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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ބީއެމްއެލް( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މާލީ އިދާރާއެވެ. ބީއެމްއެލް އަކީ 
ފުރިހަމަ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ކޯޕަރޭޓްތަކަށް މާލީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ 

ބޭންކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކާ، އޭޖެންޓްތައް، ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން އަދި 
އޮންލައިން ބޭންކިންގ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުން ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ވެސް ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނުވައިދެއެވެ. 

މިފަޚުރުވެރި މަގާމާ ގުޅިގެން ބޭންކުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް 
ނޑުމެން ނުހަނު ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއްދެމެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބޭންކަކީ އެތައް ހާސް ފަރުދުންނަށާއި އާއިލާތަކާ އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުން  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، މުޖުތަމައުގެ  ގެނެސްދޭ ގައުމީ ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައިވެރިއެކެވެ. އަޅުގަ
ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރުމާ އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނަފާ ހޯދައިދިނުމެވެ. 

ނޑު ތަނބުތަކަކީ މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ މައިގަ
ނޑުމެންގެ ތަސައްވުރުގެ ބިންގަލަކީ  ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެވެ. އަޅުގަ

މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމާއި ހަރުދަނާކޮށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކުން ހިންގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދޭ  އަޅުގަ
ބޭންކަކަށްވުމާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ބަލައިގެންފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރާ 

މާލީ މުއައްސަސާއަކަށްވުމެވެ.
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ހަރުދަނާ މާލީ ބިންގަލެއް

ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ 17 ބިލިއަން ރުފިޔާ 	

އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ 26 ބިލިއަން ރުފިޔާ 	

ނޑަށްވުރެ ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ވަރަށް  	 ޤަވާއިދުގައި ލާޒިމްކުރާ މިންގަ
ބޮޑު ތަން އިތުރު 

ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް

285,000 ކަސްޓަމަރުން  	

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ރީޓޭލް، ކޯޕަރޭޓް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  	
ވިޔަފާރިތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ 

ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއެކު އޮންލައިން ބޭންކިންގ އަދި  	
އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް ފަރާތް

އައު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މޮބައިލް އަދި ޕީއޯއެސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރެވުނު 	

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް  	
ތަޢާރަފުކުރެވުނު

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގުދު ފައިސާ އަދި ޗެކް ޑިޕޮސިޓް ކުރާ މެޝިން ބެހެއްޓުނު 	

ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުމުގައި އަދާކުރާ އިސް ޯރލު

ރާއްޖޭގައި ބްރާންޗުތަކާ، އޭޓީއެމް އަދި ޕީއޯއެސް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް  	
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވިއުގަ

ރާއްޖޭގައި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި ފަރާތް 	

ރާއްޖޭގައި މާސްޓަރ ކާޑާއި ވިސާ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް  	
މެމްބަރު

ތަޖުރިބާކާރު ހީވާގި މުވައްޒަފުން

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދޭ  	
ފަރާތް

ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް %99 ގައި، ތިންބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން  	
ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އަތޮޅުތަކުގައި

ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ބޭންކިންގ ދާއިރާއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ  	
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ފަރާތްތައް

ވިޔަފާރިގެ 
ގާބިލުކަން 
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ލަނޑުދަނޑި

އަސާސް

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ މައި ތަނބުތައް

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސްގެ އުސޫލުތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެންމެ ހަރުދަނާ ކުންފުންޏަށްވެ، ހިއްސާދާރުންނަށް 
އެންމެ ރަނގަޅު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުން.

ނަޒާހަތްތެރިކަން

ނޑުތަކަށް ތަބާވަން. ނޑުމެން އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އެންމެ ހަރުދަނާ މިންގަ ނޑުމެންނަކީ ބޭންކަރުން، ވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރުން

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ބަލަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ  ނޑުމެން އެންމެ އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ފަރާތް. އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ
އުންމީދުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.

އެކްސެސެބިލިޓީ

ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ކަސްޓަމަރުން ޚިޔާރުކުރައްވާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި 
މުޢާމަލާތްކުރެވޭ.

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ނޑެއްގެ  ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން އެންމެން އެކަތިގަ ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް އަދި ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ގޮތުގައި. ބޭންކުގެ މުވައްޒަފަކަށްވުމާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަން

މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުން ހަރުދަނާޮކށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދިނުން
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 2,000
ދޯނި ބޭންކިންގ ދަތުރު

 285,000
ކަސްޓަމަރުން

13.3 ބިލިއަން 
ރުފިޔާގެ ލޯނު އަމިއްލަ އަދި 

ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންނަށް

 38
ބްރާންޗް 20 އަތޮޅުގައި

17.3 ބިލިއަން 
ރުފިޔާގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓް

1 ބިލިއަން 
ރުފިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ލޯން 

ސްކީމް

 277
ކޭޝް އޭޖެންޓުން 165 

ރަށުގައި

 950
ވަޒީފާ، 1/3 އަތޮޅުތަކުގައި

 6,300
ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން

 99%
ދިވެހި މުވައްޒަފުން

 52
ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ 

ސެންޓަރ

 115
އޭޓީއެމް 20 އަތޮޅުގައި
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ 
ފަރާތުން ދޭ ބަޔާން

ލޮބުވެތި ހިއްސާދާރުންނަށް،

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު ބޭންކް 
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މާލީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް، 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ 

ލިބިގަންނަމެވެ. 

ނިމިގެން ދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރަކީ އަނެއްކާވެސް 
މާލީ ގޮތުން ބޭންކަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް 

ކަން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ބޭންކުގެ 
ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންކުރާ 
މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ 
މުހިންމު ގިނަ ދާއިރާތަކަކަށް ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް 

ނޑުމަށްފަހު  ލިބިފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޓެކުހަށް ކެ
ލިބުނު ފައިދާ ވަނީ 1.04 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 

އަރާފައެވެ. ބޭންކް މިހާރު މިވަނީ މާލީ ގޮތުން އިތުރު 
ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދޭނެފަދަ ރަނގަޅު މަގާމެއްގައެވެ. 

އެހެންކަމުން އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ މި ކާމިޔާބީ 
މިގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުން 
ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 
މުރާޖަޢާކޮށް 5 އަހަރުގެ އައު 

ޕްލޭނެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް 

ދިނުމާއި ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމާ އަދި ބޭނުންކުރާ 
ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއެރުވުމަށް މި ޕްލޭންގެ ދަށުން އިތުރު 

އިސްވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ 
މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އިތުރަށް 

ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މި 5 އަހަރުގެ ޕްލޭންގެ 
އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަޔަކީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް 
ކުރުމާއި އޮޓޮމޭޓް ކުރުމެވެ. މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒް 

ކުރުމަށާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް 
ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ އައު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

އޮފިސަރ ގެ މަގާމަށް ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ވަނީ 
އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. މާލީ ދާއިރާގައި 30 އަހަރުގެ 
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޓިމޮތީ 

ގެ ތަޖުރިބާ އެހީގައި ބޭންކުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ ރާއްޖޭގެ 
އެއްވަނަ ބޭންކުގެ ގޮތުގައި ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިފައިވާ 
މަގާމާއި ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތައް ދެމެހެއްޓުމެވެ. 
އަދި މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ 

ނޑަށް ބަދަލު ގެނެވި ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ،  އޮނިގަ
ޑިރެކްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ، ޑިރެކްޓަރ 
އޮފް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް 

އޮޕަރޭޝަންސް ފަދަ މުހިންމު މަގާމުތަކަށް ވަނީ މީހުން 
އައްޔަން ކުރެވިފައެވެ. 

ބޭންކަށް އަދިވެސް އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ 
ފުރުސަތު ފަހިވެފައި އެބައޮތެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް 
މި ކުރިއެރުންތައް ހިއްސާދާރުންނާއި ހިއްސާކުރުމުގެ 
ނޑަށް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުކުރަމެވެ.  ފުރުސަތު އަޅުގަ

ބޭންކަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައުއަށް 
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މުޅި ރާއްޖޭގައި 
ހިންގަމުން ގެންދިޔުމަށް ވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުން ޚިދުމަތުގެ ވިއުގަ ފުޅާ 
ކުރުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން މުޖްތަމައުއަށް 

“ބޭންކަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައުއަށް 
އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން 

ގެންދިޔުމަށް ވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ.”

ކާމިޔާބީ ދަމަހައްޓާ ހަރުދަނާ ބޭންކެއް

ޘަނާ މަންސޫރު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން
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“2019 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުން 
ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 
މުރާޖަޢާކޮށް 5 އަހަރުގެ އައު 

ޕްލޭނެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް 

ދިނުމާއި ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމާ 
އަދި ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ 

ކުރިއެރުވުމަށް މި ޕްލޭންގެ ދަށުން 
އިތުރު އިސްވެސްޓްމަންޓްތަކެއް 

ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.”

ފައިދާކުރަނިވި 140 ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓް ވާނީ ހިންގާފައެވެ. ކުދި އަދި މެދު 
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތާއި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 
ގޮތުން ބޭންކުން ވަނީ އައްޑޫ، މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރުތަކެއް 

ވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި 
ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ 

ނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ.  އަޅުގަ

މާލީ ގޮތުން ބޭންކް ހޯދި ރަނގަޅު ނަތީޖާއާއެކު، 2019 ވަނަ އަހަރަށްވެސް 
ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑު އަދަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު 

ފާހަގަކުރަމެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރާއި ވަފާތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނާއި 
ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔުމުގެ އިތުރުން ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން 

ނޑައަޅާފައިވާ  ލިބެމުންދާ ތަރުހީބުގެ ސަބަބުން ބޭންކް ވަނީ ކުރިމަގަށް ކަ
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ރަނގަޅު މަގާމެއްގައެވެ. 

ނޑާއެކު ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބޭންކް ރަނގަޅު  އަޅުގަ
މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުވުމަށްޓަކައި 

އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތަފާތު 
ދާއިރާތަކުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އާއި ހަރުދަނާ ވިސްނުމުގެ އަލީގައި މުޅި އަހަރު 

ތެރޭގައިވެސް، އެންމެ ހަރުދަނާ ގަވަރނެންސްގެ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް 
ވަނީ މަގު ފަހިވެފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ތަރައްގީގެ މަގުގައި 

ބޭންކަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި 
ވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ދެމި އޮންނާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ނޑުތަކާއި އެއް ހަމައެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ރިސްކް  މިންގަ
ބެލެއްޓުމާއި އަދި ގަވަރނެންސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މެނޭޖްމަންޓަށް މަގު 

ދެއްކުމުގައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ބޭންކަށް އަނެއްކާވެސް މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް 
ލިބުނު 2019 ވަނަ އަހަރަށް މި އަލިއަޅުވާލަނީ 

ނުހަނު ފަޚުރުވެރި ކަމާއެކުއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 
ރައުސުލްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރީ ޤާނޫނުން 

ނޑަށްވުރެ މާ މަތީގައެވެ.        ލާޒިމްކުރާ މިންގަ
ނޑުތަކަށް ވުރެ ކުރިއަރައި،  މި ސިނާޢަތުގެ މިންގަ
ބޭންކުގެ އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ވަނީ 3 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައިވާ 
ފައިސާގެ ޖުމްލަ ހުރީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. 
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 15،000 އަށްވުރެ 
ގިނަ އައު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުން މަރުހަބާ 

ކިޔާފައިވާއިރު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ 
އަދަދެއްގެ އައު ލޯނުވެސް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.  

ހަރުދަނާ މާލީ ހާލަތު

ލޯނު ދޫކުރެވުނު މިންވަރާއި ވިޔަފާރިކުރެވެނު މިންވަރު 
އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 
އިރު ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.7 ބިލިއަން 

ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރާ 

އަޅާ ބަލާއިރު 9% ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މި ކުރިއެރުން 
ލިބިފައިވަނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ގެ އިތުރުން 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ވެސް އިތުރުވެފައިވަނިކޮށެވެ. 
ނޑުމަށްފަހު  2019 ވަނަ އަހަރަށް ޓެކުހަށް ކެ
ލިބިފައިވާ ފައިދާއަކީ ޖުމްލަ 1.04 ބިލިއަން 

ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ކުރިންވެސް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ 
ގޮތަށް 2018 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ދަށް އަދަދެކެވެ. 

ފައިދާ ދަށްވެފައި ވަނީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި ޕްރޮވިޜަން 
ޗާޖް އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އުފެއްދުންތެރި 

ނޫން ލޯނުގެ ނިސްބަތް %5.5 ގައި ހުރި ނަމަވެސް 
މިއީ ސިނާއަތުގެ އެވަރެޖަށްވުރެ މާ ބޮޑުތަން ރަނގަޅު 

އަދަދެކެވެ. ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް 
ނިންމާފައިވާ 140 މިލިއަން ރުފިޔާ )ހިއްސާ އަކަށް 

26 ރުފިޔާގެ މަގުން( އަކީ ބޭންކުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް 
ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ 

ބޮޑު އަދަދެވެ. މިގޮތުން ހިއްސާގެ ފައިދާ އާއި ޓެކުހުގެ 
ގޮތުގައި މިއަހަރު ދައުލަތަށް ޖުމްލަ 423 މިލިއަން 

ރުފިޔާގެ އަދަދެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

މުޖްތަމައުއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް 

މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޖްތަމައުއަށް އިންވެސްޓްމަންޓް 
ކުރުމަށް ހިންގޭ “އަހަރެންގެ ބޭންކް” ޕްރޮގްރާމް 

މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ވިއުގަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 
ކަންކޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ވަނީ އިތުރަށް 

އިންވެސްޓް ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން އިތުރު އައު 2 
ބްރާންޗް އަދި 10 ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ 
ސެންޓަރ ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. އަދި ކޭޝް އޭޖެންޓް 

ވިއުގަ ފުޅާކޮށް 277 އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް 
އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ މަގުވެސް 
ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް 

އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވަނީ ފައިސާ 
ޖަމާކުރުމާއި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގުވެސް 

ފަހިކުރެވިފައެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތްތައް 

 “ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ އައު ކަސްޓަމަރުންނަށް 
ބޭންކުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާއިރު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އައު ލޯނުވެސް 
ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.”

ޓިޮމތީ ޯސޔަރ
ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މާލީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއާއެކު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރިއަށް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ 
ބަޔާން
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އިތުރު އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިވެސް މިހާރު ދަނީ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. ބޭންކަށް ލިބޭ ފައިދާ އަނބުރާ މުޖްތަމައުއަށް 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ތައުލީމާއި، ކުޅިވަރު އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން 

މުޖްތަމައުގެ ތަރައްގީގެ 140 ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި 
ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަޢާރަފު ކުރެވުނު “އަހަރެންގެ 

ބޭންކް” ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ 
ތަރައްގީއަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ހެދުމުގެ 

އިތުރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި 
ސްކޫލްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަދި ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް 

ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. 

ވިޔަފާރިތަކަށް ޯފރުޮކށްދޭ އެހީތެރިކަން

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއެކު އޮންނަ ހަރުދަނާ ގުޅުން 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިތުރު 
ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވިފައެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް 
ސެންޓަރެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވިފައެވެ. އަދި އެއާ ވިދިގެން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް 

އިތުރު ބިޒްނަސް ސެންޓަރތަކެއް ވަނީ ޤާއިމު ކުރެވިފައެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް، 
އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި އާއި އެންމެ ގުޅޭ މާލީ ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުންނާއި ޓީމުން ދަނީ 
ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އީ-

ކޮމާރސް ޕްލެޓްފޯމްތައް ތަރައްގީކޮށް ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޕޭމަންޓް 
ގޭޓްވޭ ޚިދުމަތްތަކަށްވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ. 2019 ވަނަ 
އަހަރުގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތަޢާރަފު ކުރެވި 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާސްޓަރ ކާޑުގެ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 
ވިޔަފާރި އެކައުންޓްތަކުން މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔައެވެ. 

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކުރެވުނު އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ 
ރީޓޭލް ވިޔަފާރިތަކަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ފަސޭހަ އަދި ޒަމާނީ 

ގޮތްތަކެއްވެސް ތަޢާރަފު ކުރެވިފައެވެ. ކުރިމަގުގައިވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައާއި ވިޔަފާރިތަކާއެކު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް 

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.  

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

ނޑުމެންގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގޮފި، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ވަނީ  އަޅުގަ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީ ވައުދު ފުރިހަމަކޮށްދީ ހުރިހާ ކޮންވެންޝަނަލް ފްރޮޑަކްޓްތަކަކާ 
އެއްގޮތް، ޝަރީޢާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފަރުދުންނަށާއި 

ވިޔަފާރިތަކަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އިތުރުވަމުންދާ 
ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ 
ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޒަމާނީ އައު އޮފީހެއް 
މާލޭގައި ހުޅުވިފައެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމަށް 

އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ސުރީ ހާނިމް މުޙައްމަދުގެ ހިންގެވުމާއި އިރުޝާދުގެ 
ދަށުން އުއްމީދަކީ ޝަރީޢާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންދެވޭ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް 

ކުރިއަރައިގެންދިޔުމެވެ. 

ޝުކުރު އަދާކުރުމާއި އަގުވަޒަންކުރުން

ނޑުމެންގެ އެންމެހާ ވަފާތެރި  ބޭންކަށް ތިޔަކުރައްވާ އިތުބާރަށްޓަކައި އަޅުގަ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ ކަސްޓަމަރުންނެވެ. އަޅުގަ އަޅުގަ
ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ އަދި ފަހި 

ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.  

ބޭންކަށް ކާމިޔާބު އިތުރު އަހަރެއް ހޯދައިދިނުމަށް މުޅި އަހަރު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް 
ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު  ކުރި އަޅުގަ

އަދާކުރަމެވެ. މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ބޭންކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ މީހުން ބިނާ ކުރުމުގައި 
ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން 2019 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ 
ކޮންގްރެސްގައި ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލްއަށް އޭޝިއާގެ “ބެސްޓް 
އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް” އެވޯޑް އަދި “އެކްސެލެންސް އިން ޓްރެއިނިންގ އެންޑް 

ނޑުމެން ނުހަނު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެވޯޑް” ލިބިފައިވާކަމީ އަޅުގަ

ކުރިޔަށް ޮއތް އަހަރަށް ނަޒަރެއް

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ 
އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން 2020 ވަނަ އަހަރު ވާނީ ބޭންކަށްވެސް ނުހަނު ދަތި 

އުނދަގޫ އަހަރެއްކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ދަތި ވަގުތުގައި 
އަދި ފަހުން މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދެމިހުންނާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ.

“މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޖްތަމައުއަށް އިންވެސްޓްމަންޓް 
ކުރުމަށް ހިންގޭ “އަހަރެންގެ ބޭންކް” ޕްރޮގްރާމް 

މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ވިއުގަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް 
ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ވަނީ އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައެވެ. 

މިގޮތުން އިތުރު އައު 2 ބްރާންޗް އަދި 10 ސެލްފް 
ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ. 

އަދި ކޭޝް އޭޖެންޓް ވިއުގަ ފުޅާކޮށް 277 އޭޖެންޓުން 
މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ 

މަގުވެސް ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައެވެ.”
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

މާލީ އުސްއަލިތައް 

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭންކަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށް ފަހު( ހުރީ 1.04 
ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ އިންޓްރެސްޓް ޚަރަދުތަކާއި ޕްރޮވިޜަން ޗާޖް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން 
ކުރިންވެސް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %5 ގެ ދަށްވުމެކެވެ. 
އަދި މިއީ ބޭންކަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށް ފަހު( 1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް 

ވުރެ އިތުރަށް ވިދިވިދިގެން ލިބުނު 4 ވަނަ އަހަރެވެ. ހިންގުމުގެ ފައިދާ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި 
ހުރިއިރު، މިއީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ %9 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 

ނޑު ދާއިރާތަކުންނާއި އާމްދަނީ ލިބޭ  ބޭންކުގެ ހިންގުން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ މައިގަ
ވަސީލަތްތައް ހަރުދަނާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓްތައް 3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ 
އިތުރުވެފައިވާއިރު، ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓްގެ 

އަދަދު 2 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު އުފެއްދުންތެރިނޫން 
ލޯނުގެ ނިޞްބަތް %5.5 އަށް އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް، މި ސިނާޢަތުގެ ނިޞްބަތުން ބަލާއިރު 

ނޑެއްގައެވެ.  ބޭންކުގެ ރައުސްމާލުގެ  ބޭންކުގެ ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ފެންވަރު ހުރީ މާ ރަނގަޅު މިންގަ
ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު %43 އަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާއިރު، މިއީ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ 

ނޑަށްވުރެ މާ މަތީ އަދަދެކެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރު ގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރީ  މިންގަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 
މުރާޖަޢާ

ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު(

1.04 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިންގުމުގެ ފައިދާ

1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ

5%

9%

2018 

2018 

+/-20192018ރުފިޔާ 000'

%9+1,719,3281,579,647ހިންގުމުގެ ފައިދާ

%13-1,386,9911,601,899ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން(

%5-1,039,1271,098,760ސާފު ފައިދާ )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށް ފަހު(

%2+%3.5%5.5ޖުމްލަ އެންޕީއޭ ރޭޝިއޯ

%100%100ޕްރޮވިޜަން ކަވަރ

%3++40%43ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު

%10+13,366,91612,198,904ޖުމްލަ ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް

%14+17,317,35915,257,418ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓްތައް

%14+26,277,81822,973,103ޖުމްލަ އެސެޓް 

%14+19,471,12517,125,926ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

%16+6,806,6935,847,177ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑް

24*26ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

 * ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު.
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ޖުމްލަ އާމްދަނީ

2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ 
10%2018 

އާމްދަނީ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު، 
ނޑު ވަސީލަތްތައް ދަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި  މިއީ %10 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަ

ފުޅާކުރެވެމުންނެވެ. ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް އިންޓްރެސްޓުން ލިބުނު ސާފު 
އާމްދަނީ ވަނީ %8 އިތުރުވެފައެވެ. ފީ އާއި ކޮމިޝަން އިން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ ވެސް 7% 

އިތުރުވެފައިވާއިރު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކާޑުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ހުރީ ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައެވެ. ފީ 
ނޑަކަށް  އާއި ކޮމިޝަން އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 882 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ ގާތްގަ

ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގެ އަދަދެކެވެ.

ޚަރަދު

ނޑު  2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ބޭންކުގެ ޚަރަދުތައް ވަނީ %7 އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ މައިގަ
ސަބަބަކީ ވިޔަފާރީގެ މިންވަރު އިތުރުވުމާ އަދި ބޭންކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ 

ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުޅި ޤައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި 
ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުވުމެވެ. ބޭންކުގެ ޚަރަދުތައް 

އިތުރުވީނަމަވެސް، ޚަރަދާއި އާމްދަނީ ރޭޝިއޯ ހުރީ %24 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

ޚަރަދު/އާމްދަނީ ރޭޝިއޯ

ޖުމްލަ އެސެޓް

26.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ

24%

13%

2018 

2018 

ދޫކުރެވޭ ޯލނުގެ ފެންވަރު

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އުފެއްދުންތެރި 
ނޫން ލޯނުތަކަށް އިންޓަރެސްޓް އިން ސަސްޕެންސް 
ނޑުމުން ހުރީ 783 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ  ކެ
2018 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 330 މިލިއަން 
ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިއީ ޤަވާއިދުން ފައިސާ 
ދައްކަމުން ނުދާ ދެތިން ކޯޕަރޭޓް ލޯނުގެ ސަބަބުން 
އިތުރުވެފައިވާ އިތުރުވުމެކެވެ. އަދި އުފެއްދުންތެރި 
ނޫން ލޯނުތަކާއި ގުޅުން ހުރި ރޭޝިއޯ، ޖުމްލަ 

ލޯނާ އަޅާކިޔާއިރު ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ 3.5% 
އިން %5.5 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ސިނާޢަތުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ބޭންކުގެ ލޯނު 
ނޑަށްވުރެ  ދޫކުރުމުގެ ފެންވަރު ހުރީ އާދައިގެ މިންގަ
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައެވެ. އަދި ޕްރޮވިޜަން ކަވަރ 

ރޭޝިއޯ ވަނީ %100 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

ބެލެންސް ޝީޓް

އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް

އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ އެސެޓް ހުރީ 26.3 
ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި 

އަޅާބަލާއިރު 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދު ވަނީ 

1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ނުވަތަ %10 އިން 
އިތުރުވެފައެވެ. ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް 19.5 ބިލިއަން 

ރުފިޔާގައި ހުރިއިރު، މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރާއި 
އަޅާ ބަލާއިރު %14 އިތުރު އަދަދެކެވެ. ޑިޕޮސިޓްތައް 

ވަނީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ %13 އިން 
އިތުރުވެފައިވާއިރު މިއީ ސިނާޢަތުގެ ކުރިއެރުމުގެ 

ނޑަކަށް 2/3 އަދަދެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ  ގާތްގަ
އަހަރުތެރޭގައި ބޭންކުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރީ އެކަށީގެންވާ 

މިންވަރެއްގައެވެ. 

