ެ އަމާޒުތަަކ ަތްތަކިާއ ްކަމާއި އަޒުމް ވަރުގަދަކަމެވެ. އިންސާނީ ވީަޞ ި ާ ާޞްތެރިކަމިާއ ސާފުފައިދާ ރަނގަޅުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ  ް ިއ

ުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން  ުނަރު ކުރިއެރުވުމާއި  ީމީ ފެންވަރާއި  ުން ވަޒީފާދިނުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢު ަރުދަނާ އުޞ ުވުމުގައި  ވާޞި

ންކުން ދެކެއެވެ. ިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި  ް މު ެއްޓުމަކީ ވަރަ ދެމެ

ވ�ޒ�ފ�ތ�އ� ބ�ހ�ފ�އ�ވ�ގ�ތ�އ� ވ�ޒ�ފ� ދ�ނ�ނ�

މުވައްޒަފުންނާއެކު   792 ނިމުނުއިރު  ަރު  އަ  ީ މާ ވަނަ   

ޯދައިފައާިވ  ުކަން  ް ާޒާރުގައި އެންމެ ަމ ގެ ވަޒީފާގެ  ންކަކީ ރްާއ

ްވެުރ  ންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ  އިންސައްތަައ އެއް މުވައްސަސާއެވެ. 

ންކުގެ  ދަނީ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުން  މުވައްޒަފުން  ގިނަޢަދަދެއްގެ 

މުވައްޒަފުން  އިންސައްތަ   29 ތެރެއިން  މީގެ  ުތަކުގައެވެ.  ްރާން

ންކުގެ  މިއަދު  ުތަކުގައެވެ.  ްރާން އަތޮޅުތެރގެ  ވަޒީފާއަދާކުރަނީ 

 ް ިންސް ގާތަްގނޑަަކ ްެނ ެދ 49 އްަނ ެން  51 ފިިރ ވަޒީފާގައި  

ުރުވެރިވާކަމެކެވެ. ންކުން ފަ ިފައިވުމަކީ  ެ  ް ަމަވާގޮތަ ަމަ

މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ބ�ނ�ކ�ރ�މ�އ� ޤ�ބ�ލ� ޓ�މ�އ� އ�ފ�އ�ދ�ނ�

މުވައްޒަފުން  ކުރުމާއި   ީ ތަރައް ުނަރު  ްމާއި  ޢި މުވައްޒަފުންގެ 

ދެމުން  ައްމިއްޔަތުކަމެއް  އަ ާއްޞަ  ންކުން  ިނާކުރުމަކީ 

ންކުންދިން  ކުރަން   ް ޙާޞި ީމު  ތަޢު މަތީ  އަންނަކަމެކެވެ. 

ީމު  ް މަތީ ތަޢު ިފަައި ޑިގްރީ ފެންވަރަ ނުން ިޕްތުތަކުގެ  ަ ސްކޮ

ަރު  ު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވތުވެދިޔަ އަ ްފަ ުކުރުމަ ޙާޞި

ުރިއައެވެ. ް އެނ ވަޒީފާއަ

 ް މުވައްޒަފުންނަ ފަންތީގެ  އެކި  ތެރގައި  ަރުގެ  އަ ވަނަ   

މިގޮތުން  މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވުނެވެ.   ް ިނާކުރުމަ ތަމްރީނުދީ 

ް ވަޒީފާދެވުނު  ަ ުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް އަ ު ް އަ ވަޒީފާއަ

ެންމެ  ަމައެ ްގެންދެވުނެވެ. އަދި  ް ކުރިޔަ ް އަމާޒުކޮ މުވައްޒަފުންނަ

އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� ޢ�އ�ޝ�ތ� ނ�ޝ�ދ�، ހ�އ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ�ސ� ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ (މ�ދ�ގ�އ�)، އ�ޅ�ގ�ނޑ�މ�ނ�ގ� ހ�ވ�ގ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�އ�ކ�
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ކުރުމުއްދަތުގެ ސެމިނަރ/ ހިންގުނު  ރާއްޖޭގައި  ރާއްޖޭންބޭރުގަޔާއި 

ކޮންފަރަންސްތަކުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޕްރޮގްރާމްތަކެުގ 

ސަބަބުން ބޭންކިންގ ދާއިރާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ލިބިދިނުމުގިައ 

ޤާބިލުކަން   ދާއިރާއިން  މަސައްކަތާގުޅޭ  އެމުވައްޒަފުންގެ  އެހީތެރިވެ 

އިތުރު ކުރެވުނެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ އައިޓީ ސިސްޓަމްސް 

ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  އަށް  ސޮފްޓްވެއަރ  އާއި 

ޙަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ދާއިރާގައި  ހިންގުމުގެ  ހިންގުނެވެ. 

ވެރިން ބިނާކުރުމަށްވެސް ބޭންކުން ނުހަނު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއެވެ. 

ނޑާއި ވެރިން  މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންގަ

ބިނާކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނުތަކުގައި  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެންބަރުންވަނީ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އަލަށް ސީ.އީ.އޯ ގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ މިސްޓަރ ޕީޓަރ 

ހޯޓަން، އޭނާ ކުރިމަގަށް ރާއްވަވާފައިވާ ަލނޑަުދނޑިތަކާއި ގެންނަވްަނ 

ގަސްތުކުރައްވައި ބަދަލުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދެއްވުމަށް މުވައްޒަފުންންަށ 

އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރްާމތަކެއް ހިންގުނެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

އަތޮޅުތަކުގައި  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ހުރިހާ  ގޮފިތަކުގެ  މާލޭގެ 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗުތަކުގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ ބްރާންޗްަށ 

ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި މުވައްޒަފުންންަށ 

ހުރިހާ  ހަމައެހެންމެ،  އަދި  ޕީޓަރއެވެ.  މިސްޓަރ  މަޢުލޫމާތުދެއްވީ 

ބްރާންޗްތަކާއި ޑިޕަރޓްމަންޓްތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއި އިސްވެރިންނަށް 

ބަދަލުތަކާއި  އަންނަމުންދާ  މާޙައުލަށް  ވިޔަފާރީގެ  އަމާޒުކޮށްގެން 

އައު ސީ.އީ.އޯ ބޭންކަށް ގެންނަވަން ގަސްތުކުރައްވައި ބަދަލުތަކާއި 

ގޮންޖެހުންތަކާއިބެހޭގޮތުން  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  މިކަންކަމާއިގުޅިގެން 

މައުލޫމާތތު ހިއްސާ ކުރުމަށް މާލޭގައި ކޮންފަރެންސްއެއް ބޭއްވުނެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއެރުވުން

ރޫޙު  އެއްބައެއްވަންތަކަމުގެ  އޮންނަ  މުވައްޒަފުންގެމެދުގައި 

އިތުރުކުރުމަށާއި،  ނަފްސަށްކުރާއިތުބާރު  އަމިއްލަ  އާލާކުރުމަށާއި، 

މަޤްޞަދުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ  އުފެއްދުންތެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި ފުޓުބޯޅަ، ވޮލީބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތްފަަދ 

ކުޅިވަރުމުބާރާތްތައް ބޭއްވުނެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މުވައްސަސާތަކުގެ 

މެދުގައި ބޭއްވުނު ‘ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2011’ ފަދަ ކުޅިވަރު 

މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ބޭންކުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބޭންކުން ‘ޔޫތް 

މިހާރު  ބޭންކުގައި  ވެފައިވަނީ  ބައިވެރިވުން  2011’ގައި  ޗެލެންޖް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  އެކުވެރި މާޙައުލެޢްގައި ކުރިމަގުގިައ 

ވާހަކަ  ބައްދަލުކޮށް  މުވައްޒަފުންނާ  އަދާކުރާނެ  ވަޒީފާ  ބޭންކުގައި 

ދައްކާލުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތަކަށެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޓްސަލް ޓީމް

33 ކަސްޓަމަރުންގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓީމެއް ބިނާކުރުން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ވ�ޒ�ފ�ގ�އ� ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ރ�ވ� މ�ނ�ގ�ނޑ�ބ�ލ� 
ނ�ޒ�މ�ގ�ތ�ރ�އ�ނ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� އ�ފ�އ�ދ�ނ�ތ�ރ�ކ�ނ� އ�ތ�ރ�ކ�ރ�ނ�

ންކުގެ  ްޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަ  ާ ނަތީ ވިޔަފާރީގެ  ންކުގެ 

ނޑިތައް އެއްގޮތްކުރުމުގެ  ނޑުދަ ަ ނޑިތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ  ނޑުދަ ަ

ެނ  ެ ްޞަދުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މިނަްގނުޑ ަމ

 ެ ނިޒާމާ މި  ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ.  ތެރގައި  ަރުގެ  އަ ނިޒާމެއް 

ްދިނީ  ފޯރުކޮ  ް މުވައްޒަފުންނަ ގިންތިއެއްގެ   ާ ުރި ތަމްރީނުތައް 

ޢައްޔަންކުރެވުނު   ް ްވަރާދިނުމަ މަ  ެ ަތްތަކާއި ވަޞީ އިންސާނީ 

ަރޓްސް  ރޮ ަންޓަރ  ްވާ  ެއްކަމަ ކުންފުން ާތުގެ  ވި އިނގިރސި 

 ާ ަ ނޑު މިންގަ ޙަރަކާތްތެރިވާ  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފުން  އިންނެވެ. 

ވަނަ    ި ފިޔަވަ ފުރަތަމަ  ުމުގެ  ފެ ުކުރަން  ޢަމަ  ް ނިޒާމަ

ް ނިމނެއެވެ.  ަ ަރުގެ ނިޔަ އަ

އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ޞ�ލ�ތ�ތ�އ� އ�ރ�ސ�ތ�ކ�ށ� 
ހ�ރ�ދ�ނ�ކ�ރ�މ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

އިންސާނީ  ންކުގެ  ކުރީކޮޅު   ަރުގެ  އަ ވަނަ   

ޢައްޔަންކުރެވުނު   ް ްވަރާދިނުމަ މަ ގޮތުން  ެ ަތްތަކާއި ވަޞީ

ަތްތައް  ންކުންވަނީ އިންސާނީ ވަޞީ ްވަރާގެމަތިން  ިރުންގެ މަ މާ

ާފައެވެ.  ފަ ޕްރޮގްރާމެއް  ަމަ  ފުރި ަރުދަނާކުރުމުގެ   ް އާރާސްތުކޮ

ފެންވަރުގެ  އެންމެމަތީ   ް ރިޢާޔަތްކޮ  ް ނުންތަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ 

ނޑު  އޮނިގަ ިންގުމުގެ  ންކުގެ  ގޮތުން  ްދިނުމުގެ  ފޯރުކޮ ިދުމަތް 

ންކެުގ  ް ތަފާތު އައު ޑިޕާޓްމެންޓްތައް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.  ިޢޮާކ ާ ުމ

ްޓަކައި ކަސްޓަމަރުންގެ  ާތައް ރަގަޅުކުރުމަ ިދ ނަތީ ި ވިޔަފާރިން 

 ް ިންގުމަ ވިޔަފާރި   ް އަމާޒުކޮ  ް ައިތަކަ އެކި ައި  ަ ާވަތުން 

 ް ކަސްޓަމަރުންނަ އަދި  ާއި  ދިނުމަ ައްމިއްޔަތުކަމެއް  އަ އިތުރު 

ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން  ިދުމަތް  ްދެވ  ފޯރުކޮ

ެވުނެވެ.  ަވާ ުން އެކު އަ

ަތްތައް  ވަޞީ އިންސާނީ  ދައްކުވައިދެނީ  ުމުން  ކުރެ ތިރީގައިވާ 

ންކުން ގެންގުޅ  ުން  ަރުދަނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ަދ  ް އާރާސްތޮުކ

ެވެ. އުސ

ކ�ރ�މ�ގ�

 ީ ފެ ންކުން  ޕްރޮގްރާމް  ުގެނުމުގެ  ަދަ  ް ނޑަ އޮނިގަ ވިޔަފާރީގެ 

ުން  ަ ް މިކަމުގެ ސަ ަރުދަނާކޮ މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

މުވައްޒަފުންނަކީ  ްޞަދުގައެވެ.   މަ ވަރުގަދަކުރުމުގެ  ންކު  މުޅި 

ް ވުމާއިއެކު މުވައްޒަފުންގެ  ުކަމަ ޮޑު ރައުޞްމާ ންކުގެ އެންމެ އަގު

ަމިއްޔަތުކަމެއް ދނެއެވެ. ާއްޞަ ައ ަދުވެސް  ންކުން ައ  ް ަީއ ތަރްައ

34 ިނާކުރުން ް ޓީމެއް  ަނަ ިނާވެފައިވާ ޕްރޮފެ  ް ަ ކަސްޓަމަރުންގެ މައް ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ
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ުކަމުގައެވެ.  ިއްމު އެއް އަޞް ީގެ މު ިފައިވާ ކާމިޔާ ި  ް ންކަ ަރުތަކުގައި  ު ވެފައިވަނީ ވތުވެދިޔަ އަ ންކުން އަދާކުރަމުންދާ ރޯ ުތަމަޢުގައި  މު

ެއްގެ ޮގތުްނ ވތުވެދިޔަ  ެެވ. ޒިންމާދާުރ ުކންފުން ިގެނާްދނެ ގޮތަ ި ް އގެ ފައިދާ  ަމާއަތަ ަރަކާެތއްވެސް ރވަިފއިވަނީ   ާ ުރި ިއްމު  ންކުގެ މު

ަނީ އގެ ތެރން  ާ ަ ންކުވަނީ ޙިއްޞާވެފައެވެ. ތިރީގައި މި ް ފައިދާކުރަނިވި ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއްގައި  ަމާއަތަ ަރުވެސް   ވަނަ އަ

ެވެ. ައެއް ކަންކަމަ ެވ  ް ަގަކޮ ފާ

ކ�މ�ޕ�އ�ޓ�ރ ތ�ޢ�ލ�މ�

ާއި  ުކުރުމަ ޙާޞި ނޑިތައް  ނޑުދަ ަ ީގެ  ތަރައް ްތިމާޢީ  އި

ިއްމުކަން ދެނެގެަނ  ނެ ފައިދާގެ ުމ ި  ް ްތިޞަާދ ުގައި ިއ ަ ް މުސަްތ

ް އިސްކަމެއް ދެމުންނެވެ. ވަކިވަކި  ީމީ ޙަރަކާތްތަކަ ންކުންދަނީ ތަޢު

ީީމ  ް އގެ ފައިދާ ކުރާފަދަ ތުަޢ ްތަމަަޢ ކިޔަވާކުދިންގެ އިތުރުން މުޅި ުމ

ްދެމުންނެވެ.  ީތެރިކަން ފޯރޮުކ ންކުންދަނީ ެއ ް ވީވަރަކުން  ޙަރަކާތްތަަކ

ެއްގައި  ންކުންވަނީ 3 ސްކ ަރުގެ ތެރގައި  މިގޮތުން ވތުވެދިޔަ އަ

ީވެދީފައެވެ. ް އެ ާއިމުކުރުމަ  ް ެ ކޮންޕިއުޓަރ 

މ�ޖ�ތ�މ�ޢ�ގ� ދ�ޅ�ހ�ޔ�ކ�ނ�

ަތްައ  ްތިމާޢީ މައަްސ ންކުންދަނީ ިއ ީމީ ޙަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން  ތުަޢ

މަސްތުވާތަކެތި  މިގޮތުން  ައިވެރިވަމުންނެވެ.  ުކުރުމުގައިވެސް  ޙައް

 ް އައުމަ ުރި  އެނ  ް ްތަމަޢަ މު ުން  އަ ިވެ  ެ ދުރު ނުންކުރުމާ 

ްވާ ސޮސައިޓީ ފޯ ވިމްެނ  ަމްޢިއްޔާއެއްކަަމ ީތެރިވެދ  ް ެއ ޒުވާނުނަްނ

 ް ެދުމަ ެއް  ެ ް ކޮމްޕިއުޓަރ  އެގެއިންސްޓް ޑްރަގްސް (ސްވޮޑް) އަ

ްދީފައެވެ. ީތެރިކަން ފޯރުކޮ ންކުންވަނީ އެ

ބ�ނ�ކ�ގ� އ�ހ�ތ�ރ�ކ�މ�އ�ކ� ޤ�އ�މ�ކ�ރ�ވ�ނ� ކ�މ�ޕ�އ�ޓ�ރ ލ�ބ�އ� މ�ނ�ޖ�ނ�ގ ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ އ�ދ� ޗ�ފ� އ�ގ�ޒ�ކ�ޓ�ވ� އ�ފ�ސ�ރ ހ�ޅ�އ�ވ�ދ�އ�ވ�ނ�
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ޯދނި ބޭންކިންގ

ރާއްޖެއަށް ޚާއްޞަ ދޯނި ބޭންކިންގ އަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާބާދީއަކަށް 

ބޭނުންކުރަމުންދާ  ބޭންކުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކުގެ 

ވަޞީލަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތުގެ އެހީގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ 

އެކި ކަންކޮޅުގައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ 

ހުރިހާ ރަށަކަށް  މީހުން ދިރިއުޅޭ  މަހަކުވެސް  ކޮންމެ  މުވައްޒަފުން 

ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ.

މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ބޭންކުގެ ޓީމްތަކުން ވަނީ 2000 ދަތުުރ 

ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއްވެސް 

ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ޕެންޝަން ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން

ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ދިރިއުޅެމުންދާ  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ 

ރައްދުކޮށްދިނުމަކީ  ފައިސާ  ޕެންޝަން  ދައުލަތުންދޭ  މީހުންނަށް 

ބޭންކުންދޭ މުހިއްމު އެއް ޚިދުމަތެވެ. މިއީ މާލީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

މެއެވެ.  މަސައްކަތެއްވެސް  ހާމަކޮށްދޭ  މަޤާމު  ބޭންކުގެ  ދާއިރާގައި 

ރާއްޖޭގެ  ޓީމުތައް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  މި 

މީހުންގެ  ދަތި  އުޅުުމަށް  ބިނގާވެ  ހިނގާ  ދަތުރުކޮށް،  ރަށްތަކަށް 

ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެމީހުންނަށްވީަނ 

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ރައްދުކޮށްދީފައެވެ.

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއި ވިދިގެން 

ސަބަބުން  ހޫނުވުމުގެ  ޖައްވު  ނާޒުކުކަމާއި  ތިމާވެށީގެ  ރާއްޖޭގެެ 

ބެހޭ  ކަމާއި  ހޭލުންތެރިކުރުވާ  މައްސަލަތަކާއިމެދު  ކުރިމަތިވެދާނެ 

މުހިއްމު  ކޮންމެހެން  ލިބުން  ޖީލަށް  ޒުވާން  މިއަދުގެ  މަޢުލޫމާތު 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  ކަމުގައި އަޅުގަ

ސްކޫލް  ރާއްޖޭގެ  ބޭންކުންވަނީ  ފަހުކޮޅު  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 

ރީތިކަން  ނޑުއަޑީގެ  ކަ ރާއްޖޭގެ  ބެހުމަށްޓަކައި  ލައިބްރަރީތަކަށް 

ކިންގްޑަމް”  “އަންޑަރވޯޓަރ  ފޮތެއްކަމަށްވާ  ޚާއްޞަ  ދައްކުވައިދޭ 

ގަނެފައެވެ. 

 .

ޕެންޝަން ފައިސާ ހަވާލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފެއް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާ ބައްދަލުކުރަނީ

36 މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި ޙަރަކާތްތަކަްށ އެހީވުން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ޖަމާޢަތުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރެިވ 

މިގޮތުން  އުފަލެކެވެ.  ލިބޭ  ބޭންކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އެހީތެރިކަން 

ބޭންކުންވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެކި ޙަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރކުރުމެުގ 

އޭލެވަލްގައި  އޭގެތެރޭގައި  ބޭނުންކޮށްފައެވެ.  ފުރުޞަތުތަކެއް  ގިނަ 

މިނިސްޓްރީ  ދިނުމަށް  އެވޯޑް  ދަރިވަރުންނަށް  ހޯދި  ނަތީޖާ  މަތީ 

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ޙަފްލާ ސްޕޮންސަރ ކުރުމާއި، 

ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން )ޝީ( ގެ ފަރާތުން އެއިޑްސް 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ މައި ސްޕޮންސަރ އެއްގެ 

ގޮތުން ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސާކް ޓްވެންޓ20ީ ކްރިކެޓް 

މުބާރާތުގެ އެއް ސްޕޮންސަރަކީވެސް ދިވެހި ގައުމީ ބޭންކެވެ.

ބޭންކުންވަނީ ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަކުރި 

ޙަރަކާތްތައްވެސް  ދުވަހުގެ  ނޑުވެރިންގެ  ދަ ދުވަހާއި  މަސްވެރިންގެ 

ސްޕޮންސަރކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭންކުންވަނީ އައްޑޫގައި ބޭއްވި 17 ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގިައ 

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ބެހުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު “ޑިސްކަވަރ އައޫްޑ 

އެޓޮލް” ބުކްލެޓް ޝާއިޢުކުރުމަށްވެސް އެހީވެދީފައެވެ.

ޖަޕާނަށް  ގުޅިގެން  ކާރިސާއާއި  ކުރިމަތިވި  އަހަރު  މިދިޔަ  ޖަޕާނަށް 

ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް  ހިންގުނު  ފެންވަރެއްގައި  ޤައުމީ  އެހީވުމަށް 

ބޭންކުންވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން “ޖަޕާނާއެކު 

ދިވެހިން” ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގައި 

ބޭންކުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިއެވެ.

ކުރިމަގު

ޒިންމާދާރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް މުޖްތަމަޢަށް އެހީވުމާއި، 

ކަސްޓަމަރުންގެ  އަދި  ރަނގަޅުކުރުމާއި  މާޙައުލު  މަސައްކަތުގެ 

ބޭނުންތަކާއިގުޅޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަންކްަނ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ކަމުގައި އަޅުގަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދެމިއޮންނާނީ ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުވުމަށާއި 

ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  އާއި  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީވުމަށް 

ބިނާކުރުމަށް  މުޖްތަމަޢުއެއް  ހަރުދަނާ  އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައެވެ. 

މީގެ  ގެންދާނެއެވެ.  އަދާކުރަމުން  ދައުރެއް  ޙަރަކާތްތެރި  ބޭންކުން 

ބޭންކުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  ޖަމާޢަތުގެ  މުސްތަޤްބަލުގައި  އިތުރުން 

މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށާއި އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާއަށް 

މުވައްޒަފުންދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭންކުން ކުރިއަށްވުރެބޮޑު 

އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭނެއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޮގތުން ކުރެވުނު 2000 ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދަތުރެއް

37 މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި ޙަރަކާތްތަކަްށ އެހީވުން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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ިމެނެއެވެ. ންކިންގެ ނިޒާމް  ންކިންގ އާއި ދޯނި  ީގެ  ާއި ތަރައް ްރާން ންކިންގ ވިޔަފާރީގައި 25   ް ނޑުމެންގެ ރީޓެއި އަޅުގަ

އިތުރުވި  އާމްދަނީ  ާއި  މިންވަރަ ިދުމަތްދެވުނު   ް ކަސްޓަމަރުންނަ

ަރު ވެގެންދިޔައީ އަޅަުގނޑުމެނެްގ  ާއިރު  ވަނަ ައ ަ  ް މިންވަަރ

ެވެ.  ަރަކަ އަ  ު ކާމިޔާ  ް ވަރަ  ް ވިޔަފާރިއަ ންކިންގ   ް ރީޓެއި

ކާޑުގެ  ކްރެޑިޓް  އަދި  ިޓް  ޑެ ރު  ް މަ ތެރގައި  ކަސްޓަމަރުންގެ 

ުން  ަ ުންނާ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވެގެންދިޔުމުގެ ސަ ަ ސަ

ް ދަނީ  ަރަ ަރުން އަ ައިތަކުގެ ފައިދާ އަ ންކިންގެ އެކި   ް ރީޓެއި

އިތުރުވަމުންނެވެ.

ނިޒާމުގެ  ންކިންގ  ދޯނި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ަރު  އަ ނިމިގެންދިޔަ 

ްވުރެ  އަ   ް ަ ްރަ ރަ އުޅ  ުން  މީ ގައި  ރާއް ތެރެއިން 

ކުރެވިފައިނުވާ  ާއިމު  ެއް  ްރާން ންކުގެ  ދަތުރުކުރެވުނެވެ.  ގިނަ 

ންކިންގގެ   ް ައި ންކިންގ އާއި މޯ ްވެސް އިންޓަނެޓް  ަ ްރަ ރަ

ގެ  ރާއް ންކުން  ްދެވުނެވެ.  ފޯރުކޮ ިދުމަތް  ންކުގެ  ޒަރީޢާއިން 

ވަނީ 42  ޢަދަދު  ގެ  ައްޓާފައިވާ އ.ޓީ.އެމް.  ަ ކަންކޮޅުގައި  އެކި 

ަންޓް  މަރ ޮޑު  އެންމެ  ގައި  ރާއް އަދި  އިތުރުކުރެވިފައެވެ.   ް އަ

ނޑުމެންގެ  ންކުގައެވެ. އަޅުގަ ާއިމުކުރެވިފައިވަނީވެސް  ނެޓްވޯކެއް 

ީގެ ޒަރީޢާއްިނ  ޮ ިދުމަތްތައް ޓެކޮްނ ް ދެވެމުންދާ  އުންމީދަކީ އަތޮޅުތަަކ

ފުޅާކުރުމެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ  ަން  ޓްރާންސްފޯމ ްގެންދާ  ކުރިއަ ާރު  މި ންކުން 

ުތަކެއް  ަދަ ްވެސް  ންކިންގ ވިޔަފާރިއަ  ް ންކުގެ ރީޓެއި ުން  ދަ

 ް ްތައް ރީޓިެއ ްރްާނ ންކުގެ  ިފައެވެ. މިގޮތުން  ެ ަަމ ް ވަނީ  ގެނެވަުމ

ްދެވ  ް ފޯރުކޮ ް ގެނެވނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަ ަ ަންގެ ދަ ޑިވި

 ް ަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި ކަސްޓަމަރުން އެކި ގިންތަިއ  ް ިދުމަތް އިތަުރ

ޮޑެތި  ަމަކަމެއްގެނައުމާއެކު  ފުރި އިތުރު   ް ިދުމަތްތަކަ ެވި  ައި ަ

ިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވނެއެވެ. ންކިންގެ  ް ޕްރިމިޔާ  ކަސްޓަމަރުނަްނ
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ބޭންކުގެ ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރީގެ މައި ނާރެއްކަމުގައި އަދިވްެސ 

ބެލެވެނީ ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކެވެ. ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް 

ހޯދައި  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމަރުން  ރަނގަޅުކުރުމަށާއި  މާޙައުލު  ކުރާ 

ބްރާންޗްތަކުގެ މާޙައުލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން 

ޚިދުމަތްތައް  އައު  ކަސްޓަމަރުންނަށްޓަކައި  އަދި  ހޭދަކުރާނެއެވެ. 

ތަޢާރަފްކޮށް ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް  އެއްކަމަކީ  އިސްކަމެއްދޭ  އެންމެ  ނޑުމެން  އަޅުގަ

ކަމަށްވުމާއިއެކު  ފުރިހަމަކުރުން  އިތުރަށް  ޚިދުމަތް  ދެވޭ 

ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ފެންވަރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން 

ޚާއްޞަ  ޓީމުތަކަށް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ބޭނުމުގައި  އަށަގެންނެވުމުގެ 

ތަމްރީންތަކެއްދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ހިތަދޫ ބްރާންޗް - ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ 25 ބްރާންޗްގެ ތެރެއިން ބްރާންޗެއް
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ބ�ޑ�ތ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ� ގ�ތ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�ނ�
 ްް ވިޔަފާރިތަކަ ގެ  ރާއް އަމާޒަކީ  ޓީމުގެ  ންކިންގ  ކޯޕަރޓް 

ޯނުގެ  ންކުގެ  ްދިނުމެވެ. މީގެ ތެރގައި  ިދުމަތް ފޯރުކޮ ންކިންގ 

ނުންކުރާ  ިދުމަތްތައް  މިނން  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  ާތްކުރާ  މުޢާމަ

ިމެނެއެވެ.                             މުއައްސަސާތައްވެސް 

ކޯޕަރޓް  ާއިރު  ަ  ް ުތަކަ ިސާ  ީ މާ ަރުގެ  އަ ވަނަ   

ޮޑު  ންކުގެ އެންމެ  ްފައިވަނީ  ް  އަސަރުކޮ ންކިންގެ ވިޔަފާރިއަ

ުގައި  ދަ ަންގެ  ޑިވި މި  ޯނުތައް)  (އުފެއްދުންތެރިނން  އެންޕީއ 

ުރާ  ް އަނ ޯނުތަކަ ަރުތެރގައި މި  ިމެނިފައިވުމުންނެވެ. އަދި މިއަ

ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ނޑުމެއްނެތި  މެދުކެ  ް ޯދުމަ ފައިސާ 

ުން އަންނަންއްޮތ  ަ އަޅަުގނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ މި މަސައްކަތްތަކުގެ ަސ

ް ރަނގަޅުވެ ކުރިއަރާދިއުމެވެ.                                       ންކުގެ ވިޔަފާރި އިތަުރ ަރުތަކުގައި  ައ

ޯނުދެވި  ■  ް ެދުމަ ދެރިސޯޓެއް  ަރުތެރގައި  މިއަ ންކުން 

ގައި  ކަމާއެކު    ު ކާމިޔާ ރިސޯޓް  ދެ  މި   އަދި 

 ް ވިޔަފާރިވެރިންނަ ާފައެވެ.  ފަ ކުރަން  އޮޕަރޓް  ވަނީ 

ންކުން  ްޓަކައި  ިދުމަތް ދިނުމަ ޯނުގެ  ޮޑެތި  ނުންވާ 

ސިންޑިކޓް  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާއި   ީ މާ ްވާމީ  ްއަ ައިނަ

ިދުމަތް ދިނުމާއި އަދި  ަން  ްޓ ޯދުމާއި ކޮންސަ ޯނު 

ެންސީ ސަރވިސަސް ދިނުމުގެ މަސަައްކަތް ވަނީ ކުރެ އ

ވިފައެވެ.                                                

ތަފާތު  ■ ްދ  ންކިންގ ޑިޕާރޓްމެންޓުން ފޯރުކޮ ކޯޕަރޓް   

 ް ިދުމަތްތަކުގެ ތެރގައި ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު މަސައްކަތްކޮ

ވަކިވަކި  އަދި   ް ިކޮ ަދަ  ް އިތުރަ ގުޅުން  ވިޔަފާރީގެ 

ސާރވިސަސްގެ  ްމެންޓް  މެނ ނުންވާ   ް ތަކަ ވިޔަފާރި 

ަނާއި ފީގެގޮތުގައި އާމްދަނީ  ްދީގެން ކޮމި ިދުމަތް ފޯރުކޮ

ަރުގެ  އަ ވތުވެދިޔަ  މިގޮތުން  ިމެނެއެވެ.  ކުރުން  އިތުރު 

ޮޑު  އެންމެ ގެ  ރާއް ކަމާއެކު   ު ކާމިޔާ  ް ވަރަ ތެރގައި 

ިމިޓެޑްގެ އައިޕީއޯ  ިކް  ް ްވާ ދިރާގު ޕަ އެއް ކުންފުނި ކަމަ

ްދިނުމުގެ  ްކޮ މެނ މަސައްކަތް  ވިއްކުމުގެ)  (ޙިއްޞާ 

ް ދީފައިވެއެވެ.                                      ންކުން ވަނީ ފޯރުކޮ   ް ިދުމަ

އުފައްދައި  ަން  ޑިވި ންކިންގ  ކޯޕަރޓް  ަރު  އަ ވތުވެދިޔަ 

ކޯޕަރޓް  ވަނީ  ކުރެވިފައި  އަމާޒު  ިދުމަތްތައް  ަނުންދ  މިޑިވި

ިދުމަތް  ވިޔަފާރީގެ  ފެންވަރެއްގައި   ެ ަމަ ިތް ކަސްޓަމަރުން 

ްތިޔާރު  ް އި ޯދުމަ ިދުމަތް  ްދީ އަދި ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް  ފޯރުކޮ

މިގޮތުން  ެދުމެވެ.  ްޑިވްސް  މޯ އޮފް  ންކް    ް ންކަކަ ކުރާ 

ފުޅާ   ް ަރުދަނާކޮ  ް އިތުރަ ިދުމަތްތައް  ދެވ   ް ކަސްޓަމަރުންނަ

ިދުމަތް  ަމަ  ފުރި އެންމެ   ް ވިޔަފާރިތަކަ ޮޑެތި  ދާއިރާއެއްގައި 

ަނެްގ  ންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ މަގްޞަދުގައި މިޑިިވ ްދީ  ފޯރޮުކ

ް ގެންދެވެއެވެ.                ައްޓަންކުރެވި ކުރިއަ  ް މަސައްކަތްތަ
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 ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް 

ގުޅައިގެން  ފަރާތަކާއި  އެއް  އެކު  ފަސޭހަކަމާއި  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ބޭންކިނެް ޚިދުމަށް ހޯދޭނެ މަގު ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައެވެ. މިގޮތްުނ 

މިޓީމުން ފޯރުކޮށްދޭ  އެކިއެކި ޚދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:                                                 

  ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ ޚިދުމަތްތައް – ރާއްޖޭގެ ގިނަ  ■

ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު ހޯދައި ދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސް އިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތްތަކާއިއެކު 

އަދި  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ގޮތުގައި  ސިންޑިކޭޓްގެ  ލީޑް 

މާހައުލާއި  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި  ގުޅިގެން  ކުންފުނިތަކާއި 

ދިގުމުއްދަތުގެ  ކުރުމުއްދަތާއި  ބައްޓަންކޮށް  ސިޔާސަތުތައް 

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ )ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް(

ގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދެވެއެވެ. މިގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ހިމެނެ ބޭންކްތައްވެސް   އެގްޒިމް  ތެރޭގައި  ބައިވެރިންގެ 

އެވެ.                                       

■   – ޕްރޮޑަކްޓްސް  މެނޭޖްމެންޓް  )ފައިސާ(  ކޭޝް 

ގުޅިގެން  ޓީމާއި  ޓްރެޜަރީ  ތަޖްރިބާކާރު  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

ގެންގުޅުމުގެ  ފައިސާ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

ވަޞީލަތްތައް ފުޅާކޮށްދެވި ޑިޕޮޒިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ބެލެންސް 

އެއްފަދަ،  އިދާރާތަކާއި  މާލީ  އެހެނިހެން  ދެމެހެއްޓުމަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ފެންވަރުގައި  ވާދަވެރި 

ޤާބިލްކަން ބޭންކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.                                    

ކަސްޓަމަރުންނަށް  ■  – މަސައްކަތް  އެޑްވައިސަރީ 

ބޭނުންވާ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ 

ޓީމުގެ  ބޭންކިންގ  ކޯޕަރޭޓް  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ތަޖްރިބާ 

އައިޕީއޯ  ތެރޭގައި  މީގެ  ލިބިގެންވެއެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެކުއިޒިޝަން  އަދި  މާރޖަރސް  ވިއްކުން(،  )ހިއްސާ 

އަމާޒަކަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2012 ހިމެނެއެވެ.  ޙިދުމަށް 

ވެފައި ވަނީ މި ޚިދުމަތްތަށް ދިނުން އިތުރަށް ފުޅާކުރެވި 

ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދީ، 

މޯލްޑިވްސްއަކީ  އޮފް  ބޭންކް  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތަށް 

ރާއްޖޭގައި ނަގާ ކިޔޭ ބޭންކެއް ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމެވެ.  

ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޓީމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް 

އަމާޒުކުރެވެނީ ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކިައ 

އިތުރަށް  ގުޅުން  ވިޔަފާރީގެ  އަދި  ފޯރުކޮށްދީ  އެހީތެރިކަން  އިތުރު 

ބަދަހިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ވާދަވެރި ޚިދުމަތްތަށް ކަސްޓަމަރުންންަށ 

ފޯރުކޮށްދީ  އެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއެއެްގ 

ވިޔަފާރީގެ  ހިއްސާދާރުންނަށާއި  އަގުހުރި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ ގޮތުން 

ބައިވެރިންނަށް ފައިދާ ލިބުމެވެ.                                             
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އ�ލ�ފ�ޞ�ލ� އ�އ�މ�ނ�ތ� ޝ�ހ�ނ�، ރ�ސ�ކ� ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ (ކ�ނ�ތ�ފ�ރ�ތ�ނ� ދ�ވ�ނ�އ�ށ�) ޑ�ވ�ޜ�ނ�ގ� ޓ�މ� ލ�ޑ�ރ�ނ�ނ�އ�ކ�

ރ�ސ�ކ�  ގ�އ�  ގ�ތ� ހ�މ�  ފ�ރ� ޓ�ކ�އ�  އ�ށ� މ�ޔ�ބ� ކ�  �ކ�ނ�ފ�ނ�ގ
ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�ނ�

ުމަކުން  ެއްޓުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއް ެ ރިސްކް 

އަދި  ިމެނ  ތެރގައި  ސަގާފަތުގެ  ކުންފުނީގެ  ރައްކާތެރިވުމަކީ 

 ް ނުންވާގޮތަ ކަސްޓަމަރުން  ްވާ  ނޑިއެއްކަމަ ނޑުދަ ަ ންކުގެ 

ިއްމު ކަމެކެވެ.  ެ މު ް ކުރަން ްވުމަ ަކަ ްދ ކުންފުން ިދުމަތްފޯރުކޮ

ުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރިސްްކ  ޯޑުން ަކނޑައަޅާފައިވާ އުސ

ްއެއްގައިވެސް ކުރެވ  ެވަ  ާ ުރި ެއްޓުމަކީ ކުންފުނީގެ  ެ ެ ދެނެގަނެ 

ިއްމު މަސައްކަތެކެވެ.  މު

ދ�ރ�ނ�ގ� ރ�ސ�ކ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�ނ�

ނޑު  ންކުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މައިގަ ް ފައިސާ ދކުރުމަކީ  ަ ދަރަން

 ާ ޯނާއި އެސެޓްތައް ވީ ްވުމާއިއެކު އުފެއްދުންތެރި ނން  ޙަރަކާތްކަމަ

ްދަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތްުނ  މަދުކުރަުމ

 ް ޯންތަކަ ނން  އުފެއްދުންތެރި  ިގެން  ފެ ަރުން  އަ ވަނަ   

ުން  ަ ައްޓަމުން ދިޔުމުގެ ސަ ަ ޮޑު އަދަދެއް  ަންގެ ގޮތުގައި  ޕްރޮވި

 ް ޯންތަކަ އެފަދަ  ންކުންވަނީ  ނިމުނުއިރު  ަރު  އަ ވަނަ   

 ް ަމައަ ް ފުރި ަވާޢިދާއެއްގޮތަ ޓަރީ  ެދުމުގައި ރެގިއު ަން  ޕްރޮވި

ް ނިންމާފައެވެ.  ުކޮ ޢަމަ

 ު އުސ ދިނުމުގެ  ޯނު   ް ދާއިރާތަކަ އެކި  ަމަކަމާއެކު  ަމަ

ންކުގެ  ންކުގެ ކްރެޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުންދަނީ  ްޓަކައި  ެއްޓުމަ ދެމެ

ނޑުތަކާއި  މިންގަ ޓަރގެ  ރެގިއު ސިޔާސަތާއި  ދކުރުމުގެ  ދަރަނި 

ުކުރަމުންނެވެ. މީގެ  ޯން ދކުރުމުގައި ޢަމަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ަމަތަކެއްގެ މަތްިނ  ަމަ ގޮތެއްގައި އެއް  އިތުރުން ދަރަނީގެ ރިސްކް ފިުރ

ެއްޓުމުގެ  ެ ެ ންކުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް  ްޓަކައި  ެދުމަ ނެގޮތް  ެ

ުއްދަ  ދކުރުމުގެ  ޯނު  އަދި  ުތަކެއްގެނެވި  ަދަ ްވަނީ  ނޑަ އޮނިގަ

ުކުރެވިފައެވެ. ަަދ  ް ައްޓައިގަޮތ ަ ަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި ތަނަކުން 

ެ ފިޔަވަޅުތައް  ޯނުތަކާއިމެދު އަޅަން ަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ 

ްޓަކައި  ަވަރުކުރުުމަ ެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަގުތުން އެޅނެގޮތް ކަ ދެމެ

ެވި ވަކި  ަވާ ުން އެކު ޯން ރިކަވަރީގެ މަސައްކަތްތައްވެސްވަނީ އަ

ަމައެއާއެކު  ުކުރެވިފައެވެ.  ަދަ  ް ތަނަކުން އެމަސައްކަތްތައްކުރާގޮތަ

ާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެާނ  ަ ޯދުމުގެ އެކި މުަރ ުރާ  ޯންގެ ފައިސާ އަނ

ޯދުމެުގ  ެވިފައެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ  ާަވ ާއްޞަ ޓީމުތަކެއް ވަނީ އުެކ

ަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ  ިގެން  ާއިން ފެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަ

 ް ުވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަަކ ަްފ ަމަވަުމ ފަރާތްތަކާއި މުއްދަތު 

ުން  ަ ުކަން ދނެއެވެ. ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަ މި ޓީމުތަކުން ސަމާ
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ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި ރަހުނުކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކާލަންޖެހިއެްޖ 

ޙާލަތެއްގައި އެ މަސައްކަތްކުރުންވެސް މިހާރުވަނީ ލޯން ރިކަވަރީގެ 

ޓީމުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަވެެ.

ހިންގުމުގެެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

ނޑު ބޭނުމަކީ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ  މި މަސައްކަތުގެ މައިގަ

ބެލެހެއްޓުމަށް  މޮނިޓަރކޮށް  ދެނެގަނެ  ރިސްކް  އޮތް  ދާއިރާއަކަށް 

ބޭނުންވާނެ އޮނަިގނޑާއި ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއެްގ 

ދެނެގަނެވި  ކުރީކޮޅު  އެންމެ  އޭގެ  ރިސްކުތައް  ހިންގުމުގެ  ގޮތުން 

ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ސަމާލުވެތިބުމުގެ އިތުރުން އެކި މަޤާމުތަކަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަހާލުމާއި ދެ މަރުޙަލާއެއްގައި ރިސްކުތައް ބަލާ 

ޗެކްކުރުންފަދަ ކަންކަމުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ރިސްކްތައް 

ވަގުތުން ވަޒަންކުރެވި ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

ހިންގުމުގެ ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިފާޢުގެ ދެވަނަ ސަފެވެ. އަދި މި 

މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދަނީ  މިނިވަންކަމާއެކު ބޭންކުގެ 

ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މުރާޖަޢާކޮށް ބޯޑުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް 

ދައުރުގެ  އޮޑިޓްގެ  އިންޓާނަލް  ރިޕޯޓްކުރާ  ކޮމިޓީއަށް  މެނޭޖްމަންޓް 

ސަބަބުންނެވެ.

މާކެޓް ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

މިންވަރުގެ ރިސްކު  ނެތް(  ހުރި  )ފައިސާ  ލިކުއިޑިޓީ  އަދި  މާކެޓް 

ޤާއިމް  ވަނީ  ނިޒާމެއް  ތިން  ހަރުދަނާ  ބޭންކުގައި  ބެލެހެއްޓުމަށް 

ކުރެވިފައެވެ. އެއީ ބޭންކުގެ ޓްރެޜަރީ މުޢާމަލާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 

މިންވަރު  ހުރިނެތް  )ފައިސާ  ޕޮލިސީ  މެނޭޖްމަންޓް  ލިކުއިޑިޓީ 

ލައިބިލިޓީޒް  އެންޑް  އެސެޓްސް  އާއި  ސިޔާސަތު(  ބަލަހައްޓައިނެ 

ކޮމިޓީ )އެލްކޯ( އެވެ. މިގޮތުން ރުފިޔާއާއި ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ މިންވަރު 

ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން 

ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދެވެއެވެ. 

ބާޒާރުގައި މާލީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފައާިސ 

މާރުކުރެވޭ އަގުތަކަށާއި ބާޒާރުގައި ހުރި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުތަކާއި އިެކ 

ބާވަތުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ / ދޫކުރެވިފައިވާ 

މުއްދަތު ނިމޭއިރު ބަލަށް ެކނޑުމަށްފަހު ޖެހޭ އަގާއި މާލީ އާލާތްތަކެުގ 

އަގުތަކަށާއި އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދާއީިމ 

ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވެއެވެ.
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އ�ލ�ފ�ޞ�ލ� މ�ހ�މ�ދ� ޝ�ރ�ފ�، އ�ޕ�ރ�ޝ�ނ�ސ� ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ (ކ�ނ�ތ�ފ�ރ�ތ�ގ�އ�) ޑ�ވ�ޜ�ނ�ގ� ޓ�މ� ލ�ޑ�ރ�ނ�ނ�އ�ކ�

ކ�ސ�ޓ�މ�ރ�ނ�ނ�ށ� ފ�ނ�ވ�ރ� ރ�ނގ�ޅ� ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�ކ�އ� ދ�ނ�ނ�

ރަނގަޅު  ފެންވަރު   ް ކަސްޓަމަރުންނަ ްޑިވްސްއަކީ  މޯ އޮފް  ންކް 

ީ ސިނާޢަތުގައި މިއަދުވެސް އެންމެ އްިސ  ިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގައި ާމ

ްޓަކައި  ވަަނ  ަުމ ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެވެ. މިގޮތުގައި ދެމިިތ

ުތަކެއް އިަދ  ަަދ ްވަނީ ގިނަ  ިންގުމުގެ ދާއިރަާއ ންކުގެ  ަރުވެސް  ައ

ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެވިފައެވެ.

ައިނާ  އަދި  މާސްޓަރކާޑް  ވިސާ  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން 

ްވާމީ ދާއިރާގައި  ްއަ ައިނަ ިދުމަތްދ ފަރާތުގެ ގޮތުން  ޔުނިއަންޕގެ 

ގޮތުން  ަރުދަނާކުރުމުގެ  ދައުރު  އިސް  އަދާކުރަމުންދާ  ންކް 

 ް ިސްޓަ ކާޑުގެ  ްކުރާ  ަ ދިނުމުގައި  ިދުމަތް  ންކުންވަނީ 

ްސް އަދި ޑިސްކަވަރ ނެޓްވްޯކ  ް ަޕ ަ ް އިންޓަނ ަ ޑައިނަރސް ްކ

ްފައެވެ. ަރުގެތެރގައި އިތުރުކޮ މިދިޔަ އަ

ންކެުގ  ްޓަކައި  ިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަުމ ްދެވ  ކަސްޓަމަރުނަްނ

ާތު ކުރެވ  ާއި ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވަާޞ ް ފުޅާކުރަުމ ިދުމަތް އިތަުރ

ަތްތައް  ނުންކުރާ ވަސީ ިދުމަތް ދން  ާއިި  ަރުދަނާކުރުމަ މަގުތައް 

ީގެ ކުރިއެރުންތަކާއިއެކު  ޮ ަ ގޮތްތަކާއި ޓެކްނޮ ުއިފަސ  ް ީކޮ ތަރައް

ް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއްވަނީ އަޅާފައެވެ. މިގޮތުން ވތުވެދަިޔ  ިދުމަތްދިނަުމ

ުތައްވަނީ ގެނެވިފައެވެ. ަދަ ަރުގެތެރގައި ތިރީގައިވާ  އަ

■  ް ކޯ  ު ްފަ ދިނުމަ ތަމްރީން  ަމަ  ފުރި  ް މުވައްޒަފުންނަ

މިކަމުގެ  ުކުރެވުނެވެ.  ަދަ  ް ސިޓީއަ އައްޑ  ސެންޓަރ 

ްގައި  ކޯ ރަނގަޅުވެ  ފެންވަރު  ިދުމަތުގެ  ދެވ  ުން  ަ ސަ

 2 މިނެޓުން   5 ްގޮތެއްގައި  އެވަރެ ވަގުތު   ެ މަޑުކުރަން

ްކުރެވުނެވެ. ް ދަ މިނެޓަ

ކުރުމުގެ  ■  ަ ފަސ  ް އިތުރަ  ް ާތުކުރުމަ މުވާޞަ ންކާއި 

ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.  ިދުމަތް  އެސް.އެމް.އެސްގެ  ގޮތުން 

އާއި  ްގޮތެއްގައި   އެވަރެ  ް ަ މައް ެއްގެ  މަ

ިދުމަތް   ް ރިކުއެސްޓަ އެސް.އެމް.އެސް  ދެމެދުގެ   

ްދެވެއެވެ. ފޯރުކޮ

އޓީއެމް  ■  4) ެއްޓުނެވެ.  ެ ގައި  މާ އޓީއެމް   5 އިތުރު 

ުގައި) ާނާގގައި އަދި އެއް އޓީއެމް ޕޯސްޓް އޮފީ ވެ

ިންގެ  ■ މެ ކާޑު  ފުޅާކުރެވި   ް އިތުރަ ނެޓްވޯކް  ޕީއޯއެސް 

ް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. އަދަދު  އަ

ންކުގެ އައު ޢިމާރާތާއެކު  ■ އ. ދިއްދގައި ޢިމާރާތްކުރެވުނު 

ރަނގަޅުވެ  ފެންވަރު  ިދުމަތުގެ  ދެވ   ް ކަސްޓަމަރުންނަ

ު ތަނަވަސްވެގެން ދިޔައެވެ. ޯދައި މާޙައު ިދުމަތް 
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ■ ޚިދުމަތް  އިތުރުކުރެވި  ޖާގަ  ނެޓްވޯކުގެ 

ނެޓްވޯކާގުޅޭ މިންވަރު އިތުރުކުރެވުނެވެ.

ބޭންކުންދޭ ކާޑުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ދެވޭ  ■

ދެނެގަތުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަސްޓަމަރުންގެ  ޚިދުމަތްތަކާއި 

ސިސްޓަމެއް  ރިޕޯޓިންގ  އަދި  އިންޓެލިޖެންސް  ބިޒްނަސް 

ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް  ■ ސަރަޙައްދުތަކަށް،  ނުލިބޭ  ޚިދުމަތް  ބޭންކުގެ 

މޯލްޑިވްސް  ޕްރޮގްރާމްގެތެރޭން  ބޭންކިން  ކޮމިޔުުނިޓީ 

ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން ބޭންކިންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

އޭޓީއެމްއާއި ކާޑު މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ދޭންފެށުނެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް އައު އަދި ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަޅަުގނޑުމެން ހަރުދަނާކަމާއެކު ދެމި ތިބޭނަމެވެ. 

ބަދަލުތައް  އަންނަ  ސިނާޢަތަށް  މާލީ  ދާނީ  އަބަދުވެސް  ބޭންކުން 

ބަލަމުންނެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކީަކ 

އެއިރަކާ އެންމެގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ބޭންކުން އަބަދުވެސް ކަށަވަރު 

ކުރާނެއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ފެށި މޯލްޑިވްސް ސަޕްލަޔަރ 

ޕޭމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެއްފަރާތުން އަންެއ 

ފަރާތަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތެކެވެ. 

އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމުމަކާ ހަމައަށް 

ގޮސްފައެވެ. އަދި ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް މި 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ.

                                         

45 ކަސްޓަމަރުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުން އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ކ�ޕ�ރ�ޓ� ގ�ވ�ރނ�ނ�ސ� 



ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ރ�ޕ�ޓ�

ބ�ޑ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�

ޯޑުގިައ  ަވާޢިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތްީނ  ިންގާ  ންކުގެ 

ަ 11 ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  ޑިރެކްޓަރުންނަކީ  ުމް ިމެނ 

 ު ާ އިންތި ޙިއްޞާދާރުން  އަދި  ޢައްޔަންކުރައްވައި  ސަރުކާރުން 

ޑިރެކްޓަރުން  އަނެއް   ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.  ކުރައްވައިފައިވާ 

ު ކުރައްވައިފައިވަނީ އާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުންނެވެ.  ާ އިންތި

ާވާއިދުގެ 79 އަދި  ވަނަ މާއްދާގައިވާ  ިންގާ  މީގެ އިތުރުން 

ިންގ  މެނ އަދި  ެއަރމަން  ޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގޮތުގެމަތީން 

ޑިރެކްޓަރ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފައާިވ 

ެވިފައިވަނީ  ަވާ އެކު ޯޑު  މިގޮތުން  ތެރެއިންނެވެ.  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ގެ  ިރާއް ދިވެ ުނު  ފެ ުކުރަން  ޢަމަ ގައި  ަރު   ޑިސެމް  12

ގެ   ( ަރު  ނަން ާނނު  ) ާނނު   ެ ންކިންގއާއި 

ަމަތަކާއިވެސް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.

 ް ކެޕިޓަ ެވިފައިވަނީ  ަވާ އެކު ޯޑު  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ންކުގެ 

ކޯޑާއި  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ޮޕްމެންޓް  ޑިވެ މާކެޓް 

ދާއިރާގައި  ިންގުމުގެ  ) އެގްޒެކެޓިވް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން 

ދާއިރާގައި  ިންގުމުގެ  ) އެގްޒެކެޓިވް  ނޮން ިމެނިވަޑައިގަންނަވާ) 

 (ު ިއް (މުސްތަ އިންޑިޕެންޑެންޓް  އަދި  ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ) 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  ންކުގެ  ެންކަމުން  މި ެވެ.  ަ މައް ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ުވިެރ  ައްޓިައ ޢުަދ ުތައް ދަަމ ިންގުމުގެ އެންމެ އެދެވ އުޞ ޯޑަކީ 

ައްޓަންކުރުމެުގ  ިންގުން  ންކުގެ  ިންގުންތެރިގޮތެއްގައި  ަރުދާަނ އަދި 

ޯޑެކެވެ. ިފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ި ކުޅަދާނަކަން 

ޯޑުގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ންކުގެ  ުނުއިރު  ފެ ަރު  އަ ވަނަ   

. ވެ ނެ ން ޅު ފު ވާ  އި ފަ ް ކޮ ން ޔާ ަ އި  ގަ ރީ ތި ވީ  ެ އް ތި

ީމް  ްރާ ް އާދަމް އި ި ްފާ އަ

ެއަރމަން

ްފައިވާ  ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ަތު ނރައްދީން ާ ޢާއި ި ްފާ އަ

ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯ

ްފައިވާ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮ

ިންގުމުގެ  ުނން  ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާގައި 

ް މުޙައްމަދު  ި ްފާ އަ

ީމް ްރާ ް އި ައި

ްފައިވާ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮ

ިންގުމުގެ  ުނން  ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ދާއިރާގައި 

ް ޙަސަން  ި ްފާ އަ

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

ްފައިވާ  ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ާ މުޙައްމަދު ރިޒާ ާ ނު ި ްފާ ްފައިވާ އަ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ީ ް އަސްޢަދު ޢަ ި ްފާ ްފައިވާ އަ ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮ

ިންގުމުގެ  ުނން  ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ދާއިރާގައި 

ް މުޙައްމަދު  ި ްފާ އަ

ްދުއްސައްތާރު ޢަ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން  ގެ ފަރާތުން 

ްފައިވާ  ުކޮ ާ އިންތި

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ި ްފާ އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ގެ ފަރާތުން އަ

ްފައިވާ  ުކޮ ާ އިންތި

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ީމް މުޙައްމަދު ްރާ ް އި ި ްފާ އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ގެ ފަރާތުން އަ

ްފައިވާ  ުކޮ ާ އިންތި

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

47 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



6 އޭޕްރިލް 2011 ގައި ބޭއްވުނު ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚާއްޞަ ގޮތުންކާުރ 

އާންމު ޖަލްސާގައި މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން އާއި އަލްފާޟިލް އާދަމް 

ޢާޒިމް ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވިފައެވެ. މިބަދަލާއުެކ 

2010/2011 ވަނަ އަހަރަށް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަލުން 

އެކުލަވާލެވުނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 11 ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް 

ޗެއަރމަން

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

އަދި ސީ.އީ.އޯ 

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ،

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ،

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޖައިޝް އިބްރާހީމް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ،

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްސައްތާރު

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން  ގެ 

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ގެ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

މަޤާމުން  ޗެއަރމަންކަމުގެ  ބޯޑުގެ  އިބްރާހީމް  އާދަމް  އަލްފާޟިލް 

މިބަދަލާއެކު  އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ގައި   2011 އޭޕްރިލް 

ބޯޑުގައި ތިއްބެވީ 10 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ 

ވަނަ   05 ގެ   ) ނަންބަރ24/2010ު  )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ބެހޭ  އާ 

ބާބުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން، ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

ބޭއްވުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 11 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގްެނ 

09 މެމްބަރުން ހާޟިރުވުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޭންކްިނގއާ ބެހޭ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާގޮތުން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކްަށ 

މިހެންކަމުން،  ހާޟިރުވާންޖެހެއެވެ.  މެމްބަރުންވެސް   09 މި 

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 65  އަދި 66 ވަނަ މާއްދާއިން 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިދީފައިވާ ޚާއްޞަ ބާރުތަކުގެ ދަށުންވަނީ 

އެކުލެވޭގޮތަށް   މެމްބަރުން  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ބޯޑުގައި  އަހަރުތެރޭގައި 

ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައި، ބޯޑުގެ ބައެއް ބާރުތައް 

މިކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

އާންމު  އަހަރީ  ވަނަ   28 ބޭއްވުނު  ގައި   2011 އޯގަސްޓް   10

ޖަލްސާއަށްފަހު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވުނީ ތިރީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا ޝިހާމް ޙަސަން 

ޗެއަރމަން

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ 

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ،

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ،

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޖައިޝް އިބްރާހީމް

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ،

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ، އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްސައްތާރު

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން  ގެ 

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ގެ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

އާންމު ޙިއްޞާދާރުން ގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ، 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

48 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޮގތް 

އަދި  ބޭއްވެމުންދިޔައެވެ.  އެއްފަހަރު  މަހަކު  ބައްދަލުވުންތައް  ބޯޑުގެ 

ބޯޑުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި  

ބޭއްވެމުން ގެންދެވުނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުނެްގ 

ބޯޑުގެ 22 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟީިރ 

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

ބައްދަލުވުންތައް
%ހާޟިރުވިހާޟިރުވާންޖެހޭޑިރެކްޓަރ

%0606100އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا 

ޝިހާމް ޙަސަން

080795%

%1717100މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ނޫރައްދީން

222195%

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޖައިޝް އިބްރާހީމް

221882%

އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

މުޒްނީ މުޙައްމަދު 

222195%

އަލްފާޟިލާ ނުހާ 

މުޙައްމަދު ރިޒާ

221986%

%1414100އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

%171376އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

%0808100އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަހީމް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްސައްތާރު

221986%

*އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު 

މުޙައްމަދު

2222100%

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 

މުޙައްމަދު

2222100%

*މިނިސްޓަރ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާއި 

ގައި   2012 ފެބްރުއަރީ  ވަނީ  މުޙައްމަދު  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް  ގުޅިގެން 

ޑިރެކްޓަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.

* އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހީމް ވަނީ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންކަމުގެ މަޤާމުން އޭޕްރިލް 

2011 ގައި އިސްތިޢުފާދެއްވާފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 08 ބައްދަލުވުން 

ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

ބައްދަލުވުންތައް

%ހާޟިރުވިހާޟިރުވާންޖެހޭޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އާދަމް 

އިބްރާހީމް

0303100%

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا 

ޝިހާމް ޙަސަން

0202100%

%0505100މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

ނޫރައްދީން

080675%

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޖައިޝް އިބްރާހީމް

080338%

އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

080563%

އަލްފާޟިލާ ނުހާ 

މުޙައްމަދު ރިޒާ

080788%

%060583އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޢަލީ

%050240އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން 

ޝަހީމް

0202100%

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްސައްތާރު

080450%

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު 

މުޙައްމަދު

080675%

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 

މުޙައްމަދު

0808100%

49 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ޙިއްޞާދާރުންނާ އަދި ކަސްޓަމަރުންނާ ޮއތް ގުޅުން

މަހުގެ  ތިން  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޙަރަކާތްތަކުގެ  މުހިއްމު  ބޭންކުގެ 

)ކުއަރޓަރލީ( މާލީ ރިޕޯޓުތަކާއި، އާންމު އެންގުންތަކާއި، ނޯޓިސްތްައ 

ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި  ޝާއިޢުކުރެވި  ވެބްސައިޓްގައި  ބޭންކުގެ 

އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެވެއެވެ.

ތަފްޞީލް  ވޯޓުލާނެގޮތުގެ  ޖަލްސާތަކުގައި  އާންމު  އިތުރުން،  މީގެ 

ޖަލްސާގެ 21 ދުވަސް ކުރިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޫކުރެވޭ ޕްރޮކްސީ 

ކަމެއް  ހުރިހާ  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ފޯމުގައި 

ރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓްއިންނެވެ.  ބަލަހައްޓަނީ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ

ހުށަހަޅާ  ބައިވެރިވުމާއި  ޙިއްޞާދާރުންގެ  ޖަލްސާތަކުގައި  އާންމު 

ހުށަހެޅުންތަކަށް ބޭންކުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔައެވެ.

10 އޯގަސްޓް 2011 ގައި ބޭއްވުނު 28 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސެާގ 

ވެބްސައިޓްގައި  ބޭންކުގެ  ގައި  ފެބްރުއަރީ 2011  ޔައުމިއްޔާ 29 

ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ. 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ތަކުގައި ޙިއްޞާދާރުން ހުށަހަޅާ ހުށައެޅުންތަކިާއ 

ވަކިވަކި  އަހަރުތެރޭގައި  މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  ޙިޔާލުތައް 

މިކަމުގެ  ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.  ބޯޑުން  ވަނީ  ޙިއްޞާދާރުންނާއި 

އިތުރަށް  ގުޅުން  އޮންނަ  ބޭންކާއި  ޙިއްޞާދާރުންނާއި  ސަބަބުން 

ވަރުގަދަވެގެންދިޔުމަށް އެހީތެރިވިއެވެ. 

 މާލީ ހިސާބުތައް  ހުށަހެޅުން 

ޤަވާޢިދުތަކާއި  ގެ  )އެމް.އެމް.އޭ(  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް )އައި.

އެފް.އާރް.އެސް( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ހާމަކުރުން ލާޒިމުކުރާ 

މަޢުލޫމާތަކާއިއެކު އަހަރީ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރެވެއެވެ. މިހިސާބުތްައ 

ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކުގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި މުސްތަޤްބަލުގައި ބޭންކުގިައ 

އިންވެސްޓްކުރަން ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރެީގ 

ނަތީޖާތައް ދިރާސާކޮށް ކުރިމަގުގައި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ ތަޞައްވުރު 

އަންދާޒާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އާންމު 

ކުރެވެނީ ނޫސްތަކުގައާއި ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުގައެވެ. 

މުވައްޒަފުން

ވުމާއިއެކު  މައިނާރުކަމުގައި  ބޭންކުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ބޭންކުގެ 

އަހުލުވެރިކޮށް  މަސައްކަތަށް  ޝަޢުޤުވެރިކުރުވައި،  މުވައްޒަފުން 

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ ބޯޑާ މެނޭޖްމަންޓްުނ 

ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އަޙައްމިއްޔަތެއްދޭކަމެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ވަރަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅުންހުރި ަލނޑަުދނޑިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެނާްވ 

ނޑިތަކަށް  ނޑުދަ ލަ ބޭންކުގެ  އަދި  ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ  ގޮތަށް 

ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ،  ގޮތަށް  ފަދަ  އެހީތެރިވާ  ވާޞިލްވުމަށް 

އަހަރުތެރޭގައި  ވަނީ  ސިސްޓަމެއް  ބެލެވޭ  ފެންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތްކުރަނީ  އަބަދުވެސް  ބޭންކުން  އަދި  ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ދިނުމާއި  މުސާރައެއް  އެދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، 2009 ގައި ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޤާއިމުކުރެވުނު 

“ވިސްލް ބްލޯވިންގ ސިސްޓަމް” ގެ ސަބަބުން ބޭންކުތެރޭގައި ހިނގާ 

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި، އެކަމާއިގުޅޭ ޚިޔާލުތަކާއި 

ޝުޢޫރުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ. 

މިގޮތުން، މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 

މައްސަލަތަކަށް ބޯޑުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއްިނ 

އަޅަންޖެހޭ  ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  އެކަންކަން  ތަޙުޤީޤުކުރެވި 

ފިޔަވަޅުތައްވަނީ އަޅާފައެވެ.

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް 

)ސީ.ޖީ( ކޯޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެގޮތުން:

އާއި  ■ ރޑްސް  އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ހިސާބުތައް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އޮޑިޓްކުރެވި  އެއްގޮތަށް 

ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ބޭންކާއި  ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި 

ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ސީ.ޖީ ކޯޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ހިންގުމުގެ އެންމެ  ■

އެދެވޭ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި،  މާޗް 2008 ގައި ފާސްކުރެވުނު 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް 

ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

އާއި  ■ ކޮމިޓީ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް  ބޯޑުގެ 

ރެމިއުނަރޭޝަން  އެންޑް  ނޮމިނޭޝަން  އެޕޮއިންޓްމެންޓް، 

ބޭއްވުނު  ގައި   2011 އޯގަސްޓް   18 ވަނީ  ކޮމިޓީ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 479 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އަލުން 

އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

50 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



ގެންދަވާ  ■ އަދާކުރަމުން  ޒިންމާތައް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ވަކިވަކި  އަދި  ބޯޑާ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  މިންވަރު 

އަހަރަކު  ކޮންމެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

އެއްފަހަރު ބަލައެވެ.

ފެށުމާއެކު،  ■ ޝާއިޢުކުރަން  ބަޔާންތައް  މާލީ  ކުއާރޓަރލީ 

ޚާއްޞަ  ޝާއިޢުކުރުމަށް  ބަޔާންތައް  މާލީ  ކުއާރޓަރލީ 

އިސްކަމެއްދެމުންގެންދެއެވެ. 

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާ މުއްދަތު ތެރޭގައި  ■

2010 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްވަނީ ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ރޫލްސްގައި  ލިސްޓިންގ  ނަމަވެސް 

މުއްދަތު ތެރޭގައި އަހަރީ ރިޕޯޓް ޝާއިޢު ކޮށްފައިނުވާތީއާއި 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުން ލަސްވެފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް 

ފީއެއް  ރުފިޔާގެ    39,500/- އެކްޗޭންޖުންވަނީ  ސްޓޮކް 

ނަގާފައެވެ.

އެއްގޮތަށް  ■ އުޞޫލުތަކާއި  އެދެވޭ  އެންމެ  ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގެ  ހިންގުމުގެ  ބޭންކުގެ  ޢަމަލުކުރުމުގެގޮތުން، 

އެގްޒެކެޓިވް  ބޯޑުގެ  ބޭފުޅަކު   02 ތެރެއިން  އިސްވެރިންގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.

ޯބޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ: ބޯޑުގެ މައިގަ

ކަންކަމުގައި  ■ ގުޅިފައިވާ  ހިންގުމާއި  ވިޔަފާރި  ބޭންކުގެ 

އަމާޒަށް  ބޭންކުގެ  ލަފާދިނުމާއި  އިސްވެރިންނަށް 

ގުޅިގެން  މެނޭޖްމަންޓާއި  ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި 

ޙަރަކާތްތައްރާވައި، އޮމާންކަމާއެކު ބޭންކް ހިންގުމުގެ މަގު 

ދެއްކުން

ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އަހަރީ ބަޖެޓުގެ ކަންތައްތައް  ■

ނިންމުން

ކޮންމެ  ■ ކުރިއެރުންތައް  ވިޔަފާރީގެ  ޙާލަތާއި  މާލީ  ބޭންކުގެ 

ބިޒްނަސް  ބޭންކުގެ  ދިރާސާކޮށް،  އެއްމަހު  ތިންމަހުން 

ޕްލޭނާއި އަހަރީ ބަޖެޓާ އެއްގޮތްތޯ އަޅާބެލުން

ނިޒާމެއް  ■ ދެނެގަނެވޭނެ  ރިސްކްތައް  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި 

އަދި  މޮނިޓަރކޮށް  ބަލަހައްޓައި،  ޤާއިމުކޮށް،  ބޭންކުގައި 

މިނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ދެމެހެއްޓުން.

އެކަށީގެންވާ  ■ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް  ބޭންކުގެ 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން  ވަޞީލަތްތައް  އިންސާނީ 

ކަށަވަރުކުރުން

ފަރާތްތަކަށް  ■ ގުޅުންހުރި  ބޭންކާއި  ޙިއްޞާދާރުންނާއި 

އެކަންކަން  ދެނެގަތުމާއި  ކަންތައްތައް  ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުޞޫލުތަކާއި ކޯޕަރޭޓް  ■

އެންމެހައި  ބޯލަނބަންޖެހޭ  ބޭންކުން  ކޯޑާއި  ގަވަރނަންސް 

ޢަމަލުކުރާކަން  އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި 

ކަށަވަރުކުރުން

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ ބޯޑުން ނިންމަވަންޖެހޭ އެއްވްެސ 

ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގައި، ބޯޑަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދެއްގައި، 

އެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ބޯޑުގެ ދަށުން ނުވަތަ 

ކުންފުނެީގ މެނޭޖްމްަނޓެްގ ަދށްުނ ހިނާްގ ކިޮމީޓތަކިާއ ނަުވަތ ބޭންކެުގ 

އިސްވެރިންގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިޓީތަކާއި ނުވަތަ ބޭންކުގެ އިސްވެރްިނ 

ޙަވާލުކުރައްވައިގެން  ފަރާތްތަކާއި  އެހެން  އެކަށޭނެ  އެކަމަށް  ފިޔަވާ 

ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ބޭންކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާއެއް 

ލިބޭނެގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

51 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަޔާން

ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައި  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ހެކިވަމެވެ.

i   ެއަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގ

ނުފެތޭ  ޤަވާޢިދަށް  ތައްޔާރުކޮށް  އެއްގޮތަށް  ހަމަތަކާއި 

އެކަންތައްތަކުގެ  ހުރިނަމަ  ކަންތައްތަކެއް  މުހިއްމު 

ތަފުޞީލުތަކާއިއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ii   ްޚިޔާރުކޮށ ހަމަތައް  ގެންގުޅޭ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ހިސާބުތައް 

އަންދާޒާތައްކޮށް  އެކިއެކި  އެއްގޮތަށް،  އެހަމަތަކާއި 

ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ މިބޭންކުގެ މާލީ ޙާލަތު އޮތްގޮތް 

ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ދައްކައިދިނުމަށެވެ. 

iii   ިފައިސާއާ ބެހޭ ރެކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު  ބޭންކިންގއާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އާއި،   )10/96

އެމް.އެމް.އޭގެ  އާއި   )24/2010 ނަންބަރު  )ޤާނޫނު 

މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރެގިއުލޭޝަންއާއި  ޕްރޫޑެންޝަލް 

ސެކިއުރިޓީޒް އާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006( 

ލިސްޓިންގް  އެކްސްޗޭންޖްގެ  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް  އާއި 

ކުންފުނިތަކުން  ދޫކުރާ  ސެކިއުރިޓީޒް  އަދި  ރޫލްސް 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ 

މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

iv   ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީއިނ

ކޯޑްގައިވާ  ގަވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ 

އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވެފައިވާނެއެވެ.  

v   ިހިނގަހިނގާހުރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ހިސާބުތައް 

ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލާގެންނެވެ.

vi   ްއެއްވެސ ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

ޑިރެކްޓަރަކާއެކު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ބަދަލުދިނުމެއްނެތި  އަދި 

އުވާނުލެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއްނެތެވެ.   

vii   ެލޯނުތަކުގ ނަގާފައިވާ  ބޭންކުން  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  މާލީ 

ތަފުޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 

)ރުފިޔާ ހާހުން(

1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް 

ދައްކަންޖެހޭ

149,018,918

1 އަހަރާއި 2 އަހަރާއި 

ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ

125,989,991

2 އަހަރާއި 3 އަހަރާއި 

ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ

128,524,991

3555,906,936 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

viii  :ްވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައ

)ރުފިޔާ ހާހުން(

20118,797,132

20108,584,447

ix   ާހުށަހަޅާފައިވ ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ބޭންކުގެ  ރިޕޯޓާއި  މި 

މަޤްޞަދެއް،  އެއްވެސް  އިތުރު  ފިޔަވައި  މަޤްޞަދުތައް 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ޙާޞިލުކުރަން މަސައްކަތް 

ބަޔާންތަކާއި  މާލީ  އަރުވަމެވެ.  ޔަޤީންކަން  ނުކުރާކަމުގެ 

ގުޅޭ ނޯޓު ނަންބަރު 103 ގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

x   ްއެއަށ ތާރީޚަށްފަހު  ޝީޓުގެ  ބެލެންސް  އިތުރުން  މީގެ 

ހިނގާފައި  ކަމެއް  މުހިއްމު  ފަދަ  ޖެހޭ  ބަދަލުގެންނަން 

ނުވާ ކަމަށާއި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް 

ހިނގާފައިނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

52 ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އ�ޑ�ޓ� އ�ނ�ޑ� ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ� ކ�މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ�ޓ� 

ަން 1.8  ޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ ސެކް ް މާކެޓް ޑިވެ ަވާޢިދުގެ 69 ވަނަ މާއްދާއާއި ކެޕިޓަ  ާ ިން ންކުގެ 

 ް ު  ޑިރެކްޓަރުންނާއިއެކު 23 މާ ިއް ިމެނ މުސްތަ ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ނު އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އުފެދުނީ 

ްމެންޓް ކޮމިޓީއިާއ  ް އުފެއްދި ރިސްކް މެނ ަ ާގުޅިގްެނ ައ ަަދ ް ގެނެވުނު  ަާޓ  ް ަަނ ންކުގެ އޯގަނައިޒ ަރު   ގައެވެ.  ވަނަ ައ

ްމެންޓް ކޮމިޓީގެ  ެވުނެވެ. މިގޮތުން މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެވި ކޮމިޓީގެ ނަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ ް އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެއްކޮ

ެވުނެވެ. ަވާ ުން އެކު ު  ޑިރެކްޓަރުންނާއިއެކު އަ ިއް ިމެނ މުސްތަ ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ނު ުކުރެވި  ަދަ  ް ނަމަ

އ�ޑ�ޓ� އ�ނ�ޑ� ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ� ކ�މ�ޓ�ގ� މ�ސ�އ�ލ�އ�ޔ�ތ�ތ�އ� 

ޯޑުން  ްޞަދަކީ  މަ ކޮމިޓީގެ  ްމެންޓް  މެނ ރިސްކް  އެންޑް  އޮޑިޓް 

ިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައާިވ  ެ ޒިންމާއާއި މަސްއ އަދާކުރްަނ

ީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއީ ުރި ކަންކަމުގައި އެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅުން

ީ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ  ަޔާންތަކާއި މާ  ީ ންކުގެ މާ   ( )

 ު ިސާ އެތެރގެ  ންކުގެ  ެންމެ  ަމައެ ުތަކާއި  އުޞ

ްތަކުގެ ތެދުވެރިކަމާއި  ީ ކޮންޓްރޯ ެއްޓުމުގެ ނިޒާމާއި މާ ެ ެ

ެއްޓުން ާރު ދެމެ އިތު

އާއެކު   ާ ނަތީ އަދި  މިންވަރު  ނުވަތަ  ދާއިރާ  އޮޑިޓްގެ    ( )

ުރި މިންވަރު  އެތެރގެ އޮޑިޓް ޙަރަކާތްތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން

ދެނެގަތުން

އޮޑިޓް  ަރީ  އަ  ު ިއް މުސްތަ ަޔާންތަކުގެ   ީ މާ ންކުގެ  (ނ) 

ކުރުން

ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  ޯދުމާއި  އޮޑިޓަރުން   ް އެކްސްޓަރނަ (ރ) 

ުކަން  ިއް މުސްތަ ުކަން  ި ާ ފެންވަރާއި  ީމީ  ތަޢު

ެ މިންވަރު އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ް ނު ވަކިފަރާތަކަ

ެއްޓުން ެ ެ

މިންވަރު  އިޙްތިރާމްކުރާ  ންކުން   ް ަވާޢިދުތަކަ ާނނާއި   ( )

ުތަކާއި  ާމަކުރުމުގެ އުޞ މާތުތައް  ންކުގެ މަޢު ުމާއި  ެ

ެއްޓުން ެ ެ ްތައް  ކޮންޓްރޯ

އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�އ� ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�އ� ބ�އ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�

ްމެންޓް  ުނުއިރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ ަރު ފެ  ވަނަ އަ

ްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އަދި  ަޔާންކޮ ެވީ ތިރީގައި  ކޮމިޓީގައި ތިއް

 ް ަމައަ ެނުއަރީ  އިން  އޯގަސްޓް  އާއި   

ިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ުވުންތަކުގެ ޙާ ައްދަ އްވުނު ކޮމިޓީ 

ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�އ�
ބ�އ�ވ�ރ�ވ�ބ�އ�ވ�ރ�ވ�ނ�ޖ�ހ�ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ�ނ�

ީމް މުޙައްމަދު  ްރާ ް އި ި ްފާ އަ

ެއަރޕަރސަން) (ކޮމިޓީގެ 

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2525

ް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު ި ްފާ އަ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2513

ްދުއްސައްތާރު ް މުޙައްމަދު ޢަ ި ްފާ އަ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2518

ާ މުޙައްމަދު ރިޒާ  ާ ނު ި ްފާ އަ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2517

ީ ް އަސްޢަދު އަ ި ްފާ އަ

ިންގުމުގެ  ުނން  ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ދާއިރާގައި 

2524

ު 18 އޯގަސްޓް  ގައި  ްފަ ްސާއަ ަ ަރީ ޢާއްމު  28 ވަނަ އަ

ުވުމުގައި އޮޑިޓް  ައްދަ ޯޑުގެ 479 ވަނަ  އްވުނު ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ެވުނެވެ. 21  ަވާ ުން އެކު ްމެންޓް ކޮމިޓީ އަ އެންޑް ރިސްކް މެނ

ުވުމުގައި  ައްދަ އްވުނު ކޮމެޓީގެ 76 ވަނަ  އޯގަސްޓް  ގައި 

ެއަރޕަރސަންގެ ގޮތުގައި  ީމް މުޙައްމަދު ކޮމިޓީގެ  ްރާ ް އި ި ްފާ އަ

ުން ޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.  އަ

53 ްމެންޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



އަލުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި 11 އޯގަސްޓް 2011 

އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގެ ނިޔަލަށް މިކޮމިޓީގެ ޙާޟިރީ ތިރީގިައ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ބައްދަލުވުންތައް
ބައިވެރިވިބައިވެރިވާންޖެހޭޑިރެކްޓަރުން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

)ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން( 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

99

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

99

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޢަބްދުއްސައްތާރު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

96

އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ 

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

96

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

96

*މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާއި 

ފެބްރުއަރީ  ޑިރެކްޓަރުކަމުން  ވަނީ  މުޙައްމަދު  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް  ގުޅިގެން 

2012 ަގިއ ިއްސތިޢާުފ ެދއްވަާފެއވެ.  މިބަަދާލއުެކ އަލްފާޟުިލ ަޙަސްނ މްުޒީނ 

މުޙައްމަދު ވަނީ ކޮމިޓީއަށް މާރޗް 2012 ގައި ޢައްޔަންކުރެވިފައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ވިސްލް ބްލޯވިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއްިނ 

ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ބެލިއެވެ.  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޓީއަށް 

ބޭންކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

އިތުރަށް  ކޮންޓްރޯލްސް(  )އިންޓަރނަލް  ނިޒާމު  އެކަށައެޅިފައިވާ 

ހަރުދަނާކުރެވުނެވެ. 