ހިއްސާދާރުންގެ ފަންޑު 

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހިއްސާދާރުންގެ 
ފަންޑު ހުރީ 6.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މި 

ކުރިއެރުން ލިބިފައިވަނީ ފާއިތުވިދިޔަ އަހަރުގެ 
ފައިދާއިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ އަދަދު އިތުރުވުމުންނެވެ. 
ރައުސްމާލުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު 

ވަނީ %43 ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިއީ ރައުސްމާލުގެ 
ފުދުންތެރިކަން ހުންނަން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ 

އެންމެ މަދު މިންވަރު ކަމަށްވާ %12 އަށްވުރެ މަތީ 
އަދަދެކެވެ. )2018 ވަނަ އަހަރު 40%(

ހިއްސާގެ ފައިދާ

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދޫކޮށް އަދި 
އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާއަކީ 

5,381,920 އެވެ. ހިއްސާއެއްގެ މޫނުމަތީ 
އަގަކީ 50 ރުފިޔާއެވެ. ބޭންކުގެ ހަރުދަނާ މާލީ 

ޙާލަތަށް ރިޢާއަތްކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 
ބެހުމަށް ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 
139,929,920 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ 
ނިންމާފައެވެ. މިއީ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. )2018 ވަނަ 

އަހަރު ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާ(
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ބޭންކުގެ 2014 އިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. މިއާއެކު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ 
ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް އައު ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ މި އައު ޕްލޭންގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީފައި 

ނޑު 03 އަސާސްކަމުގައިވާ މުޅި ޤައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް  ވަނީ ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގެ މައިގަ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި މި ތަސައްވުރުގެ ބިންގަލަކީ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމާއި ހަރުދަނާކޮށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

“މިއަހަރު ތެރޭގައި އައު 02 ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 08 ރަށެއްގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރެވި 
ބޭންކުގެ ބްރާންޗް އަދި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ވިއުގަ ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާކުރެވިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮންލައިން 
ޒަރީޢާއިންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު 55 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ބޭންކުގެ އޭޖެންޓުންގެ 
ވިއުގަ ފުޅާކުރެވި އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.” 

ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 
ތަންފީޒުކުރުން 

މުޅި ޤައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް 
ޯފރުޮކށްދިނުން 

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކެ
ހިސާބަކަށްވެސް އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް، 
އައުޓްލެޓެއް، ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމްއެއް ނުވަތަ އޭޖެންޓެއްގެ 

ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރެވި މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްވެސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް 
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

މިއަހަރު ތެރޭގައި އައު 02 ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި 08 ރަށެއްގައި ސެލްފް ސަރވިސް 
ބޭންކިންގ ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރެވި، ބޭންކުގެ ބްރާންޗް އަދި ސެލްފް ސަރވިސް 
ބޭންކިންގ ވިއުގަ ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާކުރެވިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮންލައިން 
ޒަރީޢާއިންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު 55 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކަމުގައި 

ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ބޭންކުގެ އޭޖެންޓުންގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރެވި އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް 
ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. 

މުޅި ޤައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2019 ވަނަ 
އަހަރު ބޭންކުން ވަނީ، ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު، އިތުބާރާއި 

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. 
ބޭންކުން އަލަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ މޮބައިލް ޕޮސް )އެމްޕޮސް(، ކިއުއާރް ޕޭމަންޓް، 

ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ޚިދުމަތާއި މާސްޓަރ ކާޑު ޕޯޓްފޯލިއޯ އާއި ކޮންޓެކްޓްލެސް 
ޕޭމަންޓްގެ ޒަރީޢާއިން ބޭންކިންގ އާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އިތުރަށް 

ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް މުޖުތަމައުއަށް ގެނެސްދެވުނެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް 
ޚާއްޞަކުރެވިގެން ‘މަސްވެރިޔާ ކާޑު’ ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ 

ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް މެދުވެރިކޮށް 
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޚާއްޞަ ކާޑެކެވެ. 

ބޭންކުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
ޒަރީޢާއިން، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނަ އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު 

ބޭނުންކުރެވޭ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 
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ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ބޭންކުން 
އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއް ކަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 2019 ވަނަ އަހަރު މުހިންމު އިންވެސްޓުމެންޓުތަކެއް 

ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މޮބައިލްޕޭގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވި، ކިއުއާރު ކޯޑު، 
އެސްއެމްއެސް އާއި އީމެއިލް ލިންކް ނުވަތަ މެސެޖިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު އަވަހަށް، ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް 
ތަޢާރަފުކުރެވުނެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިދިޔަ 
އަހަރު އިތުރު އައު ބްރާންޗުތައް ހުޅުވައި އަދި އިތުރު އޭޓީއެމްތަކެއްވެސް އަތޮޅު 
ތެރޭގައި ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. އަދި އިތުރުވެގެންދިޔަ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް 

ބަލައި، އިތުރު ޑޮލަރު އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓިގެންދިޔައެވެ. އަދި 
ކޭޝް އޭޖެންޓް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު 

ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައެވެ. ބައެއް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވަނީ ފައިސާ 
ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގުވެސް  ފަހިކުރެވިފައެވެ.

ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ 
މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަކީވެސް ބޭންކުން ޚާއްޞަ 

އަހައްމިއްޔަތެއްދޭ ކަމެކެވެ. ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް 
ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ 

ތަޞައްވުރަކީ އެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމުކަމެކެވެ. 
ނޑުމެން ވާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅުގަ

ޚާއްޞަ ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ 
ފްރޮޑަކްޓްތައް ތަޢާރަފް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 
އެގޮތުން މިއަހަރު ފެބުރުވަރީ މަހުގައި ހުޅުވި އެކައުންޓް އޯޕަނިންގ އަދި ލޯނު 

ސެންޓަރ އާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތަޖްރިބާއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް 
އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ތަސައްވުރު އިތުރަށް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސީދާ ސީއީއޯ އަށް ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތަށް އައު ޑިރެކްޓަރ 

އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ވަނީ މިހާރު ބޭންކާއި ގުޅިފައެވެ. 2020 ވަނަ 
އަހަރުގެ އަމާޒެއްކަމުގައި ވާނީ ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، 

ފަސޭހަކަމާއެކެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ކަސްޓަމަރުންގެ 
ބޭނުންތަކަށް ޒަމާނީ އަވަސް ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމެވެ. މީގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ 

ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ބްރާންޗް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.  

“ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޑިޖިޓަލައިޒް 
ކުރުމަކީވެސް ބޭންކުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެއްދޭ ކަމެކެވެ. ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ތަޞައްވުރަކީ އެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް 
ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމުކަމެވެ.”
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ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
ވިޔަފާރިތަކުން ފެށިގެން އެންމެ ބޮޑެތި ކޯޕަރޭޓްތަކުންވެސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް 

ހޯދުމުގައި މިހާރުވެސް ހިޔާރުކުރާ ބޭންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއެވެ.

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީ ގުޅިފައިވަނީ ބޭންކުގެ  އަޅުގަ
ނޑު  ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންގެ ކާމިޔާބީއާއެވެ. އަދި ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގެ މައިގަ
އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަދިވެސް 
ބޭންކުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުންގެންދާނެކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން 
ހުރިހާ ބޭންކުތަކާ އެއްކޮށް އަޅާބަލާއިރުވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ގިނައިން 

ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ މި ބޭންކުން ކަމުގައި ވީހިނދު އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ލޯނު 
ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުން ދޭ 

އަހައްމިއްޔަތުކަމެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭންކުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން 
އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭންކުން ވާނީ 2019 ވަނަ އަހަރު 

ތެރޭގައި މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި އައު ބިޒްނަސް ސެންޓަރތަކެއް 
ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި 

ކަންކޮޅުތަކުގައި އިތުރު ބިޒްނަސް ސެންޓަރތައް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި 
ބިޒްނަސް ސެންޓަރތަކުން ފޯރުކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިތަކަށް 

އެކައުންޓު ހުޅުވުން، މަރޗަންޓް ޚިދުމަތްތައް އަދި ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުން ފަދަ 

ޚިދުމަތްތައް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި 
މީގެއިތުރުން ބޭންކުގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ 

‘ރިލޭޝަންޝިޕް މޮޑެލް’ ވެސް ވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައެވެ. 

ބޭންކުގެ ބޮޑެތި ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 
ޒިންމާދާރު ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުންނާއި ސަރވިސް މެނޭޖަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 
ހަރުދަނާ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގާބިލް ޓީމުން އަންނަނީ ބޭންކުގެ 

ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ގާތުން މަސައްކަތްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ 
އިރުޝާދާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޭންކުން ވިޔަފާރިތަކަށް 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގަޔާއި ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 
އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފުންނާއި ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ވަސީލަތްތަކަށް 

އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިގެންދިޔަ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީ ގުޅިފައިވަނީ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންގެ ކާމިޔާބީއާއެވެ.  “އަޅުގަ
ނޑު އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަދިވެސް  އަދި ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގެ މައިގަ

ބޭންކުން ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުންގެންދާނެކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކާ އެއްކޮށް އަޅާބަލާއިރުވެސް 
ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ގިނައިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ މި ބޭންކުން ކަމުގައި ވީހިނދު އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ލޯނު ޕޯޓްފޯލިއޯ 

އިންވެސް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވިޔަފާރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަމެވެ.” 
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ނޑާއި އެއްގޮތަށް  ނޑެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި އޮނިގަ ނޑު ރޭވިފައިވަނީ ތިން ދިފާއީ މިންގަ “ބޭންކުގެ ގަވަރނެންސް އޮނިގަ
ބޭންކުގެ ރިސްކް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދާއިރާތައް ކަމުގައިވާ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން، ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

ވާނީ ރިސްކް ނަގާ ދާއިރާތަކާއި ފަރާތްތަކާއި ވަކިކުރެވިފައެވެ.”

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގައި ހިމެނޭ އަސާސީ އެއް 
ބިންގަލެވެ. އަދި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި 

އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ 
ނޑަށް ރިސްކް  ނޑު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކަށް އެކަށޭނަ މިންގަ އޮނިގަ

ނޑުން  ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި އޮނިގަ
ނޑިތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެފަދަ  ނޑުދަ ބޭންކުގެ ތަސައްވުރާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ ލަ
ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ، ވަޒަންކޮށް، ބަލަހައްޓައި އަދި ގެއްލުން ކުޑަކުރެވެއެވެ.

ނޑާއި މަސައްކަތް  2019 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަ
އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމައްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އެޅިފައެވެ. 

މިގޮތުން ރިސްކް އާއި ގުޅުން ހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރެވި 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިފައެވެ. 

ނޑެއް ޤާއިމުކުރެވި، މިކަމުގައި  ބޭންކުގައި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ އޮނިގަ
ހީވާގިކަމާއި އެކު އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެއްބާރުލުންދޭ 
ނޑުގެ  ތަޖުރިބާކާރު އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް ހިމެނެއެވެ. ރިސްކް ބަލަހައްޓާ އޮނިގަ

އެންމެ އިސް ޒިންމާ ނަގާ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. ތަސައްވުރުގެ 
ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭފަދަ ރިސްކް  ނޑުދަ ލަ
ނޑުތައް ‘ރިސްކް އެޕަޓައިޓު ސްޓޭޓްމަންޓް’  ގެ  ތަކާއި އަދި އެކަށޭނެ މިންގަ
ތެރެއިން ބަޔާންކުރެއެވެ. ރިސްކް ގަވަރނެންސް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑަށް އެހީވެދެނީ އެކިއެކި ސަބް ކޮމިޓީތަކާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. މިދާއިރާ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ސަމާލުކަން 

އިތުރުކުރުމުގެ އަމާޒާއިއެކު، ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމައްޓަކައި ސީދާ ސީއީއޯއަށް ރިޕޯޓުކުރާގޮތަށް ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ 
އެއް ވަނީ އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންމެ ރަނގަޅު 
ނޑުތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކައިވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ  އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އެގްޒެކްޓިވް ޓީމަށް މިގެނެވުނު 
ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ  ނޑުދަ ބަދަލާއިއެކު، ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ ލަ

އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ.

ނޑެއްގެ  ނޑު ރޭވިފައިވަނީ ތިން ދިފާއީ މިންގަ ބޭންކުގެ ގަވަރނެންސް އޮނިގަ
ނޑާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުގެ ރިސްކް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ދާއިރާތައް  މައްޗަށެވެ. މި އޮނިގަ

ކަމުގައިވާ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން، ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ވާނީ 
ރިސްކް ނަގާ ދާއިރާތަކާއި ފަރާތްތަކާއި ވަކިކުރެވިފައެވެ. ރިސްކް ބަލަހައްޓާ 
ޑިޕާޓްމަންޓުން، އެހެނިހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން، ހަރުދަނާ ކަމާއިއެކު 

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެވޭނެ މާހައުލެއް 
ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވައްޒަފުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ބޭންކުގެ 

ނޑުތަކަށް ތަބާވަމުންދޭތޯ  ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލު އަދި ރިވެތި އަހްލާގުގެ މިންގަ
ބެލުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓުން އެހީތެރިވެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓުން، ބޭންކުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރޯލް ތަކުގެ 
ފުރިހަމަކަމާއި ހަރުދަނާކަން ޓެސްޓުކޮށް، ޔަގީންކޮށް ސިދާ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް އެންޑް 

ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.
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ބޭންކުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ތަޞައްވުރުގެ އަމާޒަކީ ޤާބިލު، މަސައްކަތްތެރި 
އަދި ކަސްޓަމަރުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ތަޞައްވުރާއި 

އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. ބޭންކް އޮފް 
މޯލްޑިވްސް އަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ފަޚުރެއްކަމަށް ބަލައި ބޭންކް ތަމްސީލުކުރާނެ އަދި 
ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭނެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހޯދުމަކީ ބޭންކުން ނުހަނު އިސްކަމެއްދޭ 

ކަމެކެވެ.

އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ 
ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

ފަރާތުންދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު “އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް” 
ބޭންކުން 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމުގައި 

ބޭންކުގެ ޒަމާނާގުޅޭ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މީހުން 
އައްޔަންކޮށް، ތަމްރީނުކޮށް އަދި ގާބިލު ފަރާތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ 

ސިޔާސަތުތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކުން ވަނީ “ބީއެމްއެލް ރިވެލި” ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި 
ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ އަދި ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން އުފެއްދުންތެރި އަދި ހުނަރުވެރި 

ކުދިންތަކެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ. 
މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން 
ހުއްދަދީފައިވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ މަތީ 

ތަޢުލީމަށް ކިޔަވާއިދޭ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ 
“އިންޓަރންޝިޕް” ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗެއް މިއަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް 
ގެންގޮސްފައެވެ. މި އިސްނެގުމުގެ ސަބަބުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަމުންދާ 

ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާ އަދި ބޭންކުގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގެ 
ފުރުސަތު ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ. މީހުން ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ބޭންކުން އިސްނަގައިގެން ހިންގުނު ފްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ 
ކޮންގްރެސްގެ ފަރާތުން ދޭ ޝަރަފުވެރި “އެކްސެލެންސް އިން ޓްރެއިނިންގ އެންޑް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް” އެވޯޑް ބޭންކަށް ލިބުމެވެ. މިއީ ހަރުދަނާ ނަތީޖާ ފެންނަ ތަމްރީނުތައް 
ފާހަގަކޮށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު އެކި ތަމްރީނުތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ 
ބައިވެރިވުމާއި އުނގެނުމުގެ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތަކެއް 

2019 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައިވެސް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.

ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް “ޔުނައިޓެޑް ބީއެމްއެލް” ގެ ފަރާތުން 
މުވައްޒަފުންނަށް މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް އަހަރުތެރޭގައި 

ކުރިއަށް ގެންގޮސް އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު އެކިއެކި 
ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ބޭންކުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަނީ މުހިންމު ވަނަ ތަކެއް 

ހޯދާފައެވެ.  

ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 
އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ސްޓާފް އެވޯޑްސް ހަފްލާ 

މިއަހަރުވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް 
ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއްވެސް 

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

“އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި 
އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުންދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު “އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް 
އެވަރޑް” ބޭންކުން 2019 އަހަރުވެސް ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމުގައި ބޭންކުގެ ޒަމާނާގުޅޭ ހަރުދަނާ 
ސިޔާސަތުތަކާއި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މީހުން އައްޔަންކޮށް، ތަމްރީނުކޮށް އަދި ގާބިލު ފަރާތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ 

ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތައް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.”
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ބީއެމްއެލް 
އިސްލާމިކް
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“މުޅިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބޭންކުގެ ބްރާންޗް ވިއުގައިގެ ޒަރީޢާއިން ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަސްޓަމަރުން ހިޔާރުކުރާ އެންމެ މަޤުބޫލު ބޭންކަކީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި 
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ތަފާތު ގިނަ ދެމެހެއްޓެނިވި މަޝްރޫއުތަކެއް ފައިނޭންސްކޮށް އަދި އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރުވެސް 

ވަނީ ހަރުދަނާ މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ.”

2019 ވަނަ އަހަރަކީވެސް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 
ބޭންކިންގ އިންޑަސްޓްރީގައި ފުންނާބު އުސްފަރާތަކަށްވެ، ފައި ހަމަކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްކޮށް، ފުރިހަމަ އަދި ވާދަވެރި 
ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދި 

އަހަރެކެވެ. 

މިއަހަރުގެތެރޭގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު 
ވަނީ ބޭންކުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންވެންޝަނަލް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ބަދަލުގައި 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މި ބޭންކުން 
ވިޔަފާރިތަކަށްދޭ ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ 

ރޑްރާފްޓް  ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އޯވަ
ފެސިލިޓީ އާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ފައިނޭންސްކޮށްދޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް 

މިހާތަނަށް ތަޢާރަފްކުރި ހަމައެކަނި ބޭންކަކީ ބީއެމްއެލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަރީޢާ 
ހުއްދަ ލެޓާރ އޮފް ކްރެޑިޓް އަދި ބޭންކް ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީ ފަށައި، ވިޔަފާރި 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލް 
އިސްލާމިކް މިހާރު މި ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. 

ނޑުމެން  ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ޑިޕޮޒިޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަ
ވާނީ މަޤުބޫލުކަންލިބިގެންދިޔަ ސޭވިންގ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓް 

އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު ޕްރްޑަކްޓްތަކާއި 
ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭންކުން މި ދޭ އަހަންމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން، 
ނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ ފައިނޭންސިންގ އާއި ޑިޕޮސިޓް  އަޅުގަ

ޕޯޓްފޯލިއޯ ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ގައި އިތުރުވެފައެވެ. 

މުޅިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބޭންކުގެ ބްރާންޗް ވިއުގައިގެ ޒަރީޢާއިން ޝަރީޢާ 
ހުއްދަކުރާ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަސްޓަމަރުން ހިޔާރުކުރާ 
އެންމެ މަޤުބޫލު ބޭންކަކީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ތަފާތު ގިނަ ދެމެހެއްޓެނިވި މަޝްރޫއުތަކެއް 
ފައިނޭންސްކޮށް އަދި އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރުވެސް ވަނީ ހަރުދަނާ މިންވަރެއްގައި 

ނޑުމެން ވާނީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމީކް ގެ އައު  ހިފަހައްޓާފައެވެ. އަދި އަޅުގަ
ރޒް ހުޅުވައި، މާލޭގައި ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ހެޑްކުއާރޓާ

ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ.
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ޓެކްޮނޮލޖީއަށް ކުރާ 
އިންވެސްޓްމަންޓް
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ބޭންކުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަންނަނީ 
މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު މޮބައިލް ޕޮއިންޓް-
އޮފް-ސޭލް )އެމްޕޮސް( ޕޭމަންޓް ސޮލިއުޝަން އާއި ބީއެމްއެލް މަރޗަންޓް 

ޕޯޓަލް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް މުހިންމު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
އެމްޕޮސް ގެ ޒަރީޢާއިން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސްމާޓް ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ 
ބަލައިގަތުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔައެވެ. ބީއެމްއެލް މަރޗަންޓް ޕޯޓަލް އަކީ ޑެސްކްޓޮޕް 
މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ. ބީއެމްއެލް މަރޗަންޓް ޚިދުމަތުގެ ޒަރީޢާއިން 

މަރޗަންޓުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޕޭމަންޓް ލިންކު ފޮނުވުމާއި، މުޢާމަލާތްތަކުގެ 
ތަފުސީލް ބެލުމަށާއި އަދި ރިޕޯޓް ނެގުމަށް މަގުފަހިވެގެންދިއައެވެ. ބީއެމްއެލް 

މަރޗަންޓް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރިކުރާއިރު 
ކިއުއާރް ކޯޑު ސްކޭންކޮށްގެން ފައިސާދެއްކެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މެސެޖު، 

އޮންލައިން މެސެޖު ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަރޗަންޓުން ފޮނުވާ ޕޭމަންޓް 
ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 

ފައިސާ ދެއްކެއެވެ. 

ބޭންކުގެ ޕޮއިންޓް-އޮފް-ސޭލް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން، ކާޑުތަކާއި ޑިޖިޓަލް 
ވޮލެޓުތައްވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތަށް، މިހާރު ހުރިހާ ކޮންޓެކްޓްލެސް 

ޕޭމަންޓްތަކެއް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. 

ޒަމާނީ ބޭންކިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ގުޅިފައިވާ ރިސްކްތަކަށް ވިސްނާ ދެނެގަނެ، 
ކުރިމަތިވެދާނެ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ހަމަލާތަކުން ބޭންކުގެ ސިސްޓަމްތައް 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ސިސްޓަމްތަކުގައި މިފަދަ ހަމަލާތަކުން 
އަރައިގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު އަބަދުވެސް ބަލާ ޓެސްޓުކުރަމުން 

ގެންދާނެއެވެ. ބޭންކުގެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ 
ނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޤްޞަދެވެ.  ބޭންކުގެ މައިގަ

ޒަމާންވީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއިއެކު ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ 
ގޮތްތައް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބޭންކުން 

ޤާއިމުވެތިބޭނެއެވެ. މިގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ބްރާންޗެއް 
ޤާއިމުކުރެވި، އިތުރު ރަށްތަކުގައި ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމްތައް ބެހެއްޓި، 
ބޭންކުގެ ކޯ-ބޭންކިންގ އަދި ބެކް-އެންޑް ސިސްޓަމްތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ 
އިތުރުން، ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި އިތުރު ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް 

ތަޢާރަފްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

“ޒަމާންވީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއިއެކު ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބޭންކުން ޤާއިމުވެތިބޭނެއެވެ.”
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“ބޭންކުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 140 ސީއެސްއާރް ހަރަކާތެއް މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި 
ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގުނެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ޒަރިޢާއިން ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތައް 
ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް 01 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 20 މަޝްރޫއު 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަގައި ހިންގުމަށް އިންވެސްޓްކުރެވުނެވެ.”

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ވިޔާފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރާ މުއައްސަސާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، 
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް “އަހަރެންގެ ބޭންކް” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، 

މުޖްތަމައުއަށް އިންވެސްޓްކޮށް ތަޢުލީމާއި، ކުޅިވަރާއި، ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވާނީ 
އެހީތެރިކަން ފޯރޮކޮށްދެވިފައެވެ.

ބޭންކުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 140 ސީއެސްއާރް 
ހަރަކާތެއް މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގުނެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި 

މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ޒަރިޢާއިން ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތައް 
ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް 
01 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 20 މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަގައި ހިންގުމަށް 

އިންވެސްޓްކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައެއް ކާމިޔާބު މަޝްރޫއުތަކުގެ 
ތެރޭގައި، ސްކޫލްތަކުގެ ކްލާސްރޫމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި އިޖުތިމާއީ ޕާކު 
ހެދުން އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް، ހޭލުންތެރިކޮށް އަދި އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގުނު 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

މާލީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ 
ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރެވުނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ 

ބޭންކް އިން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ “ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް” ގައި ބައިވެރިވެ، 
ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފަހަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމަށް 

ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި އެފަދަ 

ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހިންގާ ކްލާސް ރޫމްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ 
ގޮތުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ޚާއްޞަ އާލާތްތައް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ. އަދި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން 

60 ފަރާތަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ވަނީ ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް “ފެތުން ތަރިން” 
ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި، އެހެނިހެން ކުޅިވަރުގެ ހުނަރުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި 

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން 
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައި އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

އިޖްތިމާއީގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މުހިންމު މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ހިލޭ 
ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި އަހަރުތެރޭގައި ވެސް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު 
ވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު ‘ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން’ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުނު 

ފައިސާގެ އެހީ، އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްރެން )އާކް( ގެ “ބީޓް 
ބުލީޔިން” ކެމްޕެއިން އަށް ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް 
އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 
އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ “ޕިންކް ރިބަން ރަން-ވޯކް” 
އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މި ހަރަކާތް ވަނީ ރާއްޖޭގެ 28 ރަށެއްގައި 

ބޭއްވިފައެވެ. 

ވޭތުދިޔަ އަހަރުވެސް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 
ހިންގުނު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި އަމަލީގޮތުން 

ބައިވެރިވެފައެވެ. ބޭންކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ “ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން” 
މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ތެލެސީމިއާ 
ސޮސައިޓީއަށާއި އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފެމިލީ ލީގަލް 
ކްލިނިކް އަށާއި ވިމެން އިން ޓެކް އަށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ހަދިޔާ 

ކުރެވިފައެވެ.
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މރ. ޓިޮމތީ ޯސޔާރ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
)މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ(

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު
ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން

30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވި 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހޮވުނު 06 ޑިރެކްޓަރުން

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 
އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ. މާލީ ދާއިރާގައި 

30 އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މރ. ސޯޔަރ 
އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް އަދި 

ބޯޑު ލެވެލްގައި 20 އަހަރު  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  
މރ. ސޯޔަރ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގޮފި، އިނޮވޭޓް ޔޫކޭ، ގެ ޗީފް 
އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.  

އިނޮވޭޓް ޔޫކޭގެ ކުރިން މރ. ސޯޔަރ މަސައްކަތް 
ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ. 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިން 
ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް މރ. ސޯޔަރ ކުރެއްވި 

މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަށް ވަނީ ރާނީ 
އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް 

އޯޑަރ އޮފް ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ )ސީބީއީ( އެވޯޑް 
ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

މރ. ސޯޔަރ ވަނީ ކަހޫޓް، ކެންޓް ރިލަޔަންސް ފަދަ 
ކުރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް 

މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މރ. ސޯޔަރ ވަނީ 
ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް ސުވިޒަލޭންޑް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ލޯނު ދޫކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފޯކްޓުފޯކް ގެ ޗެއަރމަންކަން 

ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.   