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް މިކޮމިޓީއިން 

ކޮށްފައިވެއެވެ.

27 ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި  ■

ޙިއްޞާދާރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ބެލުމުގެގޮތުން،  ■ ކުރިއަށްދާގޮތް  އޮޑިޓް  ބޭންކުގެ 

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް، އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުން

މުޠާލިޢާކުރުން: ■

ބޭންކުގެ 27 ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އާއި 28  ●

ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

ޚާއްސަގޮތުންކުރާ  ● ބޭއްވުނު  ގައި   2011 އޭޕްރިލް 

ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 

ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ●

ބޭންކުގެ ޚަރަދުތައް، ޚާއްޞަކޮށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް 

ކުޑަކުރުމަށް އިސްކަމެއްދީގެން 2011 ވަނަ އަހަރުގެ 

ބަޖެޓް

ބޭންކަށް ތަކެތި ގަންނަ އުޞޫލުތައް ●

ކުއަރޓަރލީ މާލީ ރިޕޯޓުތައް ●

ކުއަރޓަރލީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ●

2012 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭން ●

ފާސްކުރުން: ■

މާލީ  ● އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  ބޭންކުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2010

ހިސާބުތައް

މެނޭޖްމެންޓް  ● އޮޑިޓަރުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2010

ލެޓަރ

2012 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ●

ކުންފުނީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ 
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާ 

ނިޒާމު )އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލްސް(

ބޭންކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

އެކަށައެޅިފައިވާ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިކޮމިޓީއިން 

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ 

އެހީގައި މިނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން މުޠާލިޢާކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ޤަވާޢިދުތަކަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ހިންގުމާއި،  ބޭންކް  އަދި  މާލީ، 

ޢަމަލުކޮށް  އެއަށް  ދެނެގަނެ  ރިސްކް  ބަލާ،  މިންވަރު  ޢަމަލުކުރެވޭ 

އެރިސްކްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނެ އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކުރުން 

ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  އެތެރޭގެ  އަދި  ހިމެނެއެވެ. 

ކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމެންޓާއި ކޮމިޓީއާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވި އަޅަން 

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

54 އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްެމންޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އިސްވެރިޔާ  ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  އޮޑިޓް   ް އިންޓަރނަ ންކުގެ 

ސިޔަން  މިސްޓަރ  (ސީ.އައި.އ)  އޮޑިޓަރ   ް އިންޓަރނަ ީފް 

 ް ްމަންޓް ކޮމިޓީއަ ޯޑުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ  ް ަޔަކޮޑީއަ

އޮޑިޓް  ފާސްކުރެވިފައިވާ  ިގެންވެއެވެ.  ި ާރު ރިޕޯޓުކުރުމުގެ  ސީދާ 

ް އޮޑިޓަރ ކޮންމެ ކުއަރޓަރ  ީފް އިންޓަރަނ ންގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  ްޕ

ް ިރޯޕުޓުކެރެއވެ. ިމޮގުތްނ  ު) ިމކިޮމީޓައ ުްނ ެއއްމަ ެއްއަގިއ (ިތްނ ަމ

 ް ަގަކޮ ފާ ކަންތައްތައް   ެ އަޅަން ފިޔަވަޅު  ުރި  އެރިޕޯޓުތަކުގައި

ޙިއްޞާކުރެވެއެވެ.  ްމަންޓާ  މެނ  ް ުކުރުމަ ޢަމަ  ް ކަންތައްތަކަ އެ 

 ް ާއިމުކުރުމަ ެއް  ުން ރިސްކް ކުޑަކުރެވިފައިވާ މާޙައު ަ މިކަމުގެ ސަ

ިވެގެންދިޔައެވެ. މަގުފަ

އ�ކ�ސ�ޓ�ރނ�ލ� އ�ޑ�ޓ�

އި  ގަ ތު ގޮ ގެ  ން ރު ޓަ ޑި އޮ  ް ރނަ ޓަ ސް ކް އެ ގެ  ކު ން

ަރީ ޢާއުްމ  ް 28 ވަނަ ައ ައުސްކޕަރސް ޢައްޔަންކުރަުމ ޕްރައިޒްވޯޓަރ

ުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޓީއިންވަނީ  ްސާގައި ނިންމުނެވެ. އޮޑިޓް ފެ ަ

ނާއި މިދަިޔ  ަރުގެ އޮޑިޓްގެ ކަންތައް ގެންދާނެގޮތުގެ ްޕ  ވަނަ ައ

ކަންކަމާއިމެދު  ަގަކުރެވިފައިވާ  ފާ ެޓަރގައި  ްމަންޓް  މެނ ަރުގެ  އަ

އޮޑިޓް  އަދި  ްފައެވެ.  ްވަރާކޮ މަ އޮޑިޓަރުންނާއި   ް އެކްސްޓަރނަ

ަރުމަތީން އޮޑިޓަރުންނާއި  ކުރަމުންދިޔައިރުވެސް މިކޮމިޓީންވަނީ އެކިފަ

ްފައެވެ. ްވަރާކޮ މަ

ްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ

އ�ބ�ރ�ހ�މ� މ�ޙ�އ�މ�ދ�
ެއަރޕަރސަން 

ްމަންޓް ކޮމިޓީ  އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ

 

55 ްމެންޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



އ�ޕ�އ�ނ�ޓ�މ�ނ�ޓ�، ނ�މ�ނ�ޝ�ނ�  އ�ނ�ޑ� 
ރ�މ�އ�ނ�ރ�ޝ�ނ� ކ�މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ�ޓ�

ަވާޢިދުގެ 54  ިންގާ  ންކުގެ  ަން (އ.އެން.އާރް) ކޮމެޓީއަކީ  ަން އަދި ރެމިއުނަރ ްޑިވްސްގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނޮމިނ ންކް އޮފް މޯ

ޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގެ 1.8 ވަނަ މާއްދާގައި  ް މާކެޓް ޑިވެ ވަނަ މާއްދާއާއި 63 ވަނަ މާއްދާ އަދި ކެޕިޓަ

ަން  ޯޑުގެ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީއިން ނޮމިނޓިންގ ކޮމެޓީ އާއި ރެމިއުނަރ ާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ަވާ ްފައިވާގޮތުގެ މަތީން އެކު ަޔާންކޮ

ާމުތަކުގެ  މަ އިސް  ިންގުމުގެ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި  ޯޑު  ތެރގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ނޑު  މައިގަ މިކޮމެޓީގެ  ކުރެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކޮމެޓީގެ 

ިމެނެއެވެ. ކޮމެޓީއިން ކުރާމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރގައި ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ައެޅުން  ު  ް ޯޑަ ައި ޑިރެކްޓަރުންގެ  ަވާ ނޑެއް އެކު މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ިމެނެއެވެ.  ާ މިންކުރުން  ަ ިންގުންތެރިކަން  ޯޑުގެ  ަރަކު  ައެޅުން އަދި ކޮންމެ އަ ު  ާ ަ ު ފަރާތްތައް  ި ް ގާ ޯޑަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރގައި 

ަޢާކުރެއެވެ. ނޑު މުރާ ންކުގެ މުވައްފަޒަފުންގެ ގަވާއިދުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ އަދި މިކޮމެޓީއިން 

ްފައިވާ  ަޔާންކޮ ަވާޢިދުގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި  ިންގާ  ންކުގެ 

ިއްޔަތްތަކާއި ޒިންމާތަކީަކ ގޮތުގެ މަތީން މިކޮމިޓީގެ މައަިގނޑު މަސްއ

ަޅާނެ  ަ ު ު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން  ިއް މުސްތަ   ( )

ިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުން  ް ަގަކޮ ނޑިޑޓުން ފާ ކެ

ް އެގްޒެކެޓިވް  ީގެންވާ ގޮތަކަ ޯޑުގައި އެކަ ޑިރެކްޓަރުންގެ    ( )

ިންގާ  ްޓަކައި  ިމެނުމަ ަރުން  އަދި އެގްޒެކެޓިވްނން މެމް

ުރި  ަޔާން ކުރާ ސިފަތައް ަވާޢިދުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގައި 

ްޓަކައި ސަރުކާރުން  ް ޢައްޔަންކުރުމަ ޯޑަ ުންގެ ތެރެއިން  މީ

ަގަކުރުން  ފާ ނޑިޑޓުން  ކެ ީގެންވާ  އެކަ ަޅަން  ަ ު

މަދުވެގެން 14  ްޓަކައި  ވިސްނުމަ މިގޮތުން ސަރުކާރުން 

ެޅުން ަ ު ނަން 

ް ސަރުކާރުންނާއި އާންމު ޙިއްޞާދާރުން  ިމެނުމަ ޯޑުގައި  (ނ) 

 ާ ުރި ުރި ސިފައާއި ތަ ައިގައި ނޑިޑޓުންގެ ކި ަޅާ ކެ ަ ު

 ް ް ޙިއްޞާދާރުންނަ ަޢާކޮ ްސާގެ ކުރިން މުރާ ަ އާންމު 

ަވަރުކުރުން  މާތުކަން ކަ މާތަކީ ތެދު މަޢު ްދެވ މަޢު ފޯރުކޮ

އަދި

މަތީން  މާއްދާގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ  ަވާޢިދުގެ   ިންގާ  (ރ) 

ިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ މެނ

ްޓަކައި  ނޑައެޅުމަ ކަ ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާނެ  ޯޑުން 

ްމާއި  ޢި ީގެންވާ  އެކަ ދާއިރާއިން  ންކިންގ  ަޅާނެ  ަ ު

ަގަ ކުރުން. ިފައިވާ ކެންޑިޑޓުން ފާ ި  ާ ުރި ތަ

ކ�މ�ޓ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ�ގ�ތ� ޙ�ޟ�ރ�

ިެގނިްދޔަީއ  ވަނަ އ.އެން.އާރް ކޮމިޓީާއއި  ަރު ފެ  ވަނަ އަ

ެނުއަރީ   ެވެ.   ިމެނގަޮތ ަރުން  އެކު ތިރީގައިވާ  މްެމ

ް މި ކޮމިޓީގައި  ަ ިގެން  އޯގަސްޓް  ގެ ނިޔަ އިން ފެ

ިރީ ތިރީގައިމިވަނީއެވެ. ަރުންގެ ޙާ ިމެނިވަޑައިގެންނެވި މެމް

ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ�ނ�
ބ�އ�ދ�ލ�ވ�ނ�ތ�އ�

ހ�ޟ�ރ�ވ�ހ�ޟ�ރ�ވ�ނ�ޖ�ހ�
ް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު  ި ްފާ އަ

ެއަރޕަރސަން)  (ކޮމިޓީގެ 

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1111

ީމް މުޙައްމަދު  ްރާ ް އި ި ްފާ އަ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1111

ް މުޙައްމަދު  ި ްފާ އަ

ްދުއްސައްތާރު ޢަ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1110

ް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު ި ްފާ އަ

ިންގުމުގެ ދާއިރާގައި   ު ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1110

ް މުޙައްމަދު  ި ްފާ އަ

ީމް  ްރާ ް އި ައި

ިންގުމުގެ  ުނން  ިއް މުސްތަ

ިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ދާއިރާގައި 
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56 ަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ަން  އެންޑް ރެމިއުނަރ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ނޮމިނ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



އާންމު  އަހަރީ  ވަނަ   28 ބޭއްވުނު  ގައި   2011 އޯގަސްޓް   10

ޖަލްސާއަށްފަހު ކޮމިޓީ ވަނީ އަލުން އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 11 އޯގަސްޓް 

2011 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގެ ނިޔަލަށް، 05 ވަނަ ދައުރްަށ 

އެކުލަވާލެވުނު އޭ.އެން.އާރް ކޮމިޓީގެ ޙާޟިރީ ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުން
ބައްދަލުވުންތައް

ހާޟިރުވިހާޟިރުވާންޖެހޭ
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 

)ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން(

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ 

99

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

97

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަހީމް

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

99

އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

މުޒްނީ މުޙައްމަދު

މުސްތަޤިއްލު، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

99

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

ޖައިޝް އިބްރާހީމް

މުސްތަޤިއްލުނޫން، ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
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*މިނިސްޓަރ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާއި 

ފެބްރުއަރީ  ޑިރެކްޓަރުކަމުން  ވަނީ  މުޙައްމަދު  އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް  ގުޅިގެން 

މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މިބަދަލާއެކު  ދެއްވާފައެވެ.   އިސްތިޢުފާ  ގައި   2012

މާރޗް  މަޤާމަށް  ޗެއަރޕާސަންގެ  ހިމަނައި  ކޮމިޓީގައި  ވަނީ  ޢަބްދުއްސައްތާރު 

2012 ގައި ޢައްޔަންކުރެވިފައެވެ.

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ަކނޑައަޅާފައިވީަނ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މާއްދާއާ  ވަނަ   63 ޤަވާޢިދުގެ  ހިންގާ  ބޭންކުގެ 

މަތީންނެވެ.

ރުފިޔާގެ   7,000/- މަހަކު  ޑިރެކްޓަރަކަށްވެސް  ކޮންމެ  މިގޮތުން، 

ޢިނާޔަތެއް ދެވެއެވެ. އަދި ޗެއަރމަންއަށް ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގިައ 

މަހަކު -/3,000 ރުފިޔާ ދެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ 

މެމަްބރުްނ ހާޟިުރވާ ކޮންމެ ކޮމިޓީ ޖަލްސާއަކަްށ -/2,000 ރުފިޔާގެ 

ޢިނާޔަތެއް ދެވެއެވެ.  

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 01 ޖެނުއަރީ 2011 އިން 31 ޑިސެމްބުަރ 

ޑިރެކްޓަރާއި  މެނޭޖިންގ  ޑިރެކްޓަރުންނާއި،  ނިޔަލަށް  ގެ   2011

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނަށް ދެވުނު މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

ޢިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމްލައެވެ.

ތަފްޞީލް
ޢަދަދު

)ރުފިޔާއިން(
ޑިރެކްޓަރުންނަށް )ބޯޑާއި ސަބްކޮމިޓީ 

-/1,311,640ބައްދަލުވުންތަކަށް(
-/5,460,738ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން

ޯބޑުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކް ހިންގުމަކީ 

އަބުަދެވްސ ބޭްނުކްނ ަވަރްށ އިސްކެަމއްދޭ ކަމެކެވެ. ިމޮގުތްނ ޭބްނުކެގ 

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 2011 

މުޅި  އަދި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުއާޓަރގައި  ވަނަ   03 އަހަރުގެ  ވަނަ 

ބޯޑުގެ ފެންވަރު ބެލުނެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޯޑުގައި 

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ބޭންކުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުން 

ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މރ. ގަނޭސަން ސުބްރަމާންޔަމް 16 

އޯގަސްޓް 2010 ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ނިމިގެންދިޔަ 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ  އެއް  ސީ.އީ.އޯ  އައު  ކޮމިޓީއިންވަނީ  އަހަރު 

މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މިމަޤާމަށް އައު ސީ.އީ.އޯ، މރ. ޕީޓަރ ހޯޓަން 

ޢައްޔަންކުރެވުނީ 24 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައެވެ. ބޭންކުގެ ނަތީޖާއަށް 

ބިނާކުރެވިފައިވާ މުސާރައެއްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޯނަސް ޕެކޭޖެއްވަނީ 

ނޑުގައި ހިމަނާފައެވެ. އެބޭފުޅާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ރީޓެއިލް  ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރެއް  ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް 

އެމަޤާމަށް  މެކްފާލެން  އެލެން  ނިމި މރ.  އަހަރުތެރޭގައި  މިދިޔަ  

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 24 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައެވެ.

57 އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ނޮމިނޭޝަން  އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އ�ތ�ރ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ�

ތިރީގައި  ކަންތައްތައް  ެން  ެނި އެ ކުރެވުނު  ކޮމިޓީއިން 

ަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.

ްވާ  ■ ކަމަ ެއް  ކުންފުން ާތުގެ  ވި އިނގިރސި 

 ެ މުވައްޒަފުންނާ ންކުގެ  ަރޓްސް  ރޮ ަންޓާރ 

 ް ޢައްޔަންކޮ ކަމުގައި  ްޓަންޓެއް  ކޮންސަ ކަންކަމުގެ 

ަރުމަތިން  އެކިފަ ުތަކާއިމެދު  ަދަ  ެ ްގެންނަން ންކަ

ުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ  ަރޓްސް އާ ޙަވާ ްވަރާކުރުން. ރޮ މަ

ެދުމާއި  ިއްޔަތުގެ އޮޑިޓެއް  ި ތެރގައި މުވައްޒަފުންގެ ގާ

ުރި  ގުޅުން ުތަކާއި  ަދަ ގެންނަންނިންމާފައިވާ   ް ންކަ

ތަމްރީން  އައު  ިންގުމާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީން 

ިމެނެއެވެ.  ާއިމުކުރުން  އާދަކާދައެއް 

ފުޅުން  ■ އައު   ް ކޮމިޓީއަ އެގްޒެކެޓިވް  ންކުގެ 

ޢައްޔަންކުރުން.

ގުޅގޮތުން  ■ ުކުރުމާ  ަދަ ނޑު  އޮނިގަ ންކުގެ 

ްވަރާކުރުން. މަ

ކޮމިޓީގެ  ަން  ރެމިއުނަރ އެންޑް  ަން  ނޮމިނ އެޕޮއިންޓްމެންޓް 

ފަރާތުން

އ�ލ�ފ�ޟ�ލ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ޢ�ބ�ދ�އ�ސ�އ�ތ�ރ� 
ެއަރޕަރސަން 

ަން ކޮމިޓީ  ަން އެންޑް ރެމިއުނަރ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ނޮމިނ

58 ަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ަން  އެންޑް ރެމިއުނަރ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ނޮމިނ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



މ�ލ� ބ�ޔ�ނ�ތ�އ�



މ�ސ�ތ�ޤ�އ�ލ� އ�ޑ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ރ�ޕ�ޓ�
ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�ނ�ށ�އ�   �ގ ޕލކ  މ�ލ�ޑ�ވ�ސ�  އ�ފ�  ބ�ނ�ކ� 

ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ބ�ޑ�ށ�

ަރުގެ  ް ނިމުނު އަ ަ ަރު  ގެ ނިޔަ 31 ޑިސެމް  .1

ަޔާނާއި  ަރުގެ އާމްދަނީގެ  ު ނިމުނު އަ ީޓާއި އެދުވަ ެންސް  ެ

ފައިސާ  ަޔާނާއި  ުގެ  ަދަ އައި   ް ަ ރައުސްމާ ޙިއްޞާދާރުންގެ 

 ު ިސާ ިއްމު  މު ަޔާންތަކާއިގުޅ  މި  ަޔާނާއި  ދައުރުވިގޮތުގެ 

 ު ާޞާއާއި ތަފްޞީ ު ުއްޓުމުގެ އެކައުންޓިންގ ސިޔާސަތުތަކުގެ  ެ ެ

ްފީމެވެ.   ނޑުމެން އޮޑިޓް ކޮ ަޔާންތައް އަޅުގަ  ީ ިމެނ މާ ނޯޓްތައް 

 �ފ�ރ�ތ�ގ ހ�ނ�ގ�ވ�  ކ�ނ�ފ�ނ�  ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ�އ�  ބ�ޔ�ނ�ތ�އ�  މ�ލ� 
މ�ސ�އ�ލ�އ�ޔ�ތ�

ޓިންގ  ޕޯ ރި  ް ަ ފައިނން  ް ނަ ަ އިންޓަރނ  .2

 ް ސްޓނަްޑރޑްސް (އައި.އެފް.އާރް.އެސް) ގެ މިނަްގނޑުތަކާއި އެއްގަޮތ

އިންސްޓްރުމެންޓްސް    ް ަ ފައިނން  39 އައި.އ.އެސް  އަދި 

ަތްތައް  ވަޞީ  ީ (މާ ަރމަންޓް  މެ އެންޑް  ަން  ރެކޮގްނި

ާގަތުމާއި މިންކުރުން) މިމިނަްގނޑުތަކާއިވެސް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތްީނ  ަ

އުފެއްދުންތެރިނން  ގައި  ަރު   ޑިސެމް  31 ުގެނެވި  ަދަ

ންކެުގ  ުޔާއިއެކު  ިފައިވާ ވަގުތީ  ި ެދުމުގައި  ަން  ް ޕްރިޮވ ޯނުތަަކ

 ް ތައްޔާރުކޮ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ތެދުވެރިކަމާއި  ަޔާންތައް   ީ މާ

 ީ މާ މިގޮތުން  ިއްޔަތެކެވެ.  މަސްއ ްމަންޓުގެ  މެނ ެޅުމަކީ  ަ ު

ުން މިންކުރުމުގެ  ަޔާންތަކާއި ގުޅ ނޯޓުގެ 2.1 ގައި ދަރަނީގެ ގެއް

 ް ަ ފައިނން ްފައިވަނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް 7  ަޔާންކޮ ގޮތްތައް 

ަތްތައް   ވަޞީ  ީ (މާ ަރ  ޯ ޑިސްކް އިންސްޓްރުމެންޓްސް 

ެގ  ިރްާއ ަޔާންކުރުންތައް) މިނަްގނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އަދި ދެިވ

ެވެ.  ) އާ އެއްގަޮތ ަރު   ާނނު ންަނ ާނނު (  ެ  ާ ކުންފްުނ

ް ގެންދިއުމުގިައ  ުތައް ކުރަިއ ާިސ  ީ ިއްޔަތްތަކުގެ ތެރގައި ާމ މިމަސްއ

 ް ތަންފީޒުކުރުމަ އެގޮތްތައް  ރވުމާއި  ގޮތްތައް  ުކުރާނެ  ިސާ

ުތައް ތެދުވެރިކަމާއި  ިސާ ެދިފައިވާ  ނޑައެޅުމާއި  ސިޔާސަތުތައް ކަ

ަޔާންތަކަކީ   ެ ުތަކާއި ިސާ އެ ެޅުމާއި  ަ ު އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

ިމެނެނ  ުމެއް ުނ ގަސްދުގައި ނުވަތަ ނނގި ނަމަވެސް އެއްވެސް އޮޅާުވ

ަމައެއާއެކު  ިމެނެއެވެ.  އެރުވުން  ީންކަން  ޔަ ަޔާންތަކެއްކަމުގެ 

ީގެންވާ ސިޔާސަތުތައް  ުކުރުމުގެ އެންމެ އެކަ ިސާ  ް އޮޑިޓް ކުރުމަ

 ެ ްިއ ެ ުތައް އަންދާޒާކުރަން  ާިސ ުކުރުމިާއ  ް ޢަަމ ރާވިައ އެގޮތްތަަކ

ީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަންތްައ  ަތަކާއި ގުޅގޮތުން އަެކ ިނދެއްގައި އާެޙ

ިމެނެއެވެ. ް ގެންދިޔުންވެސް  ކުރިއަ

އ�ޑ�ޓ�ރ�ނ�ގ� މ�ސ�އ�ލ�އ�ޔ�ތ�

ކުރި  ނޑުމެން  އަޅުގަ ިއްޔަތަކީ  މަސްއ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ  .3

ުތަކާއިމުެދ  ާިސ ިމެނ  ަޔާންތަކުގައި   ީ ް ާމ ިނޮާކ  ް ަ އޮޑިޓްގެ މްައ

ަޔާންކުރުމެވެ. މިއޮޑިޓް ގެ މަސައްކަތްތައް  ނޑުމެން ދެކގޮތް  އަޅުގަ

 ް ަނަ އިންޓަރނ ގެންގޮސްފައިވަނީ   ް ކުރިއަ ނޑުމެން  އަޅުގަ

ގެންގުޅ  ކުރުމުގައި  (އޮޑިޓް  އޮޑިޓިންގ  އޮފް  ރޑްސް  ސްޓންޑަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.  އާ  ނޑުތައް)  މިންގަ ްވާމީ  ްއަ ައިނަ

ުތަކަކީ  ިސާ  ީ މާ ެޅ  ަ ު ުން  ދަ ނޑުތަކުގެ  މިންގަ މިދެންނެވި 

ަޔާންތަކެއްކަން  ެޅިފައިވާ  ަ ު ީންކަމާއެކު  އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތި ޔަ

ރާވައި  ކަންތައްތައް  އޮޑިޓްކުރުމުގެ  މަތީން  ަވަރުވާނގޮތެއްގެ  ކަ

ަޔާންތަކުގައި   ީ ާޒިމުކުރެއެވެ. މިގޮތުން މާ ް ގެންދިއުން  ކުރިއަ

ެކިތްައ   ެ ައިތަކިާއ ާޢިއުކުރެވިފައިވާ  ާފައިވާ ޢަދަދުތަކާއި  ާަވ އުެކ

ުތަކެއްގެ މަތީން އޮޑިޓުކުރެވެއެވެ. އިަދ  ެވ އުޞ ާަވ ު އުެކ ަްފ ޯދަުމ

ިނާވެފައިވަނީ އޮޑިޓަރްުނ  ުތައް  ްތިޔާރުކުރެވ އުޞ ް ިއ އޮޑިޓްކުރަުމ

ަޔާންތަކުގައި ގަސްދުގައި ނުވަތަ ނނިގ   ީ ް ާމ ަ ނިންމާގޮތުގެ މްައ

 ް ެވިދާނެ ކަމުގެ ރިސްކަ ަވާ ަޔާނެއް އެކު ނަމަވެސް ޞައްޙަނން 

ުތްައ  ާިސ ްގެންނެވެ. މިފަދަ ރިސްކްތައް ދިރާސާކުރުމުގިައ  ރިޢާޔަތޮްކ

ތަނުގެ  ެޅުމުގައި  ަ ު ައެޅުމާއި  އެކަ ަޔާންތައް   ީ މާ ނިންމުމާއި 

 ް ނަ މިންވަަރ ް އަެކ ަރުދަނާ ކަަމ ުތަކުގެ  އެތެރގެ ސިޔާސަތާއި އުޞ

ުތްައ  ަާތ ގުޅ ޮގތްުނ އިޮޑޓެްގ އުޞ ެެވީނ ާޙ ެ  ް ެވެއެވެ. މޮިގަތ ެ

ަރުދާަނ  ނުމުގައެވެ. އެތެރގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ  ައެޅުމުގެ  ރާވައި އަެކ

ުކުރުމުގިައ  ާިސ ުޞަދެއްގައެއް ނނެވެ.  ަފައެއް ދިނުމުގެ ަމ ކަމާއިމެދު 

 ާ ަ ީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކެއޯްތ ރާވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ އެންމެ އަެކ

ީގެންވތޯ އާއި  ުތައް އެކަ ިސާ ްފައިވާ  ްމަންޓުން އަންދާޒާ ކޮ މެނ

ެވނެއެވެ. ެ  ް ާ ކަމެއްވެސް އޮޑިޓަރުނަްނ ިުރ ަޔާންތަކާއި ގުޅ   ީ ާމ

ޯދިފައިވާ އޮޑްިޓ   ް ުކުރާ ގޮތުގައި އަޅަުގނޑުމެނަްނ ަ އަޅަުގނޑުމެން 

ު އެ އަސާސެއްގެ  ްފަ ް މިއޮޑިޓަ ީގެންވާގޮތަ ެކިތަކަކީ އެންމެ އެކަ

އޮޕީނިއަން  އޮޑިޓް  ިފައިޑް  ކޮ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ  ް ިނާކޮ  ް ަ މައް

ެކިތަކެކެވެ. ީގެންވާ  ް ފުދ އަދި އެކަ ާމަކުރުމަ

އ�ޕ�ނ�އ�ނ�

އައި.އ.އެސް  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ދެކގޮތް  ނޑުމެން  އަޅުގަ  .4

އެންޑް  ަން  ރެކޮގްނި އިންސްޓްރުމެންޓްސް   ް ަ ފައިނން  39

60 ު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ިއް މުސްތަ ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ



މިންކުރުން( ބަލާގަތުމާއި   - ވަޞީލަތްތައް  )މާލީ  މެޝަރމަންޓް” 

ގުޅޭ ނޯޓް  ބަޔާންތަކާއި  މާލީ  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލާ  އަށް ގެނެވިފައިވާ 

ފުރިހަމަކަމާއި  މަޢުލޫމާތުގެ  ހާމަކުރެވިފައިވާ  ގައި   2.1 ނަންބަރު 

އައި. އެކުލަވާލުމުގައި  ބަޔާންތައް  މާލީ  ހިމަނާފައިވާ  މިރިޕޯޓާއެކު 

އިންސްޓްރުމެންޓްސް-  “ފައިނޭންޝަލް   7 އެފް.އާރް.އެސް 

ޑިސްކްލޯޝަރ” )މާލީ ވަޞީލަތްތައް - ހާމަކުރުން( ގެ މިނަްގނޑުތަކްަށ 

ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަޅަުގނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި މިރިޕޯޓްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށައަޅާފައާިވ 

ޑިސެމްބަރު   31 ބަޔާނަކީ  ދައުރުވާގޮތުގެ  ފައިސާ  ހިސާބުތަކާއި 

2011 ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ މާލީ ޙާލަތު 

އިންސާފުވެރި އަދި ތެދުވެރި ގޮތެއްގައި ދައްކައިދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައާިވ 

ހިސާބުތަކެކެވެ. އަދި އެބަޔާންތަކަކީ:

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްްސ  )ހ(  

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން  )އައި.އެފް.އާރް.އެސް( ގެ މިންގަ

މިހިސާބުތަކަކީ  ނަމަވެސް  ތަކެކެވެ.  ބަޔާން  އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

އިޞްލާޙް  ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ   ތިރީގައި 

ކުރެވިފައިވާ ބަޔާންތަކެކެވެ.

“ފައިނޭންޝަލް   -  39 އައި.އޭ.އެސް   -

އިންސްޓްރުމެންޓްސް- ރެކޮގްނިޝަން އެންޑް މެޝަރމަންޓް” 

މިންކުރުން(  ބަލާގަތުމާއި  ވަޞީލަތްތައް  )މާލީ 

އެމް.އެމް.އޭގެ  އެކުލެވިފައިވާ  އެއްގޮތްވާގޮތަށް  އާއި 

ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން ނަންބަރު 5/2009 “އެސްެޓ 

ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްރޮވިޜަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝްަނ 

ދެއްވާފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމުގައި  އަށް  އިންޓަރެސްޓް”  އޮފް 

ގައި  ޑިސެމްބަރު 2010   31 ލުއިގެ ސަބަބުން  ވަގުތީ 

ނިމިގެންދިޔަ  މާލީ އަހަރު އިސްތިސްނާކޮށް؛ އަދި

CN- ނަންބަރު  ސާކިއުލަރ  އެމް.އެމް.އޭގެ   -

ގްރޭޑިންގ  ރިސްކް  “ކްރެޑިޓް   CBSS/2009/05

އެންޑް ޕްރޮވިޜަން ރިކުއަމަންޓްސް” ގެދަށުން އައި.އެފް.

އާރ.އެސް 07 - “ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް- 

ޑިސްކްލޯޝަރ” )މާލީ ވަޞީލަތްތައް - ހާމަކުރުން( ގެ 

މިނަްގނޑުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.

)ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ބޭހޭ  ކުންފުންޏާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ށ(  

ނަންބަރު 10/96( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ބަޔާންތަކެކެވެ.

ޤަވާޢިދު ލާޒިމުކުރާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއިގުޅޭ ރިޯޕޓް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ޤަވާޢިދު   .5

ލާރޖް  އެންޑް  ބޮރޯވަރ  “ސިންގަލް   ،02-2009 ނަމްބަރ 

އެކްސްޕޯޝަރ ލިމިޓްސް” )އެއްފަރާތަކަށް އަދި ދަރަންޏަށްނެގޭނެ އެނެްމ 

މަތީ މިންވަރު(، ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެއްކުންފުންޏަކަށް 

އެއްބަސްވެފައިވާ  ދޫކުރަން  އަދި  ދޫކުރެވިފައިވާ  އެއްވަގުތެއްގައި 

އިންސައްތައަށްވުރެ   40 ރައުސްމާލުގެ  ބޭންކުގެ  ޢަދަދު  ދަރަނީގެ 

ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޤަވާޢިދު ބުނާގޮތުން ބޭންކެުގ 

ރައުސްމާލުގެ 30 އިންސައްތައާއެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް އެކަކަށް ދަރަނީގެ 

ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދޫކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 150 

އިންސައްތައަށް ވުރެ އަގުހުރި ރަހުނެއް ބޭންކަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

ދަރަނި  ކުންފުންޏެއްގެ  ފަސް  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  އެހެންނަމަވެސް 

އެންމެ މަތީ މިންވަރަށްވުރެ 810,621,225 ރުފިޔާ އިތުރެވެ. އަދި 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ދަރިަނ 

335,985,333 ރުފިޔާ އިތުރެވެ.

މާއްދާގެ މުހިއްމުކަން

އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ގައި  30 ޖޫން 2011   .6

ބައެއް  ފަހު  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ބޭންކުގެ  އިން  )އެމް.އެމް.އޭ( 

އުފެއްދުންތެރި  މިގޮތުން  ޖެހުނެވެ.  ބަޔާންކުރަން  އަލުން  ލޯނުތައް 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހުރި 564,325,849 ރުފިޔާ ހާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ 

ލޯނަށް، 863,808,477 ރުފިޔާ ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ލޯނަށް 

އަދި 46,434,977 ރުފިޔާ ޔަޤީންކަންކުޑަ ލޯނަށް 31 ޑިސެމްބަރު 

2011 ގައި ބަދަލުކުރަންޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ ލޯނުގެ ތެރެއްިނ 

93,258,099 ރުފިޔާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ލޯނަށް ބަދަލުކުރްަނ 

ނުވުމާއިއެކު،  ޢަމަލުކުރެވިފައި  ފުރިހަމައަށް  ބަދަލަށް  މި  ޖެހެއެވެ. 