ރޑް  މރ. ސޯޔަރ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯ
ޔުނިވަރސިޓީ އިން ހިސްޓްރީ އިން ފަސްޓް ކްލާސް 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ 
ރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް  ޗާޓަ

މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.

މރ. ސޯޔަރގެ ހިއްސާ އެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު

 މއ. މަނަސް، މާލެ
)މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރަކީ އެފްޖޭއެސް އެސޯސިއޭޓްސް 
އެލްއެލްޕީގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރއެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރު 
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ )އެސްޓީއޯ( އާ 
ގުޅިވަޑައިގެން، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަލްފާޟިލާ 

ޘަނާ ވަނީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން 
އެންމެ ފަހުން އޭނާ ހުންނެވީ އެސްޓީއޯގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް 

އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު ވަނީ އެސްޓީއޯ ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް 
ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ ވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް 
ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމު 
އަދާކުރައްވައި، މޯލްޑިވްސް ސޮޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް، މޯލްޑިވްސް 
ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި މޯލްޑިވްސް 

ސްޓްރަކްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު 
ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ އަކީ ބޭންކުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް 
ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ. އޭނާ 

ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރިފިތު ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް 
ކޮމަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ 
އަކީ ސީޕީއޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރޓިފައިޑް ޕްރެކްޓިސިންގ 
އެކައުންޓަންޓެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

އޮފީހުގެ ލައިސެންޑް އޮޑިޓަރެއްވެސްމެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޘަނާގެ ހިއްސާއެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

މއ. ކޮށީގެ، މާލެ
)މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސައީދަކީ އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓިންގ 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި 

ކޯ-ފައުންޑަރއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ އަކީ ކެންސަރ 
ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަން އެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް 
ކަމައްވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް 

އިސްލާމިކް ބޭންކް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީ ފަދަ 
ކުންފުނިތަކުގައި ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 
އަދި އޭނާ ވަނީ ސެންޗޫރިއަން ޕލކ ގެ މުސްތަގިއްލު 

ޑިރެކްޓަރއެއްގެ މަގާމު އާއި ދިރާގު ޕލކ ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ 
މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީހުގެ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމާއި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސް 

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަގާމުވެސް 
ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސައީދަކީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 
ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް 

މާލީ ދާއިރާއިން ލަފާދެއްވަމުން އަންނަ ބޭކަނބަލެކެވެ. 
މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަމެންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް، މޯލްޑިވްސް ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
އަދި ވޯލްޑް ބޭންކުން ހިންގި ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް އޮފް 

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ސްޓޭޓަސް އިން މޯލްޑިވްސް ފަދަ 
ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް އެޑްވައިޒަރ ގެ މަގާމު އަދާކޮށް 

ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސައީދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ނޯދަމްބްރިއާ ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް 
ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން އިން ބިޒްނަސް ވިތް ފައިނޭންޝަލް 

މެނޭޖްމަންޓް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 
ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބެޗެލަރ އޮފް ކޮމަރސް 

ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.  

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސައީދުގެ 100 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި 
އޮވެއެވެ.  
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އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

މ. ދާޝިން، މާލެ
)މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ އަކީ ޕްރައިވެޓް 
ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކުގައި 9 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު 

މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިވަގުތު 
އޭނާ އަކީ ޝައިންޓްރީ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ 
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަދި ޗީފް ކޮންސަލްޓަންޓެވެ. އެނާ އަކީ 

ޓޫރިޒަމް، ސްޓާޓް-އަޕް ފަންޑިންގ، ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސް، 
ވެލްތް ޕްލޭނިންގ އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 

އެޑްވައިޜަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 
އޭނާ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
)ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ( ގައި ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އަދި 
ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގައި ކޯސްތަކުގައި އެކައުންޓިންގ އަދި 

ފައިނޭންސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވާދެއްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޮނާޝް 
ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭންކިންގ އަދި ފައިނޭންސްގެ ރޮނގުން 

ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އަދި އެޕްލައިޑް ފައިނޭންސް އިން 
މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ގެ ހިއްސާއެއް ބީއެމްއެލްގައި 
ނޯވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ 

ހ. ވައިފިލާގެ، ކ.މާލެ
)މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ޗީފް ފަންޑްސް އެގްޒެކްޓިވްއެވެ. ދައުލަތުގެ 

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ 
މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ އޭނާއެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ސަފުނާ ވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
އޮތޯރިޓީގައި މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެކްސްޕަރޓް ގެ 

މަގާމު ފުރުއްވާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ އެކި 
މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓްގެ 

ރޮގުން ގިނަގުނަ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ސަފުނާ އަކީ ބޭންކުގެ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ 
މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ. އޭނާ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ އައިއެންޓީއައި 

އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާސްޓަރސް އޮފް 
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވިތް ފައިނޭންސް މޭޖަރ އަދި 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހާރޓްފޯޑްޝަޔަރ އިން 

މާސްޓަރސް އޮފް އާޓްސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ސަފުނާގެ ހިއްސާއެއް ބީއެމްއެލްގައި ނޯވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ

 މ. މުއިރި،  މާލެ
)މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ(

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ އަކީ ސިލްވަރ ސޭންޑްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ. އެމަގާމާ 
އޭނާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ 
ކުރިން އަލްފާޟިލް ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފޮރިން އެފެއާޒް ގައި 13 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް 
ކުރައްވާފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އެ މިނިސްޓްރީ ގެ 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ގެ މަގާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލް ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.    

އަލްފާޟިލް ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް 
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބެޗްލާރސް އޮފް ހިއުމަން 

ސައިންސް )ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް( އިން އޮނާރސް ޑިގްރީއެއް 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓަޑީޒް އިން 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 
އޮކްސްފޯޑް އިން ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް ތައުފީޤް އަލީ ގެ ހިއްސާއެއް ބީއެމްއެލްގައި 
ނޯވެއެވެ. 
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރުން
30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވި 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހޮވުނު 3 ޑިރެކްޓަރުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްސައްތާރު

މއ. ޓިއުލިޕްވިލާ، މާލެ
)މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ( 

ނޑައެޅޭނީ  ނޯޓް: ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ ދެވަނަ ބައިގެ 1.2 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުސްތަގިއްލު އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކަ

އެފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ބޭންކުގެ އިސް މަގާމެއް ފުރުއްވާފައި ނުވާ އަދި އެ އެފަރާތެއްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް މި ބޭންކާ އެކު މުހިންމު މާލީ މުޢާމަލާތެއް ފާއިތުވެދިޔަ 1 

އަހަރުތެރޭ ކޮށްފައި ނުވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްސައްތާރަކީ ކޮކޯ ހަޓްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެވެ. އޭނާ 

ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބު 
ކުރެވުނީ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން 2004 ވަނަ 

އަހަރުއެވެ. އެއަށްފަހު ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 
އައްޔަންކުރައްވާ އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން 

އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމު ތަމްސީލްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނެސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޭނާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.    

އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރުގެ 2,770 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި 
އޮވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ
)މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ( 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަކީ އެންޕީއެޗް އިންވެސްމެންޓް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެންޕީއެޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ. ބޭންކުގެ ބޯޑަށް 
ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން 
އިންތިޚާބުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަކީ މާލީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 
މާހިރެކެވެ. އޭނާ ގެންދަވަނީ އެތަކެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި  

ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަކީ ބޭންކުގެ އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް 
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ޗެއަރޕާސަނެވެ. އަލްފާޟިލް 
އިބްރާހީމް ވަނީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައުތް ގްލެމޯރގަން 

ރޑިފް  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން )ކާ
މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީ( އިން ބިޒްނަސް އަދި ފައިނޭންސް 

)ޓުއަރިޒަމް( ގެ ދާއިރާއިން ހަޔަރ ނެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އަދި 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓްރެތްކްލައިޑް 
އިން ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް 

ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގެ 960 ހިއްސާ 
ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު

ގ. އުފާ، މާލެ 
)މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ( 

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދަކީ 2015 އިން 2018 
ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރެވެ. އަލްފާޟިލް އަހްމަދު  ކަ
ވަނީ 2012 އިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓަރ 
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. 
މިމަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ސްޓޭޓް 

ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 
އޮފިސަރގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ވަނީ 2008 އިން ފެށިގެން 2012 ވަނަ 
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެސްޓީއޯ ޕލކ، 
މޯލްޑިވްސް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް 
އަދި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމު 

އަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ވަނީ 
ދިވެހި އެކުވެރި ކުންފުނި ޕލކ، ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯރޕަރޭޝަން، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް 
އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.    

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ 
އޮފް ހަލް އިން އިކޮނޮމިކްސް )ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ( ގެ ދާއިރާއިން 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ 
ޔުނިވަރސިޓީ އިން އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އިން 

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ )ފަސްޓް ކްލާސް( ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަހްމަދުގެ 30 ހިއްސާ ބީއެމްއެލްގައި އޮވެއެވެ. 
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މރ. ޓިޮމތީ ޯސޔަރ

ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން 

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނޫރައްދީން 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ 1982 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 
ޢާއިޝަތު އަކީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް 

އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރއެވެ. 

ޢާއިޝަތު ވަނީ 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 
ބޭންކިންގ ސިނާޢަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ 
މަތިން ބޭންކުގެ ވަގުތީ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ 
ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ. 
2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2014 ވަނަ 
އަހަރާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ 

ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި 
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޖުލައި 

2019 ގައި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ގެ މަގާމަށް 
މރ. ސޯޔަރ އައްޔަންކުރުމާއި ހަމައަށް 

ބޭންކް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވީ 
ޢާއިޝަތުއެވެ.

އެވޯޑްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި 

ޤާއިމުކުރުމުގައި އާއިޝަތު އިސް ދައުރެއް 
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް*

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި ޗީފް 
އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ 1995 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ޝަރީފަކީ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް 
އޮފިސަރ އަދި ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރއެވެ. 

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި 
ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރގެ މަގާމާ 

ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޝަރީފް ހުންނެވީ 
ރީޓޭލް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. 
ޝަރީފް ވަނީ ރީޓޭލް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިއަށް 
ގިނަގުނަ ކުރިއެރުންތައް ގެނެސްދެއްވާފައެވެ. 
އަދި ޝަރީފް ވަނީ ބޭންކުގެ އޮޕަރޭޝަންސް 
ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަގާމާއި، ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ 

އޮފިސަރގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ކާޑު ސެންޓަރުގެ 
އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. 

ޝަރީފް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ 
އޮފް މެންޗެސްޓަރ އިން މާސްޓަރސް އޮފް 

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ފައިނޭންސް( 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

* ޝަރީފް ވަނީ ބޭންކުގެ ވަޒީފާއިން 17 ފެބްރުއަރީ 
2020 ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.  

މރ. ކުލްދީޕް ޕަލިވާލް

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް

މރ. ކުލްދީޕް ޕަލިވާލް ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 
ޖަނަވަރީ 2016 ގައެވެ. މި ވަގުތު ޑިރެކްޓަރ 

އޮފް ބިޒްނަސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރީޓޭލް 
ބޭންކިންގ އާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 
ވިޔަފާރި އާއި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ 
ކުލްދީޕެވެ. 

ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ 
ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާ ކޮންސިއުމަރ، 

ކޮމާރޝަލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ 
ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. ކުލްދީޕް 
ވަނީ އިންޑިއާ ގެ އައިސީއައިސީއައި ބޭންކް، 

އައިޑީބީއައި ބޭންކް އަދި ސިޓީ ބޭންކުގެ 
އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. ބޭންކާ 

ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކުލްދީޕް ހުންނެވީ 
ޓެންޒޭނިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފް 

ކޯޕަރޭޓް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ 
ގެ މަގާމުގައެވެ. 

ކުލްދީޕް ވަނީ އިންޑިއާގެ އިންދޯރްގައި 
ހުންނަ ޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާސްޓަރ 
އޮފް ބިޒްނަސް އިކޮނޮމިކްސް )ފައިނޭންސް( 
އަދި އިންޑިއާގެ އަލާހްއާބާދްގެ ޔުނިވަރސިޓީ 

އިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް 
)ސްޓެޓިސްޓިކްސް( އަދި ބެޗްލަރ އޮފް 
ސައިންސް )ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް 

މެތަމެޓިކްސް( ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
ކުލްދީޕް އަކީ އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 
ބޭންކަރސްގެ ސަރޓިފައިޑް އެސޯސިއޭޓްއެއްގެ 
އިތުރުން ސަރޓިފައިޑް ފްރޯޑް އެގްޒަމިނަރއެއް 

ވެސްމެއެވެ.

މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ އަކީ ބޭންކުގެ ޗީފް 
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ 

ޑިރެކްޓަރއެވެ. މާލީ ދާއިރާގައި 30 އަހަރުގެ 
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މރ. ސޯޔަރ 
އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ލެވެލްގައި 20 އަހަރު  
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މރ. ސޯޔަރ 

ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގޮފި، އިނޮވޭޓް 
ޔޫކޭ، ގެ ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރގެ 

މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުއެވެ.  

އިނޮވޭޓް ޔޫކޭގެ ކުރިން މރ. ސޯޔަރ 
މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސްޓާރޓް އަޕް ލޯންސްގެ 
ސީއީއޯގެ ގޮތުގައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުދި 

ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއަރުވައި 
ތަރައްގީކުރުމަށް މރ. ސޯޔަރ ކުރެއްވި 

މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ 
އަށް ވަނީ ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ކޮމާންޑަރ 
އޮފް ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންޓް އޯޑަރ އޮފް 
ދި ބްރިޓިޝް އެންޕަޔަރ )ސީބީއީ( އެވޯޑް 

ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

މރ. ސޯޔަރ ވަނީ ކަހޫޓް، ކެންޓް 
ރިލަޔަންސް ފަދަ ކުރިއަރާފައިވާ އެކިއެކި 
މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް 
ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މރ. 
ސޯޔަރ ވަނީ ބޭންކިއު ޑުބޮއިސް އޮފް 

ސުވިޒަލޭންޑް އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޯނު 
ދޫކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފޯކްޓުފޯކް ގެ 
ޗެއަރމަންކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.   

މރ. ސޯޔަރ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ރޑް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ހިސްޓްރީ  އޮކްސްފޯ

އިން ފަސްޓް ކްލާސް މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް 
ރޑް  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އޭނާއަކީ ޗާޓަ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކާރސްގެ އެސޯސިއޭޓް 
މެމްބަރެއްވެސްމެއެވެ.
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މރ. ނަންދަނާ ސެނެވިރަތުނެ  

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ 

މރ. ނަންދަނާ ސެނެވިރަތުނެ ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖަނަވަރީ 2014 ގައި 
ފައިނޭންސް ޑިރެކްޓަރ ގެ ގޮތުގައެވެ.

ނަންދަނާ އަކީ މާލީ ޚިދުމަތްތަކާ، ލީސިންގ 
އާއި އިންޝުއަރެންސް ދާއިރާގައި 20 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ 
ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނަންދަނާ ހުންނެވީ 

ސްރީލަންކާގެ އޭއައިޖީ އިންޝުއަރެންސް 
ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރގެ 

މަގާމުގައެވެ. އަދި ކޭޕީއެމްޖީ މޯލްޑިވްސް ގައި 
ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޝްރީ ޖަޔަވަރުދެނެޕުރާ، 
ސްރީލަންކާ އިން އެކައުންޓިންގ 

އެންޑް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ގެ 
ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް 
ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަންދަނާ 
އަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗަރޓަޑް 

އެކައުންޓެންޓްސް، ސްރީލަންކާ ގެ އެސޯސިއޭޓް 
މެމްބަރެކެވެ.

މރ. ހަރިތިރްތަމް ވިޖޭބާލަން

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ

މރ. ހަރިތިރްތަމް ވިޖޭބާލަން ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ މެއި 2016 ގައި ޗީފް 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ގެ ގޮތުގައެވެ.

ވިޖޭބާލަން އަކީ އޮޑިޓިންގގެ ދާއިރާއިން 30 
އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި 

ބޭފުޅެކެވެ. ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން 
ވިޖޭބާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ 

އޮމާންގެ ނިޝް ފައިނޭންސް ސަރވިސަސް 
ކޮމްޕެނީ ގެ ހެޑް އޮފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ 

މަގާމުގައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އޮމާންގެ 
އެޗްއެސްބީސީ އާއި އިންޑިއާގެ ޑީސީބީ ބޭންކާއި 

އިންޑިއާގެ އައިސީއައިސީއައި ވަންސޯސް 
ސޮލިއުޝަންސް ލިމިޓެޑް ގެ އިތުރުން ރިޒަރވް 
ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ފަދަ ބޭންކުތަކުގެ އިސް 

މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ.

ވިޖޭބާލަން އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 
ކޮޗިން އިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި އިންޑިއާގެ މެޑްރާސް 
ކްރިސްޓިން ކޮލެޖް އިން ބެޗްލަރ އޮފް 

ސައިންސް ޑިގްރީ ވަނީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
ވިޖޭބާލަން އަކީ ސަރޓިފައިޑް އިންޓަރނަލް 

އޮޑިޓަރެއްގެ އިތުރުން ސަރޓިފައިޑް 
އިންޓަރނަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 
އޮޑިޓަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއަން 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކަރސްގެ 
ސަރޓިފައިޑް އެސޯސިއޭޓެކެވެ.

އަލްފާޟިލާ ސަހާ ވަހީދު

ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ސަހާ ވަހީދު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 
2006 ގައެވެ. ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް 

ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2014 
ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

ސަހާ ވަނީ ބޭންކިންގ ދާއިރާއިން 13 
އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 

ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖް 
ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ 

ކުރިން ހެޑް އޮފް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ 
އެންޑް ޗޭންޖް މެނޭޖްމަންޓް ގެ މަގާމާއި 

ކްރެޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުގެ 
މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ސަހާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަން 
ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް 

ސައިންސް އިން އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް 
އިކޮނޮމިކް ހިސްޓްރީ ގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރ 
އޮފް ސައިންސް  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި 
ސަހާ ވަނީ އޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 
ޗާރޓަޑް ބޭންކަރސް އިން ޕްރޮފެޝަނަލް 

ޗާރޓަޑް ބޭންކަރ ކޮލިފިކޭޝަންވެސް 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރު 

ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ރަޝްފާ ޖައުފަރު ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ 2004 ގައެވެ. ކްރެޓިޑް 

ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2014 
ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ރަޝްފާ އަކީ ކްރެޑިޓް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 
ދާއިރާގެ މާހިރެކެވެ. ރަޝްފާ ވަނީ 

އެކްޓިންގ ޗީފް ކްރެޑިޓް އޮފިސަރ، ކްރެޑިޓް 
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެނޭޖަރ އަދި ހެޑް އޮފް 
ކްރެޑިޓް ގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.  

ރަޝްފާ ވަނީ ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ 
ރޑީން އިން އެކައުންޓެންސީ -  އޮފް އެބާ

ޕޮލިޓިކަލް އިކޮނޮމީ ގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް 
އޮފް އަރޓްސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
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އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ 

ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަދްލީ އަޙްމަދު ދީދީ ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ 1997 ގައެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން 
20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 

ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އަދްލީ ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 
މެނޭޖަރ ގެ ގޮތުގައެވެ. 2014 ވަނަ 

އަހަރު ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމާ 
ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަދްލީ ހުންނެވީ 

ހެޑް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
މަގާމުގައެވެ. 

އަދްލީ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ސްޓެފޮޑްޝައަރ ޔުނިވަރސިޓީ އިން  ބެޗްލަރ 

އޮފް އިންޖިނިޔަރިންގ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު

މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ އޭޕްރިލް 2015 ގައެވެ.

ޒަމްރާ ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ 
އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ހެޑް އޮފް މާކެޓިންގ 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 
މި މަގާމުގައި އޭނާ ވަނީ ކުންފުނީގެ 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، އެޑްވަޓައިޒިންގ އަދި 
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާ 

އެކަމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 
ބަލަހައްޓަވާފައެވެ. 

ޒަމްރާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޯންމައުތް 
ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ 

ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މަނިކެ ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1982 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމާ 
ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ 

އަހަރުގައެވެ.

ފާތިމަތު ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި 30 އަހަރުގެ 
ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާ، ގިނަގުނަ 
ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ފާތިމަތު ވަނީ 
އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ލެވެލް ގައި 
މަސައްކަތްކުރައްވާ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ، 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އަދި އޮޕްރޭޝަންސް 
ގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމާ 
ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ފާތިމަތު ހުންނެވީ 
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައެވެ.

މރ. ގެރީ ޯލރޓަން

ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ

މރ. ގެރީ ލޯރޓަން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 
ޖަނަވަރީ 2020 ގައެވެ.

ގެރީ އަކީ ކޯޕަރޭޓް، ކޮމާޝަލް އަދި ޕްރައިވެޓް 
ކްލައަންޓް ބޭންކިންގގެ ދާއިރާއިން 33 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ 
ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ބޭންކާ 

ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ގެރީ ހުންނެވީ 
އިންވެސްޓެކް ބޭންކް ޕލކ، ލަންޑަންގެ ޗީފް 

ކްރެޑިޓް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ.

ގެރީ ވަނީ މާސްޓަރ އޮފް ލީޑަރޝިޕް 
)އެމްބީއެލް(، ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމަރސް 

)ބީކޮމް( އަދި މީގެއިތުރުން ޕްރޮފެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެއިބް 
)އެސޯސިއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޮފް ބޭންކަރސް ސައުތް އެފްރިކާ( އަދި 
އެލްއައިބީ )ކޮމަޝަލް ބޭންކިންގ ލިސެންޓިއޭޓް 

ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމާޝަލް ބޭންކިންގ( ދަ 
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކަރސް ސައުތް 

އެފްރިކާ އިން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ސުރީ ހާނިމް މުޙައްމަދު

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ސޫރީ ހާނިމް މުޙައްމަދު ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 
ޖަނަވަރީ 2020 ގައެވެ.

ސޫރީ ވަނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ބިޒްނަސް 
ޔުނިޓް އުފައްދާ ހިންގުމުގައި 19 އަހަރަށްވުރެ 
ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސީނިއަރ 
ލީޑަރޝިޕްގެ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. 
ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސޫރީ ވަނީ 

މެލޭޝިއާގެ ތަވައްފުކް ކޮންސަލްޓަންސީ 
ސީޑީއެން ބީއެޗްޑީގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ 

މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެއާއެކު ސުރީ 
ވަނީ މެލޭޝިއާގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 
އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް 

އޮފިސަރ އަދި އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ 
މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ.

ސޫރީ ވަނީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ 

އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 
)އައިއެންސީއީއައިއެފް( އިން މާސްޓަރ 

އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް ޕްރެކްޓިސް 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް މާހިރް

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް

އަލްފާޟިލާ ގުލްނާޒް މާހިރް ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތީ ފެބްރުއަރީ 2020 ގައެވެ.

ގުލްނާޒް ވަނީ ކަސްޓަމަރ އެކްސްޕީރިއަންސް 
މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން 

އެންޑް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 
13 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް 

ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ބޭންކާ 
ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ގުލްނާޒް ހުންނެވީ 
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ 

ކެއަރގެ މަގާމުގައެވެ.

ގުލްނާޒް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރިސްޓޮލް އިން މާސްޓަރ 

އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ފައިނޭންސް 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 

ލައުރާ ޖޭމީސަން

ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް 

ލައުރާ ޖޭމީސަން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މާރިޗް 
2020 ގައެވެ.

ލައުރާ އަކީ ރީޓޭލް ފައިނޭންޝަލް 
ސަރވިސަސް އިން 30 އަހަރަށް ވުރެ 

ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ 
ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރ 

އެކްސްޕީރިއަންސް، އޮޕަރޭޝަންސް އަދި 
ބިޒްނަސް ޓްރާންސްފޯމޭޝަން ފަދަ ދާއިރާގެ 

މާހިރެއްވެސްމެއެވެ.

ލައުރާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާލީ ޚިދުމަތްދޭ 
ބާކްލޭސް ބޭންކް، އިވޯބޭންކް ލޓޑ އަދި 
ސަންޓަންޑަރ ގައިވެސް ހިންގުމުގެ އިސް 

މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. 
ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ އެންމެ 

ފަހުން ހުންނެވީ އެންގްލިއަން ވޯޓަރ ގެ 
ޓްރާންސްފޯމޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ޑިރެކްޓަރ ގެ 
މަގާމުގައެވެ. މިމަގާމުގައި އޭނާގެ ބެއްލެވުމުގެ 

ދަށުން ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އައިޓީ 
ޓްރާންސްފޯމޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ 

ހިންގާފައެވެ.

ލައުރާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ 
އޮފް ބްރެޑްފޯޑް އިން މާސްޓަރ އޮފް 

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިގްރީއެއް 
ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. 
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ޯބޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތް

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން، ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ 11 ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން 08 ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އަދި 
ހިއްސާދާރުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. އަދި އަނެއް 03 ޑިރެކްޓަރުން އިންތިހާބު ކުރައްވާފައިވަނީ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 79 އަދި 80 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އައްޔަން ކުރެވިފައިވަނީ 
ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: 2010/24( 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.                                                                            

ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިހެންކަމުން، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކީ ހިންގުމުގެ 
އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތައް ދަމަހައްޓާ، ހަރުދަނާ އިރުޝާދު ދެވޭފަދަ ހިންގުންތެރި އަދި އެދެވޭ ގަވަރނެންސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބޭންކް ބައްޓަންކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން 

ލިބިފައިވާ ބޯޑެކެވެ.  ބޭންކުގެ ހިންގުމާއި ހިއްސާދާރުންނާއި ބޭންކުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ އަދި އެކަށޭނަ ލަފާ އާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 
ފަންނުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަން އަދި ތަޖުރިބާ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު )ޗެއަރޕާސަން(1.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް )ވަގުތީ އެމްޑީ(2.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު،ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒ3ް.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް އަބްދުލްހާރިޡް 4.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރުޝ5ާ.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނ6ާ.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދ7ު.