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ޢަދަދު 

އަހަރު ނިމުނުއިރު 180,800,211 ރުފިޔާ މަދުވެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ 

ދީފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ   2012 ޑިސެމްބަރު   31 އިން  އެމް.އެމް.އޭ 

ލުއިގެ ސަބަބުން މި ޢަދަދު ހިސާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް
24 މެއި 2012

މާލެ

61 މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



އ�މ�ދ�ނ�ގ� ބ�ޔ�ނ�
31 ޑ�ސ�މ�ބ�ރ��ގ�އ� ނ�މ�ނ� އ�ހ�ރ�

ި ރުފިޔާއިން) ާ ޢަދަދެއް ދިވެ ުރި ) 
20112010ނ�ޓ�

 830,194,571  1,074,778,558 6ޖ�މ�ލ� އ�މ�ދ�ނ�

ި އާމްދަނީ  581,951,055  643,091,489 7އިންޓަރެސްޓާއި އެފަދަ ގޮތްގޮތުން 

ުތައް ާ ެން  ެނި ަރަދާއި އެފަދަ އެ  (175,738,369) (165,713,350)7އިންޓަރެސްޓް 

 406,212,686  477,378,139 7އ�ނ�ޓ�ރ�ސ�ޓ�ށ� ލ�ބ�ނ� ސ�ފ� އ�މ�ދ�ނ�

ުނު އާމްދަނީ ި ަނުގެ ގޮތުގައި   213,479,325  286,345,131 8ފީ އާއި ކޮމި

ދަވި ަނުގެ ގޮތުގައި  (87,853,573) (112,350,425)8ފީ އާއި ކޮމި

 125,625,752  173,994,706 ފ�އ�އ� ކ�މ�ޝ�ނ�ށ� ލ�ބ�ނ� ސ�ފ� އ�މ�ދ�ނ�

ުނު އާމްދަނީ ި  ް 54,914  121,262 9ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަ

ުނު ސާފު އާމްދަނީ ި ާތުތަކުން  9,265,839  40,859,263 ރުފައިސާގެ މުޢާމަ

ެން އާމްދަނީ ެނި ުނު އެ ި 25,443,438  104,361,413 ިންގުމުން 

 566,602,629  796,714,783 ހ�ނ�ގ�މ�ނ� ލ�ބ�ނ� ޖ�މ�ލ� އ�މ�ދ�ނ�

ކ�ނޑ�ނ�: ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ�ށ� ހ�ދ�ވ�
ަރަދުތައް ިނގި   ް  (146,744,765) (156,564,947)11މުވައްޒަފުންނަ

ަރަދުތައް ިނގި   ް ަ  (64,708,958) (63,733,175)12ޢިމާރާތާއި ތަކެއް

ަން ެދި ޕްރޮވި  ް ޯނުތަކަ  (214,478,921) (511,458,567)13އުފެއްދުންތެރިނން 

ަރަދުތައް ެން  ެނި ެ އެ  (53,396,277) (57,660,511)14ިންގުމާ

 87,273,708  7,297,583 ޓ�ކ�ސ� ނ�ގ�މ�ގ� ކ�ރ�ނ� ފ�އ�ދ�

ދަވި  ް  (36,287,477) (7,297,583)15އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ދެއްކުމަ

 50,986,231  - އ�ހ�ރ�ގ� ސ�ފ� ފ�އ�ދ�

ުނު ފައިދާ   އަސާސީ ެ  ް  9  - 17ޙިއްޞާ އަކަ

ައެކެވެ. ިއްމު  ަޔާންތަކުގެ މު  ީ ްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާ ަޔާންކޮ ޞަފްޙާ 61 އިން  ގައި 

ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ
62 ަޔާންތައް  ީ މާ



ބ�ލ�ނ�ސ� ޝ�ޓ�
ަރުުގައި    31 ޑިސެމް

ި ރުފިޔާއިން) ާ ޢަދަދެއް ދިވެ ުރި )

2010 2011 ނ�ޓ�

އ�ސ�ޓ�ތ�އ�
ުރި ެން ި  1,355,760,749  1,553,702,352 18ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގައި 

ުރި ްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި  1,701,520,810  2,055,257,149 19މޯ

ް ން ްސް އޮފް އެކްސް ި22 11,244,625 17,577,667 

 5,184,839,566  5,048,491,204 23ޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

ީ އެސެޓްތައް ެއްޓިފައިވާ މާ ެ ަމަވަންދެން   430,705,731  403,264,985 26މުއްދަތު 

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ުރި ެވެން  5,079,115  319,246 27 ވިއްކާ

ުރި އެސެޓްތައް ުނުގެ ގޮތުގައި  199,095,018  - 28ރަ

ާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް  89,079,926  84,440,819 29ޕްރޮޕަރޓީ ޕް

ް އެސެޓްސް ް ި  31,929,075  25,251,837 30އިންޓން

ްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް  258,615,311  251,343,102 35ދެއްކުން ފަސްކޮ

ެން އެސެޓްތައް ެނި  77,124,883  130,696,864 31އެ

 9,351,327,851  9,564,012,183 އ�ސ�ޓ�ތ�ކ�ގ� ޖ�މ�ލ�

ލ�އ�ބ�ލ�ޓ�ތ�އ�
ުރި ްފައި ންކް ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮ  7,012,578,842  7,518,761,713 32ނޮން

ަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑީއަން އެކައުންޓް ްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެން  19,767,111  59,294,021 33މޯ

ުރާ ދައްކަންނެގި ފައިސާ  1,260,367,977  959,440,840 34އަނ

ުކުރުންތައް ަ ްތަކާއި  ި ުރި  ުން ދައްކަން ްސީގެ ދަ  18,831,478  11,022,403 އެ

ިޓީތައް ި ައި ެން  ެނި  193,033,795  245,543,457 36އެ

ާރުގެ ޓެކްސް  76,472,106  - މި

ެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ް ދން  3,396,537  3,069,744 ޙިއްޞާދާރުންނަ

 8,584,447,846  8,797,132,178 ލ�އ�ބ�ލ�ޓ� ތ�ކ�ގ� ޖ�މ�ލ�

ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�ގ� ފ�އ�ސ�
ު  269,096,000  269,096,000 37ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާ

ުރި ް ް ވުރެ އިތުރަ  93,000,000  93,000,000 37ޙިއްޞާގެ މނުމަތީއަގަ

ް ރިޒަރވް   156,000,000  156,000,000 39ާނނީ އަދި އެސައިންޑް ކެޕިޓަ

 248,784,005  248,784,005 39އާންމު ރިޒަރވް

 766,880,005  766,880,005 ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�ގ� ފ�އ�ސ�ގ� ޖ�މ�ލ�

 9,351,327,851  9,564,012,183 ލ�އ�ބ�ލ�ޓ�ތ�ކ�އ� ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�ގ� ފ�އ�ސ�ގ� ޖ�މ�ލ�

ެންސީތައް  798,525,011  895,838,101 41 - 40ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮންޓިން

ފަރާތުން  ޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އަދި  ަޔާންތަކެކެވެ.  ްފައިވާ  ފާސްކޮ ޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގައި  މެއި    23 ަޔާންތަކަކީ   ީ މާ މި 

ަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފައިވަނީ މި

ޯޓަންަސަންތާ ތެނަކން ާމް ޙަސަންޕީޓަރ  ި ްދު  ޢަ

ް އޮފިސަރ ަ ެއަރމަންީފް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރީފް ފައިނން

                                                          

ައެކެވެ. ިއްމު  ަޔާންތަކުގެ މު  ީ ްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާ ަޔާންކޮ ޞަފްޙާ 61 އިން  ގައި 

ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ
63 ަޔާންތައް  ީ މާ



ފ�އ�ސ� ދ�އ�ރ�ވ�ގ�ތ�ގ� ބ�ޔ�ނ�
31 ޑ�ސ�މ�ބ�ރ��ގ�އ� ނ�މ�ނ� އ�ހ�ރ� 

ި ރުފިޔާއިން) ާ ޢަދަދެއް ދިވެ ުރި ) 
20112010ނ�ޓ�

ހ�ނ�ގ� ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ކ�ނ� ދ�އ�ރ�ވ� ފ�އ�ސ�
ުނު  ި  ް 577,330,075  627,797,277 އިންޓަރެސްޓަ

ުނު  ި  ް ަނަ 125,625,752  173,994,706 ފީއާއި ކޮމި

54,914  121,262 ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ އާމްދަނީ

ުނު ސާފު އާމްދަނީ ި ާތްތަކުން  9,265,839  40,859,263 ރު ފައިސާގެ މުޢާމަ

ެން އާމްދަނީ ެނި ުނު އެ ި 18,257,372  20,097,954 ިންގުމުން 

ް ދެވުނު  (189,077,181) (165,713,350)އިންޓަރެސްޓަ

ަރަދުތައް ެން  ެނި ރައާއި އެ ް ދެވުނު އު (166,308,991) (246,964,081)މުވައްޒަފުންނަ

 ު ަދަ ް އައި  ިޓީތަކަ ި ައި ިންގުމުން އެސެޓްތަކާއި 

ިންގި ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ  375,147,780  450,193,031 42އައުމުގެކުރިން 

ހ�ނ�ގ�މ�ނ� އ�ސ�ޓ�ތ�ކ�ށ�އ� ލ�އ�ބ�ލ�ޓ�ތ�ކ�ށ� އ�އ� ބ�ދ�ލ�
ުރި ރިޒާވުން (އިތުރުވި)  މަދުވި 533,000,527  (353,736,339)އެމް.އެމް.އ ގައި

ޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން (އިތުރުވި)  މަދުވި ް ދކުރެވުނު  327,967,191  (269,219,672)ކަސްޓަމަރުންނަ

ް (އިތުރުވި)  މަދުވި ެން އެސެޓްތަކަ ެނި (15,517,900) (53,447,671)އެ

ުރި ފައިސާ (އިތުރުވި)  މަދުވި ް ދން  (813,605,959) 506,182,871 ކަސްޓަމަރުންނަ

ް އިތުރުވި ަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑީއަން އެކައުންޓްއަ ްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެން  19,767,111  39,526,910 މޯ

ް އިތުރުވި  (މަދުވި) ިޓީތަކަ ި ައި ެން  ެނި  (3,687,437) 46,342,539 އެ

ަ ުމް ިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ސާފު  423,071,313 365,841,669 ޓެކްސްގެ ކުރިން 

 (28,382,335) (76,497,480)އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި

ަ ުމް  394,688,978  289,344,189 ިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާގެ ސާފު 

އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�ކ�ރ�މ�ގ� ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ކ�ނ� ދ�އ�ރ�ވ� ފ�އ�ސ�
ދަވި  ް ާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަ  (57,057,662) (13,942,097)ޕްރޮޕަރޓީ ޕް

ދަވި  ް ް އެސެޓްސް ގަތުމަ ް ި  (5,297,128) (2,745,843)އިންޓން

ުނު ި ާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން   80,588  3,520 ޕްރޮޕަރޓީ ޕް

ުގައި އިންވެސްޓުކުރި ި ަރީ  ްވުރެދިގު ޓްރެ ަ ީ މުއްދަތު ތިންމަ ީ  (629,800,749) 226,535,764 ތަޞައްރަފް ފުދ ޙަ

ަ ުމް ނުންކުރެވުނު) ފައިސާގެ ސާފު   (692,074,951) 209,851,344 އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި  (

މ�ލ� ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ކ�ނ� ދ�އ�ރ�ވ� ފ�އ�ސ�
ުނު ި ުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާގެގޮތުގައި  64,000,000  36,827,599 އަނ

ުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާއިން ދެއްކުނު  (358,818,782) (337,754,736)އަނ

ް ދކުރެވުނު  (1,461,958) (326,793)ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަ

ަ ުމް ނުންކުރެވުނު ފައިސާގެ ސާފު  ީ ޙަރަކާތްތަކުގައި  (296,280,740) (301,253,930)މާ

 (593,666,713) 197,941,603 ފ�އ�ސ�އ�އ� ފ�އ�ސ�އ� އ�އ�ގ�ތ� ތ�ކ�ތ�ގ� ސ�ފ� އ�ތ�ރ�ވ�ނ�

ުރި ުނުއިރު ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި ަރު ފެ  1,949,427,462  1,355,760,749 އަ

 1,355,760,749  1,553,702,352 އ�ހ�ރ� ނ�މ�ނ�އ�ރ� ފ�އ�ސ�އ�އ� ފ�އ�ސ�އ� އ�އ�ގ�ތ� ތ�ކ�ތ�ހ�ރ�

ައެކެވެ. ިއްމު  ަޔާންތަކުގެ މު  ީ ްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާ ަޔާންކޮ ޞަފްޙާ 61 އިން  ގައި 
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ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�ގ� ރ�އ�ސ�މ�ލ�ށ� އ�އ�ސ�ފ�އ�ވ� 
ބ�ދ�ލ�ތ�ކ�ގ� ބ�ޔ�ނ�

31 ޑ�ސ�މ�ބ�ރ��ގ�އ� ނ�މ�ނ� އ�ހ�ރ� 
ި ރުފިޔާއިން) ާ ޢަދަދެއް ދިވެ ުރި ) 

ޙ�އ�ޞ�ގ� ނ�ޓ�

ރ�އ�ސ�މ�ލ�

ޙ�އ�ޞ�ގ� މ�ނ�މ�ތ� 

އ�ގ�ށ�ވ�ރ� އ�ތ�ރ�

ޤ�ނ�ނ� އ�ދ� 

އ�ސ�އ�ނ�ޑ� 

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ރ�ޒ�ރވ�

ބ�ހ�އ�ޓ�ފ�އ�ވ� އ�ނ�މ� ރ�ޒ�ރވ�

އ�މ�ދ�ނ�

 ޖ�މ�ލ� 

1 ޖ�ނ�އ�ރ� 2010 ގ� ބ�ކ�

ަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން   -  814,424,456  156,000,000  93,000,000  269,096,000  ކުރިން 

 

 1,332,520,456

ަންގެ  ޕްރޮވި ޯނުތަކުގެ   އުފެއްދުންތެރިނން 

ުރި  ަމާވެފައި   ް ަމައަ ަރާއި  ުން  އަ ަ ސަ

ޓެކްސް  ްފައިވާ  ފަސްކޮ ދެއްކުން  ތަކާއި  ުން  ގެއް

ަޔާންކުރެވިފައި  ުން  ު އަ ްފަ ިމެނުމަ  -  -  -   38އެސެޓް 

 

(616,626,682)(616,626,682) 

ަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން  ުން   814,424,456  156,000,000  93,000,000  269,096,000 އަ
 

(616,626,682) 715,893,774 

ަޔާންކުރެވިފައިވާ  ަރުގެ ސާފު ފައިދާ  ދުން މަ އަ

އާއި  ަން  ޕްރޮވި ޯނުތަކުގެ  އުފެއްދުންތެރިނން 

އޮފް  ްފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް ނެޓް ދެއްކުން ފަސްކޮ

ަޔާންކުރެވިފައި ުން  ު އަ ްފަ  50,986,231  50,986,231  -  -  -  - ކުރުމަ

 ް އާމްދަނީއަ ެއްޓިފައިވާ  ެ ރިޒަރވުން  އާންމު 

ުކުރެވުނު  -  -  - 39ަދަ

 

(565,640,451) 565,640,451  - 

 766,880,005  -  248,784,005  156,000,000  93,000,000  269,096,000 31 ޑ�ސ�މ�ބ�ރ� 2010 ގ� ބ�ކ�

1 ޖ�ނ�އ�ރ� 2011 ގ� ބ�ކ�

ަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން  49,572,269  814,424,456  156,000,000  93,000,000  269,096,000  ކުރިން 
 

 1,382,092,725
އާއި  ަން  ޕްރޮވި ޯނުތަކުގެ  އުފެއްދުންތެރިނން 

އެސެޓް  ޓެކްސް  ްފައިވާ  ފަސްކޮ ދެއްކުން  

ް  (615,212,720) (49,572,269) (565,640,451)38ރަނގަޅުކުރުމަ
ަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ުން   766,880,005  -  248,784,005  156,000,000  93,000,000  269,096,000 އަ

ަރުގެ ސާފު ފައިދާ  -  -  -  -  -  - އަ

 766,880,005  -  248,784,005  156,000,000  93,000,000  269,096,000 31 ޑ�ސ�މ�ބ�ރ� 2011 ގ� ބ�ކ�

ައެކެވެ. ިއްމު  ަޔާންތަކުގެ މު  ީ ްފައިވާ ނޯޓްތަކަކީ މި މާ ަޔާންކޮ ޞަފްޙާ 61 އިން  ގައި 
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މ�ލ� ބ�ޔ�ނ�ތ�ކ�އ� ގ�ޅ� ނ�ޓ�ތ�އ�
އ�ނ�މ� މ�ޢ�ލ�މ�ތ�1

ެކެވެ.  ްދ ކުންފުން ިދުމަތްތައް ފޯރުކޮ  ީ ެން މާ ެނި ިދުމަތް ދިނުމާއި އެ ންކިންގގެ  ) އަކީ ވިޔަފާރި  ންކް ުން  ކ (މީގެފަ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

 ީ ީ އެ ް މާ ްރޢު ތަކަ ީގެ މަ ް ސަރވިސަސް އަދި ތަރައް ިދުމަތްތަކުގެ ތެރގައި ޓްރޑް ފައިނންސިންގ  ކަސްޓޯޑިއަ ްދ  ންކުން ފޯރުކޮ މިގޮތުން 

ެއެވެ. ިރާއް ެ  ދިވެ ޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާ ަކީ 11  ިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެ ންކް ރަ ިމެނެއެވެ.  ްދިނުން  ފޯރުކޮ

ެކެވެ.  ނޑައެޅިފައިވާ) ކުންފުން ެ މިންވަރު ކަ ް ޒިންމާވާން  ަ ިޓީ (ދަރަން ި ައި ިމިޓެޑް  ިންގަމުންދާ  ްގެން  ިސްޓްރީ ކޮ ގައި ރަ ިރާއް ންކަކީ ދިވެ

ެއްވެސްމެއެވެ. ިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުން ްގައި  ން ްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސް އަދި މޯ

ހ�ސ�ބ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މ�ގ� މ�އ�ގ�ނޑ� ސ�ޔ�ސ�ތ�ތ�ކ�ގ� ޚ�ލ�ޞ�2

 ް ެން ގޮތަކަ ްފައި އެވަނީއެވެ. އެ ަޔާންކޮ ނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި  ެއްޓުމުގެ މައިގަ ެ ެ  ު ިސާ ްފައިވާ  ނުންކޮ ަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި   ީ މިމާ

ނުންކުރެވިފައިވެއެވެ.   ް ަޔާންކުރުމުގައި މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަކަ ުތައް  ިސާ ަރެއްގެ  ާ އަ ުރި ަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ 

ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�  2.1

ނޑުތަކާއި  މިންގަ ގެ  (އައި.އެފް.އާރް.އެސް)  ރޑްސް  ސްޓންޑަ ރިޕޯޓިންގ   ް ަ ފައިނން  ް ަނަ އިންޓަރނ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ުތައް  ިސާ  ީ މާ މި 

ާގަތުމާއި  ަ ަތްތައް   ީ ވަޞީ ަރމަންޓް (މާ ަން އެންޑް މެ ް އިންސްޓްރުމެންޓްސް ރެކޮގްނި ަ ފައިނން ް އަދި އައި.އ.އެސް 39  އެއްގޮތަ

) އިން އާންމު  އެމް.އެމް.އ ުން  ްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (މީގެފަ ުގެނެވި އަދި މޯ ަދަ ނޑުތަކާއިވެސް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން  މިންކުރުން) މިމިންގަ

އޮފް  ަން  ސަސްޕެން އަދި  ަނިންގ  ޕްރޮވި ަން  ެސިފިކ ކް އެސެޓް  ގެ   ަރު   ނަން ަން  ރެގިއު  ް ަ ޕްރޑެން ކުރައްވައިފައިވާ 

ަން  ް ކޮސްޓް ކޮންވެން ިސްޓޮރިކަ ްފައިވަނީ  ަޔާންކޮ ަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް   ީ ްގެންނެވެ. މާ ް ރިޢާޔަތްކޮ ަވާއިދަ އިންޓަރެސްޓް މި

ްފައި  ަޔާންކޮ ުގެ އަގު  ިޓީ އާއި ރައުސްމާ ި ައި ުންނެވެ. މިގޮތުން އެސެޓާއި  ަޔާންކުރާ އުޞ ިނގިއިރުގެ އަގު  ާތެއް  އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެމުޢާމަ

ޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. ެއް  އެވަނީ  އެއެއް

އ�ހ�ރ� ނ�މ�ނ�އ�ރ� ޢ�މ�ލ�ކ�ރ�ނ� ނ�ފ�ށ� އ�ލ�ށ� ނ�ކ�މ�ފ�އ�ވ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ނ�ގ ސ�ޓ�ނ�ޑ�ރޑ�ސ�  2.2

ިގެން  ަރު ތަކުން ފެ ީ އަ ުން ފެ މާ ެނުއަރީ  ގައި ނުވަތަ އގެ ފަ ރޑްސް ތަކަކީ 1  ަޔާންކުރެވިފައިވާ އައު އެކައުންޓިން ސްޓންޑަ ތިރީގައި 

ަރު  ގެ  ެންކަމުން 31 ޑިސެމް ރޑްސް ތަކެކެވެ. އެ ޯޑުން ނެރެފައިވާ ސްޓންޑަ ރޑްސް  ް އެކައުންޓިންގ ސްޓންޑަ ަނަ ް އިންޓަރނ ނުންކުރުމަ

ަގަކުރަމެވެ.  ް ނންކަން ފާ ރޑްސް ތަކާއި އެއްގޮތަ ް މި ނުކުތް ސްޓންޑަ ަ ަޔާންތައް ވަނީ އަ  ީ ް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާ ަ ނިޔަ

ިގެން  ައި  ން ފެ ު ެޅުން) (1  ަ ު ަޔާންތަކުގެ   ީ ް ސްޓޓްމަންޓްސް (މާ ަ ަން އޮފް ފައިނން ޕްރެޒެންޓ ާޙް)   އައި.އ.އެސް 1 (އިޞް

(ް ުކުރުމަ ޢަމަ

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ެނުއަރީ  ން ފެ އިންކަމް ޓެކްސް (އާމްދަނީން ނެގ ޓެކްސް) (1  ާޙް)   އައި.އ.އެސް 12 (އިޞް

(ް ުކުރުމަ ިގެން  ޢަމަ ެނުއަރީ  ން ފެ ް ދެވ ޢިނާޔަތްތައް) (1  ެނެފިޓްސް (މުވައްޒަފުންނަ ޯއީ  އެމްޕް ާޙް)   އައި.އ.އެސް 19 (އިޞް

ެނުއަރީ   ަޅައިދިނުން) (1  ަ ު ަތްތައް  ީ ވަޞީ ަން (މާ ް އިންސްޓްރމަންޓްސް ޕްރެޒެންޓ ަ ފައިނން ާޙް)   އައި.އ.އެސް 32 (އިޞް

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ން ފެ

ެނުއަރީ  ން  ާމަކުރުން) (1  ަތްތައް  ީ ވަޞީ ަރ (މާ ޯ ް އިންސްޓްރމަންޓްސް ޑިސްކް ަ ފައިނން ާޙް)   އައި.އެފް.އާރު.އެސް 7 (އިޞް

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ފެ

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ެނުއަރީ  ން ފެ ަތްތައް) (1  ީ ވަޞީ ް އިންސްޓްރމަންޓްސް (މާ ަ  އައި.އެފް.އާރު.އެސް 9  ފައިނން

ިގެން  ެނުއަރީ  ން ފެ ަޔާންތައް) (1   ީ ެވިފައިވާ މާ ް ް ސްޓޓްމަންޓްސް (އެއްކޮ ަ ިޑޓެޑް ފައިނން ކޮންސޮ  އައި.އެފް.އާރު.އެސް  

(ް ުކުރުމަ ޢަމަ

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ެނުއަރީ  ން ފެ ާތްތައް) (1  ްމަންޓްސް (ގުޅިފައިވާ މުޢާމަ ޮއިންޓް އެރން  އައި.އެފް.އާރު.އެސް 11 

ާމަކުރުން) (1  ެން ވިޔަފާރިތަކުގައި އޮތް ޙިއްޞާ  ަރ އޮފް އިންޓަރެސްޓްސް އިން އަދަރ އެންޓިޓީސް (އެ ޯ ޑިސްކް  އައި.އެފް.އާރު.އެސް 12 

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ެނުއަރީ  ން ފެ

(ް ުކުރުމަ ިގެން ޢަމަ ެނުއަރީ  ން ފެ ަމަ އަގު މިންކުރުން) (1  ަރމަންޓް ( ިޔު މެ ފެއަރ ވެ  އައި.އެފް.އާރު.އެސް 13 

ަރީ ރިޕޯޓް 2011 އަ
66 ަޔާންތަކާއި ގުޅ ނޯޓުތައް  ީ މާ



ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުން  2.3

ހ. ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އައިޓަމްތައް އަގުކޮށް ބަޔާންކުރެވެނީ ކުންފުނި ހިނގަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ވެށީގެ ފައިސާ )“ޢަމަލު ކުރެވޭ ފައިސާ”( 

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިމާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާދީފައިމިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. އެއީ މިބޭންކުގެ ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާއެވެ. 

ށ. މުޢާމަލާތްތަކާއި ބާކީތައް

މިފަދަ  ރޭޓުގައެވެ.  އެކްސްޗޭންޖް  ތާރީޚުގެ  ހިނގި  އެމުޢާމަލާތެއް  އެވަނީ  ބަދަލުކޮށްފައި  ފައިސާއަށް  ޢަމަލުކުރެވޭ  މުޢާމަލާތްތައް  ފައިސާގެ  ބޭރު 

އަހަރު  ލައިބިލިޓީތައް  އެސެޓްސްތަކާއި  ފައިސާއިންހުރި  ބޭރު  ގެއްލުން  ނުވަތަ  ފައިދާ  ބަދަލުކުރުމުގެ  ފައިސާ  ބޭރު  ލިބޭ  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތްތަކާއި 

ނިމޭއިރުހުރި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ބަދަލުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. މިފަދަ ބޭރުފައިސާގެ ބާކީތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރުނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގެ މެދުއަގުގައެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް އަގުކޮށްފައިވަނީ ހުލާސާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ދައުރުވާ 

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެވެ. ފައިސާ ނުވަތަ ސާފު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަ

މާލީ އެސެޓްތައް  2.4

ބަހައްޓާފައި  ފުދެންދެން  ތަޞައްރަފް  ފައިސާ،  ލިބެންހުރި  ލޯނާއި  އެއީ  މައްޗަށެވެ.  ބައިތަކުގެ  އަންނަނިވި  ބަހާލެވިފައިވަނީ  އެސެޓްތައް  މާލީ  ބޭންކުން 

ނޑައަޅަނީ  ހުންނަ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް، އަދި ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ އެކިބައިތައް މެނޭޖްމަންޓުން ކަ

އެއިންވެސްޓްމަންޓެއް ފުރަތަމަ ފާހަގަ ކުރާ ވަގުތުގައެވެ. 

)ހ( ޯލނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތައް

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކަށް  ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާއަކީ އެ މާލީ އެސެޓް ޙަރަކާތްތެރިވާ މާކެޓެއްގައި ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަ

ނޑައެޅޭ މިންވަރަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭގޮތަށް ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކްރެޑިޓް ދަށްވަމުން ދިޔުމުގެ  ނުވަތަ ކަ

ސަބަބު ފިޔަވައި: )ހ( ވަގުތުން ނުވަތަ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތަކާއި؛ 

ނޑައެޅޭ އެސެޓްތަކާއި؛ )ނ( ލޯނުގެ އަގު ދަށްވުން  )ށ( އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލާގަނެވޭއިރުވެސް ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެގޮތުގައި ކަ

ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބަކާއިހުރެ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އެސެޓްތަކެވެ. 

ފައިސާގެ  ބަލަންޖެހޭ  ދިނުމުގައި  ލޯނު  މިއީ،  ހަމައަގުގައެވެ.  އެސެޓެއްގެ  އެ  ބަލާގަނެވެނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެސެޓްތައް  ލިބެންހުންނަ  ލޯނާއި 

މުޢާމަލާތްތަކަށާއި، ލޯނަށް  ހޭދަވާނެ ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުއެވެ. އަދި  މިއަގުގެތެރެއަށް އިންޓަރެސްޓްވެސް އިތުރުވާ އުޞޫލުގެ މަތީންނެވެ. 

ލޯނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތައް ބެލެންސް ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނާއި އެޑްވާންސް” ގެ ގޮތުގައެވެ. ލޯނުން 

ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ “އިންޓަރެސްޓާއި އެފަދަ ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ” ގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އުފެއްދުންތެރިނޫން 

ބެހެއްޓިފައިވާ  ގެއްލުމަށް  ލޯނުގެ  “އުފެއްދުންތެރިނޫން  އުނިކޮށް  ޢަދަދުން  ލޯނުގެ  ހިމަނާފައިވަނީ،  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  ގެއްލުން  ލިބޭ  ލޯނުތަކަށް 

ޕްރޮވިޜަން” ގެ ގޮތުގައެވެ. 

)ށ( ތަޞައްރަފުފުދެންދެން ބަހައްޓާ މާލީ އެސެޓްތައް

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ކަ ތަޞައްރަފުފުދެންދެން ބަހައްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ އެމާލީ އެސެޓް ބަޔާންނުކޮށް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކަ

ތަޞައްރަފުފުދެންދެން  އަދި  ފެންނަ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ބޭންކުގެ  ވާނެކަމަށް  ފައިދާ  ތަޞައްރަފުފުދުމުން  މުއްދަތެއްގައި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މިންވަރަކަށް، 

ބެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ނުވަނީ: )ހ( އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލާގަނެވޭއިރު ލިބިދާނެ 

ނޑައެޅޭ އެސެޓްތަކާއި  ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓެއްގެ ހަމައަގު މިންކުރެވޭ އެސެޓްތަކާއި؛ )ށ( ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްގެގޮތުގައި ކަ

އަދި )ނ( ލޯނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެސެޓްތަކެވެ.

މިފަދަ ތަކެތި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާގަނެވެނީ ސީދާ ގޮތުންނާއި ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކަށް އިތުރުކުރެވޭގޮތަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން އެތަކެތީގެ 

ހަމައަގުގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ އުޞޫލުން އަގުއަދާކުރަމުން ގެންދާގޮތަށް މިންވަރުކުރެވެއެވެ. ތަޞައްރަފުފުދެންދެން 

އަދި  ގޮތުގައެވެ.  ގެ  އާމްދަނީ”  ލިބޭ  ގޮތްގޮތުން  އެފަދަ  “އިންޓަރެސްޓާއި  އެކުލަވާލާފައިވަނީ  ބަޔާނުގައި  އާމްދަނީގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ބަހައްޓާ 

އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިންވެސްޓަމަންޓުގެ އަގުން މަދުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އާމްދަނީގެ 

ތަޞައްރަފުފުދެންދެން  ގޮތުގައެވެ.  ގެ  ފައިދާ/)ގެއްލުން(”  “އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތަކުގެ ސާފު  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ގެއްލުމެއް  އެ  ބަޔާނުގައި 

ބެހެއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓްރެޜަރީ ބިލެވެ. 

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
67 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



)ނ( ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް

ނޑައަޅާފައިނުވާ މާލީ އެސެޓްތަކެވެ. މިފަދަ އެސެޓްތައް ފައިސާއަށް ބޭނުންވެއްޖެ  ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ވިއްކާލުމަށް ވަކިމުއްދަތެއް ކަ

ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށާއި، ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރެވޭ އަގުތަކަށާއި އިކުއިޓީގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވިއްކާލެވިދާނެއެވެ. 

އަދި މިފަދަ އެސެޓްތަކަކީ ލޯނާއި ލިބެންހުންނަ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، ތަޞައްރަފުފުދެންދެން ބަހައްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ 

ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އެއެސެޓެއްގެ ހަމައަގު މިންކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ބަޔަށް އެކަށައެޅިފައިނުވާ އެސެޓްތަކެވެ.

އާދައިގެ މަތީން އެކުލަވާލައިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ރެކޯޑުކުރުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންކުރަނީ މުޢާމަލާތް ހިނގާ 

ތާރީޚުގެ ހިސާބުތަކެވެ. ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަދި ބެލެންސް ޝީޓުން އުނިކުރެވެން ނުހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް، އެއެސެޓްތައް ބަދަލުކުރެވޭ 

ތިންވަނަ ފަރާތަށް އެއެސެޓް އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމުގެ ނުވަތަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާތީ މިފަދަ އެސެޓްތައް ބެލެންސް 

ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ރަހުނުގެ ގޮތުގައިހުރި އެސެޓް” ގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވިއްކާލެވެން ހުންނަ މާލީ އެސެޓްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާގަނެވެނީ އޭގެ ހަމައަގުގައެވެ. މިމުޢާމަލާތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ލޯނު 

ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި، ލޯނަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެ އެސެއްޓެއް ހަމައަގުގައި މިންކޮށް، އެއެސެޓަކުން 

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް އިކުއިޓީގައި ހިމަނައެވެ. މިފަދަ އެސެޓްތައް ބެލެންސް ޝީޓުން އުނިކުރެވެންދެން، އަގުކުރެވެނީ އެއެސެޓެއް 

ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށާއި ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ނުހިމެނޭގޮތަށެވެ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ 

ނޑައެޅިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެއެސެޓަކުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ލިބިފައިވާ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި  މާލީ އެސެޓެއް ގެއްލުމުގެގޮތުގައި ކަ

އެކުލަވާލައި އިކުއިޓީއިން އުނިކުރެވެއެވެ. ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ލިބޭ މަލީ އެސެޓްތަކުން ބޭންކަށް އެފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ޙައްޤު ޤާއިމުކުރެވުމުން، 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި “ޙިއްޞާގެ ފައިދާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ” ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޙަރަކާތްތެރި ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ހަމައަގުތައް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެވަގުތަކު ބާޒާރުގައި ހުށަހެޅޭ އަގުތައްހުރިގޮތުގެ 

މައްޗަށެވެ. ބާޒާރުގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިނުވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ހަމައަގު މުޢުތަބަރުގޮތެއްގައި މިންކުރެވެން ނުހުންނާތީ، 

މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަގުކުރެވެނީ މާލީގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަދަ ގެއްލުމެއް ހަމައަގުން މަދުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް  2.5

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޮޕޒިޓްތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

ބޭންކުގެ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް އަދި އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތަކެވެ. ސޭވިންގސް 

ޑިޕޮޒިޓްތައް އަގު ކުރެވެމުންދަނީ އިންޓަރެސްޓް އިތުރުވާ އުޞޫލުގެ މަތީންނެވެ. ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނިތައް އަގުކުރެވެމުންދަނީ ދަރަންޏަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ 

ނޑުމަށްފަހުއެވެ. ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓްތަކަށާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނިތަކަށް އިތުރުވާ އިންޓަރެސްޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތަކުގެ  ޢަދަދު ކެ

ތެރޭގައެވެ. މާލީ ލައިބިލިޓީތައް އުނި ކުރެވެނީ، އެލައިބިލިޓީތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރެވުމުންނެވެ.

މާލީ ވަޞީލަތްތައް އަޅާކެނޑުން  2.6

ނޑައި އޭގެ ސާފު ބާކީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ  މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނުމުގައި، އެކަތިއަނެކައްޗަށް އަޅާކަ

އެސެޓްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޖުމްލަކޮށް  ބެލެންސް ޝީޓުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ގަސްދުކޮށްގެންނެވެ.  ނޑުމަށް  އަޅާކެ މިގޮތަށް  ޙާލަތްތަކުގައި  ލިބިގެންވާ 

ލައިބިލިޓީތައް ހުށަހެޅުމުގައި، މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ.

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ އާއި ހޭދަ  2.7

އިންޓަރެސްޓް ހިމެނޭ އެންމެހާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކަށް އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު، އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރުމުގައި، ވިޔަފާރިއަށް 

ބަހައްޓާފައިވާ އެއްޗެއް ފިޔަވައި، އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމަނާފައިވަނީ “އިންޓަރެސްޓްގެ އާމްދަނީ” އާއި “އިންޓަރެސްޓްގެ ޚަރަދު” ގެ ގޮތުގައި 

އެއްބަސްވެވިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ ދަށުން އިތުރުވަމުންއަންނަ އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ލޯނެއް އަނބުރާ ލިބުމާމެދު ޔަޤީންކަންކުޑަވާ ޙާލަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި 90 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވުން ހިމެނެއެވެ. އެވަގުތުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ ދައްކަންދެން 

އެފަދަ އިންޓަރެސްޓެއް، އިންޓަރެސްޓްގެ އާމްދަނީގައި ނުހިމަނައެވެ. 

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
68 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ފީއާއި ޮކމިޝަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ  2.8

ކަސްޓަމަރުންގެ  ޚިދުމަތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ގެރެންޓީއާއި  ދޭ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ބޭންކުން  ހިމެނެނީ  ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ ތެރޭގައި  ކޮމިޝަނުގެ  އާއި  ފީ 

ފަރާތުން ލިބެންވާ އެއްޗަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދައްކާ ފައިސާއަށް ލިބޭ ފީއެވެ. މިފަދަ އާމްދަނީ، ޚިދުމަތް ދީނިމިފައި ވުމާއިއެކު ބަލަނީ 

ފައިދާގެ ގޮތުގައެވެ. 

ރޒް ކޮށްދީގެން( ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލަނީ ބިލް ލިބި، އެދޫކޮށް ނުވަތަ އެ އިތުރުކުރި އެއްޗަކަށް  ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖަށް އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްދީގެން )އެންޑޯ

ލިބެންވާ ފީއެއް ލިބުމުންނެވެ. 

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ އާމްދަނީ  2.9

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބަޔާންކުރެވެނީ އެފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ޙައްޤު ޤާއިމުކުރެވުމުންނެވެ. 

މާލީ އެސެޓްތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން  2.10

ޯލނާއި އެޑްވާންސް )ހ(  

ކޮންމެ ލޯނެއްވެސް އެލޯނެއް ނަގާ ފަރާތަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވޭ ހިނދު ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ލޯނެއް އަނބުރާ ލިބުމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ހިނދުން ފެށިގެން އޭގެ ގެއްލުން މެނޭޖްމަންޓުން އަންދާޒާކޮށް އެއަށް ޚާއްޞަ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ޕްރޮވިޜަނެއް 

ހަދައެވެ.

ނޑުމެއްނެތި ބެލެހެއްޓުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް  ލޯނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ޕްރޮވިޜަން ހަދަނީ ލޯނު ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތައް މެދުކެ

އޮފް  ސަސްޕެންޝަން  އެންޑް  ޕްރޮވިޜަނިންގ  ކްލެސިފިކޭޝަން،  “އެސެޓް   5-2009 ނަންބަރު  ރެގިއުލޭޝަން  ޕްރޫޑެންޝަލް  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ 

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ. އިންޓަރެސްޓް” ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލޯނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މުއްދަތަށް ބަލާގެން އަންނަނިވި މިންގަ

ޕްޮރވިޜަން ހަދަންޖެހޭ މިންވަރުކަނޑައެޅޭބައިކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު
%1ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކ59ާ-0 ދުވަސް

%5ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވ89ޭ-60 ދުވަސް

%25ފެންވަރު ދަށ90ް ދުވަހުން ފެށިގެން 179 ދުވަހާ ހަމައަށް

%50ޔަޤީންކަން ކުޑ180ަ ދުވަހުން ފެށިގެން 359 ދުވަހާ ހަމައަށް

%100ގެއްލުނ360ް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ

ނޑުމެއްނެތި ބޭންކުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކާޑުތައް ގެއްލުމަށް  ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ބައި މެދުކެ

ހުށަހެޅުމުން، އެގެއްލުމަށް ޕްރޮވިޜަން ހަދަނީ، ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ ނުދައްކާ މުއްދަތަށް ބަލާ އަންނަނިވި 

ބައިތަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ. 

ޕްޮރވިޜަން ހަދަންޖެހޭ މިންވަރުކަނޑައެޅޭބައިކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ހިމެނޭ މުއްދަތު
%50އުފެއްދުންތެރިނޫނ60ް ދުވަހުން ފެށިގެން 160 ދުވަހާ ހަމައަށް

%100އުފެއްދުންތެރިނޫނ160ް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ

ލޯނެއް އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވުމާއިއެކު، އެލޯނުގެ ގެއްލުމަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮވިޜަނާއި އަޅައި ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ލޯނުތައް 

ނޑައެޅުމަށްފަހުއެވެ. އުނިކުރެވެނީ އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ. އަދި ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު ކަ

ފަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ގެއްލުމެއްގެ ޢަދަދު މަދުވެއްޖެނަމަ، އަދި މި މަދުވާ މަދުވުމަކީ އެ ގެއްލުން ބަލާގަތުމުގެ މާފަހުން ކުރިމަތިވާ ކަމެއްގެ 

ސަބަބުންވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ )މިސާލަކަށް ލޯނު ނެގި ފަރާތުން އަލުން ލޯނަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކަން ފެށުން(، ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ކުރިން 

ނޑައެޅުނު ޢަދަދު އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން އެލަވަންސް އެކައުންޓުގައި އެބަދަލުގެނެވެއެވެ. ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ބޭންކަށް  ކަ

ލިބުމުން އެ ފައިސާ ބެލެވެނީ ނަގުދު ފައިސާގެގޮތުގައި ބޭންކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
69 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅޭ އެސެޓްތައް )ށ( 

ބޭންކުން ކޮންމެ ބެލެންސް ޝީޓެއްގެ ތާރީޚެއްގައި މާލީ އެސެޓަކަށް ނުވަތަ މާލީ އެސެޓްތަކަކަށް ގެއްލުންވެފައިވޭތޯ ބަލާ އޭގެ ބިނާކުރަނިވި ހެކި ހޯދައެވެ. 

މިގޮތުން ބަލާއިރު، އިކުއިޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ތެރޭގައި ވިއްކާލެވެން ހުންނަ ބައިގައި ހިމެނިފައިވާ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ހަމައަގުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރުގެ 

ބޮޑު މިންވަރެއް ދަށަށް ގޮސް އޭގެ އަގަށްވުރެ ދަށްވުމުން އެއެސެޓަކުން ގެއްލުންވީކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓަކުން އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ 

ނޑައި ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއްގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭގެ ޖުމްލަ ގެއްލުން - ގަތް އަގާއި މިހާރުގެ ހަމައަގުގެ ތަފާތު ހޯދުމަށްފަހު އެޢަދަދުން ގެއްލުން ކަ

ގޮތުގައި ކުރިން ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް މިންވަރެއް - އިކުއިޓީއިން ވަކިކޮށް، ފާހަގަ ކުރާނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ. އިކުއިޓީގެ ތެރެއިން ގެއްލުންވެގެން 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްފަހުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުން ބަދަލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ވިއްކާލެވެން ހުންނަ ދަރަނީގެ ވަޞީލަތެއް ފައިދާއާއި 

ގެއްލުމުގެ ބަޔާނުގައި ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅުނުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުމުގެފަހުގެ މުއްދަތެއްގައި އެވަޞީލަތެއްގެ ހަމައަގު އިތުރު ވެއްޖެނަމަ އަލުން އެގެއްލުން 

ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުންނެވެ. 

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ޯލނުތައް )ނ(  

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވާތީ ފައިސާ އަނބުރާ  އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފައިސާ ދައްކަން ކަ

ލޯނުގެ  ބަދަލުކުރެވި،  އުޞޫލު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ދައްކަން  ފައިސާ  ބަދަލުކުރެވި،  ލޯނަކަށް  އައު  މުޅިން  އެލޯނު  ގޮތުން  މަގުފަހިކުރުވުމުގެ  ހޯދުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތަކާއި  މުއްދަތު އިތުރުކުރެވި، ނުވަތަ ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަށަށް ދިޔުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ލޯނު ދޫކުރެވުނުއިރު ކަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުން  ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ލޯނު ދޫކުރެވުނުއިރު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކަށް 

ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ލޯނެވެ. ވުމާއިއެކު، ލޯނެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބޭންކުން މުޠާލިޢާކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ، 

މަދުވެގެން: )ހ( އެއިރެއްގައި މާލީ ޙާލަތު ހުރިނެތް ގޮތް އަދި ފައިސާ ދައުރުވިގޮތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛ )ށ( ލޯނުނެގިފަރާތުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް އަންނަ 

ބަދަލުތައް؛ އަދި )ނ( އިތުރަށް ހުށަހަޅާ ރަހުނުތަކާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެވެ.

ލޯނެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވި، އަދި އެ ބަދަލުގެނެވޭ އިރު ލޯނުނެގިފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ އިންޓަރެސްޓް ނަގުދު ފައިސާއިން އެއްކޮށް 

ދައްކައިފިނަމަ، އެ ލޯނު ބެލެވޭނީ ފެންވަރު ދަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ލޯނެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވި، އަދި އެބަދަލުގެނެވޭ އިރު 

ނޑައަޅާފައިވަނީ،  ލޯނުނެގިފަރާތުން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ އިންޓަރެސްޓް ނަގުދު ފައިސާ އިން އެއްކޮށް ދައްކާފައިނުވާނަމަ، އެ ލޯނު ބެލެވޭ ބައި ކަ

އެމް.އެމް.އޭގެ “ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން 2009-05 “އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްރޮވިޜަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް” ގެ 

ތިންވަނަ ބައިގެ ތިންވަނަ ޕެރެގްރާފާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.

މަޝްވަރާކުރެވި ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ލޯނުތައް އަލުން އުފެއްދުންތެރި ލޯނުތަކުގެ ބަޔަށް އެކަށައެޅެނީ، ލޯނުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުގެނެވުނުފަހުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ  ޤަވާޢިދުން ހަމަސްދުވަސް ވަންދެން ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމައެވެ. މިފަދަ ލޯނުތަކަށް ދައްކަން ކަ

އިންޓަރެސްޓް ނުދައްކާ 90 ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއާއި އިންޓަރެސްޓް ނަގުދު 

ފައިސާއިން އެއްކޮށް ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރަންދެން މުޅި ލޯނު ބެލެވޭނީ އިންޓަރެސްޓް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  2.11

މުޢާމަލާތެއް  ނޑުމަށްފަހުގައެވެ.  ބަލަށްކެ ގަތްއަގުން  ނުވަތަ  ހިނގިއިރުގެ  އެމުޢާމަލާތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އިކުއިޕްމަންޓް  އަދި  ޕްލާންޓް  ޕްރޮޕަރޓީ، 

ހިނގިއިރުގެ އަގަކީ އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެހޯދިއިރު ހޭދަވި އަދަދެވެ. 

އޭގެފަހުން އެއެއްޗަކަށް ހިނގާ ޚަރަދެއް ހިމަނަނީ އެއެއްޗަކާއެކު އިތުރުވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ވަކި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތަށް ހަދަނީ އެއެއްޗަކާ 

ގުޅިގެން ކުރިމަގުގައި ބޭންކަށް އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބި އެއެއްޗެއްގެ އަގު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރެވިދާނެނަމައެވެ. މަރާމާތާއި ބެލެހެއްޓުމަށް 

ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދު ހިމަނަނީ އެމުއްދަތެއްގައި ހިނގާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ނޑުމުގައި ބާވާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ސާމާނު ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް ބަލާ  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  “ތެދު ރޮނގު” ގެ އުޞޫލު ބޭނުންކޮށްގެން ބަލަށްކެ

ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

20 އަހަރު-ބޭންކުގެ ޢިމާރާތްތައް ●

5-3 އަހަރު-ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ●

5-3 އަހަރު-ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓް ●

5 އަހަރު-އިންޖީނުލީ ވެހިކަލާއި އުޅަނދުފަހަރު ●

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
70 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ނޑައި ނިމޭނެ މުއްދަތަކަށް ބަލާގެން އެއުޞޫލުންނެވެ.  ނޑަމުން ގެންދަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ މުއްދަތު ނުނިމެނީސް ބަލަށްކަ ކުއްޔަށް ހިފާ ޢިމާރާތްތައް ބަލަށްކަ

ނޑަން ފަށަނީ އެއެސެޓެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ.  ބަލަށްކަ

ކޮންމެ އެސެޓެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަކާއި އަގު، ކޮންމެ ބެލެންސް ޝީޓެއްގެ ތާރީޚެއްގައި ބަލާ، ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ 

ނޑަމުންދާ އެސެޓަކަށް ޖެހިފައިވާ އަގު، ދިމާވާ ހާދިޘާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ނުނިކުންނާނެ ކަމަށް  އެބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ. ބަލަށްކަ

ފެންނަނަމަ، އެ ގެއްލުމެއް ވަޒަންކުރެވެއެވެ. އެއެސެޓެއްގެ އަގު އެއެސެޓަކުން ނެރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، އެއެސެޓަކުން ނެރެވޭނެ 

ޢަދަދުގެ ބަދަލުގައި އެއެސެޓަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާއަގަށް ވަގުތުން ބަދަލުކުރެވެއެވެ. ވިއްކާލައިގެން ނެރެވޭނެ އަގަކީ އެސެޓްގެ ހަމައަގުން ވިއްކުމުގެ އަގު 

ނޑުމުން އޮންނަ އަގާއި ބޭނުންކުރުމުގެ މަތީ އަދަދެވެ.  ކެ

ނޑައަޅަނީ، މިލްކިއްޔާތު ވިއްކާލުމަށްފަހު ލިބުނު އާމްދާނީއާއި، ވިއްކާލުމުގެ  މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ނަފާ ނުވަތަ ގެއްލުން ކަ

ކުރިންހުރި އަގާ އަޅައިކިޔައިގެންނެވެ. މިބައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ 

ތެރޭގައެވެ.

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް  2.12

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ވަކި ވަކިން ފާހަގަ ކުރެވޭ އިންޓެންޖިބްލް ތަކެއްޗެވެ. އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ، ކޮމްޕިއުޓަރ 

އެސެޓްގެ  އިންޓޭންޖިބްލް  ޚަރަދުގައެވެ.  އެހޯދުމަށްދިޔަ  ބަލާގަނެވިފައިވަނީ  އެސެޓްތައް  އިންޓެންޖިބްލް  އެހެނިހެން  އަދި  ލައިސަންސްތައް  ސޮފްޓްވެއަރ 

ނޑައެޅިގެން އެނގޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ހުސްކުރެވޭނީ އަންދާޒާކުރެވޭ އިޤްތިޞާދީ އަހަރުތަކަށް އެއްވަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.  ތެރެއިން ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ކަ

ނޑައެޅިގެން އޭގެ ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ނޭނގޭ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތަކުގެ އަގު އަހަރުތަކަށް ބަހާ ލެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ. ޢުޞޫލެއްގެގޮތުން ބޭންކުގައި  ކަ

ނޑައެޅިގެން އެނގެއެވެ. ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްނިމޭއިރު އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް މުރާޖަޢާކޮށް  ހުންނަ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްގެ ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ކަ

އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ ބެލެއެވެ. އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ، އެމުދަލެއްގައި ހުރި އަގަކީ އެއެއްޗަކުން 

އަނބުރާ ހޯދިދާނެ އަގެއްތޯ ދިރާސާ ކުރެވެއެވެ. އަދި މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަގު މުދަލުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ އެއީ ގެއްލުމެއްގެ 

ނޑައެޅެއެވެ. ގޮތުގައި ކަ

ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސްތައް  2.13

ނޑައަޅައި ކުއްޔަށް ދޭ ދިނުމަކީ  އެސެޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އޭގެ މިލްކުވެރިކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާއަކީ ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުގެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން ކުއްޔަށް ދިނުމާއިގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި “ތެދު ރޮނގު” އުޞޫލުން 

އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާނީ، އެސެޓް ޤާއިމުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.  

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީގައި އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް އެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރާނީ ހިނގި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްޮގތް ތަކެތި  2.14

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްގޮތް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެލިބުނުފަހުން ތިން މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ 

ތެރޭގައި ތަޞައްރަފުފުދޭ ބާކީތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނަޤުދު ފައިސާއާއި އެހެން ބޭންކުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ޢަދަދުތަކާއި ޑިޕޮޒިޓް ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރެޜަރީ 

ބިލްތައް ހިމެނެއެވެ. 

ޕްޮރވިޜަންތައް  2.15

ޕްރޮވިޜަންތައް ފާހަގަކުރަނީ ބޭންކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެނިހެންވެސް ގޮތެއްގައި ބޭންކުން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެންދާއިރު، 

އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ، އެލާޒިމުކުރާކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައެވެ. 

މާލީ ގެރެންޓީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތައް  2.16

އަދާ  ދަރަންޏެއް  ނަގާފައިވާ  މަތީން  އެއްބަސްވެފައިވާގޮތެއްގެ  ފަރާތަކަށް  ހޯދައި  ގެރެންޓީ  ފަރާތަކުން،  ދޭ  އެގެރެންޓީ  އެއްބަސްވުމަކީ  ގެރެންޓީގެ  މާލީ 

ނުކޮށްފިނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިފަދަ މާލީ ގެރެންޓީ ދޫކުރަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 

ރޑްރާފްޓާއި ބޭންކުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށެވެ.   ލޯނާއި އޯވަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
71 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



މާލީ ގެރެންޓީއެއް މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކުރަނީ އެގެރެންޓީއެއް ދޫކުރާ ދުވަހު އޭގައި އޮތް އަދަދަކުންނެވެ. އޭގެފަހުގައި ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި މިންވަރުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް ބޭންކަށް މީގެ ދަށުން ކުރިމަތިވެދާނެ ލައިބިލިޓީއެއް ވަޒަންކޮށް އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މާލީ ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް ދައްކަންޖެހިދާނެކަމަށް 

ނޑުމަށްފަހު ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ.  އެންމެ ރަނގަޅަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރެއް ކެ

ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން ލައިބިލިޓީއަށް އިތުރުވާ މިންވަރު އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނަނީ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ ޢިނާޔަތްތައް  2.17

)ހ( މުވައްޒަފުންގެ ޕްޮރވިޑެންޓް ފަންޑް

ބޭންކުން މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑެއް ހިންގައެވެ. މިފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ދޭސީ މުވައްޒަފުންނަކީ މިފަންޑުގެ މެމްބަރުންނެވެ.  2010 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުން ކޮންމެ މަހަކު އެއިން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ 10 އިންސައްތަ އަދި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 

އަސާސީ މުސާރައިގެ 3 އިންސައްތަ އާއި އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް މި ފަންޑަށް ޖަމާކުރެއެވެ. މިޚަރަދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ޢިނާޔަތަށް ހިނގާ 

ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

)ށ( ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

ހުރިހާ  ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތަށް  ބެހޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ  ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ 

މުވައްޒަފުން، 1 މެއި 2011 ގެ ކުރިން މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި 16 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ 

ފަރާތުން އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ 7 އިންސައްތަ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޖަމާކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަސާސީ މުސާރައިގެ 

7 އިންސައްތަ ބޭންކުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރެއެވެ. މިޚަރަދު އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މުވައްޒަފުންގެ ޢިނާޔަތަށް 

ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.   

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ޓެކްސް  2.18

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ބަޔާން ކުރެވެނީ ސީދާ ޢަދަދުން “ލައިބިލިޓީ މެތަޑް” ބޭނުންކޮށްގެން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީއަށް ބިނާކުރެވޭ 

ޓެކްސްގެ އަސާސުން ވަގުތީ ތަފާތު، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކުރުމުންނެވެ. ދެއްކުން ފަސްކުރެވޭ ޓެކްސްގެ މިންވަރު ބަޔާންކުރަނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ 

ޓެކްސް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ނޑުމާއި ލޯނުގެ ގެއްލުމަށް ހަދާ ޕްރޮވިޜަންތަކުންނެވެ. މި ވަގުތީ ތަފާތު އަންނަނީ ޕްރޮޕަރޓީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް ބަލަށްކެ

ޤަބޫލުކުރުންތައް  2.19

ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ބިލްތައް އަދާކުރުމަށް ބޭންކުން ޖާމިނުވެ ޙަވާލުވާވުމެވެ. ބޭންކުން އުއްމީދުކުރަނީ ބޭންކުން ދައްކައިދޭ 

ނުހިމެނޭގޮތަށް،  ބެލެންސް ޝީޓުގައި  މުޢާމަލާތްތައް  ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ  މިފަދަ  ދެއްކުމަށެވެ.  ފައިސާ  ވެސް  ކަސްޓަމަރު  އެކުއެކީގައި  ބިލްތަކަށް  ގިނަ 

ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ކޮމިޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލު  2.20

އާންމު ޙިއްޞާއަށް ބަހާ ފައިދާ

އާންމު ޙިއްޞާއަށް ބަހާ ފައިދާ އިކުއިޓީގައި ފާހަގަކުރަނީ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން އެފައިދާއެއް ފާސްކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ފިޑިއުޝަރީ ޙަރަކާތްތައް  2.21

އާންމުގޮތެއްގައި ބޭންކުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އަމާނާތްތެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ފިޑިއުޝަރީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގައިދޭ ފަރާތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ. 

މިގޮތުން ވަޤުފުތައްބެލެހެއްޓުމާއި މުސްކުޅިކުރެއްވުމުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ރޭވުންތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން 

ހިމަނާފައެއް  ބަޔާންތަކުގައި  މިމާލީ  ނުވާތީ  މިލްކަކަށް  ބޭންކުގެ  އާމްދަނީއަކީ  ލިބޭ  މިއަށް  މިއެސެޓްތަކާއި  ހިމެނެއެވެ.  ދިނުން  ބަލަހައްޓައި  އެސެޓްތައް 

ނުވާނެއެވެ. 

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
72 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑީއަން އެކައުންޓް 

ޚިދުމަތްދިނުމާއިބެހޭ  އެހެނިހެން  އަދި  ކަސްޓޯޑިއަލް   ދެމެދު   އާ  )އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ(  އޮފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް  ބޭންކާއި 

އެގްރީމެންޓެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޕެންޝަން ފަންޑްގެ “ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ކަލެކްޝަން” އަދި “ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ހޯލްޑިންގ” އެކައުންޓް ޤާއިމުކޮށް 

ބަލަހައްޓައެވެ. މިފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ މާލީ އާލާތްތަކުގައި އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން ނުވަތަ އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 

ބޭންކަށް ފީ އެއް ލިބޭގޮތަށް އިންވެސްޓްކުރަމުންގެންދެއެވެ. މިފަންޑުގެ ޙަރަކާތްތައް ނޯޓް 32 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

އަޅާބެލުންތައް  2.22

މިއަހަރުގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި އަޅައިބެލޭ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

މާލީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުނ3ް

ބޭންކުގެ ޙަރަކާތްތައްވަނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ރިސްކްތަކަށް ހުށަހެޅިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނޭ ނުރައްކަލެއްގެ ކުޑަވެސް 

ގެއްލުންތަކާއި  ވިޔަފާރީގެ  މިފަދަ  ދިއުމަކީ  ކުރިއަށް  ވިޔަފާރީގައި  މާލީ  ބެލެހެއްޓެއެވެ.  އެކަންތައް  ބަލާގަނެ،  ދިރާސާކޮށް،  ދެނެގަނެ،  ވޭތޯ  އަސަރެއް 

ރިސްކްތައް ގިރާނުކޮށް، ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިނުލައި ކުރިއެރުމަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭނޭ ކަމެކެވެ. މިހެންކަމުން ބޭންކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 

ރިސްކްތަކާއި ލިބޭ މަންފާ އެއްހަމައެއްގައި ދަމަހައްޓައި ނޭދެވޭ އަސަރުވީހާވެސް ކުޑަކޮށް ބޭންކުގެ މާލީ ޙާލަތު ހެޔޮ ފާލެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށެވެ. 

ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވަނީ، އިތުބާރުހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ، ވަޒަންކޮށް، 

ނޑައަޅައި ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ. މާލީ ނުރައްކާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމްތައް  މިރިސްކްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ލިމިޓްތަކެއް ކަ

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިރާސާކޮށް މުޠާލިޢާ ކުރެވެއެވެ. އެއީ ބާޒާރަށާއި ބޭންކް ވިޔަފާރީގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާގެން އެންމެފަހުގެ އެންމެ 

ފުރިހަމަ ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ.

ބޭންކުން މާލީ ރިސްކްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެކެވެ. މާލީ ރިސްކްތައް ފާހަގަކޮށް 

ވަޒަންކުރަމުން ދަނީ ބޭންކުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ތަފާތު ޔުނިޓްތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެންނެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކް ފައިސާ ހުރިނެތްމިންވަރުގެ ރިސްކުން 

މުރާޖަޢާ  ރިސްކްތައް  ވަކިވަކި  އިތުރުން  މީގެ  އެކަށައަޅާފައެވެ.  ބޯޑުންވަނީ،  އުޞޫލުތަކެއް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރިސްކްތައް  ކުރިމަތިވާނޭ  އާންމުކޮށް  ފެށިގެން 

ކުރުމާއި ރިސްކްތައް ކުރިމަތިނުވާނޭ ބީދައިން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައް މުޠާލިޢާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އުފުލަމުންދަނީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕަރޓްމަންޓުންނެވެ. އެންމެ މުހިއްމު ރިސްކްތަކަކީ، ދަރަނީގެ ރިސްކް، ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް، މާކެޓް 

ރިސްކް އަދި އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ރިސްކެވެ. މާކެޓް ރިސްކް ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް އަދި އެހެނިހެން 

އަގުތަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުގެ ރިސްކެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް  3.1

ބޭންކުވަނީ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކަކީ ދަރަނީގެ އެއްބަސްވުމާއި ކަސްޓަމަރުން  ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ 

މާލީ ގެއްލުމެވެ. ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ރިސްކަކީ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ވުމާއިއެކު، މެނޭޖްމަންޓުން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ 

ރިސްކް ބަލަހައްޓައެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ސަބަބަކީ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމެވެ. ލޯނާއި ގުޅޭ ވަޢުދުތައްފަދަ 

ބެލެންސްޝީޓުގައި ނުހިމެނޭ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުންވެސް ދަރަނީގެ ރިސްކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. 

ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅެނީ އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުންނާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ 

ނޑު އަގުންނެވެ. މާލީ ގެރެންޓީއާއި  ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ރިސްކް އާންމުގޮތެއްގައި ދައްކުވައިދެނީ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ މައިގަ

ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރސް އޮފް ކްރެޑިޓް ފަދަ ވަޞީލަތްތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކަސްޓަމަރު އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާތަކެއް އަދާ ކުރުމަށް 

ނުކުޅެދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭންކުން އެކަމަށް ޖާމިނުވެ އެފައިސާ އެފަރާތަކަށް ދިނުމެވެ. މިފަދަ މާލީ ވަޞީލަތްތަކަކީވެސް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކުޑަނަމަވެސް، ލޯނާއި އެމިންވަރަށް ދަރަނީގެ ނުރައްކާ ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ. ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓާއި ކޮމަރޝަލް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަކީ ކަސްޓަމަރެއްގެ 

ފަރާތުން ބޭންކުން ނަގާ ޒިންމާއަކަށް ވާއިރު އާންމުގޮތެއްގައި މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެއާ ގުޅޭ މުދަލުގެ ޝިޕްމެންޓް ރަހުނުކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ސީދާ ދަރަންޏަށްވުރެ މިކަމުގައި އެކުލެވޭ ރިސްކް ތަފާތެވެ. ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ވެވޭ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯނާއި ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި 

ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ދަރަންޏަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިން ބޭނުން ނުކޮށްވާ ބައިތަކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ މިފަދަ ގިނަ 

ނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައިލެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންނަ  ވަޢުދުތަކަކީ ދަރަނި ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންގަ

މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
73 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ނޑައެޅިގެންވާ ވަކި ޢަދަދުތަކެއް،  ބޭންކުގެ  ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ބޭންކުގެ ދަރަންޏާގުޅޭ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެ ބަޔަކަށް ކަ

ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއާއި، ލޯނު އިތުރަށް މުޠާލިޢާ ކުރާ މަރުޙަލާ އަދި އެލޯނެއް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ މަރުޙަލާ ތަފާތުވާގޮތަށް ތަފާތު ދަރަޖައިގައި 

ހުއްދަ ދެވޭގޮތަށެވެ. މިއުޞޫލުން މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުން ރިސްކް ނެގުމާއި ރިސްކް ކޮންޓްރޯލުކުރުންވަނީ ވަކިކުރެވި އަދި ވަކިން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް 

އިންތިޒާމުކުރެވިފައެވެ. ޗީފް ކްރެޑިޓް އޮފިސަރ ގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުން 05 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއެއް ޤަވާޢިދުން ބައްދަލުކޮށް ލޯނުގެ 

ހުށަހެޅުންތައް ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން މުޠާލިޢާ ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ މިންވަރާއި، 

އުފެއްދުންތެރިނޫން އެސެޓްތަކާއި، ދަރަންޏާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މިކޮމިޓީއިން ބަލަހައްޓައެވެ.  

ދަރަނީގެ ރިސްކް ބަލާ މިންގަނޑު  3.1.1

އިންޓަރނަލް ރޭޓިންގ އާއި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ޢުޒުރުވެރިވެދާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، ދަރަނިދޫކުރުމަށްފަހު 

ކަންތައް  ހުށަހެޅޭނެ  ރިސްކަށް  ދޫކުރުމުން  ދަރަނި  ނުވެއެވެ.  ތަޢާރަފުކުރެވިފައެއް  ބޭންކަށް  ނިޒާމެއް  ވަޒަންކުރާނެ  ގެއްލުން  ކުރިމަތިވެދާނެ  ފަހަރުގައި 

އެދަރަންޏަށް  ފަރާތް  އެދޭ  ދަރަންޏަށް  ތެރެއިން،  ގެތެރެއިންނެވެ. މިނިޒާމުގެ  ޕްރޮސެސް(  ގްރާންޓިންގ  )ކްރެޑިޓް  ދޫކުރާ ނިޒާމުގެ  ދަރަނި  ބަލަހައްޓަނީ 

ނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިރާސާ ކުރުމަށާއި ހުއްދަ ދިނުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތުގެމަތީން،  ކުފޫހަމަވާ މިންވަރު ބެލުމާއި އެކަށީގެންވާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓްތަކެއް ކަ

ދަރަންޏަށްއެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެހާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ އެކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ބޭންކުގެ ކަމާއިބެހޭ 

ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ބޭންކުން ދަރަނި ދޫކުރުމާއި ދޫނުކުރުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ދަރަންޏަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާއި 

އަދި ދަރަނި ދޫކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ދަރަންޏަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ހިނގަހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލާގެންނެވެ. 

ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކުރީން ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން ރަހުނު ކުރާ ތަކެތި، ބޭންކުން ބަލާ އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގައި އެދަރަންޏެއް 

ނޑުތަކެއް އެކުލަވައިލެވިފައިވެއެވެ. ތަކެއްޗާއި އެދަރަނި ދިނުމުގައި މިގޮތުން  ނިސްބަތްވާ ފަންތިއަށް ބަލާ، ރަހުނުގެގޮތުގައި މަދުވެގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މިންގަ

ނޑު ކަންތައްތަކަކީ: ބަލާ މައިގަ

ދަރަނި ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގައި އެދަރަނި އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިތޯ ބެލުން•  ●

ދަރަނި ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގައި އެދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށާއި މާލީ ގޮތުން އެފަރާތެއް އަރަފޯދޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް  ●

ނޑައަޅައިގެން ދޫކުރުން•  ބިނާކޮށް އެކަށީގެންވާ ދަރަނީގެ ލިމިޓެއް ކަ

ވަކި ސިނާޢަތެއް ނުވަތަ ގްރޫޕެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް ވެދާނެ ދަރަނީގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކުރުން ●

ދަރަނީގެ ރިސްކުގެ މިންވަރު ޮކންޓްޯރލްކުރުމާއި ކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް  3.1.2

ބޭންކަށް ދަރަނީގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު، އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ބޭންކުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން 

އެގެއްލުންތައް ބަލާ، ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި 

ގްރޫޕްތަކަށް އަދި ހަމައެހެންމެ އެދަރަނި ދޫކުރާ ސަރަޙައްދަކާއި އަދި އެދޫކުރެވޭ ސިނާޢަތެއްގެ ބަޔަކާގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނާއި ބޭންކަށް 

ނޑެއް މިބޭންކުންވަނީ  ނޑައަޅައި، މިގޮތުން ކުރިމަތިވާ އެކިފެންވަރުގެ އެކި ދަރަޖައިގެ ގެއްލުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭނެ އޮނިގަ ތަޙައްމަލު ކުރެވޭނެ މިންވަރު ކަ

އެކަށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، މިފަދަ ރިސްކްތައް ޤަވާޢިދުން މުރާޖަޢާކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށްވެސް 

ނޑައަޅަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.  ދިރާސާކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިފަދައިން ދަރަނީގެ ރިސްކުގެ މިންވަރު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަ

ދަރަނީގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ އަދި ނުހިމެނޭ  ބައިތަކަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭ 

ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެއްފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ޢަދަދުވަނީ ވަކިމިންވަރެއްގައި ހިފަހެއްޓިފައެވެ. އަދި ލޯނު ނަގާފަރާތްތަކާއި  ކުރިމަގުގައި ލޯނު 

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ދޫކުރުމުގެ މިންވަރާއި  ނޑުތަކެއްވަނީ ކަ ނަގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލްކަމާއި އެދޭގޮތަށް ބަލާ، ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރާނެ މިންގަ

ނޑުތަކަށް، ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބަދަލުގެނެވެއެވެ.  އަނބުރާ ދެއްކޭނެ މިންވަރުވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަމުންދެއެވެ. މިމިންގަ

ނޑައެޅިފައިވާ އެހެނިހެން ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  ދަރަނީގެ މިންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއި އަދި ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް ކަ

ރަހުނު  )ހ( 

ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން ބޭންކުންދަނީ އެކި ސިޔާސަތުތައް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒަމާންވީކަމަކީ، އާންމު އުޞޫލުން 

ދަރަންޏާ އެޑްވާންސަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ ސަލާމަތަކަށް ރަހުނު ބެހެއްޓުމެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ރަހުނުގެ ބާވަތާއި އެޤަބޫލުކުރެވޭ 

ނޑު ގޮތެއްގައި  މިންވަރު ބެލެހެއްޓުމަށް މިބޭންކުންދަނީ ވަކި އުޞޫލުތަކެއް ރާވައި އެގޮތްތަކައް ޢަމަލު ކުރަމުންނެވެ. ދަރަންޏާ އެޑްވާންސްތަކަށް މައިގަ

ބެހެއްޓޭ ރަހުނު ނެގޭ ގޮތަކީ:

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
74 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



މިލްކުވެރި  ● ގޯތިގެދޮރުގެ  އަދި  ރައިޓްސް(  )ލީސްހޯލްޑް  ޙައްޤުތައް  ލިބިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ރަށްތައް  ހިންގާ  ރިސޯޓް 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ރަހުނުކުރުން

ޢިމާރާތްތަކާއި އޮފީސް ސާމާނާއި ވިޔަފާރި މުދަލާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޗާޖް ●

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ބޯޓުފަހަރު އަދި މިބާވަތުގެ ތަކެތީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޗާޖް ●

ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުންދޭ ގެރެންޓީ ●

ނޑުން ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ވަޞީލަތްތައް  ރޑްރާފްޓް އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި އައުކުރެވެމުންދާ މިންގަ މެދު މުއްދަތައް ދޫކުރެވޭ ލޯނު، އޯވަ

ކުޑަވެސް  ލިބިދާނެކަމުގެ  ގެއްލުމެއް  މިފަދަ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،  ގެއްލުން  ލިބޭ  ދަރަނިން  އިތުރުން،  މީގެ  ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ.  ރަހުނު  ދޫކުރެވެނީ 

އިޝާރާތެއް ވާއިރަށް އެފަދަ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ސަލާމަތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  އިތުރު ރަހުނެއް ހޯދުމަށް 

ބޭންކުން މަސައްކަތް ފަށައެވެ. 

)ށ( ދަރަންޏާ ގުޅުންހުރި ޮކމިޓްމަންޓްތައް 

މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އަސާސީ މަޤްޞަދަކީ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމެވެ.

ގެރެންޓީއާއި ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ލޯނެކޭ އެއްފަދައިން ދަރަނީގެ ރިސްކް އެކުލެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. ޑޮކިއުމެންޓަރީ 

ކުރެޑިޓްއާއި ކޮމަރޝަލް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަކީ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތުން ބޭންކުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހުއްދަދީގެން ބޭންކުން ހުށަހަޅާ ޚާއްޞަ 

ނޑައަޅާ ވަކިޢަދަދެއްގެ މަތީން ލިޔުމުންވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. ހަމައެފަދައިން އެއީ އެއާގުޅުންހުރި މުދަލުގެ  ޝަރުތުތަކަކާއި ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަ

ޝިޕްމަންޓް ރަހުނުކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވެސްވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސީދާ ދަރަންޏަށްވުރެ  ރިސްކް ކުޑައެވެ. 

ހުއްދައިން  ދީފައިވާ  ދަރަންޏަށް  ދޫކުރާ  ގޮތުގައި  ކްރެޑިޓްގެ  އޮފް  ލެޓަރ  ގެރެންޓީއާއި  ލޯނާއި،  ރަމްޒުކޮށްދެނީ  ވަޢުދުތައް  ދޫކުރުމަށްވާ  ދަރަނި 

ބޭނުންނުކޮށްވާ ބައެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކް ހިމެނޭ މިންވަރު ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭނުންނުކޮށްވާ ވަޢުދުގެ މިންވަރާއި އެއްވަރަށް 

ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ދަރަނިދޫކުރެވޭ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  މިފަދަ  ދޫކުރެވޭ  ދަރަންޏަށް  ނަމަވެސް،  ހުށަހެޅިފައެވެ.  ބޭންކުވަނީ  ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ 

ބަހައްޓައިގެން  ރަހުނެއް  ފުދޭވަރެއްގެ  އާންމުގޮތެއްގައި  އަދި  އޮންނަ  ޔަޤީންކަން  ހިފަހައްޓާލެވޭނެކަމުގެ  ނޑުގައި  މިންގަ އެކަށީގެންވާ  އެދަރަންޏަށް 

ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަށްވާތީ، މިފަދަ ވަޢުދުތައް ބޭނުންނުކޮށްވާބައިގެ އަދަދަށްވުރެ ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި، 

ވަރަށް  ބޭންކުން  ވަޢުދުތައް ތަޞައްރަފުފުދެންދެން  ދަރަނީގެ  ބޮޑުވާނެތީ  ދަރަނީގެ ރިސްކް  ވަޢުދުތަކަށްވުރެ  ކުރުމުއްދަތުގެ  ވަޢުދުތައް  ދިގުމުއްދަތުގެ 

ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުންދެއެވެ.

ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ޕްޮރވިޜަންތައް ހެދުމުގެ ސިޔާސަތު  3.1.3

ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ޝީޓުގެ  ބެލެންސް  ހަމައެކަނި  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ގެއްލުމެއްގެ  އެ  ޕްރޮވިޜަންތައްވަނީ،   ހަދާފައިވާ  މައްޗަށް  ގެއްލުމުގެ  ލިބިދާނެ 

މާލީހިސާބުތަކުގައިވާ ގެއްލުންތައް ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. )ނޯޓް 2.10 ބައްލަވާ(

އަހަރު ނިމޭއިރު ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަންތައް ކަމަށް ބެލެންސް ޝީޓުގައި ދައްކަނީ ނޯޓް 2.10 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަތަރު ގްރޫޕަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ އާ އަދި އެއިން ކޮންމެ  ބިނާކޮށެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވަނީ ބޭންކުގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ ދަރަންޏާ އެޑްވާންސަށް ކަ

ގްރޫޕަކަށް ބަހައްޓާ ޕްރޮވިޜަންގެ މިންވަރެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
75 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ނޑުތަކެއްގެ )މެޓީރިއަލިޓީ ތްރެޝްހޯލްޑް( މަތީގައިވާ  ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމިންގަ ބޭންކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެޙާލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ކަ

ވަކިވަކި މާލީ އެސެޓްތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަސްކޮށްނަމަވެސް މުރާޖަޢާކުރުން ލާޒިމު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުން 

ގެއްލުމަށް  އެކައުންޓްތަކުގެ  ދިރާސާކުރެވޭ  ވަކިވަކިން  ލާޒިމުކުރެއެވެ.  ބޭންކަށް  މުރާޖަޢާކުރުން  އެއްމަހަކު  މަހުން  ތިން  ކޮންމެ  އެކައުންޓެއްވެސް  ހުރިހާ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ކަޑައަޅަނީ ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދަރަންޏެއް ބަލާ ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ރަހުނު ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ދަރަނީގެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން، ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު   3.1.4

ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ބިނާވެގެންވަނީ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކާއި ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ވެވިފައިވާ ވަޢުދުތަކުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ހަމައަގަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބޭންކުގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ 

ތެރެއިން ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ދައްކައިދޭ ޢަދަދުތަކެވެ.

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
 2011  2010 

 45,017  77,720 އެހެން ބޭންކުތަކުގައިވާ ބާކީ

 84,581  121,806 ވަގުތުން އަދި ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާ 

 17,578  11,245 ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

 5,184,840  5,048,492 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސް

 199,096  - ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތައް

 5,332,016  5,259,263 ބެލެންސް ޝީޓުގައި އޮތް ޖުމްލަ

 798,525  895,838 ކޮންޓިންޖަންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ކޮމިޓްމަންޓްތައް

 6,130,541  6,155,101 31 ޑިސެންބަރާ ހަމައަށް ދަރަންޏަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ

ކްރެޑިޓް ރިސްކްގެ 82 އިންސައްތައަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން އުފެދިފައިވާ ރިސްކެވެ.

)2010 ގައި: 85 އިންސައްތަ(

ލޯނާއި އެޑްވާންސް ޕޯޓްފޯލިއޯތަކާއިއެކު ތިރީގައިއެވާ ބައިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް، ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި 

ދެމިތިބެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބޭންކް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެބައޮތެވެ.