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރ8ު.

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާާއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދ9ު.

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޝިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު 10.

30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ތިރީގައިވާ 09 ބޭފުޅުންނާއެކު )ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ 
2 ޑިރެކްޓަރުން ނުހިމަނައި( ވަނީ އަލުން އެކުލަވާލާފައެވެ. 

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާމރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ) ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ(1.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދ2ު.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރ3ު.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު،ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔ4ާ.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު،ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނ5ާ.

ސަރުކާރުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް  ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލ6ީ.

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު،ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރ7ު.

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު،ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާާއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދ8ު.

އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ، މުސްތަގިއްލު،ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާއަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދ9ު.

ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ރިޯޕޓް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވަނީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: 2010/24( ގެ 15 
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބޯޑުގެ ކޯރަމް ކަމުގައިވާ 
9 މެމްބަރުންނާއެކުއެވެ. އެއީ މުޅި ބޯޑުގެ 3/4 އެވެ. ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާއަތްކޮށް، ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

65 ވަނަ އަދި 66 ވަނަ މާއްދާއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ 
ދަށުން ވަނީ ބޯޑުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 7 މެމްބަރުން އެކުލެވޭ 

ގޮތަށް ބޯޑު ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައި، ބައެއް ކްރެޑިޓް 
ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ވިޔަފާރި ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޓީ އާ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.  

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޮގތް

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް މަހަކު އެއްފަހަރު 
ބޭއްވުނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 21 ބައްދަލުވުން 

ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުން
ބައްދަލުވުންތައް

ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް

0606މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ1

2 1515އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު

2 1515އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

1513އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒ2ް

1515އަލްފާޟިލް އަބްދުލްހާރިޡ2ް

2 1515އަލްފާޝިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ

2 1515އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު

2120އަލްފާޝިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

0606އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދ1ު

0606އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރ1ު

0606އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔ1ާ

0606އަލްފާޟިލް  ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލ1ީ

1515އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ ޢަހްމަދު ސަޢީދ2ު

2121އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

2120އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

0606އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދ1ު

2019 ވަނަ އަހަރު ބޯޑު ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ 05 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުން
ބައްދަލުވުންތައް

ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް

0505މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ 

0505އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

0505އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

0504އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރު

0504އަލްފާޝިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

0505އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު

0505އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

ހިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނާ ޮއތް ގުޅުން

ބޭންކުން ވީހާވެސް ހާމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔުމަށް ބޭނުންތެރި 
މައުލޫމާތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން މާލީ ރިޕޯޓު ނެރުމާއި، އާންމު 
އެންގުންތަކާ، ނޯޓިސްތައް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށާއި 
އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.                                

ހިއްސާދާރުންނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 
ޔުނިޓުންނެވެ. ބޭންކުގެ އާންމު ޖަލްސާތަކުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ބައިވެރިވުމާ ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކަށް ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުން އަބަދުވެސް 
މަރުހަބާ ކިޔައެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ
2019 ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ 

ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 24 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 129,166,080 ރުފިޔާ 
ބަހާފައެވެ.   

1. 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އައްޔަންކުރެވިފައެވެ. 
2. 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައެވެ.
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މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން

ބޭންކުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓްސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ 
ރޑްސް )އައިއެފްއާރްއެސް(  އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓިންގ ސްޓޭންޑަ

އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( ގެ 
ޤަވާއިދުތަކާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގެ ޤަވާއިދުތަކާ 
ހާމަކުރުން ލާޒިމުކުރާ މައުލޫމާތުތަކާ އެކުގައެވެ. މިގޮތުން މިހާރު އަދި ކުރިމަގުގައި 
ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
ގޮތެއްގައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ތިންމަހަކުން 

އެންމެފަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެއެވެ.

ޮއޑިޓަރުން އައްޔަންކުރުން

ބޭންކުގެ ބޯޑުން ހޮވުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ 36 ވަނަ އަހަރީ 
އާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ޯކޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް )ސީޖީ( ކޯޑަށް 
އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން:

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޤަވާއިދުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  	
ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ.

ރޑްސް އާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްކުރެވި  	 އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހިސާބުތައް ހިއްސާދާރުންނަށާއި ބޭންކާ ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ސީޖީ ކޯޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ހިންގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތަކާ  	
އެއްގޮތަށް ބޭންކް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނެންސް ކޯޑާ އެއްގޮތަށް ބޭންކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުން ގެންދާ މިންވަރު  	
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޯޑާއި އަދި ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަލައެވެ.

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ  	
މަސްލަހަތާ ތައާރަޒުވެފައިވާ ނުވަތަ ވެދާނެ މުޢާމަލާތްތައް ނިންމުމުގައި އެކަމާ 
ގުޅުންހުރި ޑިރެކްޓަރަކު އެ ބޯޑު ނުވަތަ ބޯޑު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

ވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. 

ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތުގައި ބޭއްވިފައިނުވާތީވެ، 
މޯލްޑިވްސް ސޮޓްކް އެކެސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް ގެ ޖަދުވަލު 5 ގައިވާގޮތުގެ 

މަތިން ބޭންކުވަނީ 29،500 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައެވެ. 

ޯބޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ: ބޯޑުގެ މައިގަ

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި އިސްވެރިންނަށް ލަފާދިނުމާއި  	
ބޭންކުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތައް 

ރާވައި، އޮމާންކަމާއެކު ބޭންކް ހިންގުމުގެ މަގު ދެއްކުން.

ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އަހަރީ ބަޖެޓުގެ ކަންތައްތައް ނިންމުން. 	

ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތާއި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުންތައް ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު  	
ދިރާސާކޮށް، ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ އަހަރީ ބަޖެޓާ އެއްގޮތްތޯ އަޅާބެލުން.

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކޮށް،  	
ބަލަހައްޓައި، މޮނިޓަރކޮށް އަދި މިނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން ދެމެހެއްޓުން.

ބޭންކުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އިންސާނީ  	
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ހިއްސާދާރުންނާއި ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  	
ދެނެގަތުމާއި އެކަންކަން ކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އެންމެ އެދެވޭ އުސޫލުތަކާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  	
އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑާއި ބޭންކުން ތަބާވަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް 
އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ ބޯޑުން ނިންމަވަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގައި، 
ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް 
ބޯޑުގެ ދަށުން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިޓީތަކާ ނުވަތަ ބޭންކުގެ 
އިސްވެރިންގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮމިޓީތަކާ ނުވަތަ ބޭންކުން ބޭރުން ކަމަށް އެކަށޭނެ 

މާހިރުން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރައްވައިގެން ނުވަތަ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން 
ބޭންކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާއެއް ލިބޭނެގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ބޯޑުގެ 

ޒިންމާއެކެވެ.



40

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ބަޔާން

ޑިރެކްޓަރުގެ ބޯޑުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.

އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާ . 	
އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ 

އެކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލުތަކާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތައް ހިޔާރުކޮށް އެ ހަމަތަކާ . 		
އެއްގޮތަށް، އެކިއެކި އަންދާޒާތައްކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާނީ މިބޭންކުގެ 

މާލީ ހާލަތު އޮތްގޮތް އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ބަޔާންކޮށްދެވޭފަދަ ގޮތުގެ 
މަތިންނެވެ.

ފައިސާއާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . 			
ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/96( އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 24/2010( އާއި އެމްއެމްއޭގެ 
ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006( އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
އޮތޯރިޓީގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އަދި ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން 
މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު )R-150/2019( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީން އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ . 		
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިނގަހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް . 	
ބަލައިގެންނެވެ.

އިންތިހާބުކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކާއެކު މުއްދަތު . 		
ހަމަނުވާ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް އަދި ބަދަލު ދިނުމެއްނެތި ކުރިއަށް އޮތް 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުވާނުލެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައެއްނެތެވެ. 

 2019 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ . 			
ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ރުފިޔާ )‘000( 

1560,430 އަހަރަށްވުރެ ފަސްނުކޮށް 

1160,078 އަހަރާ 2 އަހަރާ ދެމެދު 

299,356 އަހަރާ 3 އަހަރާ ދެމެދު 

3168,542 އަހަރަށްވުރެ ފަސްކޮށް

ވޭތުވެދިޔަ  މާލީ ދެ އަހަރުގެ ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ލައިބިލީޓީތައް:. 				

ރުފިޔާ )‘000(

201817,125,926

201919,471,125

މި ރިޕޯޓާއި ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޤްޞަދުތައް . 		
ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މަޤުޞަދެއް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން 

ހާސިލްކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމެވެ. ބޭންކާ ގުޅުންހުރި 
ފަރާތްތަކުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލް މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓްތައް، 

ޞަފްޙާ 124 އަދި 125 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.                                               

މީގެ އިތުރުން ބެލެންސް ޝީޓުގެ ތާރީހަށްފަހު އެއަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ . 	
ފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމާއި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ. 
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މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސައްހަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމަކުން މި ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަމަށް އުނިއިތުރުކަމެއް 
ނާންނާނެކަމަށާއި ޑިރެކްޓަރުންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އިޤްރާރުވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު:10/96( އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
24/2010( އާއި އެމްއެމްއޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު )2/2006( އާއި އަދި  ސެކިއުރިޓީޒް 
ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު 2019 )ޤަވާއިދު ނަންބަރު:R-1050/2019( ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް 

ގަވަރނެންސް ކޯޑާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އިޤްރާރުވަމެވެ.

ކުންފުނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ ހާމަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ އަދި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކޮށް 
ހިއްސާދާރުންނަށް އެންމެ މަންފާވާނެ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތީން މަސައްކަތްކޮއްފައެވެ.  

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން 

    

ނަންދަނާ ސެނެވިރަތުނެ ޓިޮމތީ ޯސޔާ

ޗީފް ފައިނޭޝަލް އޮފިސަރ  ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ފަރާތުން 
ދޭ އިޤްރާރު
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

2008 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 69 ވަނަ މާއްދާ އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.8 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 
ނޑަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު ރިސްކް  ގޮތުގެ މަތިން ފުރަތަމަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އުފެދުނީ 03 ޑިރެކްޓަރުންނާއެކުގައެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ބެލެހެއްޓުން ހިމަނައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ނަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވި 05 ޑިރެކްޓަރުންނާއެކު 
އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ. އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ 13 ވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނީ 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ. 

ޮއޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޮކމިޓީގެ 
ރިޯޕޓް

ޮކމިޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ބޯޑުން އަދާކުރަންޖެހޭ 
ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާއި ގުޅުން 

ހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެއީ:

ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި މާލީ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި  	
ހަމައެހެންމެ ބޭންކުގެ އެތެރޭގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމާއި މާލީ 

ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން.

ބޭންކުގެ ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ އޮޑިޓްގެ ހަރުދަނާކަންހުރި މިންވަރު  	
ދެނެގަތުމާއި އޮޑިޓްގެ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުން.

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުސްތަގިއްލު އޮޑިޓެއް ހެދުން. 	

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ހޯދުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އިލްމީ ފެންވަރާއި  	
ގާބިލުކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން.

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ބޭންކުން އަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމާއި ބޭންކުގެ  	
މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ކޮންޓްރޯލްތައް ބެލެހެއްޓުން.

ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަންހުރި މިންވަރު  	
ބެލުމަށްޓަކައި އެއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހޯދާ، ހުރި މިންވަރު 

ވަޒަންކޮށް އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލުން.

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވާ ޮގތް

2019 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 39 ބައްދަލުވުން 
ބޭއްވުނެވެ. މިކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައި މިވާ މެމްބަރުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ޑިރެކްޓަރުން
ބައްދަލުވުންތައް

ހާޒިރުވި 
ބައްދަލުވުންތައް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، މުސްތަގިއްލު، 
ހިންގުމުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

3939

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

3939

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒ2ް

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2625

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަރްޝ2ާ

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2625

2 އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

2624

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދ1ު

މުސްތަގިއްލުނޫން، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1312

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރ1ު

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1313

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔ1ާ

މުސްތަގިއްލު، ހިންގުމުގައި 
ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

1313

1 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.
2 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައެވެ.
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ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

މިއަހަރުތެރޭގައި ކޮމިޓީން ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޕޮލިސީއެއް ވަނީ މުރާޖަޢާ ކުރައްވާފައެވެ. 
އަދި ތިރީގައި މިވާ ޕޮލިސީތައް އިސްލާހުކޮށް ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ބިޒްނަސް ކޮންޓިނުއުޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ 	

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕޮލިސީ 	

ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ 	

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ 	

ޑެލިގޭޝަން އޮފް އޮތޯރިޓީ ޕޮލިސީ 	

ފިކްސްޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ 	

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޕޮލިސީ 	

ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން ޕޮލިސީ 	

އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ 	

ތިރީގައި މިވާ އައު ޕޮލިސީތައް ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާކޮށް ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އައިއެފްއާރްއެސް 9 އިމްޕެއަރމަންޓް ޕޮލިސީ 	

ޕޮލިސީ އޮން ދަ ކްރައިޓީރިއާ އޮފް އެން އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ  	

ކޮމިޓީން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާ ކުރެއްވި:

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ރިޕޯޓް 	

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން ހުށަހެޅި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 	

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކަސްޓޯޑިއަން ކޮމްޕްލަންސް ރިޕޯޓް 	

2019 ވަނަ އަހަރަށް އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާ ބެހޭ  	
ހުށަހެޅުންތައް

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އަދި ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ ރިޕޯޓުތައް 	

ރިސްކް ރިޕޯޓުތައް އަދި ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ ރިޕޯޓުތައް   	

ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ މާލީ ރިޕޯޓުތައް 	

އެމްއެމްއޭ އޮންސައިޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓް 	

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ޕްލޭން 	

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 	

ތިންމަހުން އެއްމަހު ނެރޭ ނޮން-ޕާފޯމިންގ އެސެޓްސް އަދި ލޯނު ޕޯޓްފޯލިޔޯ  	
ރިޕޯޓުތައް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ އައްޔަންކުރުން 	

މިހާރުގެ އަދި އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ލޯނު ޕްރޮޑަކްޓްތައް 	

އިންޓަރނަލް ޮކންޓްޯރލް

ބޭންކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާ 
ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ  އަދި 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ އެހީގައި މި ނިޒާމުގެ ހަރުދަނާކަން 

ނޑައެޅިފައިވާ  މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ. މީގެތެރޭގައި މާލީ އަދި ބޭންކް ހިންގުމަށް ކަ
ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލައި، ރިސްކް ދެނެގަނެ އެއަށް އަމަލުކޮށް އެ 

ރިސްކްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާނެ އުސޫލުތައް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.   

ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ 
ހަރުދަނާކަން ހުރި މިންވަރު ޓެސްޓުކޮށް ބަލައި ރިޕޯޓްކުރަނީ ސީދާ ބޯޑުގެ އޮޑިޓް 
އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށެވެ. ފާސްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ޕްލޭންގައިވާ 
ގޮތުގެ މަތިން ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު މި 

ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓްކުރެއެވެ. މިގޮތުން އެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ހުރި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް 

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރެވެއެވެ.  

ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކާ މެދު ކޮމިޓީން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ގެ ތެރޭގައި ވިސްލް ބްލޯވިންގ ސިސްޓަމް ގެ ތެރެއިން 
ހުށަހެޅުނު ކަންކަން ކޮމިޓީން ވަނީ މުރާޖަޢާކޮއްފައެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް ޮއޑިޓް

ބޭންކުގެ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް 
އައްޔަންކުރުމަށް 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު 

ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތް ނޫން 
އެހެން ޚިދުމަތެއް ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. 

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު 
ޗެއަރޕާސަން

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ  
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ )އޭއާރް ކޮމިޓީ( 13 ވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނީ 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން އޭއާރް ކޮމިޓީ 
އެކުލަވާލެވުނީ ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އަދި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.8 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެޕޮއިންޓްމަންޓް، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން )އޭއެންއާރް( ކޮމިޓީ އިން ކުރިން ނޮމިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އަދި ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 
އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު ދެ ކޮމިޓީއަށް ބަހާލެވި، އޭއާރް ކޮމިޓީ އާއި ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ ވަނީ އަލުން އެކުލަވާލެފައެވެ. މި ދެ ކޮމިޓީ 

ވަކިކުރެވިފައި ވަނީ ބޯޑު އިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މިންވަރާއި ދާއިރާ އަދި މަސައްކަތްތަކާ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ހުރި ތަޖުރިބާ އާއި ހުނަރަށް ރިޢާއަތްކޮށް ކޮމިޓީގެ 
މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންނެވެ. އޭއާރް ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ 
ނޑެއް އެކުލަވާލައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުޅަހެޅުމެވެ. އަދި މެެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެޭގައި ބޭންކް ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ގާބިލު  އޮނިގަ

ނޑު މުރާޖަޢާކުރުން  ފަރާތްތައް ބަލައި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މިކޮމިޓީން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އުސޫލުތަކާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ
ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެއެވެ. 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާ ޒިންމާތަކަކީ:    ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކޮމިޓީގެ މައިގަ

ނޑެއް އެކުލަވާލުން. 	 ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓްއަށް އައްޔަންކުރާނެ ފަރާތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ހުށަހެޅުން. 	

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބަލައި ހުށަހެޅުން. 	 ބޭންކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ކުރިމަގުގައި ބޭންކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކާއި ފުރުސަތުތަކާމެދު ވިސްނާ ހިންގުމުގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުނަރާއި ގާބިލުކަމަށް ބަލައި ހިންގުމުގެ  	
އިސް މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތްތަކެއް ހޯދައި ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން ޔަގީންކުރުން. 

ބޭންކުގެ ރެމިއުނަރޭޝަން ޕޮލިސީ ޤަވާއިދުން މުރާޖަޢާކުރުން. 	

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ހާޒިރީ

2019 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ 61 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެޮޕއިންޓްމަންޓް އެންޑް 
ރެމިއުނަރޭޝަން ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް
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ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޑިރެކްޓަރުން
ބައްދަލުވުންތައް

ހާޒިރުވި ބައްދަލުވުންތައް

އަލްފާޟިލާ ޘަނާ މަންސޫރ1ު
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

1007

*އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

6161

**އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

4949

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒ2ް
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

5143

އަލްފާޟިލް ޢަަބްދުލްހާރިޘ2ް
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން

5149

**އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދ2ު 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

4931

***އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

128

***އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝ2ާ 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު

0202

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދ1ު 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން

1010

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލ1ީ 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން

1009

* 30  ޖުލައި 2019  ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން 
** އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ 16  ޖޫން 2019 ގައި އަލުން އެކުލަވާލެވުނުއިރު ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 
*** އޭއެންއާރް ކޮމިޓީ 16  ޖޫން 2019 ގައި އަލުން އެކުލަވާލެވުނުއިރު އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.

މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ނޑައަޅާފައިވަނީ ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 2019 ވަނަ  ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ކަ
އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަަޑައިގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުން އެހެން ތަނެއްގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 

ކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 01 ޖަނަވަރީ 2019 އިން 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ޑިރެކްޓަރުންނާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނަށް ދެވުނު މުސާރަ 
އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދެވެ. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކީން ހާމަކޮށްފައި ނުވަނީ ވިޔަފާރި އާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ރިޢާއަތްކޮށް،  ވާދަވެރި 

ވިޔަފާރިތަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރަމުން ނުދާތީވެ، އެކަމަށް ރިޢާއަތްކޮށް ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ވިސްނާފައެވެ. 

1 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހު އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.

2 30 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

އަދަދު )ރުފިޔާއިން(ތަފްސީލު

2,876,516ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު                       

19,575,675ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިން

ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ކޮމިޓީން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމަށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.

ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 	  -  މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔާ  

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ 	  -  ސޫރި ހާނިމް މުހައްމަދު 

ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ 	  -  މރ. ގޭރީ ލޯރޓަން  

ކޮމިޓީިން މި އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ އައު ޕޮލިސީ މުރާޖަޢާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 

ހިއުމަން ރިސޯސެސް ޕޮލިސީ 	

ކޮމިޓީން މި އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ޕޮލިސީއަށް ގެނައި ބަދަލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 

އެމްޕްލޯޔީ ހޭންޑްބްކް 	

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ރޫލްސް 	

ކޮމިޓީިން މި އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާކުރެއްވި:

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ ގެ މަގާމުތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންތައް 	

ނޑު  	 ބޭންކުގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަ

މުވައްޒަފުންގެ ލޯނު ޕްރޮޑަކްޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުން 	

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުން 	

އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

ޘަނާ މަންސޫރު
ޗެއަރޕާސަން

އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ
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ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނީ 36 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނީ ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 54 ވަނަ މާއްދާ 
އަދި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )ސީއެމްޑީއޭ( ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.8 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މީގެކުރިން ކޮށްފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް، ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ އިންނެވެ. އަދި މެެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމާއި 
ނޮމިނޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެޭގައި ބޭންކުގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަމަށް ގާބިލު ފަރާތްތައް ބަލައި ހުށަހެޅުމާއި ކޮންމެ އަހަރަކު ބޯޑުގެ ހިންގުންތެރިކަން ބަލައި ބޭނުންތައް 

ވަޒަންކޮށް މުރާޖަޢާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާ ޒިންމާތަކަކީ:      ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކޮމިޓީގެ މައިގަ

މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުން.                	

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަަށް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުން  	
ހިމެނުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ސިފަތައް ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން 
އެކަށީގެންވާ ކެންޑިޑޭޓުން ފާހަގަކުރުން. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ރިޢާއަތްކުރުމަށް މަދުވެގެން 14 ނަން ހުށަހެޅުން.                                                                   

ބޯޑަށް އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ގާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ކުރިން މުރާޖަޢާކޮށް، ހިއްސާދާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ  	
މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުން.                

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 80 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަަތީން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އައްޔަންކުރާނެ ފަރާތެއް  	
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނެ، ބޭންކިންގ ދާއިރާގެ އެކަށީގެންވާ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ފާހަގަ ކުރުން.  ކަ

ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބު ކުރައްވާފައިވާ 03 ޑިރެކްޓަރުން ތިއްބަވަންޖެހެއެވެ. 
މިގޮތުން މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ އާންމު ހިއްސާދާރުން ކުރިމަތިލުމަށް 30 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކުރުމާއި ގުޅިގެން 06 ފަރާތެއް ވަނީ 

ޝައުގުވެރިކަށް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. މީގެތެރެއިން 02 ފަރާތެއްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާއިރު 01  ފަރާތަކުން ވަނީ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. ދެން ކުރިމަތިލެއްވި 03  
ބޭފުޅުން ވަނީ މި މަގާމަށް ޝަރުތުހަމަވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 1.6 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( )6( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ 
ޑައިވަރސިޓީ ހިމެނުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، ބޯޑަށް އަންހެން ކަނބަލުން ކުރިމަތިލުމަކީ މިބޭންކުން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާކަމެކެވެ. މިވަގުތު ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި 03 

އަންހެން ކަނބަލުން ތަމްސީލުކުރައްވައެވެ. 

ޮނމިނޭޝަން ޮކމިޓީގެ 
ރިޯޕޓް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮގތާއި ހާޒިރީ

2019 ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީގެ 04 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހާޒިރުވި ބައްދަލުވުންތައްހާޒިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައްމެމްބަރުން

އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސަފުނާ

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު
0404

އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން
0402

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ތައުފީޤު އަލީ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލުނޫން
0404

އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު
0404

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު މުޙައްމަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ، މުސްތަގިއްލު
0404

ޯބޑުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސްގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކް ހިންގުމަކީ އަބަދުވެސް ބޭންކުން ވަރަށް އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑުގެ 2.2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 2019 ވަނަ އަހަރު ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންގެ އަދި މުޅި ބޯޑުގެ ފެންވަރު 

ވަޒަންކުރެވުނެވެ. އަދި މި ނަތީޖާތަކާ މެދު ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ޮކމިޓީން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ކޮމިޓީިން މި އަހަރުތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާކުރެއްވި:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް  	

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް  	

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރަންޖެހޭ 2 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ހުށަހެޅި ނަންތައް. 	