ލޯނު ޕޯރޓްފޯލިއޯގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ކުރާބަޔަކީ ރަހުނުބެހެއްޓިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނެވެ. ●

ލޯނު ޕޯރޓްފޯލިއޯގެ 63 އިންސައްތައަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި އެދަރަނިން ގެއްލުންނުވާ ދަރަންޏެވެ. )2010 ގައި: 53 އިންސައްތަ( ●

ނޑުތަކެއްވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. ● ލޯނާއި އެޑްވާންސް ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުން އައު  މިންގަ

ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް  3.1.5 

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް ޚުލާސާކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާފަދައިންނެވެ.
 2011  2010 

 2,766,447  3,207,605 މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުންނުވާ 

 2,205,669  1,504,418 މުއްދަތު ހަމަވެފައި ގެއްލުންނުވާ

 2,374,626  2,517,364 ގެއްލުންވެފައި

 7,346,742  7,229,387 ޖުމްލަ

ނޑަން: ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )1,515,098( )1,446,616(ކަ

ނޑަން: ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް  )629,228( )723,036(ކަ

 5,202,416  5,059,735 ސާފު

ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަންގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ނޯޓް 21 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
76 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ، އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް:
 2011  2010 

ޞިނާޢަތްތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ
ނޑުވެރިކަން 10,954 10,431 ދަ

269,033 354,028 ވިޔަފާރި

555,003 544,499 ޢިމާރާތްކުރުން

170,976 188,113 މަސްވެރިކަން

145,044 145,675 އުފެއްދުންތެރިކަން

248,602 300,618 އަމިއްލަ

41,706 150,828 ޚިދުމަތް

1,325,129 1,513,413 ފަތުރުވެރިކަން

 3,207,605 2,766,447

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި ގެއްލުންނުވާ ދަރަނިތައް )ހ(  

ބޭންކުން މިވަގުތު އިންޓަރނަލް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ނިޒާމެއް އެކަށައަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އުފެއްދުންތެރިނޫން ދަރަނިތައް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. ނަމަވެސް، 

ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭފަދަ ޢަދަދުގެގޮތުން ނުވަތަ ފެންވަރުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ނިޝާނެއް ހިމެނޭތޯ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބަލާ ވަޒަންކޮށްފައިމެނުވީ 

ބޭންކުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުހިންގައެވެ. މިގޮތުން، ދަރަނި ނަގާ ފަރުދުންނާ ކޮންމެ ގްރޫޕެއް ވަކިވަކިން ޤަވާޢިދުން މުޠާލިޢާ ކުރެވެމުންދެއެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަރަންޏަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައެވެ. މިގޮތުން   )i(

ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އަބުރު ހިފެހެއްޓިފައިވާ މިންވަރާއި، މާޒީގެ ރެކޯޑްތަކާއި، ވިޔަފާރީގައި 

އެކުލެވިގެންވާ ރިސްކްތަކާއި ސިނާޢަތާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައެވެ. މިއާއެކު، ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ 

މާލީ  ފަރާތުގެ  ނަގާ  ދަރަނި  ހިމެނެއެވެ.  ބެލުން  މަސައްކަތެއްތޯ  ފައިދާވާ  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  އެމަސައްކަތަކީ  އަދި  ހަރުދަނާކަމާއި  ފެންވަރާއި، 

ފުދުންތެރިކަންހުރި ފެންވަރު ބެލުމުގެގޮތުން، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަދި ކުރިމަގަށް ލަފާކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދިރާސާ 

ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ސަމާލުކަންދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވިޔަފާރިން ލިބޭ ނަފާއާއި، އެސެޓްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފައިސާ 

ހުރިނެތް މިންވަރާއި، ފައިސާ ދައުރުވާގޮތާ އަދި މާލީ އެއްބަސްވުމަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަންހުރިތޯ ބެލެއެވެ.

ދަރަންޏަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުން ބޭންކަށް، ދަރަނި އަދާ ކުރުމުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބޭންކަށް    )ii(

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަނީ ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުގެ ސާފު އެސެޓުން އެގެއްލުމެއް ފޫބެއްދޭނެ މިންވަރަށެވެ. މިގޮތުން، 

ނޑު އެސެޓްތައް ކަމުގައިވާ  ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ފެންވަރާއި ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ބަލަނީ، އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ މައިގަ

ހަރު މުދަލާއި، ލިބެންހުރި ފައިސާއާއި ވިޔަފާރި މުދާ ވިއްކާލެވެންހުރި އަގަށް ބަލާގެންނެވެ. ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅޭ 

ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިދެންނެވިފަދަ އެސެޓްތައް ރަހުނުކޮށްގެން ނުވަތަ އެސައިންކޮށްގެން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ރަހުނެއް ބޭންކަށް ނެގެއެވެ. ހަމައެފަދައިން 

ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އިތުރަށް ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ލޯނު ނަގާފަރާތުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ރަހުނެއް ނެގިދާނެއެވެ. ދަރަންޏަށް 

ނަގާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ރަހުނު ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި 

ނޑު ސަބަބުތަކަކީ:  މާޙައުލުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރެވެމުން އަންނަ ލޭންދޭނުގެ މުޢާމަލާތެކެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ މައިގަ

)1( ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުން ހުށަހަޅާ މާލީ ހިސާބުތައް، އޮޑިޓުނުކުރެވިވާތީ އަދި/ނުވަތަ ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ މިހިސާބުތަކަށް އޮންނަ އިތުބާރު 

ކުޑަވުން؛ 

)2( ބޭންކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ރަހުނެއް، ބޭންކަށް ގެއްލުމެއްވެދާނެ ގޮތަކަށް، ދަރަނި ދޫކުރާ އެހެންފަރާތަކަށް ރަހުނު ނުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

ހޯދުން؛ މިދެކަންތަކެވެ. 
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މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް )ށ(  

ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އުޞޫލުން ނުދައްކާތާ 90 ދުވަސް ހަމަނުވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކަކީ، އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުވާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް 

އުޞޫލުން  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  ޤަވާޢިދުން  މިވަނީ  ތިރީގައި  ނުބެލެވެއެވެ.  ގޮތުގައެއް  ދަރަނީގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެއްލުމަށް  ހިނދަކު،  ލިބިފައިނުވާ 

ނުދައްކާހުރިނަމަވެސް ގެއްލުންނުވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުތަކެވެ.

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

މުއްދަތު ކްރެޑިޓް ކާޑުޯއވަރ-ޑްރާފްޓ31ް ޑިސެމްބަރުު 2011
ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ޯލނުތައް

ޑިވެޮލޕްމެންޓް ރަހުނުތައް
ބޭންކިންގ

ޖުމްލަ

ދުވަހާ   30 ނުދައްކާތާ  ދައްކަންޖެހި 

 391,629  174,956  135,679  36,211  4,140  40,643 ހަމައަށް 

 120,889  72,442  32,430  15,051  964  2 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60-30 ދުވަސް

 125,438  54,036  26,103  7,219  159  37,921 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90-60 ދުވަސް

 637,956  301,434  194,212  58,481  5,263  78,566 ޖުމްލަ

ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް
ޖުމްލ31ަ ޑިސެމްބަރުު 2011

 790,485 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 ދުވަހާ ހަމައަށް 

 - ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60-30 ދުވަސް

 75,976 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90-60 ދުވަސް

 866,461 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރުު 2011 ގެ ނިޔަލަށް 90-60 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާހުރި ޖުމްލަ އަދަދަކީ 5,263,147 ރުފިޔާއެވެ. 

ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރިނޫން ކާޑުގެ ގޮތުގައެވެ. 

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

މުއްދަތު ކްރެޑިޓް ކާޑުޯއވަރ-ޑްރާފްޓ31ް ޑިސެމްބަރުު 2010
ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ޯލނުތައް

ޑިވެޮލޕްމެންޓް ރަހުނުތައް
ބޭންކިންގ

ޖުމްލަ

 510,924  166,627  117,421  216,648  10,228  - 30 ދުވަހާ ހަމައަށް 

 238,551  69,234  71,606  94,719  2,992  - 60-30 ދުވަސް

 780,812  63,176  52,305  619,334  -  45,997 90-60 ދުވަސް

 1,530,287  299,037  241,332  930,701  13,220  45,997 ޖުމްލަ
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)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
ޮބޑެތި ކުންފުނިތައް

ޖުމްލ31ަ ޑިސެމްބަރުު 2010
 468,776 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 30 ދުވަހާ ހަމައަށް 

 - ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 60-30 ދުވަސް

 206,606 ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާތާ 90-60 ދުވަސް

 675,382 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރުު 2010 ގެ ނިޔަލަށް 60-90 ދުވަހާ ދޭތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާހުރި ޖުމްލަ އަދަދަކީ 347,000 ރުފިޔާއެވެ. 

ބޭންކުގެ ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މިކާޑުތައް ބެލެވެނީ އުފެއްދުންތެރިނޫން ކާޑުގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް )ނ(  

ބެހެއްޓިފައިވާ ރަހުނުން އުފެދޭ ފައިސާ ދައުރުވުން ނުހިމަނާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަރަނީގެ މިންވަރަކީ 2,517,363,569 ރުފިޔާ )2010: 2,374,626,340 ރުފިޔާ(އެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކިން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ޖުމްލަ 

ޢަދަދުތަކެވެ. 

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

ޑިވެޮލޕްމެންޓް 

ޮބޑެތި ކުންފުނިތައްބޭންކިންގ

މުއްދަތު ކްރެޑިޓް ކާޑުޯއވަރ-ޑްރާފްޓ31ް ޑިސެމްބަރުު 2011

ކަނޑައެޅިފަ-

އިވާ ޯލނުތައް

ޖުމްލަރަހުނުތައް

ށް  މަ ލު އް ގެ ކިން  ވަ ކި ވަ

 2,517,364  1,694,861  314,510  108,886  71,896  7,722  319,489 ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު

 2,517,364  1,694,861  314,510  108,886  71,896  7,722  319,489 ޖުމްލަ

ވަކިވަކި ފަރުދުން )ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން(

ޑިވެޮލޕްމެންޓް 

ޮބޑެތި ކުންފުނިތައްބޭންކިންގ

މުއްދަތު ކްރެޑިޓް ކާޑުޯއވަރ-ޑްރާފްޓ31ް ޑިސެމްބަރުު 2010

ކަނޑައެޅިފަ-

އިވާ ޯލނުތައް

ޖުމްލަރަހުނުތައް

ށް  މަ ލު އް ގެ ކިން  ވަ ކި ވަ

 2,374,626  1,535,554  341,206  100,631  207,963  18,733  170,539 ހުށަހެޅިފައިވާ ލޯނު

 2,374,626  1,535,554  341,206  100,631  207,963  18,733  170,539 ޖުމްލަ
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)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(އުފެއްދުންތެރިނޫން އެސެޓްތައް މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގި ދުވަހަށް ބިނާޮކށް
 2011  2010 

 206,931  138,215 ޚާއްޞަކޮށް ބެލެވޭ

 409,399  716,229 ޔަޤީންކަން ކުޑަ

 1,758,296  1,662,920 ގެއްލުން

 2,517,364  2,374,626 

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް )ރ(  

އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ 31 ޑިސެމްބަރުު 2011 ގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 

561،332،199 ރުފިޔާ )2010: 454،980،779 ރުފިޔާ(އެވެ.

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
 2011  2010 

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެޑްވާންސް - ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް

 2,638  62,989 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނުފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ●

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް:

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ  ●

 8,946  7,357 އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަވެސް  ●

 18,622  11,956 އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ

 82,302  30,206 

މާލީ އެސްޓްތަކާއި ދަރަނީގެ ރިސްކް ވަކި ދާއިރާއަކަށް ފުނިޖެހުން  3.1.6

ސަރަޙައްދީ ބައިތައް )ހ(  

މިވަގުތު ބޭންކުގެ ލޭންދޭނު މުޢާމަލާތްތައް ހިންގަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ޞިނާޢީ ބައިތައް )ށ(  

ތިރީގައި މިވަނީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ބޭންކުން ދަރަނި ދޫކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ޢަދަދުތަކެވެ.

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
 2011  2010 

ނޑުވެރިކަން  27,751  25,043 ދަ

 422,807  462,715 ވިޔަފާރި

 995,004  961,996 ޢިމާރާތްކުރުން

 526,247  499,091 މަސްވެރިކަން

 338,887  297,752 އުފެއްދުންތެރިކަން

 329,741  361,565 އަމިއްލަބޭނުމަށް

 281,918  290,999 ޚިދުމަތްތައް

 4,424,387  4,330,225 ފަތުރުވެރިކަން

 7,346,742  7,229,386 މުޅި ޖުމްލަ
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މާކެޓް ރިސްކް  3.2

މާކެޓްގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ޙަރަކާތްތައް މާކެޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅެއެވެ. މާކެޓް ރިސްކަކީ، މާލީ ވަޞީލަތެއްގެ ބަޒާރުގެ އަގަށް 

އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އެ ވަޞީލަތެއްގެ ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި އެވަޞީލަތަކުން ފައިސާ ދައުރުވާނެ ދައުރުވުމަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން 

ލިބިދާނެ ގެއްލުމެވެ. މިގޮތުން މާކެޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅެނީ، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި، ފައިސާ މާރުކުރެވޭ އަގުތަކާއި އިކުއިޓީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން 

އުފެދޭ ފަރަގުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ ވަޞީލަތަކީވެސް މާކެޓަށް އަންނަ އާންމު އަދި ޚާއްޞަ ބަދަލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، 

އަދި އެ ވަގުތެއްގައި މާކެޓުގައި ހިމެނޭ މާލީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، މާކެޓުގެ އަގުތައް ކަމުގައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި، ކްރެޑިޓް 

ސްޕްރެޑް )ޑިޕޮޒިޓަށް ހޭދަވާ އިންޓަރެސްޓާއި ލޯނުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓުގެ ފަރަގު( އާއި ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރެވޭ އަގުތަކަށް ބަދަލު އަންނަ އައުމުގެ ތެރޭގައި 

އަސަރުކުރާ ވަޞީލަތްތަކެވެ. ބޭންކުގައި ވިޔަފާރި ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އަދި އެއްވެސް އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނެތުމުން، އިކުއިޓީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާ 

ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކަކަށް ބޭންކް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

ނޑު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ ޕޯޓްފޯލިއޯތައް އުފެދެނީ، ކުންފުނީގެ ރީޓެއިލް އަދި ކޮމަރޝަލް ބޭންކިންގ ގެ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުން  ބޭންކުގެ މައިގަ

އުފެދޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ފަރަގުންނެވެ.

ނޑު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކުން އުފެދިގެން އަންނަ މާކެޓް ރިސްކްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭންކުގެ އެސެޓްސް އެންޑް ލައިބިލިޓީޒް  ބޭންކުގެ މައިގަ

އެލްކޯގެ  ބޯޑަށާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ޤަވާޢިދުން  ރިޕޯޓުތައް  ތައްޔާރުކުރެވޭ  މިގޮތުން،  ގެންދެއެވެ.  މަޝްވަރާކުރަމުން  ގައި  )އެލްކޯ(  ކޮމެޓީ  މެނޭޖްމަންޓް 

މެމްބަރުންނަށް ހުށަހެޅެއެވެ.

ބޭރުފައިސާ މާރުކުމުގެ ރިސްކް  3.2.1

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގަނީ އެއްވަރަކަށް އަގު  ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގައި ދިވެހި ރުފިޔާއިންކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް މައިގަ

ބޭންކް  ރިސްކްތަކަށް  ބޮޑެތި  ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ  އަގުތަކަށް  ގަނެވިއްކުމުގެ  ފައިސާ  އެހެންކަމުން  ޑޮލަރުންނެވެ.  ޔޫ.އެސް.  ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

ބޭންކުން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އަންދާޒާއެއްގެ  ކުރެވޭ  ބަދަލުތަކުން  އަންނަ  އަގުތަކަށް  ގަނެވިއްކުމުގެ  ފައިސާ  ބާޒާރުގައި  ފައިސާގެ  ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ. 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާންމުގޮތެއްގައި ކަސްޓަމަރަކާއެކު ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމާލާތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ 

ބޭރުފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް، ބޭރުފައިސާ މާރުކުރާ އަގުތަކަށް ބަދަލު އަންނައިރު، ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިސާއަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރެއް އޮތުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ވަކިވައްތަރެއްގެ ފައިސާއަކަށް ނުވަތަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފައިސާތަކެއް އެކުވުމުން ބޭންކުގެ މުދަލާއި ދަރަންޏަށް ފަރަގު އައުމުން ބޭންކަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކް 

މިފަދަ  ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.  ނޑެއްގައި  މިންގަ ވަކި  މުޢާމަލާތްތައްވެސް  އެފަދަ  އަގުތަކާއި  މާރުކުރުމުގެ  ބޭރުފައިސާ  ޖެހެނީ  ހިފަހައްޓަން  ވަކިވަރެއްގައި 

މުޢާމަލާތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓައި އަދި “އެލްކޯ”އަށް ރިޕޯޓުކުރެވެއެވެ. ވަގުތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ފާހަގަ ކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ބަލަހައްޓަނީ ބާޒާރުގެ 

މަސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ފައިސާ މާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމަކުންނެވެ.
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)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
ޖުމްލައެހެނިހެންޔޫޯރއެސް.ޖީ.ޑީޖޭ.ޕީ.ވައިޖީ.ބީ.ޕީޔޫ.އެސް.ޑީރުފިޔ31ާ ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި

އެސެޓްތައް

ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީތައް

 

1,756,461  872,020  2,225  1,657  2,746  59,639  1,775 
 

2,696,523 

 1,315,702 -  -  -  -  -  -  1,315,702ޓްރެޜަރީ ބިލްސް

 5,059,736 1,257  231,761  -  -  -  2,065,422 2,761,296ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

 319  -  -  -  -  -  319  - އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތައް

 491,733  14  88  293  -  9  85,392  405,937 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

 9,564,013 3,046  291,488  3,039  1,657  2,234  3,023,153 6,239,396ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް
 7,578,056 -  27,790 -  657  -  2,727,090 4,822,519ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިހުރި

 959,441  -  259,124  -  -  -  657,907  42,410 އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

 259,636  -  2,179  3  -  224  43,316  213,914 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް
 

5,078,843 
 

3,428,313  224  657  3  289,093  - 

 

8,797,133 

 766,880  3,046  2,395  3,036  1,000  2,010 )405,160( 1,160,553ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު

 895,838  -  14,710  -  6,769  -  330,622  543,737 ޮކމިޓްމަންޓްތައް

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
ޖުމްލައެހެނިހެންޔޫޯރއެސް.ޖީ.ޑީޖޭ.ޕީ.ވައިޖީ.ބީ.ޕީޔޫ.އެސް.ޑީރުފިޔ31ާ ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި

އެސެޓްތައް
 2,163,647 1,418  30,392  1,526  2,315  3,225  821,195  1,303,576ނަގުދު ފައިސާއާއި ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީތައް

 1,523,435 -  -  -  -  -  -  1,523,435ޓްރެޜަރީ ބިލްސް

ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

 

2,798,705 
 

2,173,299  1,597  -  220  228,596  - 

 

5,202,417 

 5,080  -  -  -  -  -  269  4,811 އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީތައް

 456,749  -  53  4  -  28  68,335  388,329 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް
 

6,018,856 
 

3,063,098  4,850  2,315  1,750  259,041  1,418 
 

9,351,328 

ލައިބިލިޓީތައް
 7,032,346 602  24,190 497  235  -  2,466,056 4,540,766ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައިހުރި

 -  277,840  -  -  -  954,242  28,286 އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

 

1,260,368 

 291,734  19  2,710  -  -  381  19,078  269,546 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

 8,584,448 621  304,740  497  235  381  3,439,376 4,838,598ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް

 766,880  797 )45,699(  1,253  2,080  4,469 )376,278( 1,180,258ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު

798,525 1,037  23,977  437  2,377    - 293,993 476,704 ޮކމިޓްމަންޓްތައް
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އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް  3.2.2

ފައިސާ ދައުރުވުމުގައި މެދުވެރިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި މާކެޓުގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މާލީ 

ރޭޓަށް  އިންޓަރެސްޓް  މާކެޓުގައި  ރިސްކަކީ  ރޭޓުގެ  އިންޓަރެސްޓް  ހަމައަގުގެ  ރިސްކެވެ.  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނާނެ  ދައުރުވުމުގައި  ފައިސާ  ވަޞީލަތްތަކުގެ 

އަންނަބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހަމައަގަށްވެސް އަންނަ ބަދަލެވެ. މިގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ރިސްކަށް ބޭންކް ހުށަހެޅެނީ، އެވަގުތަކު 

ގުޅިގެން  ބަދަލާ  އަންނަ  ރޭޓަށް  އިންޓަރެސްޓް  ޙާލަތްތަކުގައި،  މިފަދަ  ބިނާކޮށެވެ.  ރިސްކަށް  ރޭޓުގެ  އިންޓަރެސްޓް  ފައިސާގެ  ދައުރުވަމުންދާ  މާކެޓުގައި 

އިންޓަރެސްޓްގެ މާޖިން އިތުރުވެ، އަންދާޒާ ކުރެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތަކެއްގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަވުންވެސް  އެކަށީގެންވެއެވެ. 

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް އެކުލެވިގެންވަނީ އިންޓަރެސްޓަށް ބިނާވެފައިވާ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ އަގާއި މުއްދަތުގެ ފަރަގުގެ މައްޗަށެވެ. މި ފަރަގު 

ނޑަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި ބޭންކުގެ ހުށިޔާރުކަމާއި ލަޔާގާތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މިހެން ދިމާވެދާނެ ފަރަގުތައް އެއީ  ބިނާވެގެންވަނީ އިންޓަރެސްޓްދޭ މިންގަ

ބޭންކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރަގުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް “އެލްކޯ” އިން ޤަވާޢިދުން މުޠާލިޢާ ކުރަމުންގެންދެއެވެ. އަދި ބާޒާރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް 

ދިރާސާކޮށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް ގެނެވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުންފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙިއްޞާ އާއި މުދަލުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އުސޫލެއް ބޭންކުން ނުގެންގުޅެއެވެ. 

ވުމާއިއެކު، މިފަދަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ވަކި ވިޔަފާރި ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް ނޯވެއެވެ. ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގައިކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ 06 މަސްދުވަހަށްވުރެ  

މުއްދަތު އިތުރުނުވާގޮތަށް މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެކެވެ. ވީމާ، ޙިއްޞާ އާއި މުދަލުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ އަގުތަކަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ރިސްކަށް ބޭންކް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤަވާޢިދުތައް ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގައި، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ މާލޭގައި ހުންނަ ގޮފިތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓްގެ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މަދުމިނަކީ 

ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް ލައިބިލިޓީތައް )އެއް ބޭންކުން އަނެއް ބޭންކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި( އަދި މާޖިން ޑިޕޮޒިޓް ތަކުގެ 25 އިންސައްތައެވެ. 

އަދި މާލޭގެ ގޮފިތައްނޫން އެހެން ގޮފިތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓްގެ ރިޒަރވަށް 15 އިންސައްތައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް ރިޒަރވް ބަހަށްޓަންޖެހޭ މަދުމިނުގެ 3 

އިންސައްތަ ބޭންކުން ބަހަށްޓަނީ ދިވެހިފައިސާއިންނެވެ. މިފަދަ ޑިޕޮޒިޓްތަކަކީ، ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޕޮޒިޓްތަކެއްނޫނެވެ. 

ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ޑިޕޮޒިޓަށް ދިވެހި ފައިސާއިން ނަމަ އަހަރަކަށް 1 އިންސައްތަ އަދި ޑޮލަރުން ނަމަ އަހަރަކަށް 0.05 އިންސައްތައިގެ 

އިންޓަރެސްޓެއް ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އަދި އޮކްޓޯބަރ 2011 ން ފެށިގެން ޑޮލަރުގެ ރިޒަރވް ޑިޕޮޒިޓަށް ލިބެނީ އަހަރަކަށް 

0.01 އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓެކެވެ.   

މާލީ  ބޭންކުގެ  ހިމެނޭ  މީގެތެރޭގައި  ޚުލާޞާއެކެވެ.  ހުށަހެޅިފައިވާގޮތުގެ  ރިސްކަށް  ރޭޓުގެ  އިންޓަރެސްޓް  ބޭންކް  ދައްކައިދެނީ  ތާވަލުން  ތިރީގައިމިވާ 

ވަޞީލަތްތަކުގެ ބާކީތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ، މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަގުތައް މުޠާލިޢާ ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ބަލާ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ 

ތާރީޚުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި
01 މަހާއި 

ހަމައަށް

ޖުމްލައިންޓަރެސްޓް ނުލިބ5ޭ އަހަރަށް ވުރެ މަތ5ި-1 އަހަރަށ12ް-3 މަހަށ3ް-1 މަހަށް

އެސެޓްތައް
ބޭންކުތަކުގައިހުރި 

 2,696,523  804,031  -  -  -  -  1,892,492 ފައިސާއާއި ބާކީތައް

 1,315,702  -  -  -  403,265  476,346  436,091 ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

 5,059,735  403,347  385,806  2,408,747  664,665  161,065  1,036,105 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

 492,052  492,052  -  -  -  -  - އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

 9,564,012  1,699,430  385,806  2,408,747  1,067,930  637,411  3,364,688 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި
01 މަހާއި 

ހަމައަށް

ޖުމްލައިންޓަރެސްޓް ނުލިބ5ޭ އަހަރަށް ވުރެ މަތ5ި-1 އަހަރަށ12ް-3 މަހަށ3ް-1 މަހަށް

ލައިބިލިޓީތައް

 7,578,056  3,302,262  309  2,362  228,649  221,203  3,823,271 ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

ނެގި  ދައްކަން  އަނބުރާ 

 959,441  -  88,040  50,700  207,574  25,502  587,626 ފައިސާ

 259,636  170,704  88,932  -  -  -  - އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

 8,797,132  3,472,966  177,281  53,062  436,223  246,705  4,410,897 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ޖުމްލަ - އިންޓަރެސްޓް 

ރޭޓު ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު 
 

)1,046,209( 390,706  631,707  2,355,685  208,525  )1,773,535( 766,879 

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި
01 މަހާއި 

ހަމައަށް

ޖުމްލައިންޓަރެސްޓް ނުލިބ5ޭ އަހަރަށް ވުރެ މަތ5ި-1 އަހަރަށ12ް-3 މަހަށ3ް-1 މަހަށް

އެސެޓްތައް
ބޭންކުތަކުގައިހުރި 

 2,163,648  1,595,835  -  -  -  -  567,813 ފައިސާއާއި ބާކީތައް

 1,523,435  -  -  -  197,252  651,667  674,516 ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް

 5,202,417  300,081  395,247  2,637,428  950,868  86,912  831,881 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

 461,828  461,828  -  -  -  -  - އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

 9,351,328  2,357,744  395,247  2,637,428  1,148,120  738,579  2,074,210 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(

31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި

01 މަހާއި 

ޖުމްލައިންޓަރެސްޓް ނުލިބ5ޭ އަހަރަށް ވުރެ މަތ5ި-1 އަހަރަށ12ް-3 މަހަށ3ް-1 މަހަށްހަމައަށް

ލައިބިލިޓީތައް

 7,032,346  2,989,407  74  30,701  192,310  294,934  3,524,920 ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

ނެގި  ދައްކަން  އަނބުރާ 

 1,260,368  -  47,486  53,333  212,464  214,653  732,432 ފައިސާ

 291,734  209,869  81,865  -  -  -  - އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

 8,584,448  3,199,276  129,425  84,034  404,774  509,587  4,257,352 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ޖުމްލަ - އިންޓަރެސްޓް 

ރޭޓު ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު 
 

)2,183,142( 228,992  743,346  2,553,394  265,822  )841,532( 766,880 

މީގެ އިތުރުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ މާޖިންތަކުގެ ފަރަގުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭވަރަށް އިންޓަރެސްޓް މާޖިން ދެމެހެއްޓޭނެކަމުގެ 

ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ބޭންކަށް އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރުފިޔާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ބޭރު ފައިސާއިން ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކަށް އެވަގުތެއްގައި ހުންނަ ލައިބޯރ )ލަންޑަން އިންޓަރބޭންކް އޮފަރ ރޭޓް(އަށްވުރެ މަތީ ރޭޓެއް ނެގެއެވެ. 

ނޑެއް އެކަށައެޅެއެވެ.  މިގޮތުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު އެންމެ ދަށް ކުރެވޭނެ މިންގަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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ފައިސާ  ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް   3.3

ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކަކީ، ބޭންކުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ވާޖިބުތަކަށް އެކަށޭނެ މިންވަރަށް ބޭންކުގައި ފައިސާ ނުހުރެދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. މީގެ 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޑިޕޮޒިޓަރުންގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ނުހުރެދާނެކަމުގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅެއެވެ. 

ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން  3.3.1

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި:  ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ޓްރެޜަރީގައި ވަކި ޓީމެއް ކަ

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނީ، މުސްތަޤްބަލުގައި ފައިސާ ދައުރުވާނެ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް އެއަށް  ●

ލިބެންޖެހޭ  ލޯނަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ފައިސާއާއި  ދައްކަންޖެހޭ  އަނބުރާ  ބޭންކުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. 

ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާތޯ ބެލުމެވެ. މިމަޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފައިސާގެ ބާޒާރުގައި ބޭންކުން ހީވާގިކަމާއެކު 

ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ. 

ފައިސާ ދައުރުވުމުގައި ކުރިން އަންދާޒާކުރެވިފައިނުވާ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވެއްޖެ  ●

ހިނދެއްގައި އަވަހަށް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފަދަ މާލީ ވަޞީލަތްތަކާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުން

ނޑެއްގެ ތެރޭގައި  ● ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ނިސްބަތްތައް ބޭންކުގެ އެތެރޭގެ ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެ މިންގަ

ބެލެހެއްޓުން، އަދި

ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަކާއި، ފުނިޖެހުން ހުރިނެތް ގޮތް ބެލެހެއްޓުން ●

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއަށާއި، މަހަކަށްވާ ވަރަށް ފައިސާ ދައުރުވަމުންދާ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށް ބަލަހައްޓައެވެ. މިއީ، މިފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު ބެލުމަށް 

ނޑުގޮތެއްގައި ބަލާ މުއްދަތެވެ. މިއަންދާޒާ ކުރެވެނީ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ އެއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާ މާލީ އެސެޓްތަކަށް  މައިގަ

ފައިސާ ލިބޭނެ މުއްދަތާއި ގުޅުވޭނެގޮތްތައް ހޯދުމަށެވެ.

ހުއްދަދެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫނުކުރެވިވާ ދަރަނީގެ ބާވަތްތަކާއި ދަރަޖަ،  ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ފަދަ 

ރޑްރާފްޓް ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭވަރާއި، މެދު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުން ފަދަ  ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކަށް ކުރާ އަސަރާއި، އޯވަ

ކަންކަންވެސް ބޭންކުން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.   

ޤާނޫނީ ރިޒަރވް ގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ މާލޭގެ ގޮފިތަކަށް ކަސްޓަމަރުން ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ 25 އިންސައްތައާއި އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް، އަދި އަތޮޅުތަކުގެ 

ބާޒާރުގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ބަހައްޓައެވެ.  ގައި  އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް  ޢަދަދެއް  އެއްވަރުގެ  އާއި  އިންސައްތަ   15 ފައިސާގެ  ޖަމާކުރާ  ގޮފިތަކަށް 

ޙާލަތާއިގުޅޭގޮތުން، އަވަހަށް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭފަދަ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ސާފު ނިސްބަތްވެސް ބަލަހައްޓައެވެ. 

ފަންޑު ޯހދުން  3.3.2

ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގައި އެލްކޯއިން ޤަވާޢިދުން ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ ފައިސާގެ 

ބާވަތްތަކާއި، ފައިސާ ލިބޭނެ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ފައިސާދޭ ފަރާތްތަކާއި، ފައިސާގެ ވަޞީލަތްތަކާއި އަދި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ލިބޭ މުއްދަތެވެ.  

ޑެރިވޭޓިވްނޫން ދައުރުވާ ފައިސާ   3.3.3

ބެލެންސް ޝީޓު ތާރީޚުގައިހުރި ބޭންކުން ދައްކަންޖެހޭ ޑެރިވޭޓިވްނޫން ލައިބިލިޓީތައް ތަޞައްރަފުފުދޭ މުއްދަތުތަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު ތިރީގައި މިވާ ތާވަލުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ. މިޢަދަދުތަކަކީ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް، ކުރިމަގުގައި ފައިސާގެ އަގަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކަށް ނުބަލާ ދައުރުވަމުންދާ 

ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭންކުން ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް އަންދާޒާކުރަނީ މުސްތަޤްބަލުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ އަގަށް 

އަތުވެދާނެ ބަދަލަކަށް ނުބަލާ ކުރިމަގުގައި ލިބެންހުރި ދައުރުވަމުންދާ ފައިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
85 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
3-1 މަހާ 1 މަހާ ހަމައަށ31ް ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި

ހަމައަށް
12-3 މަހާ 

ހަމައަށް
5 އަހަރަށް 5-1 އަހަރަށް

ވުރެ މަތި
ޖުމްލަ

ލައިބިލިޓީތައް
ކަސްޓަމަރުންގެ 

 7,585,862  466  2,580  233,537  222,919  7,126,360 ޑިޕޮޒިޓްތައް

ނެގި  ދައްކަން  އަނބުރާ 

 1,035,107  315,763  551,366  109,259  3,103  55,617 ފައިސާ

 259,636  184,549  -  -  -  75,087 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

 8,880,606  500,778  553,946  342,796  226,022  7,257,064 ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޖުމްލަ

 9,954,275  1,037,127  2,832,846  1,276,625  671,973  4,135,704 އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

ސާފު ޢަދަދު
 

)3,121,360( 445,951  933,829  2,278,900  536,349  1,073,669 

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން( 
3-1 މަހާ 1 މަހާ ހަމައަށ31ް ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި

ހަމައަށް
12-3 މަހާ 

ހަމައަށް
5 އަހަރަށް 5-1 އަހަރަށް

ވުރެ މަތި
ޖުމްލަ

ލައިބިލިޓީތައް
ކަސްޓަމަރުންގެ 

 7,053,079  98  33,715  198,469  302,530  6,518,267 ޑިޕޮޒިޓްތައް

ނެގި  ދައްކަން  އަނބުރާ 

 1,352,371  350,319  496,513  184,264  195,736  125,539 ފައިސާ

 291,734  162,198  -  76,472  -  53,064 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

 8,697,184  512,615  530,228  459,205  498,266  6,696,870 ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޖުމްލަ

 10,134,484  1,454,825  3,497,610  1,399,943  1,085,647  2,696,459 އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

ސާފު ޢަދަދު
 

)4,000,411( 587,381  940,738  2,967,382  942,210  1,437,300 

މިއަށްވުރެ  ރަމްޒުކޮށްދެނީ  ބައެއް  ބޮޑު  މީގެ  ނަމަވެސް،  މުއްދަތުހަމަވާބައިގައެވެ.  ހަމައަށް  މަހާ   01 ހިމެނިފައިވަނީ  ޑިޕޮޒިޓް  ސޭވިންގްސް  ޑިމާންޑާއި 

ނުލިބިހުރި  އަދި  އެދައްކައިދެނީ،  އެޑްވާންސްތަކުން  ލޯނާއި  އެކްސްޗޭންޖާއި،  އޮފް  ބިލްސް  ޑިޕޮޒިޓުތަކެވެ.  ތަޞައްރަފުފުދޭ  ތެރޭގައި  ދިގުމުއްދަތެއްގެ 

އިންޓަރެސްޓާއި ޔަޤީންކަންނެތް ދަރަންޏަށް ހަދާ ޕްރޮވިޜަންތަކާއި ނުލައި ސާފު ޖުމްލައެވެ. 

ބޭންކުންވެފައިވާ ލޯނުގެ ވަޢުދުތަކާއި އެހެން ހުރިހާ ލައިބިލިޓީތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބޭންކުގައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި، ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ 

ބާޒާރުގައި އެހެނިހެން ބޭންކުތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ބަޔާއި، މަރުކަޒީ ބޭންކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއާއި، ޓްރެޜަރީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

އެފަދަ ބިލްތަކުން ލިބޭ ފައިސާއާއި، ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަންޏާ އެޑްވާންސްތައް ހިމެނެއެވެ. ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން، އެއްހަރު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ ބައި، ކްރެޑިޓް އެޕްރޫވަލްތަކެއްގެ ދަށުން ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވެއެވެ. އަދި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ 

ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭރުވާ ފައިސާގެ ސާފު ޢަދަދު އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މިފަރަގު ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް ޑިސްކައުންޓް ކުރުމާއި، އެސެޓް ބެކްޑް 

މާކެޓް ގެ ވަޞީލަތްތައް ފަދަ ފައިސާ ހޯދޭނެ އިތުރު މަގުތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
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ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ  ބައިތައް  3.3.4

އެންމެ އަވަހަށް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް ބިނާކޮށް ލޯނުގެ ވަޢުދުތަކާއި މާލީ ގެރެންޓީތައް އަދި އެހެނިހެން މާލީ ވަޞީލަތްތައް ފެތެނީ އެއްއަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ 

ތެރޭގައެވެ. 

ޯލނު ދިނުމަށް ވެފައިވާ ޮކމިޓްމަންޓްތައް )ހ(  

ވެފައިވާ  ދިނުމަށް  ދަރަނި  ތެރެއިން  ވަޞީލަތްތަކުގެ  މާލީ  ނުހިމެނޭ  ބެލެންސް ޝީޓުގައި  ގްރޫޕްގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،  ތާވަލުގައި  ތިރީގައިމިވާ 

ވަޢުދުތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. )ނޯޓު 40(

މާލީ ގެރެންޓީއާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް )ށ(  

ތަޞައްރަފު ހަމަވާ އެންމެ ކުރީގެ ތާރީޚަށް ބަލާގެން މާލީ ގޮތުންހުރި ގެރެންޓީތައް ވެސް މިތާވަލުގައި ހިމެނެއެވެ. )ނޯޓު 40(

ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް ޮކމިޓްމަންޓް )ނ(  

ބޭންކަކީ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތްކަމުގައި ވެފައި، ކެންސަލް ނުކުރެވޭނެ ކުލީގެ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ތެރެއިން މުސްތަޤްބަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލީގެ 

ޢަދަދުވެސް މިތާވަލުގައި ޚުލާޞާކޮށްފައި ވާނެއެވެ.)ނޯޓު 41(

ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާއިގުޅޭ ޮކމިޓްމަންޓްތައް )ރ(  

ތިރީގައި މިވާ ތާވަލުން ދައްކުވައިދެނީ އިމާރާތާއި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ބޭންކުން ކޮށްފައިވަ ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާއިގުޅޭ ވަޢުދުތަކެވެ. )ނޯޓު 41(

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
އެއް އަހަރަށްވުރެ 

ދިގު ނޫން
5 އަހަރަށް 5-1 އަހަރަށް

ވުރެ މަތި
ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރުު 2011 ގައި
 554,669  -  -  554,669 ލޯނުގެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް

މަލީ  އެހެނިހެން  ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި  ގެރެންޓީތަކާއި، 

 292,394  -  -  292,394 ޚިދުމަތްތައް

 48,775  8,134  30,458  10,183 ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް

 -  -  -  - ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް

 895,838  8,134  30,458  857,246 ޖުމްލަ

31 ޑިސެމްބަރުު 2010 ގައި
 431,904  -  -  431,904 ލޯނުގެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް

މާލީ  އެހެނިހެން  ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި  ގެރެންޓީތަކާއި، 

 324,171  -  24,158 300,013ޚިދުމަތްތައް

 42,450  11,915  23,082  7,453 ހިންގުމުގެ ކުލީގެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް

 -  -  -  - ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްތައް

 798,525  11,915  47,240  739,370 ޖުމްލަ
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3.4 މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ހަމައަގު

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، ބޭންކުގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ފޮތުގެ އަގާއި ހަމައަގާއި ދެމެދު މާއްދީ 

ތަފާތެއް ނުވާނެއެވެ.