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން

ޙައްވާ ސަފުނާ
ޗެއަރޕާސަން

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 2013 ގައި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީ އުފެއްދީ ބޭންކުގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑިވިޜަން ކަމުގައިވާ “ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް” ގެ ހިންގުމާގުޅޭ 
ލަފާދިނުމަށާއި އެ ޑިވިޜަން ހިންގަމުންދަނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީ އިން ލަފާދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް 

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަށާއި އެމްއެމްއޭގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޢީ ލަފާއަށް ރިޢާއަތްކުރެއެވެ. މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ )އެމްއެމްއޭ( އިން ކަ

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤަވާއިދު 2011 އާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ ޝަރީޢާ ކޮންޕްލަޔެންސް މެނުއަލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ 
ކޮމިޓީ ގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޝަރުޢީ ކަންކަމުގައި ބޭންކަށް ލަފާދިނުން 	

ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް މެނުއަލް ފާސްކުރުން 	

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުން 	 ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ މިންގަ

ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ބަލައި މިންކުރުން އަދި 	

ޝަރުޢީ ލަފާ ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދިނުން  	

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދަނީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް މެނުއަލް އާ 
އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަކީ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް ސިދާގޮތެއްގައި 

ރިޕޯޓުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހަތަރު ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ 
މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާގޮތާ، ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ ކުއަރޓަރލީ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓުތައް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  

ޝަރީޢާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބިނާކޮށް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެ މަސައްކަތްތައް 2019 ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގާފައި ވަނީ އިސްލާމީ 
ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަދި އެމްއެމްއޭގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލާއި ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ ކޮމިޓީ އިން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި 

ނޑައަޅަމެވެ. ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށް، މި ކޮމިޓީ އިން ކަ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޒިޔާދު މުޙައްމަދު މުފްތީ ޔޫސުފް ސުލައިމާން ޝެއިޙް މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު ޢުމަރު
މެމްބަރު މެމްބަރު ޗެއަރމަން

 

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޜަރީ 
ޮކމިޓީގެ ރިޯޕޓް
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

މުސްތަގިއްލު ޮއޑިޓަރުންގެ 
ރިޯޕޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައުޔު

ރޑްސް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި، މިރިޕޯޓުގައި ޙަވާލާދެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަ އަޅުގަ
މަތިން، 31 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )ބޭންކް( ގެ މާލީ ހާލަތާއި، މާލީ ނަތީޖާ އަދި ފައިސާ ދައުރުވި ގޮތް ތެދުވެރިކަމާއި 

އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ދައްކުވައިދެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން ޮއޑިޮކށްފައިވާ ކަންތައްތައް

ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް، ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް:

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާން؛ 	

އެއާއިއެކު ނިމުނު އަހަރުގެ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން؛ 	

އެއާއެކު ނިމުނު އަހަރުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސުލްމާލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ބަޔާން؛ 	

އެއާއެކު ނިމުނު އަހަރުގެ ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާން؛ އަދި  	

ނޑު ސިޔާސަތު ތަކުގެ ޚުލާސާ ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް 	 ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ

ރައުޔު ބިނާކުރެވިފައިވާ އަސާސްތައް

ރޑްސް އޮފް އޮޑިޓިންގ – އައި.އެސް.އޭ )އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ  ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ މިއޮޑިޓް ގެ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަ
ނޑުތަކުގެ ދަށުން މާލީ  ނޑުތައް( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީންނެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބައިގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މިންގަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދިފައިވާ އޮޑިޓް ހެކިތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް، މިއޮޑިޓަށްފަހު، އެ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ އޮޑިޓް އޮޕީނިއަން ހާމަކުރުމަށް ފުދޭ އަދި އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކެކެވެ. އަޅުގަ

މިނިވަންކަން

ރޑް ބޯޑް ފޮރ އެކައުންޓަންޓްސް’ ގެ ‘ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓްސް’ )އައި.އީ.އޭ.އެސް.ބީ.އޭ ކޯޑް(  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަ
ނޑުމެން އަމަލުކޮށްފައިވާނީ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި އެކުގައެވެ. އައި.އީ.އެސް.ބީ.އޭ ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަޅުގަ

ނޑުމެންވާނީ އެހެނިހެން ސުލޫކީ ޒިންމާތައް އަދާކޮށްފައެވެ.  އަޅުގަ

ޮއޑިޓްގެ މައިގަނޑު ޯހދުންތައް

ނޑު  ނޑުމެންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމެންޓްގައި، މާލީ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު މައިގަ ނޑު ހޯދުންތަކަކީ، އަޅުގަ އޮޑިޓްގެ މައިގަ
ނޑު  ކަންތައްތަކެވެ. މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު ދެކޭގޮތް އެކުލަވާލާފައިވަނީ މި ކަންކަމަށް ރިޢާއަތްކޮށްގެންނެވެ. އަދި ވަކިވަކިން މައިގަ

ހޯދުންތަކާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ. 
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ޮއޑިޓްގެ މައިގަނޑު ޯހދުމާއިމެދު އަމަލުކުރެވުނު ޮގތްޮއޑިޓްގެ މައިގަނޑު ޯހދުން

ޯލނު އަދި އެހެނިހެން ދަރަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓް

ލޯނު އަދި އެހެނިހެން ދަރަނީގެ ލޮސް އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި މެނޭޖްމެންޓް އިން ނިންމާފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓު ނަންބަރ 17 ބައްލަވާ 
ނޑުމެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ  ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި،  ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން %51 ގެ ތެރޭގައި 
ނޑުމަށްފަހު 13.36  ހިމެނެނީ 967.8  މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް ކެ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އަދި އެޑްވާންސް ތަކެވެ. 

ލޯނު އަދި އެޑްވާންސް ގެ ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިމްޕެއަރމަންޓްގެ 
ގެއްލުމުގެ މިންވަރު އަދި ރިޕޯޓް ކުރާ ތާރީޚުގައި ލޯނު ޕޯޓްފޯލިއޯ އިން ލިބޭނެކަމަށް 

އަންދާޒާކުރެވޭ ގެއްލުމުގެ މިންވަރެވެ. 

ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ކުރިމަގަށް ލަފާކުރާ މައުލޫމާތަށް ބެލުމަށްފަހު، 
ތަފާސްހިސާބުގެ އުސޫލުތަކާއި ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު 

ގެނައުމަށްފަހުއެވެ. މިފަދަ ހިސާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އަދި އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވަންސް 
ބިނާކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފާތަކާއި އަންދާޒާތައް ނޯޓު 34.4 އަދި 

2.25 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

- ހޯދިފައިވާ ލިސްޓްތަކުގެ ހިސާބުތައް ރަގަޅުތޯ ބަލާ، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ޖެނެރަލް 
ލެޖަރ ގައިވާ އަދަދާއި އެއްގޮތްތޯ ބަލާ، ލޯނުން ލިބޭ ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމަށް ބެލެވިފައިވާ 

ލޯނު އަދި އެޑްވާންސްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

- ކުރިމަގުގައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނު ތަކުން ހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާގެ 
އަދަދު މެނޭޖްމަންޓް އިން އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައިތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން އަންދާޒާތައް ކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިހުރި މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި އަދި އެކަންތައްތައް 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް ބަލާ، ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާ، ޑިސްކައުންޓް 

ރޭޓްތައް އަދި ރަހުނު އަގުކޮށްފައިވާ ގޮތް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

- ލޯނުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހުރީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލާ އޭގެ ފުރިހަމަކަން 

ޓެސްޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އަދި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަން 
އެއްބަސްވެވި ދޫނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ގެ އަދަދުތަކާއި، ޑިޕޮސިޓް، ރަހުނުގެ އަގު، ފައިސާ 
ނުދައްކާ ހުރި މުއްދަތާއި ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހުރީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ 
ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ފައިލްތަކުގައިވާ ގޮތަށް ތޯ ސާމްޕަލްތަކަށް ބިނާކޮށް ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

- ލޯނުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ އައި.އެފް.އާރް.
އެސް 9، މާލީ ވަސީލަތްތައް؛ ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން، ގައި ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކާއި 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބެލުމުގައި 

އާންމުކޮށް ލިބެންހުރި މައުލޫމާތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތާއި އަޅާކިޔާ، 
މެނޭޖްމަންޓް އިން އިޤްތިސާދީ އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

ލޯނު އަދި އެޑްވާންސްތަކުގެ ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް އަކީ އޮޑިޓްގެ 
ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ލޯނުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ  ނޑު ހޯދުމެއްކަމުގައި އަޅުގަ މައިގަ

އެލަވަންސް ހިސާބުކުރުމަކީ އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށް ވުމާއެކު އެއާއި ގުޅިގެން މެނޭޖްމަންޓް 
އިން ތަފާތު ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ވާތީއެވެ.

އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތަށް ޒިންމާ ވާނީ މެނޭޖްމަންޓް އިންނެވެ. އެހެނިހެން މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން 
ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނާއި ހިއްސާކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ، 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު )މާލީ ބަޔާންތައް އަދި އެއާއެކުވާ އަޅުގަ އަޅުގަ

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ފިޔަވައި( އެވެ. 

ނޑުމެން އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް  ނޑުމެން ދީފައިވާ ރައުޔުގައި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އަޅުގަ މާލީ ބަޔާންތަކަށް އަޅުގަ
ނުދެމެވެ. 

ނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކީ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ކިޔާ، އަދި ކިޔުމުގައި އެ މައުލޫމާތަކީ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އޮޑިޓްގެ ތެރޭގައި  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓާއި ގުޅިގެން، އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި މެޓީރިއަލް ގޮތެއްގައި ފުށޫއަރާ މައުލޫމާތެއްތޯ ނުވަތަ މެޓީރިއަލް ގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މައުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ.  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މަށްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.  އެފަދަ މައުލޫމާތު ކިޔާއިރު، މެޓީރިއަލް ގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މައުލޫމާތު ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަ
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ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭޮގތުން މޭނޭޖްމެންޓް އަދި ހިންގުމާއި ހަވާލުވެގެން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލީ ބަޔާންތައް ތެދުވެރިކަމާއި  ރޑްސް )އައި.އެފް.އާރް.އެސް.( ގެ މިންގަ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަ
އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމާއި މަކަރެއް ނުވަތަ ކުށެއްގެ ސަބަބުންވިއަސް، މެޓީރިއަލްގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މައުލޫމާތެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް މާލީ 

ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާކަމަށް މޭނޭޖްމެންޓް އިން ނިންމާފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއިމްކުރުމަކީވެސް މޭނޭޖްމެންޓްގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ މެނޭޖްމެންޓްގެ 
ޒިންމާއެކެވެ. މި ޒިންމާގެ ދަށުން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ހާލާތެއް އައިސްފައިނުވާނަމަ، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި އަދި މި ވިސްނުމަށް ބިނާކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓިފައިވުމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހުރިނަމަ، އެފަދަ މައުލޫމާތު 
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ހިނގަމުންދަނީ ރަގަޅުގޮތުގައިތޯ ބެލުމަކީ ބޭންކް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތައް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި ޮއޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ނޑުމެންގެ މަޤްސަދަކީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި މަކަރެއް ނުވަތަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ވިއަސް ސައްޙަ ނޫން މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނިފައިނުވާކަމުގެ ޔަޤީންކަން  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ރައުޔު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާންކުރުމެވެ. އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ދެވޭ ޔަޤީންކަމަކީ  އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ދިނުމާއި ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތަކާއިމެދު އަޅުގަ
ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އޮޑިޓް އަކުން ހުރިހާ ފަހަރަކު، ސައްޙަ ނޫން  ޔަޤީންކަމުގެ މަތީ ފެންވަރެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އައި.އެސް.އޭ. ގެ މިންގަ

މައުލޫމާތުތަކެއް ހުރި ހާލަތެއްގައި އެފަދަ މައުލޫމާތު ހޯދިދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމެއް ނޫނެވެ. މަކަރެއް ނުވަތަ ކުށެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ސައްޙަ ނޫން 
މައުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ މައުލޫމާތަކީ ވަކިން ނުވަތަ ޖުމްލަގޮތެއްގައި އޭގެ ސަބަބުން، މި މާލީ ބަޔާންތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ނަގާ 

އިޤްތިސާދީ ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެދާނެފަދަ މައުލޫމާތުތަކަކަށް ވާނަމައެވެ. 

ނޑުތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ އޮޑިޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުން، އޮޑިޓްކޮށް ނިމުމާއި ހަމައަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭ  ކަންކަމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް  އައި.އެސް.އޭ. ގެ މިންގަ
ނޑުމެން: ނޑައަޅާ، ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކެޕްޓިސިޒަމް ހިފެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ ކަމާއިއެކު ނިޔާތައް ކަ

ޤަސްދުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި މެޓީރިއަލް މިންވަރަށް ސައްޙަ ނޫން މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުމުގެ ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ  	
ނޑުމެންގެ ރައުޔު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  ދިރާސާކޮށް، މިރިސްކްތަކާއި ގުޅިގެން އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރތައް ފަރުމާކޮށް އެޕްރޮސީޖަރތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އަޅުގަ

މިންވަރަށް އޮޑިޓްގެ ހެކި ހޯދާފައިވާނެއެވެ. ޤަސްދުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން މެޓީރިއަލް މިންވަރަކަށް ސައްޙަ ނޫން މައުލޫމާތު ހުރެ އެފަދަ މައުލޫމާތު 
ދެނެގަނެވިފައިނުވުމުގެ ރިސްކް، ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މިފަދަ ރިސްކަކަށްވުރެ ބޮޑެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ އޮޅުވާލުމުގެ ތެރޭގައި ކޮލޫޝަން، ފޯޖަރީ، ގަސްދުގައި 

މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުން، މިސްރިޕްރެސެންޓޭޝަން، ނުވަތަ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ފަހަނައަޅައިގޮސް މައުލޫމާތު އޮޅުވާލުން، ހިމެނިދާނެތީއެވެ. 

އޮޑިޓް ގެ މަސައްކަތް ފަރުމާކޮށް އޮޑިޓް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދާ  	
ދެނެގަންނަމެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް މައުލޫމާތު ހޯދަނީ ބޭންކުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތާއި މެދު ރައުޔެއް ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައެއް ނޫނެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ އެންމެ އެކަށޭނަ ސިޔާސަތުތޯ ބަލާ އަދި ހިސާބުކުރުމުގައި ކޮށްފައިވާ ލަފާތަކާއި އެއާއިގުޅިގެން ހާމަކޮށްފައިވާ  	
މައުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ. 

ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބަލާ މި ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި މެނޭޖްމެންޓްއިން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ  	
ނޑައަޅާ އަދި އޮޑިޓްގެ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމާއިމެދު އެކަށީގެންވާ  އެންމެ ރަގަޅަށްތޯ ކަ

މިންވަރަކަށް ޝައްކު އުފެދޭފަދަ ހާލަތްތަކެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލިއްޔާތާއިމެދު ޔަޤީންކަން 
ނޑައެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މިއާއި ގުޅިގެން މާލީ ބަޔާންތަކުގައި  ގެއްލޭ ހާލަތެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރަމެވެ. މިފަދައިން ޔަޤީންކަން ގެއްލޭ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ކަ
ނޑުމެންގެ ރައުޔު  ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހެއެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވާނަމަ، އަޅުގަ
ނޑުމެން ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި ހަމައަށް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓްގެ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ނަމަވެސް،  ބަދަލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަޅުގަ

ކުރިމަގުގައި ހިނގާފާނެ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

ނޑާއި، ހިމެނޭ ބައިތައް ބަލަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި ތެދުވެރި އަދި  	 ޖުމްލަގޮތެއްގައި މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތާއި، އޭގެ އޮނިގަ
އިންސާފުވެރިކޮށް ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މާލީ ބަޔާންތަކުން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ހާދިސާތައް ރަމްޒުކޮށްދޭވޭތޯ ބަލަމެވެ. 
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ނޑައެޅުނު ސްކޯޕާއި ވަގުތު، އަދި އޮޑިޓްގެ ތެރޭގައި ހޯދުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވި  ނޑުމެން ވާނީ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަ އަޅުގަ
ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓްގައި މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ހަމަ އެހެންމެ، އައި.އީ.އެސް.ބީ.އޭ. ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް ގައި މިނިވަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ލާޒިމްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ބަޔާނެއް އަދި ގުޅުންތަކާއި 
ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެއިން ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެހެން ހުރިހާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވި  އަޅުގަ

ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ނޑުމެންވާނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް އަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތައް ބަލާ އޮޑިޓުން  ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މުވާސަލާތުތަކުގައި، އަޅުގަ
ނޑު ހޯދުންތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ޤާނޫނެއްގެ ނޫނީ ޤަވާއިދެއްގެ ދަށުން މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ހާމަކުރުން މަނާވެފައިވާ ހިނދެއްގައި ނޫނީ ވަރަށް މަދު  ފާހަގަވީ މައިގަ

ނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމުން އާންމުންނަށް ލިބޭ ފައިދާއަށްވުރެ ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ނިންމިއްޖެ ހިނދެއްގައިމެނުވީ،  ހާލަތެއްގައި، ކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އަޅުގަ
އޮޑިޓަށް މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

މި މިނިވަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ބިނާވެފައިވާ އޮޑިޓްގެ އިސް ޕަރޓްނަރ އަކީ ޖަތިންދްރަ ބަޓްރޭ އެވެ. 

19 މާޗް 2019
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

މާލީ 
ބަޔާންތައް
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން

އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019
)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

  

2018 2019 ޯނޓް

2,516,518 2,758,459 3 ޖުމްލަ އާމްދަނީ                    

1,618,592 1,766,224 4 އިންޓަރެސްޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ 
)142,400( )171,442( 4 އިންޓަރެސްޓަށް ހިނގި ޚަރަދު

1,476,192 1,594,782 4 އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު  ސާފު އާމްދަނީ

788,818 882,023 5 ފީ އާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
)261,759( )327,975( 5 ފީ އާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ހިނގި ޚަރަދު

516,202 554,048 5 ފީ އާއި ޮކމިޝަނަށް ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

56,582 61,478 6 ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ
33,342 48,734 7 )ސާފު( ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ 

2,082,318 2,259,042 ހިންގުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ

22,252 )332,337( 8 އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނު އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ބެހެއްޓިފައިހުރި ޕްރޮވިޜަން
2,104,570 1,926,705 ހިންގުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ

)268,796( )276,923( 9 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް
)233,875( )262,791( 10 ހިންގުމާއި ބެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

)502,671( )539,714( ޖުމްލަ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ހޭދަވި

1,601,899 1,386,991 ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ފައިދާ

)503,139( )347,864( 11 ފައިދާގެ ޓެކްސް

1,098,760 1,039,127 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

ފައިދާ އަދި ގެއްލުމުގެ ޮގތުގައި ރިކްލެސިފައި ނުކުރެވޭ ތަކެތި
21,043 64,900 ވިއްކާލެވެންހުރި މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަލުންމިންކުރުމުން ލިބުނު ސާފު ފައިދާ
)5,261( )16,225( 11.3 މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަލުންމިންކުރުމުން އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސާފު ފައިދާގެ ޓެކްސްގެ ރިވާސަލް
15,782 48,675 އަހަރުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު

1,114,542 1,087,802  އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ 

204 193 12 ޙިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ - އަސާސީ / ޑައިލޫޓެޑް )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(
   

ޞަފްހާ 59 އިން 131 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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މާލީ ހާލަތް އަންގައިދޭ ބަޔާން
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

  

2018 2019 ޯނޓް އެސެޓްތައް

1,332,292 1,754,377 14 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
1,843,416 2,284,502 15 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި  ސްޓެޓިއުޓަރީ ޑިޕޮސިޓްސް
1,899,793 2,505,335 16 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ )ޕްލޭސްމެންޓްތައް(

12,198,904 13,366,916 17 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން
4,796,577 5,135,871 18 އެމޯޓައިޒްކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް

144,526 209,426 20 މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ މާލީ އެސެޓްތައް
346,186 459,182 21 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

   - 176,321 22 ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަލިބިފައިވާ އެސެޓްތައް
63,790 68,982 23 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް
347,619 316,906 24 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

22,973,103 26,277,818 އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

ލައިބިލިޓީތައް
15,257,418 17,317,359 25 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

921,761 988,406 26 ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް މުއްދަތު ކަ
- 155,143 27 ލީސްލައިބިލިޓީ

22,805 26,583 29 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް
315,381 342,389 11.2 ލިބުނު ފައިދާގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ
16,228 37,123 11.3 ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ

592,333 604,122 28 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް
17,125,926 19,471,125 ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޖުމްލަ

އިކުއިޓީ
 362,096 362,096 30 ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު
 1,102,281 1,042,647 ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ

 4,382,800 5,401,950 31 އެހެނިހެން ރިޒާރވްސް
5,847,177 6,806,693 ޖުމުލަ އިކުއިޓީ

22,973,103 26,277,818 ލައިބިލިޓީތަކާއި ޙިއްސާދާރުންގެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

1,727,717 1,541,306 34.4.10 ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮންޓިންޖެންސީތައް

މިމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. ބޯޑު ތަމްސީލްކޮށް ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މިބަޔާންތަކުގައި ސޮއި 
ކުރައްވާފައިވަނީ؛

އިބްރާހިމް މުހައްމަދުޓިމޮތީ ސޯޔަރނަންދަނާ ސެނެވިރަތްނޭ
އޮޑިޓް ކޮމިޓީ މެމްބަރުސީ.އީ.އޯ./ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

ޞަފްހާ 59 އިން 131 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.

18 މާރިޗް 2020
މާލެ
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ސް ޕލކ
ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވް

ުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން
ްސާދާރުންގެ ރައ

ޙިއ
ިސެމްބަރު 2019

ުނު 31 ޑ
ނިމ

އަހަރު 
ން(

ާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހު
ނުވ

ންކުރެވިފައި 
ންގޮތަކަށް ބަޔާ

)އެހެ

ސް
ރިޒަރވް

ސްމާލް
ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރައު

ޖުމްލަ

އުފެއްދުންތެރި 
ނޫން ޯލނަށް 
ބެހެއްޓިފައިހުރި 

ޕްޮރވިޜަން
ވިއްކާލެވެން ހުރި 

ސް
ރިޒަރވް

އަގުކުރެވުމުން 
އުފެދުނު 
ސް
ރިޒަރވް

އާންމު 
ސް
ރިޒަރވް

ސައިންޑް 
އެ

ކެޕިޓަލް
ޤާނޫނީ 

ސް
ރިޒަރވް

ބެހެއްޓިފައިވާ 
އާމްދަނީ

ސާގެ 
ޙިއް

މޫނުމަތީ 
އަގަށްވުރެ އިތުރު

އާންމު ޯވޓިންގ
ނޯޓް

5,548,118
606,241

92,374
122,070

3,144,994
6,000

150,000
1,064,343

93,000
269,096

ސެމްބަރު 2017 ގެ ބާކީ )އަލުން ބަޔާން ކުރެވިފަ(
31 ޑި

)896,796(
)606,241(

-
-

-
-

-
)290,554(

-
-

ެނެވިފައިވާ 
ުން ގ

ސް 9 އަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތ
އައި.އެފް.އާރް.އެ

ބަދަލުތައް
198,834

-
-

-
-

-
-

198,834
-

-
ުން
ނ
ސެޓް ހިމެ

ްސް އެ
ސްކުރެވިފައިވާ ޓެކ

ުން ފަ
ދެއްކ

4,850,156
-

92,374
122,070

3,144,994
6,000

150,000
972,622

93,000
296,096

ާންކުރެވިފައި
ުން ބަޔ

އަރީ 2018 ގެ ބާކީ އަލ
1,098,760

-
-

-
-

-
-

1,098,760
-

-
ސާފު ފައިދާ

އަހަރުގެ 
15,783

-
15,782

-
-

-
-

-
-

-
ުނިކުރުމަށްފަހު

ސް އ
ނީ- ޓެކް

ެން އާމްދަ
ެނިހ

އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އެހ
)118,402(

-
-

-
-

-
-

)118,402(
-

-
13.1

ުނު ޖުމްލަ
ެންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވ

ްނަށް ޑިވިޑ
ުނ
ްޞާދާރ

ނީގެ ޙިއ
ުންފު

ކ
-

-
-

-
854,220

-
-

)854,220(
-

-
ެންދެވިފައި

ާންމު ރިޒަރވްތަކައް ގ
އ

880
-

-
880

-
-

-
-

-
-

11.3
ން
ޭޝަ

ިސިއ
ްސްއަށް ޖެހޭ ޑިޕްރ

ަސް ކުރެވިފައިވާ ޓެކ
ުން ފ

ދެއްކ
-

-
-

)3,520(
-

-
-

3,520
-

-
ުނު
ެންދެވ

ނޑުމަށް ގ
ން ބަލަށް ކެ

ެސެޓު
ުނު އ

އަލަށް އަގުކުރެވ

5,847,177
-

108,156
119,430

3,999,214
6,000

150,000
1,102,281

93,000
269,096

ސެމްބަރު  2018 ގެ ބާކީ
31 ޑި

1,039,127
-

-
-

-
-

-
1,039,127

-
-

ސާފު ފައިދާ
އަހަރުގެ 

48,675
-

48,675
-

-
-

-
-

-
-

ުނިކުރުމަށްފަހު
ްސް އ

ަނީ ޓްކ
ެން އާމްދ

ެނިހ
އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އެހ

)129,166(
-

-
-

-
-

-
)129,166(

-
-

13.1
ްސާގެ ފައިދާ

ްނަށް ބެހި ޙިއ
ުނ
ްސާދާރ

ންކްގެ ޙިއ
ބޭ

-
-

-
-

973,115
-

-
)973,115(

-
-

ެންދެވިފައި
ާންމު ރިޒަރވްތައް އަށް ގ

އ
880

-
-

880
-

-
-

-
-

-
11.3

ން
ޭޝަ

ިސިއ
ސްއައް ޖެހޭ ޑިޕްރ

ަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކް
ުން ފ

ދެއްކ
-

-
-

)3,520(
-

-
-

3,520
-

-
ުނު
ެންދެވ

ނޑުމަށް ގ
ން ބަލަށް ކެ

ެސެޓު
ުނު އ

އަލަށް އަގުކުރެވ
6,806,693

-
156,831

116,790
4,972,329

6,000
150,000

1,042,647
93,000

269,096
ސެމްބަރު 2019 ގެ ބާކީ

31 ޑި

ާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔ

ުސޫލުތަކާއި 
ންކޮށްފައިވާ މާލީ އ

ިން 131 ގައި ބަޔާ
ޞަފްހާ 59 އ

ްސިޑިއަރީތައް
ސަބ

ްސް ޕލކ އަދި އޭގެ 
ޭންކް އޮފް މޯލްޑިވ

ބ
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ފައިސާ ދައުރުވިޮގތުގެ ބަޔާން
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

 

2018 2019 ނޯޓް
ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

1,601,899 1,386,991 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ

އެޑްޖަސްޓްމަންޓް ގެނެވިފައި:
(203,274) 128,979 36.2 ފައިދާގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެހެނިހެން ނަގުދު ފައިސާއަށް ނުވާ ތަކެތި - ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން

(1,209,690) (2,579,028) 36.3 ހިންގުމުގައި ހިމެނޭ އެސެޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލު
310,960 2,142,153 36.4 ހިންގުމުގައި ހިމެނޭ ލައިބިލިޓީތަކަށް އަންނަ ބަދަލު

(310,569) (315,306) 11.2 ފައިދާއިން ދެއްކި ޓެކްސް
189,327 763,789 ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ސާފު ފައިސާ

އިންވެސްޓްކުރި ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

(58,701) (165,967) 21 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހޭދަވި
(3,060) (17,178) 23 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްތައް ގަތުމަށް

263 560 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިދާ
10 - ސަބްސިޑިއަރީ ލިކުއިޑޭޓް ކުރުމަށް

(61,487) (182,585) އިންވެސްޓްކުރި ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ސާފު ފައިސާ

މާލީ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ފައިސާ

(118,402) (129,166) ބޭންކްގެ ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހި ޙިއްސާގެ ފައިދާ
- (29,952) ލީސްލައިބިލިޓީއަށް ދެއްކިފައިވާ އަދަދު

(118,402) (159,119) މާލީ ހަރަކާތްތަކުން ދައުރުވި ސާފު ފައިސާ

9,439 422,085 ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތިން އިތުރުވި ވަރު- ސާފު
1,322,853 1,332,292 ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި- 1 ޖަނަވަރީ 
1,332,292 1,754,377 36.1 ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި- 31 ޑިސެމްބަރު 

ޞަފްހާ 59 އިން 131 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ނޯޓްތަކަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޯކޕަރޭޓް މައުލޫމާތު 1
ރިޯޕޓު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތް 1.1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ )މީގެ ފަހުން “ބޭންކް”( އަކީ  11 ނޮވެމްބަރު 1982 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ 
ނޑައެޅިފައިވާ( ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެކެވެ. ބޭންކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަކީ 11، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ،  )ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ މިންވަރު ކަ

20094، ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ބޭންކް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައެވެ.

މައިގަނޑު މަޤުސަދުތަކާއި  އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް 1.2
ބޭންކުން މާލީ އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ވިޔަފާރި ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ރީޓޭލް ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތާއި، ޑިޕޮސިޓް 

ޖަމާކޮށްދިނުމާއި، މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޓްރެޜަރީ )ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ( އަދި އިންވެސްޓްމެންޓް 
ޚިދުމަތްތަކާއި،  ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑު ދޫކުރުން، އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ފައިސާ ރެމިޓެންސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ބޭންކުން ކޮންވެންޝަނަލް އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ.

ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ ޮގތް 2
ސްޓޭޓްމެންޓް ޮއފް ޮކމްޕްލަޔަންސް 2.1

ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާން، އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާން، އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ އަދި ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާން، ފައިސާ 
ދައުރުވި ގޮތުގެ ބަޔާން، އަދި މާލީ ބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް އަދި ހުށަހެޅިފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގް ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑް )އައި.އޭ.އެސް.

ނޑުތަކާއި މާނަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ރޑްސް )އައި.އެފް.އާރ.އެސް( ގެ މިންގަ ބީ( ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަ

ޑިރެކްޓަރުން މާލީ ބަޔާންތައް ފާސްކުރުން 2.2
31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ދޫކުރެއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 18 މާރިޗު 2020 ގައި ފާސްކުރެވުނު ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ 

)މީގެ ފަހުން މުޚާތަބްކުރެވޭނީ “ބޯޑު” ގެ ގޮތުގައި( ރިޒޮލިއުޝަންއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މިންކުރެވިފައިވާ ޮގތް 2.3
ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ގަތް އަގަށް )ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ބޭސިސް( ބިނާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ 

ހަމައަގުން މިންކުރެވިފައިވާ މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ފިޔަވައެވެ.
 ިމާލީ ވަސީލަތްތައަ އެމަރޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުގައ

 )ިފުރިހަމަ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އަގުގައި ހުންނަ މާލީ ވަސީލަތްތައް )އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައ

 )ްފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އަގުގައި ހުންނަ މާލީ ވަސީލަތްތައް )އެފް.ވީ.ޕީ.އެލ

 ްއަލުން އަގުކުރެވިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތައ

ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ 2.4
ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އަގުތައް ބަޔާންކުރެވެނީ ބޭންކު ހިނގަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ވެށީގެ ފައިސާ )“ޢަމަލު ކުރެވޭ ފައިސާ”( 

ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާދީފައިވަނީ ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުންނެވެ.

ނޑައަޅާނީ ބޭންކުންނެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތައް މިންކުރެވިފައިވާނީ މިދެންނެވި އަމަލީ ފައިސާއިންނެވެ. ބޭންކުގެ  ބޭންކުގެ އަމަލީ ފައިސާ ކަ
އަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ މުތާލިއާކުރެވެމުންދާ އަހަރު ބަދަލުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ ބަޔާންތަށް ހުށަހެޅުން 2.5
މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިއެވަނީ އައިޓަމްގެ ބާވަތަށް ބަލައި އަދި ލިސްޓް ކުރެވިފައިއެވަނީ ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރާއި )ލިކުއިޑިޓީ( އަދި 
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )މެޗޫރިޓީ( ހުރި ގޮތަށް ރިޢާއަތްކުރުމަށްފަހު އެތަރުތީބުންނެވެ. އަދި މާލީ ބަޔާނަށް އަސަރުކުރުވަނިވި އިންފްލޭޝަނަރީ ފެކްޓަރސްތަކަކަށް 
ބަލާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި  ރިޕޯޓު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި )ކަރަންޓް( އަދި ރިޕޯޓު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސް ދުވަހަށްވުރެ 

އިތުރުވާ )ނޮން-ކަރަންޓް( ރިކަވަރީ އަދި ސެޓްލްމަންޓް އެނަލިސިސްއެއް ނޯޓު ނަންބަރު 37 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މެޓީރިއަލިޓީ އަދި އެގްރިގޭޝަން 2.6
އައި.އޭ.އެސް 01 މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، މާލީ ބަޔާނުގައި އެފަދަ މާއްދީ އައިޓަމްތައް ވަނީ ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރެވިފައެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ 

މާއްދީނޫން އައިޓަމްތައް ފިޔަވާ، ތަފާތު ބާވަތެއް ނުވަތަ ތަފާތުގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވޭ އައިޓަމެއް ނަމަވެސް ވާނީ ވަކިން ބަޔާންކުރެވިފައެވެ.

ނޑައި އޭގެ ސާފު އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ  މާލީ އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީތައް ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމުގައި، އެކަތިއަނެކައްޗަށް އަޅާކަ
ނޑުމަށް ފަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއާއި ހޭދަތައް ހުށަހެޅުމުގައި އެކައުންޓިންގ  ލިބިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި މިގޮތަށް އަޅާކެ

ރޑްއަކުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ މިގޮތަށް އަމަލުކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ. ސްޓޭންޑާ
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މައުލޫމާތު އަޅާބެލުން 2.7
އައި.އޭ.އެސް. 01 މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭންކުން އެކައުންޓިންގ ގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ކުރީގެ މާލީ އަހަރުތަކާއި 

އެއްގޮތަށެވެ. ހާމަކުރެވޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހާމަކުރާ ގޮތާއި އެއްގޮތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އަޅާކިޔޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު 
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ނޯޓު ނަންބަރު 2.13 ގައި މާލީ ބަޔާންތައް ހާމަކުރާ ގޮތާއި އެއްގޮތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އަޅާކިޔޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

އެކައުންޓިންގގެ މުހިއްމު އަންދާޒާތަކާއި ނިންމުންތައް 2.8
ރޑްސް އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތީން ނިންމުންތަކާއި، އަންދާޒާތައް ކުރުމަށް  ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓެންޑާ

މެނޭޖްމެންޓަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ.

މިގޮތުން މިނޯޓަކީ ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގެ އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީ އަދި އާމްދަނީ އާއި ހޭދައިގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ އަދަދުތަކަށް އަސަރުކުރުވަނިވި 
އަންދާޒާތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ. މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ ތަފްސީލު އެކަންކަމާ ގުޅޭ ނޯޓްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އެސެޓްތަކާ ލައިބިލިޓީ އަދި އާމްދަނީ އާއި 

ހޭދައިގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާ އަދަދުތަކަށް ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ކުރާ އަސަރު އަދި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ގެންދިޔުން 2.8.1
ބޯޑުންވަނީ ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށްދިއުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރިތޯ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތަކާއިމެދު ޑިރެކްޓަރުން 

ތިއްބެވީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންނެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ، ބޭންކު ބަނގުރޫޓުވެ ހުއްޓާލަންޖެހޭފަދަ ބޮޑު ކަމެއް މިވަގުތަށް ބޯޑަށް ފާހަގަވެފައިވެސް ނެތްމެއެވެ. އެހެންކަމުން 
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ މިވިސްނުމުގައެވެ.

މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު 2.8.2
މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގަކީ މައި )އެންމެ ފައިދާކުރުވަނިވި( ބާޒާރެއްގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އަގުކުރެވޭ ތާރީޚުގައި މިހާރުގެ ބާޒާރުގެ ހާލަތުގައި 
)އެއީ، އެގްޒިޓް ޕްރައިސް ނުވަތަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް( އެސެޓެއް ވިއްކާލުމުން ލިބޭ އަގު ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޭންޖެހޭ އަގެވެ. 

އަގުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސީދާ ހިސާބުކުރެވޭ އަގަކަށްވިއަސްމެއެވެ. މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ހަމަ 
ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ނޑައަޅާނީ އަގުކުރާ މޮޑެލްތައް ހިމެނޭ އަގުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަ އަގު ހިނގަމުންދާ ބާޒާރުގެ ތެރެއިން ދެނެނުގަނެވޭނަމަ، އަގު ކަ

މި މޮޑެލްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ މައުލޫމާތަކީ ބާޒާރުން ލިބެންހުރި މައުލޫމާތެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ފީސިބަލް ނޫން ކަމަކަށްވާނަމަ، ހަމަ އަގު 
ނޑައަޅާ ކަންތައްތަކާއި ކުރާ އަންދާޒާތަކުގެ ތެރޭގައި ލިކުއިޑިޓީ އާއި މޮޑެލްއަށް ބޭނުންވާ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަންދާޒާތައް ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ކަ ކަ

މައުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ކްރެޑިޓް ރިސްކް )ބޭންކުގެ އަދި އެހެނިހެން ބޭންކުފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ(، ފަންޑިންގ ވެލިއު އެޖަސްޓްމެންޓް، ކޮރިލޭޝަން އަދި އަގުތަކަށް 
ބަދަލުއަންނަ ގޮތްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ. މާލީ ވަސީލަތްތައް އަގުކުރުމާއި ބެހޭ ތަފްސީލު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓު 33 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  

ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ )އީ.ސީ.އެލް( އެލަވެންސް މިންކުރެވިފައިވާ ޮގތް 2.8.3
މާލީ އެސެޓްތަކުގެ އީ.ސީ.އެލް މިންކުރެވިފައިވަނީ އެމޯޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ. އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި ހޯދުމަށްޓަކައި އުނދަގޫ މޮޑެލްސްތަކެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. 
ހަމައެއާއި އެކު ކުރިމަގުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި ދަރަނީގެ ހާލަތުގެ )ކަސްޓަމަރުންނަށް ނުދެއްކިދާނެފަދަ ލޯންތައް އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް( 
އަންދާޒާތައް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އީ.ސީ.އެލް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އަންދާޒާތަކާއި، ޓެކްނިކްސް އަދި އިތުރު ތަފްސީލު ނޯޓް ނަމްބަރު 34.4.3.3 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ނޑު އަސާސްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް  މީގެ އިތުރުން މި ނޯޓުގައި ކުރިމަގުގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި ދަރަނީގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އީ.ސީ.އެލް ގެ މައިގަ
އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.

އީ.ސީ.އެލް މިންކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ނިންމުންތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
 ްނޑައެޅުނ ނޑު ތަކެއް ކަ ކްރެޑިޓް ރިސްކު އިތުރުވަމުން ދާވަރު ބެލުމަށް މިންގަ

 ްއީ.ސީ.އެލް މިންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިންމުންތަކާއި މޮޑެލްސްތައް ބޭނުންކުރުނ

 ްނޑައެޅުނ ކުރިއަށް ލަފާކުރެވޭ ހާލަތްތަކާއި ގުޅޭ ވެއިޓިންގސް އަދި އޭގެ އަދަދާއި އެއާއި ގުޅޭ އީ.ސީ.އެލް. ކަ

 ްނޑައެޅުނ މާލީ އެސެޓްތައް އެއް ގޮތް ގްރޫޕްތައް ކަ

ބޭންކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އަންދާޒާތަކާއި ތަފްސީލްތައް ނޯޓް ނަމްބަރު 34.4.3 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޕްޮރޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ހަމަ އަގު 2.8.4
ނޑައެޅިފައިވަނީ މުސްތަޤީލު އަގުކުރުމުގެ  ބޭންކުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން މިލްކިއްޔާތު އަގުކުރެވިފައިވަނީ އެތަކެތީގެ ހަމައަގުގައެވެ. އިމާރާތްތަކުގެ ހަމައަގު ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ބާޒާރުގައި މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ހުންނަ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކުރެވެއެވެ. މާހިރުން މެދުވެރިކޮށެވެ. އިމާރާތްތަކުގެ ހަމައަގު ކަ
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތު 2.8.5
ނޑުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލް، ކޮންމެ  ބޭންކުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން މިލްކިއްޔާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަކާއި އަގު އަދި ބަލަށްކެ
ނޑުތައް ޚިޔާރުކުރަނީ  އަހަރެއްގެވެސް ރިޕޯރޓިން ތާރީޚުގައި މުރާޖަޢާ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން އަންދާޒާކުރެވޭ އަގު ކަނަޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ތަފާތު އެކި މިންގަ

ކުންފުނިން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމުން، މި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ޔަގީންކަން ނުދެމެހެއްޓެއެވެ.

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖެންސީތައް 2.8.6
އެކިބާވަތުގެ ލައިބިލިޓީތަކުގެ އަދަދު ހިމަނާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރިސްކް އެކުލުވޭ ގޮތަށެވެ. ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއަކީ އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ 
ޒިންމާތަކެކެވެ. އެޒިންމާތައް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ދިމާވެދާނެ ހާލަތެއް ނުވަތަ މިހާރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް، 
އެއިން ލިބޭނެ އިޤްތިސާދީ މަންފާއެއް ފެންނަން ނެތުން ނުވަތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް މިންނުކުރެވޭނަމައެވެ. ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތައް ބެލެންސް ޝީޓުގައި 

ހިމެނިފައި ނުވިނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަނޫންނަމަ، ވާނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ.

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް 2.9

އެޯމޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގު އަދި އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

އެމޯޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގަކީ މާލީ އެސެޓްތައް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީތައް އޭގެ ހަމަ އަގުގައި މިންކޮށް ، ރިޕޭމެންޓް އަދަދު އުނިކޮށް، އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 
މެތަޑް ބޭނުން ކޮއްގެން އެމޯޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގު އެއްކޮށް، މާލީ އެސެޓްގެ ހަމަ އަގާއި މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިންނަ އަގުގެ ތަފާތު، ލިބިދާނެ ގެއްލިމަކަށް ބަލާ 

ނޑުމަށް ފަހު  އުނިކުރުން ނުވަތަ އެއްކުރުމެވެ. ކެ

އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް މާލީ އެސެޓްތައް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭ މުއްދަތުގައި ގެންދެވޭ މާލީ 
އެސެޓްތަކުގެ އަދަދު ) އެއީ އިމްޕަޔާރމެންޓް އެލަވެންސް ނުހިމަނާ އެމޯޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގު( ނުވަތަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް އެމޯޓައިޒް ކުރެވިފައިވާ އަގެވެ. އިފެކްޓިވް 
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ހިސާބުކުރުމުގައި ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުން ހިމަނާފައި ނުވި ނަމަވެސް މުއާމަލާތްތަކުގެ އަގު، ޕްރިމިއަމް ނުވަތަ ޑިސްކައުންޓް އަދި ދައްކާފައިވާ 

ފީތައް، މީގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ފީތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭންކުން ކުރިމަގަށް ލަފާކުރެވޭ ދައުރުވާ ފައިސާގެ އަންދާޒާތައް ހެދުމުގައި މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ނުވަތަ ލައިބިލިޓީ ތަކުގެ ހަމައަގަށް ބަދަލުގެނެވުމުގައި އެފެކްޓިވް 
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުން ކޮށްގެން އަންދާޒާކުރެވޭ ޑިސްކައުންޓަށް ރިއާޔަތްކުރެވެއެވެ. އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގައި 

ހިމެނިފައިވާނެވެ.  

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ މާލީ އެސެޓްގެ ގްރޮސް ކެރިއިން އަދަދަށް، އެފެކްޓިވް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެޕްލައި ކޮށްގެންނެވެ، މީގެ ތެރޭގައި 
ރޑް )ނުވަތަ “ފިޔަވަހި 3”( ވެފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް ނުހިމެނެއެވެ. މިފަދަ މާލީ އެސެޓްތަކަށް  އުފެދުމުގައި އިމްޕެއަރ ނުކޮށް، ނަމަވެސް ފަހުން ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ
އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބު ކުރެވިފައި ވަނީ ޙަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމާ ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ނިސްބަތުން ޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުންނެވެ. )އެއީ 

ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ލޮސް ޕްރޮވިޝަން އުނި ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.(

އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭ ވަގުތު އަދި މިންކުރުން

މާލީ އެސެޓް އަދި މާލީ ލައިބިލިޓީ ވަޒަންކުރެވެނީ ބޭންކުން އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއް ޚަސްމަކަށްވުމުންނެވެ. ޢާންމު އުސޫލުން ގަނެ ވިއްކާ މާލީ އެސެޓްތައް ވަޒަން 
ކުރެވެނީ މުޢާމަލާތް ކުރާ ތާރީޚް ގައެވެ. އެއީ ބޭންކްއިން ގަނެ ވިއްކުމަށް ޖާމިނުވާ ތާރީޚުގައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭ ވަގުތު ، ބޭންކްއިން މާލީ އެސެޓް އަދީ މާލީ ލައިބިލިޓީސްތައް މިން ކުރެވޭނީ އޭގެ ހަމައަގަށް އުނި އިތުރު ކޮށްގެންނެވެ. 
ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން އަގުކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓިތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ހުރިހާ މާލީ ވަސީލަތްތައް އަގުކުރެވޭނީ، އެވަސީލަތެއް 

ގަތުމަށް ސީދާ ޚަރަދުވި އަދަދު ނުވަތަ އެ މާލީ ވަސީލަތެއް ދޫކުރުމަށް ދިޔަ ފީ އަދި ކޮމިޝަން ފަދަ ޚަރަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން 
އަގުކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓިތައް ގަތުމަށް ޚަރަދުވި ޢަދަދު، ޚަރަދު ހިސާބު ކުރެވުނީ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު 

ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، ވަގުތުން ޙަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމާ ޖެހޭ އަދަދުން މިންކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓް ތަކާއި ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުން )އެފް.
ވީ.އޯ.ސީ.އައި( މިންކުރެވިފައިވާ ޑެބްޓް ވަސީލަތްތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ލޮސް އެލަވަންސް )އީ.ސީ.އެލް( ނޯޓް  34.4.3ގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ވަޒަންކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެސެޓެއް އުފެދިގެން އަންނައިރު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރޭގައި އެކައުންޓިންގ ލޮސް ވަޒަން 
ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ .
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލީ އެސެޓް އަދި މާލީ ލައިބިލިޓީސް ތަކުގެ ހަމަ އަގު ފުރަތަމަ ހިސާބު ކުރެވުނުއިރު މުޢާމަލާތް ކުރި އަގާއި ތަފާތުވާނަމަ، ބޭންކުން އެތަފާތު ވަޒަންކުރާނީ ތިރީގައި 
މިވާ ފަދައިންނެވެ. 

ހ. ހަމަ އަގު ކަޑައެޅުމުގައި އެއްވައްތަރެއްގެ އެސެޓް ނޫނީ ލައިބިލިޓީތައް، ހަރަކާތްތެރި ބަޒާރެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވިއްކާ އަގުން ހެކިދޭނަމަ )އެއީ ފެންވަރު 
1 އިންޕުޓް( ނުވަތަ ބެލޭނެ ބާޒާރަކުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން އަގުކުރާ ގޮތަކަށް ބިނާވެފައިވާނަމަ، އެ ތަފާތު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ވަޒަން 

ކުރެވޭނެއެވެ. 
ށ. މި ނޫން އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި، އެތަފާތު  ވަޒަންކުރުގައި ލަސްކޮށް އަދި ލަސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވަޒަން ކުރެވޭނެ ވަގުތެއް 

ކަޑައެޅިފައިވަނީ ވަކިވަކިންނެވެ. އެއީ ވަސީލަތުގެ އުމުރަށް ބަހާލެވި، އެ ވަސީލަތެއްގެ ހަމަ އަގު ބާޒާރުގައި ބެލޭނެ ގޮތަކުން ދެނެގަނެވެންދެން ފަސްކުރެވިފައި ނުވަތަ 
އަގުދެއްކުމުގެ ތެރެއިން ޢަގުދު ކުރެވިގެންނެވެ.

މާލީ އެސެޓް ތައް 2.9.1

)	(  ބައިކުރުމާއި މިންކުރުން

ބޭންކްއިން 1 ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން އައި.އެފް.އާރ.އެސް 9 ބޭނުންކުރަން ފަށައި، އަދި މާލި އެސެޓްތައް ބައި ކުރެވިފައިވަނީ އަންނަނިވި މިންކުރާ 
ބައިތަކަށެވެ.
 ުޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމާ ޖެހޭ ޢަދަދ

 ުފުރިހަމަ ޢާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ހަމަ އަގ

ޑެބްޓް އަދި އިކުއިޓީ ވަސީލަތްތައް ބައިކުރެވޭ މިންގަޑުތައް ތިރީގައި މި ވަނީ އެވެ.

ޑެބްޓް ވަސީލަތްތައް

ޑެބްޓް ވަސީލަތް ތަކަކީ އެ ވަސީލަތެއް ވިއްކި ފަރާތުގެ ނަޒަރުގައި މާލީ ލައިބިލިޓީ އޮތްކަމަށް މާނަ ކުރެވޭ ވަސީލަތްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލޯނު، ސަރުކާރު އަދި 
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ބޮންޑް އަދި ފެކްޓަރިންގ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަބުރާ ރައްދު ނުކުރެވޭގޮތައް ކްލައިންޓް އަތުން ގަނެފައި ހުންނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން 

ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ހިމެނޭ ވަސީލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.
ޑެބްޓް ވަސީލަތްތައް ބައިތަކަށް އެޅުމާއި މިންކުރުން ބިނާވެގެން ވަނީ 

)	( އެސެޓްތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ  ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އުސޫލް އަދި
)		( ކޮންޓްރެކްޓް ގެ ދަށުން އެސެޓް އިން ފައިސާ ލިބިދޭ ހަމަތައް

މި ސަބަބުތަކަށް ބިނާކޮށް ، ބޭންކް އިން ޑެބްޓް ވަސީލަތްތައް، އަންނަނިވި މިންކުރާ ތިން ބައިންކުރެ ބަޔަކަށް އެޅިފައިވާނެއެވެ.

  ާޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމަ ޖެހޭ ޢަދަދު:  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްއަކަށް ވެފައި، ދައުރުވާ ފައިސ
ނިސްބަތްވަނީ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކޭ ފައިސާއަށް )‘އެސް.ޕީ.ޕީ.އައި’( ވެފައި، އަދި އެފް.ވީ.ޕީ.އެލް 

ގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަ މިންކުރެވޭނީ އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމަ ޖެހޭ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. ނޯޓް 34.4.3 ގައި ވަޒަން ކުރެވި 
މިންކުރެވިފައި ވާ ގޮތަށް، ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަދަދުން މި އެސެޓްތަކުގެ ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށް ބަދަލު ގެނެވުނެވެ. 

މި މާލީ އެސެޓްތަކުން ލިބުނު ޢާމްދަނީ ވާނީ ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ ޢުސޫލުން ‘އިންޓްރެސްޓް އާމަދަނީ” ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެވެ.

  ްފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް ބިނާ ޮކށްފައިވާ ހަމަ އަގު )އެފް.ވީ.ޯއ.ސީ.އައި(: މާލީ އެސެޓްތައް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށ
އަދި ވިއްކާލުމަށް ކަމަށްވެފައި، ދައުރުވާ ފައިސާ ނިސްބަތްވަނީ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކޭ ފައިސާއަށް 

ވެފައި، އަދި އެފް.ވީ.ޕީ.އެލް ގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަ މިންކުރެވޭނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް ބިނާ ކޮށްފައިވާ ހަމަ އަގަށް )އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި( 
ބިނާކޮށްގެންނެވެ. ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށް އަންނަބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވަނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ތެރެއިންނެވެ. ނަމަވެސް އިމްޕެއަރމަންޓް ފައިދާ 
އާއި ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމުގައާއި، އިންޓްރެސް އާމްދަނީ އާއި ބޭރުފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ވަސީލަތުގެ ޚަރަދު 
އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމަ ޖެހޭ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު ވަޒަން ކުރެވިފައިވަނީ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މާލީ އެސެޓް އެއް މާލީ ބަޔާނުން 

އުނިކުރެވިއްޖެނަމަ ކުރިންސުރެ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަޒަން ކުރެވިފައިވާ ގެއްލުމާއި ފައިދާ އިކުއިޓީ އިން ނެގުމަށްފަހު އަލުން ފައިދާ 
އާއި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ‘ނެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އާމްދަނީ’ ގެ ދަށުން ވަޒަން ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ފަދަ މާލީ އެސެޓް ތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ 

ހިމެނިފައިވަނީ ‘އިންޓްރެސްޓް’ އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އުސޫލް: ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އުސޫލުން ދައްކާދެނީ ބޭންކްއިން ދައުރުވާ ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް އެސެޓްތައް މެނޭޖްކުރެވޭ ގޮތެވެ. މި 
ގޮތުން، ބޭންކްގެ މަޤްސަދަކީ އެސެޓުން ހަމައެކަނި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުންތޯ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމާއި އެކު އެސެޓް 

ވިއްކާލައިގެން ފައިސާލިބިގަތުންތޯ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އިސްވެ ދެންނެވުނު އެއްވެސް މަޤްސަދަކަށް ނުފެތޭނަމަ )މިސާލަކަށް މާލީ އެސެޓް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި 
ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ(،  އެފަދަމާލީ އެސެޓް އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ގޮތުގައި ވަޒަން ކުރެވި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން މިންކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
އެސެޓް ގްރޫޕްއެއްގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އުސޫލް ކަޑައެޅުމަށް ބެލެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ލިބިގަތުން ކުރިން ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާގޮތް، އެސެޓްގެ 
ފެންވަރު ބެލުމާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ މުހިންމު މީހުނަށް ރިޕޯޓްކުރެވޭ ގޮތް، ރިސްކްތައް ބެލުމާއި މެނޭޖް ކުރެވޭގޮތާއި މެނޭޖަރުންނަށް ބަދަލު ދެވޭ ގޮތް ހިމެނެއެވެ. 