)ހ( އެހެން ބޭންކުތަކުން ލިބެންވާ

އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުން ލިބެންވާ ބައި ރަމްޒުކޮށްދެނީ މިހާރުހުރި ބާކީއާއި އެހެން ބޭންކުތަކާއިއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތަކުން ރެއަކާއިދުވާލުން ބެހެއްޓިފައިހުރި 

ފައިސާ މިހާރުހުރި އަދަދެވެ. 

)ށ( ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައް

ރިސްކާ،  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ރިސްކާ،  ވިޔަފާރީގެ  ހިމެނެނީ،  ތެރޭގައި  )އޭގެ  ގެއްލުންތަކަށް  ވެދާނެ  މުޢާމަލާތްތަކުން  ކުރެވޭ  ކަސްޓަމަރުންނާއިއެކު 

ރައުސްމާލުގެ ނިސްބަތުން ދަރަނީގެ މިންވަރާއި، ރަހުނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ލޯނުދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތާއި، އިންޓަރެސްޓް ހިނގާ ނަމަވެސް ލޯނުގެ 

ފައިސާ އަނބުރާދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން އޮންނަ މުއްދަތާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ގެއްލުންތައް( އަޅައިބަލާއިރު މެނޭޖްމަންޓްގެ ދިރާސާއިން 

ދައްކަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ލޯނުތަކަށް ޗާޖު ކުރާ އިންޓަރެސްޓްގެ މިންވަރާއި ބާޒާރުގައި މިފަދަ އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި 

ނަގާ މިންވަރާއި ދެމެދު ފަރަގެއް ނެތްކަމެވެ. 

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ލޯނުންވާ ގެއްލުމަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮވިޜަން އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

)ނ( އަނބުރާ ދައްކަންނެގި ފައިސާއާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

ނޑައެޅިފައިނުވާ ޑިޕޮޒިޓްގެ އަންދާޒާކުރެވޭ ހަމައަގަކީ އެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަދާކުރެވެންޖެހޭ  ތަޞައްރަފުފުދޭ ވަކިމުއްދަތެއް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރެސްޓެއް ދޭންޖެހޭ  އެއްޗެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޓަރެސްޓް ނުލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓްތައް ހިމެނެއެވެ. ބޭންކުން ކަ

ވަޞީލަތްތަކުގެ  އެއްފަދަ  އެވަޞީލަތަކާއި  ބާޒާރުގައި  ނޑައެޅެނީ،  ކަ އިންޓަރެސްޓް  ދަރަނިތަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  އިންޓަރެސްޓެއް  އެފަދަ  ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި 

ނޑައެޅޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ މައްޗަށެވެ.  ތަޞައްރަފުފުދޭ މުއްދަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަ

3.5 ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުން

ނޑަކުން ބެލެވޭ މުޅި ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭންކުގެ މަޤްޞަދަކީ: ބެލެންސް ޝީޓުގައި އެކުލެވޭ ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސްމާލަށްވުރެ ފުޅާކުރަނިވި މިންގަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކް  ● ބޭންކިންގ ޞިނާޢަތް ރެގިއުލޭޓްކުރައްވައި ފަރާތްތަކުން ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

ތެރޭގައި ކަންތައްތައް ހިންގުން،

ޙިއްޞާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ދެވޭ އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެހެންފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތެއްގައި  ●

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ހިނގަހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން، އަދި؛

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރައުސްމާލުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ●

ރައުސްމާލަށް ފުދޭ މިންވަރާއި، ޤަވާޢިދުން ހުންނަންޖެހޭ ރައުސްމާލު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ ބޭސްލް 1 

ކޮމިޓީގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. އަދި މިގޮތުން، މަހަކު އެއްފަހަރު މިމަޢުލޫމާތުތައް 

އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަމުންދެއެވެ.

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ އެއޮތޯރިޓީއިން، ކޮންމެ ބޭންކަކަށް ނުވަތަ ބޭންކް ހިންގާ ގްރޫޕަކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، )ހ( ރައުސްމާލުގެ އެންމެ 

މަދު މިނުގެގޮތުގައި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ދާއިމީގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓުން، އަދި؛ )ށ( ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޖުމްލަ ރައުސްމާލުގެ 

ނޑާއި އަޅައިބަލާއިރު “ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓް” ގެ ނިސްބަތް )“ބޭސްލް ރޭޝިއޯ”( ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ 12 އިންސައްތައިގައި  މިންގަ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ.

ނޑު ދެ “ޓިޔަރ” އަކަށެވެ. އެއީ: މެނޭޖްމަންޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ، ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ބޭންކުގެ ރައުސްމާލު ބެހިގެންވަނީ މައިގަ

ޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސްމާލު: ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލާއި ބޭންކުގެ ފައިދާއިން ބައިބަޔަށް އެޅުމަށްފަހު ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ރިޒަރވް؛  ●

އަދި 

ޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސްމާލު: ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި އާންމު ޕްރޮވިޜަންއާއި ދެވަނަ ދަރަޖައަށް ކުފޫހަމަވާ، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި  ●

ހޯދޭ ރައުސްމާލުގެ ވަޞީލަތްތަކެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
88 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓްތައް ވަޒަންކުރަނީ ދަރަނީގެ ބާވަތާއި، އެދަރަނީގެ އަންދާސީ ޢަދަދު ދައްކައިދޭގޮތާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އަދި އެސެޓާ ގުޅިގެން 

އުފެދޭ މާކެޓް ރިސްކުތަކާއި، އަދި ކުފޫހަމަވާ ރަހުނުތަކާއި ގެރެންޓީއަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ފަސް ބާވަތެއްގެ ރިސްކުގެ ބުރަދަނާއި ދަރަޖައަށް ބަލާގެންނެވެ. 

ބެލެންސް ޝީޓުގައި ނުހިމަނާ އެސެޓްތައްވެސް ބަލަނީ ހަމަމިމޭރުމުންނެވެ. އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ 

ގޮތުން، އެ ގެއްލުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވެއެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ދެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުު 31 ގެ ނިޔަލަށް ރައުސްމާލު ހިމެނިފައިވާގޮތުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. ފާއިތުވި ދެއަހަރުވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ މިންގަ

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
އަލުން ބަޔާން ކުރެވިފައި

 2010  2011 ޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސްމާލު

 269,096  269,096 ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލު

ނޑައެޅިފައިވާ ރައުސްމާލު  ރިޒަރވް  6,000  6,000 ކަ

 93,000  93,000 ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރުވި

 197,799  248,785 އާންމު ރިޒަރވް    

 150,000  150,000 ޤާނޫނީ ރިޒަރވްތައް

 715,895  766,881 ޖުމްލަ: ޓިޔަރ 1 އަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ރައުސްމާލު

ޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސްމާލު
 50,986  - މިހާރުގެ އާމްދަނީ  

 79,735  55,635 އާންމު ޕްރޮވިޜަން

 130,721  55,635 ޖުމްލަ: ޓިޔަރ 2 އަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ރައުސްމާލު  

 846,616  822,516 ލާޒިމުކުރާ ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ

ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓްސް
 5,673,790  5,508,700 ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމެނޭ 

 704,942  717,056 ބެލެންސް ޝީޓުގައި ނުހިމެނޭ

 6,378,732  6,225,756 ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

%13.27%13.21ބޭސްލް ރޭޝިޯއ

އެކައުންޓިންގގެ މުހިއްމު އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައ4ް

ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގެ އެސެޓުތަކާއި ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކަށް އަސަރުކުރުވަނިވި އަންދާޒާތައް ބޭންކުން ކުރެއެވެ. މާޒީގެ 

ތަޖުރިބާތަކާއި ޙާލަތާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރިމަގަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިފަދަ އަންދާޒާތަކާއި 

ނޑުމެއްނެތި ވަޒަންކުރެވެމުންދެއެވެ. ނިންމުންތައް މެދުކެ

 

ޯލނާއި އެޑްވާންސް އިން ލިބިދާނޭ ގެއްލުންތައް

ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ލޯނު ޕޯރޓްފޯލިއޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާ ކުރެވެއެވެ. އާމްދަނީގެ 

ބަޔާނުގައި މިފަދަ ގެއްލުމެއް ހިމެނުމުގެ ކުރީން ލޯނާއި އެޑްވާންސްތަކުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެގޮތުން އެކަމަށް 

އިޝާރާތްކުރާ ފަދަ ހެކިތަކެއް ވޭތޯ ބަލައެވެ. މިފަދަ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ 

ނުރަނގަޅު ބަދަލެއް ދައްކައިދޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ  އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ޕްރޮވިޜަން ހެދުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން ރިޢާޔަތްކުރަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ކަ

ނޑުތަކަށެވެ. ވަކި މިންގަ
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ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ދިރާސ5ާ

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް )ހ(  

ނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ:  ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަ

ރީޓެއިލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކިންގ - މިބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަމިއްލަ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ކަރަންޓް  ●

އެކައުންޓާއި ސޭވިންގްސް އަދި ޑިޕޮޒިޓް އެކައުންޓްތަކާއި ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް، 

އޭ.ޓީ.އެމް، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި މުސާރަ ޖަމާކުރުމާއި، އާންމު ބޭނުންތަކަށް ލޯނު ދިނުމާއި ރަހުނު 

ކުރުން ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ - މިބައިގައި ހިމެނެނީ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑިރެކްޓް ޑެބިޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި ކަރަންޓް އެކައުންޓާއި ޑިޕޮޒިޓް  ●

ރޑްރާފްޓާއި، ލޯނާއި ދަރަނީގެ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ދިނުމާއި ބޭރު ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި  އާއި އޯވަ

އާގު ބޯޓުފަހަރު ގަތުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.

ތަރައްޤީގެ ބޭންކިންގ - މިބައިގައި ހިމެނެނީ އަތޮޅުތަކުގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ކުދި ވިޔަފާރިއަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު  ●

ރަނގަޅުކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރުމެވެ. 

ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވެނީ ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ އާންމު އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތީންނެވެ. 

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ހޯދޭ ފަންޑުތައް އާންމުގޮތެއްގައި އެކި ބައިތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލެވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ފަންޑުތައް ހޯދުމުގެ ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު 

އަގުންނެވެ.  އިންޓަރެސްޓްހުރި  ބާޒާރުގައި  ފައިސާގެ  ނޑައަޅަނީ  ކަ އިންޓަރެސްޓް  މިފަންޑުތަކަށް  ބަޔާންކުރެވެއެވެ.  އާމްދަނީގައި  ހިންގުމުގެ  މިބައިތަކުގެ 

މިބައިތަކުގެ މެދުގައި މާއްދީގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ނުވަތަ ޚަރަދުވާނެ އިތުރު ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

ނޑު ބިނާވެފައިވަނީ ބޭންކް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ބެލެންސް ޝީޓުގެ މައިގަ

ބޭންކުގެ އަގުތަކާއި އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ފަރަގު އެވިޔަފާރިއެއްގެ ނަތީޖާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  
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)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
31 ޑިސެމްބަރު 2011 ގައި ބައިތަކުގެ ރިޯޕޓު ޮއތްޮގތް

ޯކޕަރޭޓް ބޭންކިންގ

ރީޓެއިލް އެންޑް 

އިލެކްޓްޯރނިކް  

ބޭންކިންގ

ޖުމްލަޓްރެޜަރީ ތަރައްޤީގެ ބޭންކިންގ

 1,074,779  93,666  138,763  548,841  293,508 ބައިތަކުގެ އާމްދަނީ 

   -  31,205  6,468  122,853 )160,525( އެހެނިހެން ބައިތަކުން ލިބުނު  

 1,074,779  124,871  145,231  671,694  132,983 ޖުމްލަ

 7,298 )17,904(  36,274  324,441 )335,513( ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

)7,298( އާމްދަނީގެ ޓެކްސަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 - )17,904(  36,274  324,441 )335,513( އަހަރުގެ ފައިދާ

 9,564,012  1,724,452  1,758,104  2,756,934  3,324,522 ބައިތަކުގެ އެސެޓްތައް

 9,564,012  1,724,452  1,758,104  2,756,934  3,324,522 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

 8,797,132  924,766  1,831,586  4,631,342  1,409,438 ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީތައް

 766,880  766,880 ރައުސްމާލު

 9,564,012  1,691,646  1,831,586  4,631,342  1,409,438 ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޖުމްލަ

ބައިތަކުގެ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް
 16,688  2,946  3,197  8,084  2,460 ހަރުމުދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު

)28,001( )4,944( )5,365( )13,565( )4,128( ބަލަށްކެނޑުން

)ހުރިހާ ޢަދަދެއް ރުފިޔާ ހާހުން(
31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ބައިތަކުގެ ރިޯޕޓު ޮއތްޮގތް

ޯކޕަރޭޓް ބޭންކިންގ

ރީޓެއިލް އެންޑް 

އިލެކްޓްޯރނިކް  

ބޭންކިންގ

ޖުމްލަޓްރެޜަރީ ތަރައްޤީގެ ބޭންކިންގ

 830,195  97,436  127,312  429,546  175,901 ބައިތަކުގެ އާމްދަނީ 

 - )103,884(  16,716  116,149 )28,981( އެހެނިހެން ބައިތަކުން ލިބުނު  

 830,195 )6,448(  144,028  545,695  146,920 ޖުމްލަ

 87,274 )8,063(  13,194  174,492 )92,349( ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

)36,287(  -  -  -  - އާމްދަނީގެ ޓެކްސަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 50,987 )8,063(  13,194  174,492 )92,349( އަހަރުގެ ފައިދާ

 9,351,328  1,733,558  1,718,832  3,434,739  2,464,199 ބައިތަކުގެ އެސެޓްތައް

 8,584,448  1,736,925  1,453,226  2,886,864  2,507,433 ބައިތަކުގެ ލައިބިލިޓީތައް

 766,880  766,880  -  -  - ރައުސްމާލު

 9,351,328  2,503,805  1,453,226  2,886,864  2,507,433 ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޖުމްލަ

ބައިތަކުގެ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް
 62,285  16,658  9,683  19,236  16,708 ހަރުމުދަލަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ނޑުން )34,803( )9,308( )5,411( )10,748( )9,336( ބަލަށްކެ

ހަރުމުދަލަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕަރޓީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ނުފެންނަ، އަތްނުލެވޭ މުދަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ޢަދަދު ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

)ނޯޓު 29 އަދި 30(
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ޖުމްލަ އާމްދަނ6ީ
 2011  2010 

 581,951,055  643,091,489 އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

 213,479,325  286,345,131 ފީ އާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

 54,914  121,262 ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

 9,265,839  40,859,263 ބޭރު ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

 25,443,438  104,361,413 ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

 1,074,778,558  830,194,571 

އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު ސާފު އާމްދަނ7ީ
 2011  2010 

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ
 482,042,185  538,981,020 އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

 85,898,323  85,504,054 ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް / އެމް.އެމް.އޭ. ގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި

 4,089,264  7,899,753 ކުރުމުއްދަތަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާ

 9,921,283  10,706,662 އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް އެންޑް ރިޒަރވް ޑިޕޮޒިޓް

 643,091,489  581,951,055 

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު
 145,959,881  141,194,315 ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްތައް

 29,760,321  24,519,035 ދަރަންޏަށް ނެގި ފައިސާ

 18,167  - އެހެނިހެން

 165,713,350  175,738,369 

 406,212,686  477,378,139 އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ8ީ
 2011  2010 

37,413,681  47,800,529 ޕޭ އޯޑަރަށްލިބުނު ކޮމިޝަން

3,161,226  3,955,884 ގެރެންޓީއަށް ލިބުނު ކޮމިޝަން

3,213,438  3,598,122 ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓަށް ލިބުނު ކޮމިޝަން

2,713,248  4,559,249 ބިލް ޑިސްކައުންޓް ކޮށްދިނުމުން ލިބުނު ކޮމިޝަން

155,186,248  212,892,655 ކާޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން ލިބުނު ކޮމިޝަން

11,791,484  13,538,692 އެހެނިހެން

 286,345,131  213,479,325 

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

ސަރަޙައްދީ ބައިތައް ށ.  

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.
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ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ޮގތުގައި ހިނގި ޚަރަދު
)87,853,573( )112,350,425(ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޚަރަދު

 125,625,752  173,994,706 ފީއާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ސާފު ޖުމްލަ

ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނ9ީ
 2011  2010 

54,914  121,262 ވިއްކާލެވޭ ގޮތަށްހުރި މާލީ ވަޞީލަތްތައް

ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނ10ީ
 2011  2010 

 5,001,457  5,910,959 ޓެލެކްސްއާއި ފެކްސްއަށް ލިބުނު

 4,024,189  4,483,764 އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ލިބުނު

 -  43,393,235 އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ހެދުނު އާންމު ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު ]ނޯޓު 23)ހ([

 7,134,734  40,870,044 އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނަށް ހެދުނު ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު  “ނޯޓު 23)ހ(”

 51,332  180 ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ނައްތާލުމުން ލިބުނު

 9,231,726  9,703,231 އެހެނިހެން

 104,361,413  25,443,438 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދ11ު
 2011  2010 

146,744,765  156,564,947 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުސާރައާއި، ބޯނަހާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ބޭންކުގައި ވަޒީފައިގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ 802 )2010: 779(

ޢިމާރާތާއި އިކުއިޕްމަންޓާއި ޤާއިމުވެތިބުމަށް ހިނގި ޚަރަދ12ު
 2011  2010 

ނޑުން )ނޯޓް 29( 31,159,851 18,577,864 ބަލަށްކެ

3,643,229 9,423,081 ބޭނުންކޮށް ހުސްވުން )ނޯޓް 30(

9,044,572 9,581,649 ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރަދު - ޢިމާރާތް

10,958,695 13,897,733 ކަރަންޓް 

1,314,379 846,924 އިންޝުއަރެންސް

8,048,081 10,671,943 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

5,185  - އެސެޓްތައް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން

534,966 733,981 އެހެނިހެން

 63,733,175 64,708,958

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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އުފެއްދުންތެރިނޫން ޯލނުތަކަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަނ13ް
 2011  2010 

180,912,694  508,244,221 ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަން

33,566,227  3,214,346 ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ގެއްލުމަށް ހެދި އާންމު ޕްރޮވިޜަން

 511,458,567  214,478,921 

ހިންގުމާބެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައ14ް
 2011  2010 

 1,470,065  1,311,640 ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ

 1,342,718  1,505,096 ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު

 493,457  630,239 އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ

 575,419  85,000 އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވުނު

 919,142  867,574 ކޮންސަލްޓަންސީ ފީ

 9,787,287  16,072,051 ސޮފްޓްވެއަރގެ ލައިސަންސް ފީ

 588,060  193,045 ނަހަމަ ގޮތުގައި ކްރެޑިޓް/ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ ގެއްލުން 

 7,162,040  6,893,408 ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

 9,949,218  9,950,643 މުޢާސަލާތަށް ހިނގި ޚަރަދު

 1,614,547  4,810,453 އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ދަށަށް ދިޔުމާ ގުޅިގެން ހިސާބުކުރެވުނު )ނޯޓު 27( 

 19,494,324  15,341,362 އެހެނިހެން

 57,660,511  53,396,277 

އާމްދަނީގެ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ހޭދަވ15ި
 2011  2010 

 72,913,940  - މިހާރުގެ ޓެކްސް 

 3,558,166  25,374 ފާއިތުވި އަހަރާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

 )40,184,629( 7,272,209 ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް )ނޯޓު 35(

 7,297,583  36,287,477 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ ޓެކްސްގެ އަސާސީ ރޭޓު ބެނުންކުރުމުން އަންނަ ޓެކްސްގެ އަދަދާއި، ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާއިން ނެގުނު 

ޓެކްސްއާއި ދެމެދުހުރި ފަރަގެވެ.

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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 2011  2010 

87,273,708 7,297,583 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

21,818,427 1,824,396 ޓެކްސްނެގޭ ރޭޓްކަމަށްވާ 25 އިންސައްތައަށް ބަލާ ހިސާބުކުރުމުން

 3,558,166  25,374 ފާއިތުވި އަހަރާއި ގުޅިގެން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

ނޑަން ނުޖެހޭ ޚަރަދުތައް  10,910,884  5,447,813 ޓެކްސްއަށް ކަ

 7,297,583  36,287,477 

ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ އާމްދަނީގެ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ނޯޓު 35 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޙިއްޞާގެ ފައިދ16ާ

ބަހަން ހުށަހަޅާ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ހިސާބުގެ ތެރެއަށް ވައްދަނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ތަސްދީޤުކުރުމުންނެވެ. 2010 އަދި 2011 ވަނަ އަހަރަށް 

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދ17ާ

ޙިއްޞާއަކަށް  ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫކޮށްފައިހުރި އާންމު ޙިއްޞާގެ ވެއިޓެޑް  އެވްރެޖް ޢަދަދުގެ 

މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 

 2011  2010 

50,986,231  - ސާފު ފައިދާއިން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޖެހޭ

5,381,920 5,381,920 ދޫކުރެވުނު ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އާންމު ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

 9.47  - ޙިއްޞާއަކަށް  ޖެހޭ ފައިދާ

ފައިސާއާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ފަންޑ18ް
 2011  2010 

332,528,862  441,740,330 ނަގުދު ފައިސާއިންހުރި

45,016,518  77,719,708 އެހެން ބޭންކްތަކުގައިހުރި ބާކީ

84,580,685  121,805,046 ކުރުމުއްދަތުގެ ނޯޓިހާއެކު ނެގެންހުރި

893,634,684  912,437,268 ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް )މަދުވެގެން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ(

 1,553,702,352  1,355,760,749

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ.( ގައިހުރި ބާކ19ީ
 2011  2010 

1,701,520,810  2,055,257,149 ރިޒަރވް ޑިޕޮޒިޓް

1,701,520,810  2,055,257,149 މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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ޤާނޫނީޮގތުން އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ރިޒަރވް ޑިޮޕޒިޓަކީ:

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤަވާޢިދުތައް ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގައި، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ މާލޭގައި ހުންނަ ގޮފިތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓްގެ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ 

ތަކުގެ  ޑިޕޮޒިޓް  މާޖިން  އަދި  ފިޔަވައި(  ފައިސާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭންކަށް  އަނެއް  ބޭންކުން  )އެއް  ލައިބިލިޓީތައް  ޓައިމް  އަދި  ޑިމާންޑް  މަދުމިނަކީ 

25 އިންސައްތައެވެ. އަދި މާލޭގެ ގޮފިތައްނޫން އެހެން ގޮފިތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓްގެ ރިޒަރވަށް 15 އިންސައްތައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް ރިޒަރވް 

ބަހަށްޓަންޖެހޭ މަދުމިނުގެ 3 އިންސައްތަ ބޭންކުން ބަހައްޓަނީ ދިވެހިފައިސާއިންނެވެ. މިފަދަ ޑިޕޮޒިޓްތަކަކީ، ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޕޮޒިޓްތަކެއްނޫނެވެ.

 0.05 އަހަރަކަށް  ނަމަ  ޑޮލަރުން  އަދި  އިންސައްތަ   1 އަހަރަކަށް  ނަމަ  ފައިސާއިން  ދިވެހި  ޑިޕޮޒިޓަށް  ހުރި  ބެހެއްޓިފައި  ގޮތުގައި  ރިޒަރވްގެ 

އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓެއް ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އަދި އޮކްޓޯބަރ 2011 ން ފެށިގެން ޑޮލަރުގެ ރިޒަރވް 

ޑިޕޮޒިޓަށް ލިބެނީ އަހަރަކަށް 0.01 އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓެކެވެ.   

 ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތ20ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ބަލާފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ތަކެތީގެ  އެއްފަދަ  ފައިސާއާ  ފައިސާއާއި  ހިމެނުމަށްޓަކައި،  ބަޔާނުގައި  ގޮތުގެ  ދައުރުވި  ފައިސާ 

ބައިތަކުގެ ތެރެއިން، އެބައެއްގެ ބާކީ 90 ދުވަހަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ލިބޭގޮތަށްހުރި ބާކީތަކެވެ. 

 2011  2010 

462,126,065  641,265,084 ނަގުދު ފައިސާއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ފަންޑް )ނޯޓް 18(

893,634,684  912,437,268 ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް )މަދުވެގެން 3 މަސް ދުވަހުތެރޭ މުއްދަތު ހަމަވާ(

 1,553,702,352  1,355,760,749 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައ21ް
 2011  2010 

7,346,742,017 7,229,386,728 ޖުމްލަ

ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން “ނޯޓް 23 )ހ(” )1,515,097,050()1,446,615,250(ކަ

ނޑަން: ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓް )ނޯޓް 24( )629,227,734()723,035,649(ކަ

5,202,417,233 5,059,735,829 ސާފު ޖުމްލަ

ނިސްބަތްވާ ގޮތް:

17,577,667 11,244,625 ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް  )ނޯޓް 22(

5,184,839,566 5,048,491,204 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް )ނޯޓް 23(

ބިލްސް ޮއފް އެކްސްޗޭންޖ22ް
 2011  2010 

22,326,231  14,105,752 އިމްޕޯޓް ބިލްތައް

ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން [ނޯޓް 23 )ހ(] )2,461,226( )779,903(ކަ

ނޑަން: ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓް )ނޯޓް 24( )2,287,338( )2,081,224(ކަ

17,577,667  11,244,625 ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖުގެ ސާފު ޖުމްލަ

 15,469,232  9,255,158 މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

 2,108,435  1,989,467 މިހާރު ނޫން )ނޮން- ކަރަންޓް(

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
96 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ޯލނާއި އެޑްވާންސްތައ23ް
 2011  2010 

ރޑްރާފްޓްތައް 1,160,761,220  1,114,270,293 އޯވަ

220,723,858  233,013,293 ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް )ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ(

ސުނާމީގައި ގެއްލުންވި ރިޒޯޓްތައް އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް 

724,498,225  742,541,217 ބޭންކް )އީ.އައި.ބީ( ގެ ރީފައިނޭންސް ސްކީމުގެދަށުން ދެވިފައިވާ ލޯނުތައް

5,011,179,663  4,875,167,303 އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ލޯނުތައް

7,727,468  36,811,300 ވަޤުފު ރަސީދުތައް

136,020,452  147,068,023 ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ބާކީތައް

63,504,900  66,409,547 މުވައްޒަފުންގެ ލޯނުތައް

 7,215,280,976  7,324,415,786

ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން [ނޯޓް 23 )ހ(] )1,512,635,824( )1,445,835,347(ކަ

ނޑަން: ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓް )ނޯޓް 24( )626,940,396( )720,954,425(ކަ

5,184,839,566  5,048,491,204 ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ސާފު ޖުމްލަ

1,854,191,768  1,852,579,842 މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

3,330,647,798  3,195,911,362 މިހާރު ނޫން )ނޮން- ކަރަންޓް(

)ހ( ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްޮރވިޜަނަށް އައި ބަދަލު:
 

 2011  2010 

i. ޚާއްޞަ ޕްޮރވިޜަން
429,491,792  546,129,637 1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ-ކުރިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން

842,089,510  879,881,139 ކުރިން ދަށްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްރޮވިޜަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް
1,271,581,302  1,426,010,776 އަލުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން

(7,134,734) (40,870,044)އަހަރުތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބުނު
180,912,694  508,244,221 އަހަރުތެރޭގައި ހެދި ޕްރޮވިޜަން

(9,379,645) (606,529,154)އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް
(9,968,841) 104,124,681 އެކްސްޗޭންޖްގެ ފަރަގު

1,426,010,776   1,390,980,480 31 ޑިސެމްބަރުގައިހުރި ބާކީ

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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 2011  2010 

ii. އާންމު ޕްޮރވިޜަން
55,884,570  89,086,274  1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

33,566,227  3,214,346  އަހަރުތެރޭގައި ހެދުނު ޕްރޮވިޜަން
-  (43,393,235) އާންމު ޕްރޮވިޜަންގެ ތެރެއިން އަނބުރާލިބުނު

(364,523) 6,727,385  އެކްސްޗޭންޖުގެ ފަރަގު

89,086,274  55,634,770  31 ޑިސެމްބަރު ގައިހުރި ބާކީ

1,515,097,050  1,446,615,250  ޖުމްލަ

ނިސްބަތްވާ ގޮތް:

1,512,635,824  1,445,835,347  ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
2,461,226  779,903  ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

1,515,097,050  1,446,615,250  ޖުމްލަ

ޕްރޫޑެންޝަލް  އެމް.އެމް.އޭ ގެ  ޢަދަދުތަކަކީ  ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ  ޕްރޮވިޜަންގެ  ތަކުގައި އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކުގެ  ވޭތުވެދިޔަ މާލީ އަހަރު 

ޤަވާޢިދުގެ “އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯން ލޮސް ޕްރޮވިޜަން” ގައިވާ އުޞޫލަށްވުރެ ދަށް އަދަަދެކެވެ. މިކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ކުރީ 

އަހަރު ތަކަށް 879,881,139 ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އެއީ 2009 އަށް ވާ 842,089,509 ރުފިޔާ އާއި 2010 އަށް ވާ 37,791,629 

ރުފިޔާއެވެ. މި ޢަދަދުތައް އަލުން ބަޔާންކުރުމާއެކު އަހަރު ފެށުނުއިރު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާގެ ބާކީވެސް ވަނީ އެއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.  

ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އިންޓަރެސްޓަށް އައިބަދަލ24ު
 2011  2010 

334,026,327 629,227,734 1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ
323,607,261 392,153,227  އަހަރުތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުނު ޢަދަދު

(14,544,421)(60,985,075) އަނބުރާ ލިބުމުން އިޢާދަކުރެވުނު ޢަދަދު
(7,884,726)104,044,680  އެކްސްޗޭންޖްގެ ފަރަގު

(5,976,707)(341,404,917) އަހަރުތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް

629,227,734  723,035,649 31 ޑިސެމްބަރު ގައިހުރި ބާކީ

ނިސްބަތްވާ ގޮތް:

626,940,396  720,954,425 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
2,287,338  2,081,224  ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް          

 723,035,649  629,227,734

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރ25ު

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ، އުފެއްދުންތެރިނޫން އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ހިފެހެއްޓިފައިހުރި އެޑްވާންސްތަކާއި ބިލްސް 

އޮފް އެކްސްޗޭންޖްއެވެ.

 2011  2010 

2,367,925,596  2,512,512,976 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

6,700,744  4,850,593 ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް 

 2,517,363,569  2,374,626,340 

ތަޞައްރަފުފުދެންދެން ބެހެއްޓޭ މާލީ އެސެޓްތައް 26
 2011  2010 

 430,705,731  403,264,985 3 މަހަށްވުރެ މުއްދަތު ދިގު ޓްރެޜަރީ ބިލް 

 430,705,731  403,264,985 މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މޫނުމަތީ އަގު ހުރި ޓްރެޜަރީ ބިލްވަނީ މޮރީޝަސް ގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ލިމިޓެޑް އާއެކު ވެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަކަށް ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރު ރަހުނުކުރެވިފައެވެ. މި އެސެޓްތައް ބެލެންސް 

ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު 

12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެއެވެ )ނޯޓް 28(.

ވިއްކާލެވެންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 27

ވިއްކާލެވެންހުރި
 ޖުމްލަ

 2011

 ޖުމްލަ
 2010

6,425,000  5,079,115  5,079,115  އަހަރު ފެށުނު އިރު
268,662  -  -  އިތުރު ކުރެވުނު

-  50,584  50,584  އެކްސްޗޭންޖުގެ ފަރަގު

6,693,662  5,129,699  5,129,699  އަހަރު ނިމުނުއިރު
ބަލާ  ދަށްވެދާނެކަމަށް  އަގު  އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  ނޑަން:  ކަ

(1,614,547) (4,810,453) (4,810,453) ބެހެއްޓުނު ޢަދަދު
  319,246  319,246  5,079,115

6,693,662  319,246  319,246  މިހާރު ނޫން )ނޮން- ކަރަންޓް(

ކުރެވެންނެތުމާއިއެކު  ވަޒަން  ގޮތެއްގައި  އިތުބާރުހުރި  ހަމައަގު  މީގެ  ނެތުމުން  އެނގެން  ހަމައަގު  ބޮންޑްގެ  ޙިއްޞާއާއި  ކުރެވިފައިނެތް  ލިސްޓް 

ވިއްކާލެވެންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީޒިންގ ކޮމްޕެނީ )އެމް.އެފް.އެލް.ސީ( އިން ގަތް ޙިއްޞާގެ އަގު 

ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ އެ ޙިއްޞާގެ އަގު ދަށްވެދާނެކަމަށް ބަލާ ބެހެއްޓުނު ޢަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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ރަހުނުގެ ޮގތުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި އެސެޓ28ް

އެހެން ބޭންކުތަކާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ ލޯނުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ރަހުނުކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ހަމައަގު 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.

 2010  2011 އެސެޓްތައް

 199,095,018  - މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް 

ގުޅުންހުރި ލައިބިލިޓީތައް 

 192,000,000  - ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މޮރިޝަސްއިން ނަގާފައިވާ ލޯނު

200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މޫނުމަތީ އަގު ހުރި ޓްރެޜަރީ ބިލްވަނީ މޮރީޝަސް ގައި ހުންނަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ލިމިޓެޑް އާއެކު ވެވިފައިވާ 

އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަކަށް ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރު ރަހުނުކުރެވިފައެވެ. މި އެސެޓްތައް ބެލެންސް 

ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު 

12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެއެވެ.

ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓ29ް

     

ބޭންކުގެ 

ޢިމާރާތްތައް
ކުލީ ޢިމާރާތްތައް

ޮކމްޕިއުޓަރ

އިކުއިޕްމަންޓް
ފަރުނީޗަރާއި 

އިކުއިޕްމަންޓް

އިންޖީނުލީ 

ވެހިކަލާއި

އުޅަނދުފަހަރު

ހިނގަމުންދާ 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 ޖުމްލަ 2010  ޖުމްލަ 2011 

ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި 

އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަގު 

 264,909,838  257,296,020  -  8,611,652  25,857,811  112,984,896  6,947,404 102,894,257 އަހަރު ފެށުނު އިރު

 56,988,261  13,942,097  2,351,466  -  1,412,200  9,744,267  239,795  194,369 އަހަރު ތެރޭ އިތުރުވި

އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތަކަށް 

ބަދަލު ކުރެވުނު )ނޯޓު 30(

 -  -  -  -  -  -  - )64,101,140( 

 )500,939( )127,052( -  -  )55,952( )71,100( -  - އަހަރު ތެރޭ އުނިކުރެވުނު

 257,296,020  271,111,065  2,351,466  8,611,652  27,214,059  122,658,063  7,187,199 103,088,626 އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ

ޖުމްލަޮކށް ބަލަށްކެނޑުން

 171,348,704  168,216,094  -  8,036,416  20,844,299  93,476,695  4,746,243  41,112,441 އަހަރު ފެށުނުއިރު

އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތަކަށް 

ބަދަލު ކުރެވުނު )ނޯޓު 30(

 -  -  -  -  -  -  - )33,825,964( 

ނޑި )ނޯޓް 12(  31,159,851  18,577,864  -  304,644  3,028,270  9,181,661  914,494  5,148,795 އަހަރު ތެރޭ ބަލަށް ކެ

ނޑި  )466,497( )123,712( -  -  )52,612( )71,100( -  - ނައްތާލި ތަކެތީގެ ބަލަށް ކެ
 

 168,216,094  186,670,246  -  8,341,060  23,819,957  102,587,256  5,660,737  46,261,236 އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާކީ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޮތުން 

ދައްކާ ސާފު އަގު

 56,827,390  1,526,462  20,070,807  3,394,102  270,592  2,351,466  84,440,819  89,079,926 

)ހ( ބޭންކުގެ ބައެއް ބްރާންޗްތައް ހިންގަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަނުގައެވެ. މިތަންތަނަށް ޖުމްލަ 9,581,649 ރުފިޔާ )2010 ގައި 9,044,572 ރުފިޔާ( ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ 

ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުނެވެ. 

ނޑާލެވިފައިވާ އެސެޓްގެ އަގަކީ 103,211,843 ރުފިޔާ )2010 ގައި 86,410,550 ރުފިޔާ(އެވެ. )ށ( ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚުގައި އެކު ޖުމްލަ ބަލަށްކަ
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100 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައ30ް
ޮކމްޕިޔުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ 

 ޖުމްލަ އަދި ލައިސަންސް
2011ޚަރަދު

 69,398,268  69,398,268 1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

 2,745,843  2,745,843 އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުކުރެވުނު

 72,144,111  72,144,111 31 ޑިސެމްބަރުގައިހުރި ބާކީ

ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ

 37,469,193  37,469,193 1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

 9,423,081  9,423,081 އަހަރުތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްގެން ހުސްކުރެވުނު )ނޯޓް 12(

 46,892,274  46,892,274 31 ޑިސެމްބަރުގައިހުރި ބާކީ

 25,251,837  25,251,837 އަހަރު ނިމުނުއިރު ޮފތުން ދައްކާ ސާފު އަގު

2010 ޚަރަދު
 - -1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

 64,101,140  64,101,140 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓުން ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް 29(

 5,297,128  5,297,128 އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުކުރެވުނު

 69,398,268  69,398,268 31 ޑިސެމްބަރުގައިހުރި ބާކީ

ބޭނުންޮކށް ހުސްކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ
 - -1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

 33,825,964  33,825,964 ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓުން ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް 29(

 3,643,229  3,643,229 އަހަރުތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްގެން ހުސްކުރެވުނު )ނޯޓް 12(

 37,469,193  37,469,193 31 ޑިސެމްބަރުގައިހުރި ބާކީ

 31,929,075  31,929,075 އަހަރު ނިމުނުއިރު ޮފތުން ދައްކާ ސާފު އަގު

)ހ( ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޙުގައި މުޅިން ބޭނުންކޮށް ހުސްކުރެވިފައިވާ އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދަކީ 25،679،475 ރުފިޔާއެވެ. 

)23،263،955 :2010(

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
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އެހެނިހެން އެސެޓްތައ31ް
 2011  2010 

47,200,924  47,325,234 ޑިޕޮޒިޓާއި ކުރިއަށް ދައްކާފައިހުރި

29,923,959  83,371,630 އެހެނިހެން ދަރަނި

 130,696,864  77,124,883 

 77,124,883  130,696,864 މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

ޮނން-ބޭންކް ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޮޕޒިޓްތައ32ް
 2011  2010 

2,925,120,441  3,180,503,039 ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑިޕޮޒިޓް

3,090,547,558  3,319,812,782 ސޭވިންގ ޑިޕޮޒިޓް

952,391,234  938,209,444 ޓަރމް ޑިޕޮޒިޓް

17,235,667  28,966,885 ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްއަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި މާޖިން

 -  17,771,923 ޓްރަސްޓް ރިސީޕްޓް ޑިމާންޑް ލޯނަށް ބެހެއްޓިފައި މާޖިން

27,283,942  33,497,640 ބޭންކް ގެރެންޓީއަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި މާޖިން

 7,518,761,713  7,012,578,842 

 2011  2010 

މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

މިހާރު ނޫން )ނޮން - ކަރަންޓް(

 7,514,488,590  7,008,566,678

 4,273,123  4,012,164

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮޒިޓްގެ ތެރޭގައި ބޭންކް ގެރެންޓީއަށާއި މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ 

ނުގެންދެވޭ ގޮތަށްބެހެއްޓިފައިހުރި  77,294,703 ރުފިޔާ )2010: 48,807,609 ރުފިޔާ( ހިމެނިފައިވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. ހުރިހާ ޑިޕޮޒިޓަކަށްވެސް ވަކި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތަކެއް ކަ

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑީއަން އެކައުންޓ33ް
 2011  2010 

 -  19,767,111 އަހަރު ފެށުނު އިރު

 200,569,332  748,286,395 ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަމާކުރެވުނު

ފަންޑުގެ ބައިވެރިންނަށް ދޫކުރެވުނު:

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު  •)6,339,039( )319,941( 

މީގެ ތެރެއިން މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރެވުނު  •)1,315,010,007( )197,491,522( 

 17,009,242  612,589,561 މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބުނު

 59,294,021  19,767,111 

 2011  2010 

 19,767,111  59,294,021 މިހާރުގެ )ކަރަންޓް(

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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މިފަންޑުގެ އޮޕަރޭޓިންގ އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން އެމް. ޕީ. އޭ. އޯ އިނ595,595ް  ރުފިޔާ )390,540 :2010 ރުފިޔާ( 

ބޭންކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ ފަންޑް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގައެވެ.

މުއްދަތުރޭޓް / ޑިސްކައުންޓް

3 - 6 މަސް%5.35 -  %6.97ސަރުކާރުގެ މާލީ ވަޞީލަތްތައް

3 - 6 މަސް%2.75 - %5 ޓަރމް ޑެޕޮސިޓްސް

6 މަސް%4ޝަރުޢީ އިންވެސްޓްމަންސް

 - -އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްސް

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސ34ާ
 2011  2010 

ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު:

- އައި.އެފް.އޭ.ޑީ. އިން ނެގި ލޯނު   27,128,577  23,908,120

- އޯ.ޕީ.އީ.ސީ. އިން ނެގި ލޯނު   3,757,636  4,377,660

- އީ.އައި.ބީ. އިން ނެގި ލޯނު   797,672,102  748,613,146

- އޭ.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ލޯނު   11,523,599  - 

457,869,051  119,358,926 ބޭރުގެ އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުން ނެގި

25,600,000  - ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ނެގި

 959,440,840  1,260,367,977

485,929,747  149,018,918 މިހާރު )ކަރަންޓް(

774,438,230  810,421,922 މިހާރު ނޫން )ނޮން ކަރަންޓް(

ރަމްޒުތަކުގެ ތަފްޞީލު:

- އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައި.އެފް.އޭ.ޑީ. 

- އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްސްޕޯރޓިންގ ކަންޓްރީސް އޯ.ޕީ.އީ.ސީ.  

- ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް އީ.އައި.ބީ.   

އޭ.ޑީ.ބީ.          - އޭޝިއަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

 2010  2011 އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު

485,929,747  149,018,918 1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

448,695,265  501,957,684 1 އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

325,742,965  308,464,238 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

 959,440,840  1,260,367,977

ނޑެއްގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ނަގާފައި ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ 1,133,948,865  820,701,028 ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތަކެއްގައި ނަގާފައި 126,419,112  138,739,812 ކަ

 959,440,840  1,260,367,977

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސ35ް

ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސް ހިސާބުކުރަނީ ވަގުތީ ޢަދަދު ތަކުން ޓެކްސް ރޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ 25 އިންސައްތަ ނަގާގޮތަށެވެ. 

ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސްގެ ޙަރަކާތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 
 2011  2010 

 )7,032,146( )6,053,108(އަހަރު ފެށުނުއިރު – ކުރިން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން

 225,462,828  264,668,419 ކުރިން ދެނެގަނެވިފައިނުވާ ޑީ.ޓީ.އޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް )ނޯޓް 38(

 218,430,682  258,615,311 އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން

 45,826,396  154,559,167 ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ލޯނުތަކުގެ ޕްރޮވިޜަން

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް -  ލޯނު ނައްތާލެވުމުން ނުވަތަ އަނބުރާ 

 )6,620,805( )161,849,800(ލިބުމުން އިޢާދަ ކުރެވިފައި

ނޑުމުގައި އޮތް ޓެކްސް  979,038  18,424 ލަސްކޮށް ބަލަށްކެ

 258,615,311  251,343,102 އަހަރު ނިމުނުއިރު

އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ފައިދާގެ ޓެކްސްގެ ވަގުތީ ތަފާތު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 

 
 2011  2010 

ނޑުމުގައި އޮތް ޓެކްސް  979,038  18,424 ލަސްކޮށް ބަލަށްކެ

 45,826,396  154,559,167   ނުލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ލޯނުތަކުގެ ޕްރޮވިޜަން

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް -  ލޯނު ނައްތާލެވުމުން ނުވަތަ އަނބުރާ 

 )6,620,805( )161,849,800(ލިބުމުން އިޢާދަ ކުރެވިފައި

)7,272,209(  40,184,629 

އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ފޮތުން ދައްކާ އަދަދާއި ޓެކްސް ހިސާބު ކުރުމުގައި ނަގާ ޕްރޮވިޜަން ނެގުމުގެ ވަގުތުގައި ހުންނަ 

ހިމެނިފައެއް  ތަކުގައި  ހިސާބު  ބޭންކުގެ  ހަމައަށް  އަހަރާއި  ވަނަ  އެސެޓް 2010  ޓެކްސް  ފަސްކުރެވިފައިވާ  ދެއްކުން  އުފެދޭ  ތަފާތުގެ ސަބަބުން 

ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އުނިކުރަންޖެހޭ ވަގުތީ ތަފާތެއް އައެވެ. މިކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ކުރީ އަހަރު ތަކަށް 264,668,419 ރުފިޔާ 

ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އެއީ 2009 އަަށް ވާ 225,462,828 ރުފިޔާ އާއި 2010 އަށް ވާ 39,205,591 ރުފިޔާ އެވެ. މި ޢަދަދުތައް އަލުން 

ބަޔާންކުރުމާއެކު އަހަރު ފެށުނުއިރު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާގެ ބާކީވެސް ވަނީ އެއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައ36ް
 2011  2010 

 20,497,282  20,043,045 ދައްކަންޖެހޭ ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

 81,864,918  88,931,881 މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

 5,113,659  3,925,944 އެހެން ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން

 3,953,125  25,430,873 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި 

 80,333,273  95,617,139 ތަރައްޤީގެ ފަންޑުތައް )ތިރީގައިވާ ނޯޓަށް ޙަވާލާދެވި(

 1,271,538  11,594,575 ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް

 245,543,457  193,033,795 

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
104 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



 2011  2010 

30,835,604  60,994,437 މިހާރު )ކަރަންޓް(

162,198,191  184,549,020 މިހާރު ނޫން )ނޮން - ކަރަންޓް(

އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން މަގުފަހިކޮށްދޭ ފަންޑުތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެފަންޑުތައް ބޭންކުން ބަލަހައްޓައި ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި 

އޭގެ މަންފާކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް މިފައިސާ ދޫކުރެވެއެވެ. މިފަދަ ތަރައްޤީއަށް ހޭދަކުރެވޭ ފަންޑަށް އައިބަދަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 2010  2011 ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަންޑުތައް

165,756,256  212,389,660 އަހަރު ފެށުނު އިރު

43,761,782  14,535,504 ލިބުނު ޢަދަދު

6,877,145  9,343,424 އެއްކުރަން: އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް އިތުރުވި އިންޓަރެސްޓް

ނޑަން: ފަންޑުތަކަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް )1,737,449( )743,828(ކަ

ނޑަން: އިދާރީ ފީ )2,268,074( )3,000,140(ކަ

 232,524,620  212,389,660

ނޑަން: އަހަރު ނިމުނުއިރު ލޯނާއި އެޑްވާންސް )132,056,387( )136,907,481(ކަ

 95,617,139  80,333,273

އާންމު ޙިއްޞާއާއި ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރަށްހުރ37ި

އާންމު ޙިއްޞާގެ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު
ރައުސްމާލު 

ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ 
އަގަށްވުރެ އިތުރު

ޖުމްލަ

 362,096,000  93,000,000  269,096,000 5,381,920 31 ޑިސެމްބަރު  2010 ގައި

 362,096,000  93,000,000  269,096,000 5,381,920 31 ޑިސެމްބަރު  2011 ގައި

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ އާންމު ޙިއްޞާގެ އަދަދަކީ 16,000,000 ޙިއްޞާ )2010 ގައި 16,000,000 ޙިއްޞާ(އެވެ. ޙިއްޞާއެއްގެ 

މޫނުމަތީ އަގަކީ 50 ރުފިޔާ )2010 ގައި 50 ރުފިޔާ(އެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޙިއްޞާއަކީ ފުރިހަމައަށް އަގުއަދާ ކޮށްފައިވާ ޙިއްޞާއެވެ. 

އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ގެނެވުނު ބަދަލ38ު

ވޭތުވެދިޔަ މާލީ އަހަރު ތަކުގައި އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކުގެ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ޢަދަދު ތަކަކީ އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޕްރޫޑެންޝަލް 

ޤަވާޢިދުގެ “އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯން ލޮސް ޕްރޮވިޜަން” ގައިވާ އުޞޫލަށްވުރެ ދަށް އަދަަދެކެވެ. މިކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ކުރީ 

އަހަރު ތަކަށް 879,881,139 ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އެއީ 2009 އަށް ވާ 842,089,509 ރުފިޔާ އާއި 2010 އަަށް ވާ 37,791,629 

ރުފިޔާއެވެ. މި ޢަދަދުތައް އަލުން ބަޔާންކުރުމާއެކު އަހަރު ފެށުނުއިރު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާގެ ބާކީވެސް ވަނީ އެއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.  

މީގެ އިތުރުން އުޕެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުގެ ޕްރޮވިޜަންގެ ގޮތުގައި ފޮތުން ދައްކާ އަދަދާއި ޓެކްސް ހިސާބު ކުރުމުގައި ނަގާ ޕްރޮވިޜަން ނެގުމުގެ 

ވަގުތުގައި ހުންނަ ތަފާތުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް 2010 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ބޭންކުގެ ހިސާބު ތަކުގައި 

ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އުނިކުރަންޖެހޭ ވަގުތީ ތަފާތެއް އައެވެ. މިކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ކުރީ އަހަރު ތަކަށް 264,668,419 

ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އެއީ 2009 އަށް ވާ 225,462,828 ރުފިޔާ އާއި 2010 އަށް ވާ 39,205,591 ރުފިޔާ އެވެ. މި ޢަދަދުތައް 

އަލުން ބަޔާންކުރުމާއެކު އަހަރު ފެށުނުއިރު ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާގެ ބާކީވެސް ވަނީ އެއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
105 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



މިކަމުގެ ސަބަބުން ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީއަށް އައިސްފައިވާ ޖުމްލަ ބަދަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2009 އާ ހަމައަށ2010ް ގައިޖުމްލަ

)842,090()37,792()879,881(މަދުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލޯނު ޕްރޮވިޜަން

264,66839,206225,463ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެސެޓް 

)615,213(1,414616,627
  

މިގޮތަށް ދެއްކިފައި އެވަނީ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރީގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރުގެ ނަތީޖާއާއި އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީ ތަކުގެ 

ޖުމްލަ ހަމައަގުގައި ދައްކުވައިދޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ރިޒަރވ39ް
 2011  2010 

150,000,000 150,000,000 ޤާނޫނީ ރިޒަރވް

6,000,000 6,000,000 އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް

248,784,005 248,784,005 އާންމު ރިޒަރވް

404,784,005 404,784,005 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ރިޒަރވް

ރިޒަރވްއަށް އައި ބަދަލުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 ޤާނޫނީ ރިޒަރވް
150,000,000 150,000,000 އަހަރު ފެށުނު އިރު

150,000,000 150,000,000 އަހަރު ނިމުނުއިރު

އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް
 6,000,000 6,000,000 އަހަރު ފެށުނު އިރު

 6,000,000 6,000,000 އަހަރު ނިމުނުއިރު

އެޓޯލްސް ކްރެޑިޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭންކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ލޯނު އެގްރީމެންޓްގެ 

ދަށުން ބޭންކުން 6 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. 

ޖުމްލަ  ޤާނޫނީ ރިޒަރވް އަދި އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް

156,000,000 156,000,000 އަހަރު ފެށުނު އިރު

156,000,000 156,000,000 އަހަރު ނިމުނުއިރު

 އަލުން ބަޔާން ކުރެވިފައި  
 2010 2011އާންމު ރިޒަރވް

 

1 ޖެނުއަރީގައިހުރި ބާކީ

 814,424,456  814,424,456 ކުރިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް

 )565,640,451()565,640,451(ލޯނު ޕްރޮވިޜަންއާއި ދެއްކުންފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ރަނގަޅުކުރުމާ ގުޅިގެން

 248,784,005 248,784,005 އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން

 248,784,005 248,784,005 އަހަރު ނިމުނުއިރު

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
106 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



ޮކންޓިންޖެންސީތައ40ް

)ހ( ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ވަޢުދުތައް

ވިޔަފާރީގެ އާންމު މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ގޮތަށް ބޭންކުން އެތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނާއި ދެމެދު ވަޢުދުތަކާއި ކޮންޓިންޖެންޓް 

ލައިބިލިޓީތަކުގައި އެއްބަސްވެވެއެވެ. މިފަދަ މުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަކަށް އަންދާޒާކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިވަޢުދުތަކުގެ 

ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   

 2011  2010 

431,903,590  554,669,174 ލޯނުގެ ވަޢުދުތައް

37,063,903  62,439,530 ޤަބޫލުކުރުންތައް

116,978,594  112,910,851 ލެޓަރސް އޮފް ކްރެޑިޓްތައް

170,128,404  117,043,218 ގެރެންޓީތައް 

 847,062,773  756,074,491

)ށ( ބޭނުން ނުކުރެވިވާ އަދި ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ޮކމިޓްމަންޓްތައް

ރޑްރާފްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުން ނުކޮށްވާ ވަޢުދުތައް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ބޭންކުން އަނބުރާ  ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓާއި ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި ދާއިމީ އޯވަ

ނޑަކަށް 220,907,606 ރުފިޔާ  ގެނެސްފިނަމަ، ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ޚަރަދެއް ނުކޮށް ނުގެނެވޭނެ ޢަދަދު ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚުގައި ގާތްގަ

)2010 : 265,287,765( އަށް އަރައެވެ. 

)ނ( އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީޒިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެމް.އެފް.އެލް.ސީ(ގެ 

ޙިއްޞާގެ ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ 10 އިންސައްތަ ނުވަތަ ޖުމްލަ 500،000 ޔޫއެސް ޑޮލަރ )6,425,000 ރުފިޔާ( ގެ ޙިއްޞާ އޭގެ ހަމައަގުގައި 

ގަނެ އަގު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިއާ ވިދިގެން “ޕުޓް އޮޕްޝަން” އެއްގެ ދަށުން ބޭންކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައި.އެފް.

ސީ( އާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައި.އެފް.ސީ އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާ ވިއްކާލަނީނަމަ، ބޭންކަށް ވިއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައި 

ނޑައަޅަން ނޭނގޭ ލައިބިލިޓީއެއް  ގަތުމަށް ލާޒިމު ކުރެއެވެ. މި “ޕުޓް އޮޕްޝަން” ގެ ދަށުން ބޭންކަށް ލާޒިމުކުރާ ލާޒިމުކުރުމަކީ އޭގެ މިންވަރު ކަ

ކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ލައިބިލިޓީތަކުން ބޭންކް ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ޔަޤީންކަން ދީފައިވެއެވެ. 

)ރ( ޮކންޓިންޖެންޓް އެސެޓްތައް

ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚްގައި، ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓެއްނުވެއެވެ. 

ޮކންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކާއި ވަޢުދުތައ41ް

)ހ( ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް

ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައެވެ. 31 ޑިސެމްބަރުު 

2011 ގެ ނިޔަލަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިމައްސަލަތައް ކޯޓުން ނިމޭއިރު ބޭންކާއި ދެކޮޅަށް ނިމޭ ނިމުމަކުން 

އިތުރުވެދާނެ ލައިބިލިޓީތައް ފިޔަވައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނަޒަރުގައި ބޭންކުގެ ލައިބިލިޓީތަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އަދި މާލީ ބަޔާންތައް ބަދަލުކޮށް 

ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ބޭންކާއި ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ބޭންކުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އަދި ހިގަމުން ނުދެއެވެ.

)ށ( ރައުސްމާލުގެ ވަޢުދުތައް

ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚްގައި ރައުސްމާލުގެ ވަޢުދުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ޢަދަދެއްނުވެއެވެ. 

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011
107 މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް



)ނ( ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ވަޢުދުތައް

ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީގައި  ޢަދަދު  މަދު  އެންމެ  ދައްކަންޖެހޭ  ކުރިމަގުގައި  ވަޢުދުތަކަށް  ގޮތަށްހުރި  ނުކުރެވޭ  ކެންސަލް  ގުޅިގެން  ހިފުމާއި  ކުއްޔަށް 

އެވަނީއެވެ.

 2011  2010 

 7,453,440  10,182,945 1 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

 23,081,760  30,458,043 1 އަހަރަށްވުރެ ފަސް އަދި 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް ދައްކަންޖެހޭ

 11,915,320  8,134,340 5 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

 48,775,328  42,450,520 

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސ42ާ

 ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާއާއި ސާފު ފައިދާ އަޅައިކިއުން:

 2011  2010 

87,273,708 7,297,583 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން އޮތް ފައިދާ

ހަމަޖެއްސުން:

ނޑުން )ނޯޓް 12( 31,159,851 18,577,864 ބަލަށްކެ

 3,643,229 9,423,081 ބޭނުންކޮށް ހުސްވުން )ނޯޓް 12(

)51,332()180(ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ފައިދާ )ނޯޓް 10(

5,185  - ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ގެއްލުން )ނޯޓް 12(

2,639,034 )1,238,299(އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަން )ދަށްވުން( / އިތުރުވުން

214,478,921 511,458,567 ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ލޯނަށް ބެހެއްޓި ޕްރޮވިޜަން )ނޯޓް 13(

 - )43,393,235(އާންމު ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު )ނޯޓް 10(

)7,134,734()40,870,044(ޚާއްޞަ ޕްރޮވިޜަނުން ލިބުނު )ނޯޓް 10(

1,614,547 4,810,453 އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަގު ދަށްވެދާނެކަމަށް ބަލާ ބެހެއްޓުނު ޢަދަދު )ނޯޓް 14(

)4,620,980()15,294,212(އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި ބަޔަށް އިތުރުވި 

)12,932,138()454,237(ދަށްކަންޖެހޭ ޖަމާކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ދަށްވުން

59,072,489 )124,310(ކުރިއަށް ދައްކާފައިހުރި އަދި އެޑްވާންސްގެ ދަށްވުން / )އިތުރުވުން(

375,147,780 450,193,031 ނަގުދު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބުނު

ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައ43ް

ޙިއްޞާއަކީ  އިންސައްތަ   49 ބާކީ  ބޭންކެކެވެ.  އޮންނަ  ކޮންޓްރޯލް  ސަރުކާރުގެ  ޙިއްޞާއާއެކު  އިންސައްތަ   51 ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  މިބޭންކަކީ 

އެކިފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާއެވެ.

ލޯނާއި  ތެރޭގައި  މީގެ  ހިނގައެވެ.  މުޢާމަލާތްތައް  ފަރާތްތަކާއިއެކު  ނުވަތަ  މުއައްސަސާ  ކޮންޓްރޯލްކުރާ  ދައުލަތުން  ތެރޭގައި  ވިޔަފާރީގެ  އާދައިގެ 

ޑިޕޮޒިޓާއި ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ 

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި 
ސަރުކާރާއި އަދި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައްގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް

 2011  2010  2011  2010 

ޯލނުތައް :
 815,600,271  706,599,348  129,898,180 32,583,839 ލޯނުތަކުގެ ބާކީ 1 ޖެނުއަރީގައި

 55,516,607  182,211,404  552,650  5,382,428 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވުނު ލޯނުތައް

(164,517,530) (190,637,880) (97,866,991)(5,448,500) އަހަރު ތެރޭގައި އަނބުރާ ދެއްކި ލޯނުތައް

 706,599,348  698,172,872  32,583,839  32,517,767 ލޯނުގެ ބާކީ 31 ޑިސެމްބަރު ގައި

 2011  2010  2011  2010 

ޑިޮޕޒިޓްތައް:
2,080,880,279 1,240,860,078 11,870,724 13,838,433 ޑިޕޮޒިޓްގެ ބާކީ 1 ޖެނުއަރީގައި

)840,020,202(158,740,314 1,967,709 13,467,983 އަހަރު ތެރޭ ޑިޕޮޒިޓް އިތުރުވި ސާފު ޢަދަދު

1,399,600,392  13,838,433 27,306,416 ޑިޕޮޒިޓްގެ ބާކީ 31 ޑިސެމްބަރު ގައި
 

 1,240,860,078

 2011  2010  2011  2010 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތައް

 19,309,102  43,499,561  -  - ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީތައް
 -  -  43,499,561  19,309,102 

މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކަށް ދެވުނު ޖުމްލަ އުޖޫރަ
 2011  2010 

 6,713,655  6,772,378 މުސާރައާއި އެހެނިހެން ކުރު މުއްދަތުގެ ޢިނާޔަތްތައް
 4,189,024  4,710,761 ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

 11,483,139  10,902,679

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ( ދޫކުރާ ޓްރެޜަރީ ބިލްގައި ބޭންކުން އިންވެސްޓް ކުރެއެވެ. ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީޚުގައި 

ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ގޮތުގައި އިންވެސްޓްކުރެވިފައި ހުރީ -/1,315,702,253 ) 2010: 1,523,435,433( ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމް. އެމް. 

ރޑް ފެސިލިޓީ  )ރިވާރސް ރިޕޯ( ފަދަ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ  އޭގެ އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަން، އޯވަރނައިޓް ޕްލޭސްމަންޓް އަދި އޯވަރނައިޓް ލޮމްބާ

ބޭނުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިފާފައިވެއެވެ. 

އެމް. އެމް. އޭ ޤާނޫނުގެ  4 މާއްދާ ގެ )ނ( އިން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެމް. އެމް. އޭ އިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުތައް ޤަވާޢިދުތަކަށް 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ޢަމަލުކުރޭތޯ އެމް. އެމް. އޭގެ މާލީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ބައިން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ޙިއްޞާއެއް އޮތުމާއި އެކު ބޭންކް 

އޮފް މޯލްޑިވްސް ވެސް މިޑިވިޜަނުން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ. އެމް. އެމް. އޭ ގައިހުރި ބާކީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް 19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ބެލެސް ޝީޓުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގި ކަންތައްތައ44ް

ބެލެސް ޝީޓުގެ ތާރީޚަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މުހިއްމު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައެއް 

ނުވެއެވެ.

)އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ހުރިހާ ޢަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
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ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�ގ� މ�ޢ�ލ�މ�ތ�
ެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.  ަަދ ް އެއްވެސް  ަ ންކުގެ ރައުސާްމ ްފައިވާ  ުއްދަކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުއަދޮާކ ަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު  ީ ައ  ވަނަ ާމ

ުރީ  ރުފިޔާއެވެ. އަދި  ުގެ ގޮތުގައި  ުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާ ންކުގެ   ް ަ ަރުު  ގެ ނިޔަ މިގޮތުން 31 ޑިސެމް

ުރީ  ރުފިޔާއެވެ. ުގެ ގޮތުގައި  ްފައިވާ ރައުސްމާ ް އަގުއަދާކޮ ދކޮ

ރ�އ�ސ�މ�ލ�ގ� އ�ނ�ގ�ނޑ�

20112010

ޙ�އ�ޞ�ދ�ރ�ނ�
ޖ�މ�ލ�
ޙ�އ�ޞ�

 �ޖ�މ�ލ� ޙ�އ�ޞ�ގ
%އ�ގ� (ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�)

ޖ�މ�ލ�
ޙ�އ�ޞ�

 �ޖ�މ�ލ� ޙ�އ�ޞ�ގ
%އ�ގ� (ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�)

%2,733,868136,693,40050.80%2,733,868136,693,40050.80ސަރުކާރު (އެމް.އޯ.އެފް.ޓީ)

%394,38019,719,0007.33%394,38019,719,0007.33ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް
%228,56611,428,3004.25%228,56611,428,3004.25އެސް.ޓީ.އޯ

%219,09610,954,8004.07%219,09610,954,8004.07އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
%219,09610,954,8004.07%219,09610,954,8004.07އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތައް

%1,586,91479,345,70029.48%1,586,91479,345,70029.48އާންމު ޙިއްޞާދާރުން
%5,381,920269,096,000100.00%5,381,920269,096,000100.00ޖ�މ�ލ�

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްތައް

އެސް.ޓީ.އޯ

ނޑު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަ

ސަރުކާރު (އެމް.އޯ.އެފް.ޓީ)
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ޙ�އ�ޞ�ގ� އ�ގ�ށ� އ�އ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ�

ްގެ ޙިއްޞާއެވެ.  ީ.އެމް.އެ ާތް ކުރެވުނީ  ް މުޢާމަ ުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަ ން ްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސް ަރުގެ ތެރގައި މޯ  ވަނަ އަ

 ް ުކޮ ްގެ ޙިއްޞާއެއް އެވަރެ ީ.އެމް.އެ ާޒާރުގައި  ންކުގެ 9,178 ޙިއްޞާ ވިއްކިފައިވާއިރު  ާތްތަކުގައި  މިގޮތުން 37 ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަ

ް އަރާފައިވެއެވެ.   ަ   ރުފިޔާއަ ުމް ަރު ވިއްކުނު ޙިއްޞާގެ އަގު  ެވެ. މިގޮތުން މުޅިއަ ވިއްކާފައިވަނީ 74.34 ރުފިޔާއަ

ްގެ  ީ.އެމް.އެ ުނު އިރު  ަރު ފެ . ރުފިޔާގައެވެ. އަދި އަ ުރީ  ާޒާރުގައި  ްގެ ޙިއްޞާއެއްގެ އަގު  ީ.އެމް.އެ ުނު އިރު  ަރު ފެ ވަނަ އަ

ުން ވިއްކާފައިވަނީ  ްގެ  ޙިއްޞާ އެންމެފަ ީ.އެމް.އެ ަރު ނިމުނުއިރު  ް ވިއްކާފައިވީއިރު އަ . ރުފިޔާއ ޙިއްޞާއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ 

ް އަގަކީ  . ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ދަ ޮޑު އަގަކީ  ްގެ ޙިއްޞާ ވިކުނު އެންމެ  ީ.އެމް.އެ ަރު  ެވެ.  ވަނަ އަ . ރުފިޔާއަ

. ރުފިޔާއެވެ.

20112010

ޙ�އ�ޞ�ގ� ބ�ޒ�ރ�ގ� ތ�ފ�ސ�ހ�ސ�ބ� (ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�)
120.00140.00އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިއްޞާ ވިކުނު އަގު 

120.00145.00ޙިއްޞާ ވިކުނު އެންމެ މަތީއަގު

ް އަގު 64.0090.00ޙިއްޞާ ވިކުނު އެންމެ ދަ

ުން ޙިއްޞާ ވިކުނު އަގު 73.00143.00އެންމެފަ

ް ޙިއްޞާ ވިއްކުނު އަގު ްކޮ ަތުން އެވްރެ 74.34120.30ނިސް

392,880,160769,614,560އ�ހ�ރ� ނ�މ�ނ�އ�ރ� މ�ކ�ޓ� ކ�ޕ�ޓ�ލ�އ�ޒ�ޝ�ނ�

ޙ�އ�ޞ�ގ� ބ�ޒ�ރ�ގ� މ�ޢ�މ�ލ�ތ�ތ�ކ�ގ� ތ�ފ�ޞ�ލ�
ާތްތަކުގެ ޢަދަދު 3738މުޢާމަ

9,1783,349ވިކުނު ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

682,322402,885ވ�ކ�ނ� ޙ�އ�ޞ�ގ� ޖ�މ�ލ� އ�ގ� (ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�)
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ބ�ނ�ކ�ގ� ބ�ރ�ނ�ޗ�ތ�ކ� ޑ�ޕ�ރޓ�މ�ނ�ޓ�ތ�އ� 
އ�ދ� ގ�ޅ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ�ތ�އ�

ހ�ޑ� އ�ފ�ސ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ޮޑުތަކުރުފާނު މަގު  11

ެ ސިޓީ  މާ

ެ ި ރާއް ދިވެ

ަރު.  ިސްޓަރީ ނަން ކުންފުނީގެ ރަ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

MALBMVMV ސްވިފްޓް

 www.bankofmaldives.com.mv ްސައިޓ ް ވެ

info@bml.com.mv 

ކ�ޑ� ސ�ނ�ޓ�ރ

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ޮޑުތަކުރުފާނު މަގު  ާ ްޑިންގ ގެ  ވަނަ ފަންގިފި ި ސީ ޓްރެކްސް 

ެ ސިޓީ  މާ

ެ ި ރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

cardcentre@bml.com.mv

މ�ޖ�ދ�މ�ގ� ބ�ރ�ނ�ޗ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

)ާ ) ވަނަ ފަންގިފި  ާ ެންފް ވި

ެ ސިޓީ  ީދީ މަގު މާ މަ

ެ ި ރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

majeedheemagu.branch@bml.com.mv

އ�ދ�ފ�ށ� ބ�ރ�ނ�ޗ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ަރު.  ުރީ އަތޮޅުގެ ނަން ު ދެކުނު މާޅޮސްމަޑު

 ި . އދަފު

ެ ި ރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

eydhafushi.branch@bml.com.mv

ބ�ޒ�ރ� ބ�ރ�ނ�ޗ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ްޑިންގ ގެ   ި ސީ ޓްރެކްސް 

ާ އަދި  ވަނަ ފަންގިފި

ެ ސިޓީ  ޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާ

ެ ި ރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

bazaar.branch@bml.com.mv

ދ�އ�ދ� ބ�ރ�ނ�ޗ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ޯފަރު މަގު ނީ

އ. ދިއްދ 

ެ ި ރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

dhidhdhoo.branch@bml.com.mv

މ�އ�ނ� ބ�ރ�ނ�ޗ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ުގެެ  ެޑް އޮފީ ްޑިވްސް  ންކް އޮފް މޯ

ާ  އަދި  ވަނަ ފަންގިފި

ެ ސިޓީ  ޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާ

ެ ިރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

 main.branch@bml.com.mv

ހ�ޅ�މ�ލ� ބ�ރ�ނ�ޗ�

ކ ްޑިވްސް ޕ ންކް އޮފް މޯ

ިނގުން  ާ ަގީ  ީ ޔުނިޓް ސީ

ެ ސިޓީ ެ  މާ ުޅުމާ

ެ ި ރާއް ދިވެ

( ފޯނު   (

( ފެކްސް   (

hulhumale.branch@bml.com.mv

  

  

ބ�ރ�ނ�ޗ�ތ�އ�
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ފުުވައްމުލަކު ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ވަލިފަންނު މަގު، މާދަޑު

ޏ. ފުވައްމުލައް 18014

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 5003 686 )960(+

ފެކްސް: 0665 686 )960(+

fuvahmulaku.branch@bml.com.mv

ފުނަދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މިލަ އުތުރު ކީސަ

ށ. ފުނަދޫ 03150

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0596 654 )960(+

ފެކްސް: 0597 654 )960(+

funadhoo.branch@bml.com.mv

ޮފނަދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

66، އަންދަލީބު މަގު

ލ. ފޮނަދޫ 15080

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0729 680 )960(+

ފެކްސް: 0781 680 )960(+

fonadhoo.branch@bml.com.mv

 

ވޭމަންޑޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ހަވީރީ ހިނގުން

ތ. ވޭމަންޑޫ 14110

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0610 678 )960(+

ފެކްސް: 0596 678 )960(+

veymandoo.branch@bml.com.mv

ހިތަދޫޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ 

ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަޑިޔާރު ތަކުރުފާނު މަގު،

ސ. ހިތަދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ 19020

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 5011 688 )960(+

ފެކްސް: 5013 688 )960(+

hithadhoo.branch@bml.com.mv

ގަން ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މަރަދޫފޭދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ 19050

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 8014 689 )960(+

ފެކްސް: 8087 689 )960(+

gan.branch@bml.com.mv

ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 02110

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 8813 652 )960(+

ފެކްސް: 7611 652 )960(+

kulhudhuffushi.branch@bml.com.mv

ކުޑަހުވަދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބީޗް ހެވަން

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0616 676 )960(+

ފެކްސް: 0615 676 )960(+

kudahuvadhoo.branch@bml.com.mv

ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބަހާއުއްދީން މަގު، ހުޅުމީދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ 19060

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 4663 689 )960(+

ފެކްސް: 4029 689 )960(+

hulhumeedhoo.branch@bml.com.mv

ވިލިމާލެ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ޝެއިޚް ޢަބްދުލް ރަޙްމާން މަގު، 

ބްލޮކް ނަންބަރ. 31

ވިލިނގިލި، މާލެ 21017

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 1650 339 )960(+

ފެކްސް: 1651 339 )960(+

villimale.branch@bml.com.mv

ވިލިނގިލި ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ދަނބުގަސް މަގު

ގއ. ވިލިނގިލި 16020

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0116 682 )960(+

ފެކްސް: 0005 682 )960(+

villingili.branch@bml.com.mv

މަހިބަދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަތޮޅުވެހި

އދ. މަހިބަދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 0850 668 )960(+

ފެކްސް: 0849 668 )960(+

mahibadhoo.branch@bml.com.mv

   

މުލި ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

22، ރަންކޮކާ މަގު،

މ. މުލި 11050

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0001 672 )960(+

ފެކްސް: 0594 672 )960(+

muli.branch@bml.com.mv

115 ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011



މަނަދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

ނ. މަނަދޫ،

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0583 656 )960(+

ފެކްސް: 0582 656 )960(+

manadhoo.branch@bml.com.mv

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޯޕރޓް ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ހުޅުލެ 22000, ، މާލެ ސިޓީ

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 5211 331 )960(+

ފެކްސް: 2550 332 )960(+

airport.branch@bml.com.mv

   

ތިނަދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ވަރުހަގު މަގު،

ގދ. ތިނަދޫ 17100

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 1002 684 )960(+

ފެކްސް: 1984 684 )960(+

thinadhoo.branch@bml.com.mv

ރަސްދޫ ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އަތޮޅު ވެހި

އއ. ރަސްދޫ 

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0849 666 )960(+

ފެކްސް: 0848 666 )960(+

rasdhoo.branch@bml.com.mv

ނައިފަރު ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މެރިން ޑްެރައިވް

ޅ. ނައިފަރު 07020

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0393 662 )960(+

ފެކްސް: 0781 662 )960(+

naifaru.branch@bml.com.mv

  

އުނގޫފާރު ބްރާންޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ، މިސްކިތް މަގު

ރ. އުނގޫފާރު 05060

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0272 658 )960(+

ފެކްސް: 0384 658 )960(+

ungoofaaru.branch@bml.com.mv

ޑިވިޜަންތައް

ޯކޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިވިޜަން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހެޑްއޮފީސް 

ބިލްޑިންގ ގެ 05 ވަނަ ފަންގިފިލާ 

11، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ ސިޓީ 20094

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0500 333 )960(+

ފެކްސް: 3015331 )960(+

corporatebanking@bml.com.mv

ޯކޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހެޑްއޮފީސް ބިލްޑިންގ ގެ 07

 ވަނަ ފަންގިފިލާ 

11، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ ސިޓީ 20094

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0192 333 )960(+

ފެކްސް: 8233 332 )960(+

corporateaffairs@bml.com.mv

ކާޑު ސާވިސަސް އެންޑް ޢީ ބޭންކިންގ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ސީ ޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ ގެ 02 ވަނަ 

ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ ސިޓީ 20251

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0200 333 )960(+

ފެކްސް: 8041 333 )960(+

cardcentre@bml.com.mv

ފައިނޭންސް ޑިވިޜަން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހެޑްއޮފީސް ބިލްޑިންގ ގެ

 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ 

11، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ ސިޓީ 20094

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0198 333 )960(+

ފެކްސް: 0249 333 )960(+

finance.department@bml.com.mv

ލީގަލް ޑިޕަރޓްމެންޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހެޑްއޮފީސް 

ބިލްޑިންގ ގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ 

11، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ ސިޓީ 20094

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 5334 301 )960(+

ފެކްސް: 8233 332 )960(+

legal.department@bml.com.mv

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ޔުނިޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ސީ ޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ ގެ 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މާލެ ސިޓީ 20251

ދިވެހި ރާއްޖެ

ފޯނު: 0158 333 )960(+

ފެކްސް: 2640 333 )960(+

internationalbanking.department@bml.

com.mv
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