މިސާލަކަށް، މޯގޭޖް ދަރަނި ފޮތަށް ބޭންކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އުސޫލަކީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ހިފެހެއްޓޭ އަދި އޭގެ ސަބަބުން މާލީ ބަޔާނުން 
އުނިނުކުރެވުމެވެ. މީގެ އަނެއް މިސާލަކީ ލިކުއިޑިޓީ ޕޯޓްފޯލިއޯ އެސެޓް ތަކެވެ. އެއީ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އަދި އާއްމު އުސޫލުން 
ނަމަ ހިމެނޭނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމާއި އެކު އެސެޓް ވިއްކާލައިގެން ފައިސާލިބިގަނެވޭ ވިޔަފާރި އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެއްކޮށް މެނޭޖްކުރެވޭ، ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ފައިދާ 
ނަގާ ކަމުގެ ހެކި ދައްކާދޭ މާލި ވަސީލަތް ތަކުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދަ ސެކިއުރިޓީޒް ‘އެހެނިހެން’ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވި 

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ހަމަ އަގުގައި މިންކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އެސް.ޕީ.ޕީ.އައި: ވިޔަފާރި އުސޫލަކީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބިގަތުމާއި އެކު އެސެޓް 
ވިއްކާލުން ކަމަށް ވާނަމަ، މާލީ ވަސީލަތުގެ ދައުރުވާ ފައިސާ ނިސްބަތްވަނީ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކޭ ފައިސާ )‘އެސް.ޕީ.ޕީ.އައި’( 

ތޯ ބޭންކުން ބަލާނެއެވެ. މިކަން ބެލުމުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިގަނެވޭ ފައިސާ އަކީ  އެންމެ އާދައިގެ ފައިސާ ދޫކުރާ އެސޫލާއި އެއްހަމަ އުސޫލެއްތޯ 
ބޭންކުން ބަލާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޓްރެސްޓްގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ޓައިމް ވެލިއު އޮފް މަނީ، ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި އެންމެ އާދައިގެ ފައިސާދޫކުރާ އުސޫލުގެ 
ތެރޭ ހިމެނޭ ރިސްކްތަކާއި އެންމެ އާދައިގެ ފައިސާ ދޫކުރާ އުސޫލްތަކުގެ ދަށުން ނެގޭ ފައިދާގެ ގެ މަރޖިން އާ އެއްހަމަ ތޯ ބެލޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާ އެއްގެ 
ސަބަބުން އެންމެ އާދައިގެ ފައިސާ ދޫކުރާ އުސޫލްތަކާ ތަފާތު ރިސްކަށް ނުވަތަ ވޮލަޓިލިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނަމަ، އެފަދަ މާލީ އެސެޓް ބެހިފައިވަނީ އަދި މިންކުރެވިފައިވަނީ 

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރޭން ހަމަ އަގުގައެވެ.

ބޭންކްއިން ޑެބްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް އަލުން ބައިބަޔަށް އަޅާނީ ހަމަ އެކަނި އެފަދަ އެސެޓްތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވިޔާފާރިކުރުމުގެ އުސޫލައް ބަދަދު 
އަންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. އަލުން ބައިބަޔަށް އެޅޭނީ އެފަދަ ބަދަލެއް ގެ ފަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށޭ މާލީ ބަޔާނުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ހިސާބުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއްނުވެއެވެ.

އިކުއިޓީ ވަސީލަތްތައް

އިކުއިޓީ ވަސީލަތްތަކަކީ އެ ވަސީލަތެއް ވިއްކި ފަރާތުގެ ނަޒަރުގައި އިކުއިޓީގެ މާނައަށް ފެތޭ ވަސީލަތްތަކެވެ. އެއީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާދައްކަން ނުޖެހޭ، 
ވިއްކި ފަރާތުގެ ނެޓް އެސެޓްގައި ރެސިޑުއަލް އިންޓްރެސްޓްއެއް އޮންނަކަމަށް ހެކިދޭ ވަސީލަތްތަކެވެ. އިކުއިޓީ ވަސީލަތްތަކުގެ މިސާލު ތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭސިކް އާއްމު 

ހިއްސާ ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކްއިން ހުރިހާ އިކުއިޓީ ވަސީލަތްތަކެއް ފަހުން މިންކުރަނީ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ބިނާކުރެވޭ ހަމަ އަގުގައެވެ. ނަމަވެސް ބޭންކްގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ 
ފަރާތުން، ފުރަތަމަ ބޭންކްއަށް ބަލާގަނެވޭވަގުތު ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް، ފުރިހަމަ އާމަދަނީއަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ހަމަ އަގުން ވަޒަންކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓީ ވަސީލަތްތައް 

ނުހިމެނެއެވެ. ބޭންކުގެ ސިޔާސަތަކީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާ ނެރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ނޫންނަމަ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށްފައިވާ 
ހަމަ އަގުން ވަޒަން ކުރުމެވެ. މި ގޮތައް ޚިޔާރު ކޮށްފިނަމަ، ހަމަ އަގުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އެހެނިހެން ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަޒަންކޮށް 

އަދި ފަހުން ފައިދާ ނޫނީ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި، ވިއްކާލުން ހިމެނޭގޮތައް އަލުންބަހައެއްނުލެވޭނެއެވެ. ހަމަ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ވަކިން އިމްޕެއަރމަންޓް ގެއްލުން )އަދި 
އިމްޕެއަރމަންޓް ގެއްލުން އަނބުރާ ގެންނައިރު( ބަޔާނެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ލިބޭ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބޭންކަށް އެ ފައިދާ ލިބުމުގެ 

ހައްދު ގާއިމް ވުމަށްފަހު ވަޒަން ކުރެވެމުންދާނީ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ބިނާވެފައިވާ ހަމައަގުގައި މިންކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހިމެނިފައިވާނީ ވިޔަފާރީގެ ސާފު 
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނުގައެވެ.

)		(  އިމްޕެއަރމަންޓް

ޚަރަދު އަހަރުތަކަށް ބަހާލީމާ ޖެހޭ އަދަދުންނާއި ފުރިހަމަ އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ހަމަ އަގުން ނެގިފައިވާ ޑެބްޓް ވަސީލަތްތަކާއި ލޯން  ކޮމިޓްމަންޓް އާއި މާލީ 
ޔަގީންކަންދޭ އެއްބަސްވުންތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވުމުގެ ސަބަބުން  ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ގެއްލުން )އީ.ސީ.އެލް(، ބޭންކްއިން ކުރިމަގަށް ބަލާ މިންގަޑުތަކެއްގެ އަލީގައި 

ދެނެގަނެވެއެވެ. ބޭންކުން ކޮންމެ މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚެއްގައި ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެއެވެ. އީ.ސީ.އެލް މިންކުރުމުން ދައްކައިދެނީ 

 ،ްއަތުވެދާން ތަފާތު ނިމުން ތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ވަކި ކޮޅަކަށްނުޖެހޭ އަދި ފުރުސަތުގެ މައްޗައް ބަރުދަންކުރެވޭ އަދަދެއ

 ިޓައިމް ވެލިއު އޮފް މަނީ އަދ

  ިޤަބޫލުކުރެވޭ އަދި ބޭނުންހިފޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ޙަރަދަކާއި މަސައްކަތަކާއި ނުލާ، ކުރީގަ ހިގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި، މިހާރުގެ ހާލަތާއި އަދ
މުސްތަޤްބަލްގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު، މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގައި ލިބެން ހުރިކަން
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު މިންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް ނޯޓް 34.4.3 ގައި ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

)			(  ޯލންތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ބޭންކްއިން ބައެއްފަހަރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި މެދު އަލުން މަޝްވަރާ ކުރެވި ނުވަތަ އެއްބަސް ވުމުގެ ފައިސާ ދައުރުވާނެ ގޮތަށް ބަދަލު ތަކެއް 
ގެނެސްދާނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި، އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު މާއްދާތަކާއި ބަދަލު ކުރެވުނު މާއްދާތަކާއި މުހިންމު ތަފާތުތަކެއް ހުރިތޯ ބޭންކްއިން ދެނެގަންނާނެއެވެ. 

ބޭންކްއިން މި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްހިމެނެއެވެ.

  ިލޯނު ނެގި ފަރާތުން މާލީ ދަތިތަކެއްގައި އުޅޭނަމަ، ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަވ
ޢަދަދަކީ ލޯނު ނެގި ފަރާތަށް ދެއްކޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދަކަށް ވުން.

  ަމުހިންމު އިތުރު މާއްދާއެއް، މީގެ ތެރޭގައި ފައިދާ ބަހާ ނުވަތަ އިކުއިޓީއަށް ބިނާވެފައިވާ ފައިދާއަކުން ލޯނުގެ ރިސްކް ބަޔާނަށް ބަދަލު އަންނާނެފަދ
މާއްދާއެއް ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުން.

  ުލޯނު ނެގި ފަރާތުން މާލީ ދަތިކަމުގައި ނޫލޭ ހާލަތުގައި ލޯނުގެ މުއްދަތައް ގެނެވޭ މައިގަޑު ބަދަލ

 ުއިންޓްރެސްޓް ރޭޓްއަށް ގެނެވޭ މައިގަޑު ބަދަލ

 .ްލޯނު ފުރަތަމަ ދޫކުރި ފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއަކަށް ބަދަލު ކުރުނ

  ުރަހުނެއް އިތުރުކުރުން، އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއް އިތުރުކުރުން ނުވަތަ ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްމަންޓްގެ ސަބަބުން ލޯނުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަށް މައިގަޑ
ބަދަލެއް އައުން.

ލޯނުގެ މާއްދާތަކަށް މައިގަޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، ބޭންކުން އަސްލު މާލީ އެސެޓް ޑީރިކޮގްނައިޒް ކޮށް އާ އެސެޓްއެއް ހަމަ އަގުގައި ވަޒަން ކުރެވި އަދި 
ނިސްބަތުން ޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ އުސޫލުން އަލުން އެސެޓް ހިސާބު ކުރެވޭނެއެވެ.  އަލުން މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެވުނެ ތާރީޚު އެއީ އިމްޕެއަރމަންޓް ހިސާބު 
ކުރުމުގައި، ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަށް މައިގަޑު އިތުރުވުމެއް އައިކަން ހޯދުން ހިމެނޭގޮތަށް ފުރަތަމަ ބޭންކްއަށް ބަލާގަނެވެނު ތާރީޚްކަމަށް ބަލާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް،  
ވަޒަންކުރެވުނު އާ މާލީ އެސެޓް ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވުނު އިރު ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަރ ވެފައިވޭތޯވެސް ބޭންކުން ބަލާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޝްވަރާކުރަން ޖެހުނު 
ހާލަތު މެދުވެރިވީ ލޯނު ނެގިފަރާތުން ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެވުނު ގޮތައް ފައިސާނުދެއްކިގެން ކަމުގައިވާނަމައެވެ. ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ އަދަދުގައިވާ ތަފާތުތައް ފައިދާގެ 

ގޮތުގައި އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޑީރިކޮގްނައިޒް ކުރެވޭ ހާލަތުގައި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ވަޒަން ކުރެވުނެވެ.

މާއްދާތަކުގައި މައިގަޑު ތަފާތުތަކެއް ނެތް ނަމަ،  އަލުން މަޝްވަރާ ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަދަލު ގެނެވުމުގެ ސަބަބުން ޑީރިކޮގްނައިޒް ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. އަދި 
ގްރޮސް ކެރިޔިން އަދަދު އަލުން ހިސާބު ކުރުމުގައި މާލީ އެސެޓްގެ މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު ފައިސާ ދައުރުވާގޮތަށް ބަލައި އަދި ބަދަލުގެނެވުނު ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އާމްދަނީ 

އާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ވަޒަން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އާ ގްރޮސް ކެރިޔިން އަދަދު އަލުން ހިސާބުކުރެވުނީ ފުރަތަމަ ނިސްބަތުން ޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ގެ އުސޫލުން 
ބަދަލު ގެނެވުނު ދައުރުވާ ފައިސާ ޑިސްކައުންޓް ކޮށްގެންނެވެ.

މާލީ އެސެޓް ތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ގެއްލުމުގެ )އީ.ސީ.އެލް( ހިސާބު ކުރެމަށް އައި ބަދަލު ތައް ނޯޓް 34.4.7 ގައި ކިޔާދެވިފައި 
ވާނެއެވެ.

)		( ތަފާތެއް ނުގެންނަ ހާލަތެއްގައި ޑީރިޮކގްނައިޒް ކުރުން

މާލީ އެސެޓެއް ނުވަތަ އެސެޓެއްގެ ބަޔެއް ޑިރިކޮގްނައިޒް ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެސެޓްއިން ދައުރުވާ ފައިސާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ 
ބަދަލުކުރުމުން އަދި )	( ބޭންކްއިން މިލްކުވެރިކަމުން ލިބިދޭ މައިގަޑު ހުރިހާ ހިރާސް އަކާއި ފައިދާއެއް ނަގުލު ކުރުން ނުވަތަ )		( ބޭންކްއިން މިލްކުވެރިކަމުން ލިބިދޭ 

މައިގަޑު ހިރާސް އަކާއި ފައިދާއެއް ނަގުލުނުކޮށް އަދި ހިފެހެއްޓިފައި ނުވުން އަދި ބޭންކްއިން އެސެޓްގެ ކޮންޓްރޯލް ހިފެހެއްޓިފައި ނުވުމެވެ. 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބިދޭ ފައިސާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ހިމެނޭ ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ފައިސާ އެހެން ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ،  އަދި މައިގަޑު 
ހުރިހާ ހިރާސް އަކާއި ފައިދާއެއް ނަގުލު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަށް ބޭންކްއިން ވަދެފައިވާނެއެވެ. މިފަދަ މުޢާމަލާތް ތައް “ޕާސް ތްރޫ” ނަގުލުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވި، 

އަންނަނި ހާލަތްތަކުގައި ޑީރިކޮގްނައިޒް ވާނެއެވެ.  ބެންކްއިން އިން؛

 ްއެއްވަރުގެ ޢަދަދުތަކެއް އެސެޓްއިން ލިބުމުން މެނުވީ ފައިސާދައްކަން ޒިންމާވާން ނުޖެހުނ

 ްވިއްކާލުމާއި ރަހުނު ކުރުން މަނާ ވެފައި ވުނ

 ްއެސެޓްގެ ފަރާތުން ލިބިގަނެވޭ ފައިސާ އެއްވެސް މާއްދީ ލަސްކުރުމެއްނެތި ޖަމާކުރުމަށް ޝަރުތުކުރެވިފައިވުނ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި )ހިއްސާ އަދި ބޮންޑް( އާއްމުކޮށްބޭނުންކުރާ އަލުން އަބުރާގަންނަ އެއްބަސްވުމެއްގެ  ދަށުން ހުށަހެޅޭ އަދި ސެކުރިޓީއެއް ލެންޑްކޮށް އަދި ބޮރޯކުރެވޭ 
މުޢާމަލާތް ތައް ޑީރިކޮގްނައިޒް އެއްނުކުރެވެއެވެ. އެއީ އަބުރާގަތުމަށް ކުރިން ކަޑައެޅިފައިވާ އަގުގެ ސަބަބުން މައިގަޑު ހުރިހާ ހިރާސް އަކާއި ފައިދާއެއް ބޭންކްގެ 

އަތްމަތީގައި ވާތީވެ ޑީރިކޮގްނައިޒް ކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާތީވެއެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން މުޢާމަލާތްތަކަށް، ބޭންކްއިން ސަބޯޑިނޭޓަޑް ރެސިޑުއަލް 
އިންޓްރެސް އެއް އޮންނަނަމަ ވެސް މި އުސޫލުން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް 2.9.2

)	( ބައިތަކަށް ބަހާލުމާއި މިންކުރުން

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މާލީ ލައިބިލިޓީތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައި މިންކުރެވޭގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ތިރީގައިވާ ބައިތަކަށް މީގެން އިސްތިސްނާ 
ވެގެންވެއެވެ.

  ިމާލީ ލައިބިލިޓީތައް ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާނުގައި ހަމައަގުގައި : މިފަދައިން ބަހާލެވެނީ ޑެރިވެޓިވްތައް، ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ވިއްކާލުމަށްޓަކައ
ބެހެއްޓިފައި ހުރި މާލީ ލައިބިލިޓީތައް )މިސާލަކަށް ވިޔަފާރި ފޮތުގައިވާ ޝޯޓް ޕޮސިޝަންސް( އަދި ފުރަތަމަ ބަލައިގަނެވޭ ވަގުތު މިފަދައިން 

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅިފައިވާ އެހެނިހެން މާލީ ލައިބިލިޓީތަކެވެ. ލިބިދާނެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ހަމަ އަގުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަ ބައިކުރުމަށް ކަ
މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ފައިދާ އަދި ގެއްލުމުގެ އެއްބައި ހުށަހެޅިފައިވާނީ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާން )މާކެޓް ރިސްކްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބާޒާރުގެ 

ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފިޔަވައި މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މާލީ ލައިބިލިޓީގެ ހަމަ އަގަށް 
އައިސްފައިވާ ބަދަލު( ގައެވެ. އަދި ބާކީ ބައި ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާން )ލައިބިލިޓީގެ ހަމަ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ބާކީ( ގައެވެ. މިގޮތަށް 
ހުށަހެޅޭނީ މިފަދައިން ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން އެކައުންޓިންގ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެ، ނުވަތަ އިތުރުނުވާ ކަމުގައިވަނީނަމައެވެ. އެހެންވެއްޖެ 

ކަމުގައިވާނަމަ ލައިބިލިޓީގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާއާއި ގެއްލުންވެސް ހުށަހެޅޭނީ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަޔާނުގައެވެ.

  ީމާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޑީރެކޮގްނިޝަންއަށް ނުބެލެވޭ އެސެޓްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް ބަލައިގަނެވޭނ
ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ އަދަދުގެ މައްޗަށެވެ. ކުރިއަށް ހުރި މުއްދަތުތަކުގައި މާލީ ލައިބިލިޓީއާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދުތައް 

ބޭންކުން ބަލައިގަނެއެވެ. އަދި 

 )ާމާލީ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުމާއި ލޯން އެއްބަސްވުންތައް )ނޯޓް  2.10 ބައްލަވ

)		(  އުނިކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރުމުން، ނުވަތަ ކެންސަލްވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު  މާލީ ލައިބިލިޓީތައް އުނިކުރަނީ އެލައިބިލިޓީއެއް ނިމިގެންދިއައީމައެވެ. )އެއްބަސްވުމުގައި ކަ
ހަމަވުމުންނެވެ.(

ބޭންކާއި ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި ދެމެދު ކުރިން ވުޖޫދުގައި އޮތް މާލީ ލައިބިލިޓީއެއް، ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއްވާ ޝަރުތުތަކަކާއެކު، ނުވަތަ ކުރިން 
ވުޖޫދުގައި އޮތް ލައިބިލިޓީއެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުން، އެކަމަކީ އަސްލު ލައިބިލިޓީއަށް ނިމުމެއްގެނެސް އާ ލައިބިލިޓީއެއް ބަލައިގަތުން 

ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އައު ޝަރުތު ތަކުގެ ދަށުން ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހު އެފައިސާގެ އަގު މިހާރު ހުންނާނެ 
މިންވަރަށްގެނެސް، ލިބިފައިވާ ފީގެ ތެރެއިން ދައްކާފައިވާ ފީ އުނިކުރުމަށްފަހުގައި އަދި އޮރިޖިނަލް އިފެކްޓިވް އިންޓްރަސްޓް ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހުގައި 
އަންނަ އަދަދު، މާލީ ލައިބިލިޓީއިން ބާކީ ލިބެންހުރި ފައިސާ ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހު އެފައިސާގެ އަގު މިހާރު ހުންނާނެ މިންވަރަށްގެނެސްގެން އަންނަ އަދަދުގެ 

ތަފާތު  %10 އަށް ވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ ޝަރުތުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއްއައިސްފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަސީލަތެއް ނިސްބަތްވާ ފައިސާ، އިންޓްރަސްޓް 
ނޑުތައް އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ފަދަ ކުއަލިޓޭޓިވް ސަބަބު ތަކަށް  ރޭޓުގެ ބާވަތަށް އައި ބަދަލު، އެވަސީލަތެއް ބަދަލުކުރެވޭ އާ މިންގަ
ވެސް ބެލެވިފައިވާނެއެވެ. ދަރަނީގެ ވަސީލަތެއް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެއުމަށްފަހުގައި އެ ވަސީލަތަކަށް ނިމުންއައީކަމަށް ބެލެވޭނަމަ 

ނޑައެޅޭނީ ނިމިގެންދިއުމުން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައެވެ.   މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ  އެއާ ގުޅިގެން ހިނގާ ޚަރަދު އަދި ފީތައް ކަ
ލައިބިލިޓީއެއް ނިމިގެންދިއަކަމަށް ނުބެލެވޭނަމަ ހިނގާ ޚަރަދު އަދި ފީތައް ލައިބިލިޓީގެ ހަމައަގުން އުނިކުރުމަށްފަހުގައި ބަދަލުގެނެވުނު ލައިބިލިޓީގެ ބާކީ މުއްދަތަށް 

އެމޯޓައިޒްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މާލީ ގެރެންޓީގެ އެއްބަސްވުން އަދި ޯލން އެއްބަސްވުންތައް 2.10

މާލީ ގެރެންޓީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ނަގާ ފަރާތަށް ދަރަނީގެ ވަސީލަތުގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން 
ރޑްރާފްޓް އަދި ބޭންކިންގ  ލިބޭ ހާލަތެއްގައި،  ދޫކުރާ ފަރާތުން ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ނަމުގައި، ލޯނު، އޯވަ

ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް  މިފަދަ މާލީ ގެރެންޓީ، ބޭންކް ތަކަށާއި މާލީ އިދާރާތަކަށާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވެނެވެ.  
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލީ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުންތައް އެންމެ ފުރަތަމަ މިންކުރެވޭނީ ހަމައަގުގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހުގައި މިންކުރެވޭނީ ތިރީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކުން އަދަދު ބޮޑުވާނޭ 
ގޮތަކަށެވެ.

 ިގެއްލުމުގެ އެލެވަންސް ގެ އަދަދު )ނޯޓް 34.4.3 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް(؛ އަދ

  ުނޑައަޅާފައިވާ އާމްދަނީގެ އަދަދ ފުރަތަމަ ބަލައިގަތުމުން ލިބުނު ޕްރިމިއަމް އިން އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަ
އުނިކުރުމަށްފަހު

ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުންތައް މިންކުރެވޭނީ ގެއްލުމުގެ އަލަވަންސް އާއި އެއް އަދަދަކަށެވެ. )ނޯޓް 34.4.3 ގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް(. މާކެޓް 
ރޭޓަށް ވުރެ ދަށް އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ އިން ސާފު އަދަދު ދައްކައިގެން ނިންމުމަށް ނުވަތަ އެހެން މާލީ ވަސީލަތެއް ދޫކޮށްގެން ނިންމޭގޮތަށް 

އެއްވެސް ލޯން އެއްބަސްވުމެއް ބޭންކުން ދުލެއްނުކުރެއެވެ.

ލޯން އެއްބަސްވުންތަކާއި މާލީ ގެރެންޓީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ގެއްލުމުގެ އަލަވަންސް ހުށަހެޅޭނީ ޕްރޮވިޜަން ގެ ގޮތުގައެވެ.  ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލޯނުގެ 
ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކޮށް އަދި އިތުރަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަން ހުރި ފައިސާ ވާނަމަ، ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަދި ދޫކުރަން އެއްބަސްވެވިފައި 

ހުރި ފައިސާ އިން ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަކި ވަކިން ބޭންކަށް ހިސާބު ނުކުރެވެވޭ ހާލަތުގައި، ދޫކުރަން އެއްބަސްވެވިފައިވާ ފައިސާ އިން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުން 
ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމާއި އެއްކޮށެވެ. ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ އަދަދުގެ 

ތެރެއިން ލޯނުގެ ހަމައަގަށްވުރެން އިތުރުވާބައި، ޕްރޮވިޜަން ގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ 2.11

ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ޢަމަލުކުރެވޭ ފައިސާއަށް )ދިވެހި ރުފިޔާއަށް( ބަދަލުކޮށްފައި އެވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ.

އަހަރު ނިމުނިއިރު ބޭރު ފައިސާއިންހުރި އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ވަނީ އެދުވަހުގެ މިޑް އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން )ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާ އަގު ގެ އެވްރެޖް( ދިވެހި 
ނޑު ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ތަފާތު ވަނީ ‘ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ’ ގެ  ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި، ބޭންކުގެ މައިގަ

ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައެވެ.

ފައިސާ ނޫންގޮތުގައި ބޭރު ފައިސާއިންހުރި، ގަތް އަގުގައި މިންކުރެވިފައިވާ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް ދިވެހިރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ އެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގި ދުވަހުގެ 
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. ފައިސާ ނޫން ގޮތުގައި ބޭރު ފައިސާއިން ހުރި ހަމައަގުގައި މިންކުރެވިފައިވާ އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީތައް ދިވެހިރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ ހަމައަގު 

ނޑައެޅި ދުވަހުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ. ކަ

ނޑައެޅުނު އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު ނޫން އެހެން ރޭޓެއްގައި  ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި ފައިސާ އިން ހުރި އެސެޓް ތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ކުރިން ކަ
ހިސާބުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފާތު ހިމެނިފައިވަނީ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.

ލީސްތައް 2.12

ލީސް މުއާމަލާތްތަކުގައި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަކީ ބޭންކު ކަމުގައިވަނީނަމަ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ސިޔާސަތު ބޭންކުންވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އައު ސިޔާސަތުގެ 
ތަފްސީލް ނޯޓު ނަންބަރު 2.27.1 ގައި އަދި މި ބަދަލު ގެނެއުމުގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރު ނޯޓު ނަންބަރު 2.13 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.   

ނޑު ރިސްކް އަދި ފައިދާތައް ބަދަލުނުވާހާ ހިނދަކު  31 ޑިސެންބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް، ލީސް މުއާމަލާތްތަކުގައި ބޭންކުން ކުއްޔަށް ހިފާ ހާލަތްތަކުގައި  މައިގަ
ނޑައެޅެނީ އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް އެއްގެ ގޮތުގައެވެ )ނޯޓު 34.4.10(. އޮޕަރޭޓީންގ ލީސްގެގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ )ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތުން  އެ ލީސް މުޢާމަލާތް ކަ

ނޑުމަށްފަހު( ވަނީ ތެދު ރޮނގުގެ އުސޫލުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގައި ހިމަނާފައެވެ. ލިބިފައިވާ އިނާޔަތްތައް ކެ

މާލީ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް 2.13

މިނޯޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 ލީސް އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއިއެކު ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކެވެ. 

ބޭންކުން ވަނީ 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވް އުސޫލުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 ލީސް އަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް 2018 ގެ ހިސާބުކުރެވޭ 
ނޑުގެ ދަށުން ބަދަލު ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން އައު ޤަވާއިދާ  މުއްދަތުގެ އަޅާކިޔާ އަދަދުތައް މިއުސޫލްގެ ޓްރާންސިޝަން ޤަވާއިދުގައި ހުއްދަ ކުރެވޭ މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަލުން ބައިކޮށް އަދި ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ހިމަނާފައިވާނީ ބެލެންސް ޝީޓުގައި އޯޕަނިންގ ބެލެންސް ގެ ގޮތުގައެވެ. އައު އެކައުންޓިންގ 
ސިޔާސަތު ނޯޓު ނަންބަރު 2.27.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއިއެކު ކުރިން އައި.އޭ.އެސް 17 ލީސަސް ގެ ދަށުން  އޮޕަރޭޓިންގ ލީސްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ލީސްތަކަށް 
ލީސް ލައިބިލިޓީ ވަނީ ހިސާބުކުރެވިފައެވެ. މި ލައިބިލިޓީ ހިސާބު ކުރެވިފައިވަނީ ބާކީ ހުރި ލީސް ފައިސާގެ މިހާރުގެ އަގު، 1 ޖަނަވަރީ 2019 އަށް  ކުއްޔަށް ހިފި 
ފަރާތުގެ އިންކްރިމެންޓަލް ބޮރޮއިންގ ރޭޓުން ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ އިންކްރިމެންޓަލް ބޮރޮއިންގ 

ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ލީސް ލައިބިލިޓީއަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ %7.50 އަދި ލީސް ގެ މުއްދަތު 5 އަހަރަށް ވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ %8.00 އެވެ.  ލީސް ގެ މުއްދަތު 5 
އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ޔޫ.އެސް.ޑީ ލައިބިލިޓީއަށް %8.00 އަދި  އެމް.ވީ.އާރް ލައިބިލިޓީ އަށް %8.50 އެވެ.

1 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގައި އެއްވެސް ފައިނާންސް ލީސްއެއް ނެތެވެ. 

އަމަލު ކުރުމުގައި ބޭނުން ޮކށްފައިވާ މިންގަނޑުތައް 2.13.1

ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 އަށް އަމަލު ކުރުމުގައި ބޭންކުން ވަނީ އުސޫލު ތަންދޭ މިންވަރުން ތިރީގައިވާ މިންގަ

  1 .ްނޑައެޅުނ ނޑު ކަ އިމްޕެއަރމަންޓް ރިވިއު ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރީގެ އެސެސްމަންޓް ތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ލީސް މުޢާމަލާތްތަކުގެ އުނދަގޫ މިންގަ
ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މިފަދަ އޮނަރަސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތެވެ.

  ިއޮޕަރޭޓިންގެ ލީސްއައް ދައްކަންޖެހޭ ލީސް ޕޭމަންޓަކީ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެފަދަ ލީސްތައް ބަލާފައިވާނީ ސްޓްރެއިޓް ލައިން ބޭސިސްގައެވެ. އަދ
އެފަދަ ލީސް ޕޭމަންޓްތައް ވާނީ އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައެވެ.

  ަނޑައެޅޭނެ ޚަރަދުތައް ބޭނުން ކުރަން ހުއްދ ފުރަތަމަ އެޕްލިކޭޝަން ތާރީޚުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެމުއާމަލާތަކަށް ކަ
ލިބިފައިވާ މުދާ ހިސާބު ކުރުމުގައި އުނިކުރުން.  

  ާނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވ ލީސް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނުވަތަ ލީސް ޓާމިނޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ލީސްގެ މުއްދަތު ކަ
ގޮތުގައި މައްޗަށް ބިނާކުރުން.

ލީސް ލައިބިލިޓީ ހިސާބުކުރުން 2.13.2

1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 ގެ ދަށުން ހުރި ލީސް ލައިބިލިޓީތަކުގެ ހިނގަމުންދާ އަދަދު އަދި ހިސާބުކުރެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

2019

138,971 އޮޕަރޭޓީންގ ލީސް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުގައި 31 ޑިސެންބަރ 2018 ގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު
136,813 ފުރަތަމަ އެޕްލިކޭޝަން ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް، ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ބޮރޮއިންގ ރޭޓުގެ މައްޗަށް ޑިސްކައުންޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދު
136,813 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ލީސް ލައިބިލިޓީ

އޭގެތެރެއިން:
16,205    ކަރަންޓް ލީސް ލައިބިލިޓީ

120,608    ނޮން-ކަރަންޓް ލީސް ލައިބިލިޓީ
136,813

ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މުދާ ހިސާބުކުރުން 2.13.3

ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ހުރިހާ މުދަލެއް ހިސާބު ކުރެވިފައި ވަނީ ލީސް ލައިބިލިޓީއާ އެއް އަގެއްގައި، 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ބެލެންސް ޝީޓުގައި 
ހިމަނާފައިވާ ލީސް އާގުޅިގެން ކުރިން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ އެކްރޫ ކޮށްފައިވާ ލީސް ފައިސާ އެ އަގުން އުނިއިތުރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ބެލެންސް ޝީޓަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް 2.13.4

އެކައުންޓިންގ އުސޫލަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ތިރީގައިވާ ބެލެންސްޝީޓުގެ ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެވުނެވެ.

 ްބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މުދާ – -/169,402,907 ރުފިޔާ އިތުރުވުނ

 ްމުއްދަތުގެ ކުރިން ދައްކާފައިވާ ލީސް ފައިސާ – -/32,590,141 ރުފިޔާ އިން މަދުވުނ

 ްލީސް ލައިބިލިޓީ – -/136,812,766  ރުފިޔާއިން އިތުރުވުނ

އެގޮތުން 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީއަށް އައި ނެޓް އިމްޕެކްޓް އަކީ ސުމެކެެެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ހިސާބުކުރާން ޮގތް 2.13.5

އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ބޭންކުން އެއްވެސް އެސެޓެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން 
ހިސާބުކުރުމުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ އެސެޓްތައް 2.14

މާލީ އެސެޓްތައް އެޯމޓައިޒްޑް އަގުގައި 2.14.1

ނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެއަށް  އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައި ހިސާބު ކުރެވޭ މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން ނިންމާފައިވާ، ކަ
ނޑައަޅުމަށްފަހު، މިންކުރެވެނީ އެމޯޓައިޒްޑް  ނޑައެޅިފައިވާ ނަން-ޑެރިވެޓިވް މާލީ އެސެޓް ތަކެވެ. މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި ކަ ދައްކަންޖެހޭ އަދި މުއްދަތު ކަ
އަގުގައި، އިފެކްޓިވް އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް އިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެބައި އުނިކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އެމޯޓައިޒްޑް އަގު ހިސާބުކުރެވެނީ، 

މާލީ އެސެޓެއް ގަންނަހިނދު ލިބޭ ޑިސްކައުންޓެއް ނުވަތަ އޭގޭ އަގަށް އިތުރުވިމިންވަރަކާއި ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ގެތެރެއިން ފީ ގެގޮތުގައި ޚަރަދުވި އަދަދު 
ހިމަނައިގެންނެނެވެ. މިބައި ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ “ އިންޓްރެސްޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ” ގެ ގޮތުގައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް 

ހުށަހެޅޭ ހާލަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ “ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް” ގެ ގޮތުގައެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނު އަދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދި އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް މިންކުރުމުގައި ބޭންކުން 
ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއްވޭތޯ ބަލައެވެ.

އެލަވަންސް އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުމުން އެސެޓްގެ އަސްލު އަގު މަދުކުރެވި އަދި ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދު ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 
އިންޓަރެސްޓްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ފައިސާ މިގޮތަށް މަދުކުރެވިފައިވާ އެސެޓްގެ އަގަށް، ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރި މުސްތަޤްބަލުގައި 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާގެ އަދަދު ޑިސްކައުންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ރޭޓުން، އިތުރު ކުރެވެމުންދާނެއެވެ. މި އާމްދަނީ ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާނީ “އިންޓަރެސްޓުން 
ލިބުނު އާމްދަނީ” ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޯލނު އަދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 2.14.1.1

ނޑައެޅިފައިވާ  ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ތިރީގައިވާ އެސެޓްތައް ފިޔަވައި، އެ މާލީ އެސެޓް ހަރަކާތްތެރި ބާޒާރެއްގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާ، ކަ
މިންވަރަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ނަން-ޑެރިވެޓިވް މާލީ އެސެޓްތަކެވެ.

 
  ެނޑައެޅޭ އެސެޓްތަކާއި އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭއިރުވެސް ލިބިދާނ ވަގުތުން ނުވަތަ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އެސެޓްތައް. ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ އެސެޓެއްގެ ހަމައަގު ކަ

 .ްނޑައެޅޭ އެސެޓްތައ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކަށް ބަލައިގަނެވޭއިރުވެސް ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އެސެޓްތަކުގެގޮތުގައި ކަ

 .ްލޯނުގެ އަގު ދަށްވުން ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބަކާއިހުރެ ފައިސާ ބޭންކަށް ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އެސެޓްތައ

ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ހިސާބުކުރެވޭނީ އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައެވެ. މިއީ ލޯނާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ދައްކާފައިވާ ފައިސާ، ޓްރާންސެކްޝަން ޚަރަދު 
ހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުކުރެވޭ އަގެވެ. އޭގެފަހުން އެ މިންކުރެވެނީ ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ އުސޫލުންނެވެ. ލޯނާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ އިންޓްރަސްޓް 

ހިމަނާފައިވާނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި “އިންޓްރެސްޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ”  ގެ ގޮތުގައެވެ. އިންވެސްޓްމެންޓެއް ގެއްލުމަކަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ 
އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ހަމައަގުން އެބައި އުނިކުރުމަށްފަހުގައި ‘ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް” ގެ ގޮތުގައެވެ.

ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ މައުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް 17 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި   2.14.1.2

ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނަޤުދު ފައިސާއާއި، އެހެން ބޭންކުތަކުގައިހުރި ބާކީ އާއި، ވަގުތުން އަދި ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެންހުރި 
ފައިސާއަކީ އޭގެ އަގަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ ރިސްކް ކުޑަ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެމޮޓައިޒްޑް ކޯސްޓް ގައެވެ. ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު މާލީ 
ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް 14 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ފައިސާ ދައުރުވިގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ޑިޕޮސިޓްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މަތީގައި ވާ ގޮތަށެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލީ އެސެޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި )އެފް.ވީ.ޯއ.ސީ.އައި( ހަމައަގުގައި 2.14.2

އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި. ގައި ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލިސްޓުކުރެވި ފައިވާ ހިއްސާ އާއި ލިސްޓުނުކުރާ ހިއްސާ އެވެ. އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި  ގެ ދަށުން 
ހިމަނާފައިވާ ރައްސުލްމާލާ ގުޅޭ ވަސީލަތްތަކަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އަދި ވިއްކާލުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓިފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތަކެވެ. 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ހަމައެކަނި ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓްރަސްޓް އެވެ. ބޭންކުން އެއްވެސް  މިގޮތުން ލިބެންޖެހޭ  ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އެފް.ވީ.ޕީ.އެލް ގެ ގޮތުގައި ކަ

ލޯނެއް އަދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި ގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު، މާލީ ވަސީލަތްތައް ދެން މިންކުރެވޭނީ 
ހަމައަގުގައެވެ. އަގުދުނުކުރެވި ހުރި އާމްދަނީ  އަދި ގެއްލުން ހުށަހެޅިފައިވާނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ރައްސުލްމާލުގެ ގޮތުގައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ޖުމްލަ ފައިދާ އަދި ގެއްލުން ދެން ހުށަހެޅޭނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ‘މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ  ވިއްކާލުމަށްފަހު ކުރިން ރައްސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި ކަ
ސާފު ފައިދާ ނުވަތަ ސާފު ގެއްލުމުގެ’ ގޮތުގައެވެ. ބޭންކުން އެއް ސެކިއުރިޓީގެ ދަށުން ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެންގުޅޭނަމަ ވިއްކާލެވޭނީ ‘ފަސްޓް އިން ފަސްޓް 

އައުޓް ބޭސިސް’ ގައެވެ. މާލީ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ ޑިވިޑެންޑް ހުށަހެޅޭނީ، އެ ފައިސާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހާމަވުމުން ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ‘މާލީ 
ވަސީލަތްތަކުގެ ސާފު ފައިދާ ނުވަތަ ސާފު ގެއްލުމުގެ’ ގޮތުގައެވެ. މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ހުށަހެޅިފައިވާނީ  ރައުސުލްމާލުން އުނިކުރުމަށްފަހު، 

ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ‘ލޯން އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުމުގެ އިމްޕެއަރމަންޓް’ ގެ ދަށުންނެވެ.

އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި ގެ ދަށުންވާ މާލީ ވަސީލަތްތައް ގެއްލުމަށް ހުށަހޅިފައިވާކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ ބޭންކުން ކޮންމެ ރިޕޯޓްކުރާ މުއްދަތެއްގައި ބަލައެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ދަރަނީގެ ވަސީލަތްތައް ގެއްލުމަށް  އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައި ހިމަނާފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތަކާ އެއް ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި ގެ ގޮތުގައި ކަ
ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި ލިބިފައިވޭތޯ  ބޭންކުން ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ އަދަދަކީ އެމޯޓައިޒްޑް އަގު އަދި ހަމައަގުގެ ތަފާތުގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށްވާ ޖުމްލަ ގެއްލުމުން، އެއިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއްލުން އުނިކުރުމަށްފަހު 
އަންނަ އަދަދެވެ. މުސްތަގްބަލުގައި އިންޓްރަސްޓް އާމްދަނީ ބިނަވެފައިވަނީ ހަމަ އަގު ދަށް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ގެއްލުމުގެ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގެ ގޮތުން 

އިންޓްރަސްޓް އާމްދަނީ އެކްރޫ ކުރެވޭނީ ކުރިޔަށް ލިބެންހުރި ފައިސާ ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. މި އިންޓްރަސްޓް 
އާމްދަނީ ހުށަހެޅިފައިވާނީ ‘ލޯނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެންހުރި ފައިސާ’ ގެ ދަށުންވާ  އިންޓްރަސްޓުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް މުއްދަތުގައި 

ދަރަނީގެ ވަސީލަތުގެ ހަމަ އަގު އިތުރުވެ، އަދި މި އިތުރުވުމަކީ އިމްޕެއަރމަންޓް ގެ ގެއްލިން ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި، ކްރެޑިޓް އިވެންޓެއްގެ 
ސަބަބުން ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުން އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ގެއްލުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭންކުން އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އެލް ގެ ދަށުންވާ މާލީ އެސެޓްތައް ނުލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ އެ އެސެޓްތައް ފޮތުން އުނިކުރެވެއެވެ.  

މާލީ އެސެޓްތައް އެޯމޓައިޒްޑް އަގުގައި 2.14.3

ނޑައެޅިފައި ނުވާ ވަސީލަތްތައް ބަހާލެވިފައި ވަނީ ‘ބޭންކް ތަކަށް  ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ކަނަޑައެޅިފައިވާ މާލީ ވަސީލަތެއްގެ ހަމައަގު ކަ
ދައްކަންޖެހޭ’ ‘ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ’ އަދި ‘ދަރަންޏައް ދޫކުރެވިފައިވާ އަދަދާއި ނެގިފައިވާ އަދަދު’ އޭގެ ސަބަބުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި، 

ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ އެހެން މާލީ އެސެޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތުގައި ނުވަތަ އޭގެ ބަދަލުގައި، އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 
ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ އުސޫލުން، ވަކި ޢަދަދެއްގެ ހިއްސާ ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން މާލީ ލައިބިލިޓީތައް މިންކުރެވެނީ، އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް 
ލިބޭ އުސޫލުންނެވެ. އެމޯޓައިޒްޑް އަގު ހިސާބުކުރެވެނީ، ލިބޭ ޑިސްކައުންޓެއް ނުވަތަ އޭގޭ އަގަށް އިތުރުވި މިންވަރަކާއި ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ގެތެރެއިން 
ޚަރަދުވި އަދަދު ހިމަނައިގެންނެނެވެ. މިބައި އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ “އިންޓްރެސްޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ” ގޮތުގައެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެއްލުމަކަށް 
ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތަކުގައި  ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާގެ ފައިދާ/)ގެއްލުން( ގޮތުގައެވެ. މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބަހައްޓާ 
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާނީ “އިންޓްރެސްޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ” ގެ ގޮތުގައެވެ. ނިސްބަތުންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް އަދަދު، 
ނޑައެޅުމުގައާއި ލައިބިލިޓީތައް ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭހިނދު، ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ހިމެނިފައިވަނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ  އެމޯޓައިޒޭޝަން އުސޫލުން ކަ

ބަޔާނުގައެވެ.

އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައި މިންކުރެވޭ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް 26 އަދި 28 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީތައް ދޫކުރުމާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގުން 2.14.4

ސެކިއުރިޓީތައް ދޫކުރުމާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް އާންމުކޮށް ހިނގަނީ ފައިސާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީތައް ރަހުނުކުރެވިގެންނެވެ. ސެކިއުރިޓީތައް 
ކައުންޓަރޕާޓީތަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެކަން މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ޖަހަނީ ހަމައެކަނި މިލްކިއްޔާތާއި ގުޅޭ ރިސްކުތަކާއި ފައިދާތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ނަމައެވެ. 

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ދޭ ނުވަތަ ލިބޭ ފައިސާ އެސެޓެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ. އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ސެކިއުރިޓީތައް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 
ނުވިއްކާހާ ހިނދަކު އެސެކިއުރިޓީތައް މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ނުޖަހައެވެ. އެހާލަތުގައި ސެކިއުރިޓީ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ރިކޯޑުކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ 

ލައިބިލިޓީއެއްގެގޮތުގައެވެ. އަދި މިންކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ ސާފު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހިމެނުމާއެކު އޭގެ ހަމަ އަގުގައެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް 2.15

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތް އުފެއްދުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުން 
ކުރެވޭ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަދި މަދުވެގެން ހިސާބުކުރާ އެއް މުއްދަތަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޓޭންޖިބްލް ހަރުމުދަލެވެ. 

ނޑު ތަކެވެ. މިއެސެޓްތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭންކުން ބޭނުން ކުރަނީ އައި.އޭ.އެސް 16 -ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ގެ މިންގަ

ރެޮކގްނިޝަން 2.15.1

ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެ މުދަލެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް އިޤްތިޞާދީ 
ފައިދާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުމުން އަދި އެ މުދަލެއްގެ އަގު އެކަށީގެންވާ އިތުބާރާއެކު ހިސާބުކުރެވޭ ކަމަށްވާނަމައެވެ.

މިންކުރުން 2.15.2

މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިމެނުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނަނީ އެ 
މުދަލެއް ގަތުމަށް ހޭދަވި އަގުގައެވެ. މުދަލުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ މުދަލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ސީދާ އެމުދަލާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި 

އޭގެ ފަހުން އެމުދަލަށް ބައެއް އިތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރވިސް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ. އަމިއްލައަށް ބިނާކުރާ މުދަލުގެ އަގުގެ 
ގޮތުގައި ހިމެނެނީ އެމުދަލެއް ބިނާކުރުމަށް ހޭދަވި މެޓީރިއަލްސް އާއި މަސައްކަތުގެ އަގާއި އަދި މިނޫނަސް އެ މުދަލެއް ބިނާކުރި މަޤްޞަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި މުދާ 
ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ސީދާގޮތުން ކުރެވޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކާއި އެމުދަލެއް ބިނާކުރެވުނު ތަނުން ނަގައި އިހު ހުރި ގޮތަށް އެތަނެއް ރުޖޫއަކުރުމަށް 

ހިނގާނެ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކެވެ. ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި އިކުއިޕްމަންޓެއްގެ އަސްލު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރގެ އަގު 
ހިމެނެނީ އެ އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ އިކުއިޕްމަންޓުގެ އަގުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޮކސްޓް ޮމޑެލް 2.15.3

ބޭންކުގެ އަމިއްލަ ބިމާއި އިމާރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްރޮޕަރޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުވިޕްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހަރުމުދާ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ކޮސްޓް 
މޮޑެލްގައެވެ. އެއީ އެމުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ބިނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި އެމުދަލެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ބިނާކުރުމަށް ސީދާގޮތުން ކުރެވުނު އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ 
ނޑިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދާއި އެމުދަލެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ލިޔެވިފައިވާ އަގު އެ މުދަލުގެ ހަމައަގަށްވުރެ މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ  ޖުމްލައިން މިހާތަނަށް ބަލަށްކެ

ނޑުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ. މި އަގުގެ ތެރޭގައި ހަރުމުދަލުން ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ރިކޮގްނިޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފުރިހަމަވާ  ޖުމްލަ ގެއްލުން ކެ
ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ރީވެލުއޭޝަން ޮމޑެލް 2.15.4

މިގުރޫޕުގެ އަމިއްލަ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ އެންމެހާ ބިން ބިމާއި އިމާރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ރިވެލުއޭޝަން މޮޑެލްއެވެ. މިފަދަ ގޯތި ގެދޮރުގެ އަގު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަލުން 
އަގުކުރެވޭ އަދަދެވެ.  ބޭންކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މިބިންބިމާ އިމާރާތްތަކުގެ އަގު ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކު ރޯލް އޯވަރ ބޭސިސް އެއްގައި އަލުން އަގު ކުރެވެއެވެ. މީގެ 

މަޤްސަދަކީ ފޮތުގައި ވާ އަގާއި ރިޕޯޓުކުރާ ތާރީޚުގެ ހަމަ އަގުގެ ފަރަގު ކުޑަ ކުރުމެވެ. އެސެޓެއްގެ އަގަށް ބަދަލުގެނެވޭއިރު، ފޮތުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ 
ނޑިފައިވާ، އެ އެސެޓް ކުރިން  އެ އަދަދު ‘އިތުރު އެހެނިހެން އާމްދަނީ’ ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ ރީވެލުއޭޝަން ރިޒަރވް ނުވަތަ  ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ކެ

ބަލައިގަނެވިފައިވާ އަގަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ރައުސުލްމާލުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މިހާލަތުގައި ކުރިން ފޮތުން އުނިކުރެވިފައިވާ އަދަދާއި ހަމައަށް އިތުރުވާ 
އަދަދު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާނެއެވެ. ކެރީންގ އެމައުންޓް ދަށްވެފައިވާނަމަ، އެ އަދަދު ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ނޫނީ އެ 

އެސެޓާއި ގުޅިގެން  ރައުސުލްމާލުގެ ރިޒަރވް ގައި ކްރެޑިޓް ބެލެންސް އެއްވާނަމަ އެ އަދަދުގެ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނެހެން އިތުރު އެހެނިހެން އާމްދަނީ އަށް 
ޑެބިޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަށްކުރެވިފައިވާ މިންވަރުން ރައުސުލްމާލުގެ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައުސުލްމާލަށް 
ނޑިގެންދާނެއެވެ. އެސެޓް ވިއްކާލުމާއި އެކު ނުވަތަ އެސެޓް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާއިއެކު އެ އެސެޓާއި ގުޅިގެން ރީވެލުއޭޝަން  އިތުރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުން ކެ

ރިޒަރވް ގައި ބާކީ ހުރިނަމަ އެދަދު ސީދާ ރީޓެއިންޑް އަރނިންގްސް އަށް އެއްކުރެވޭނެއެވެ.  

ސަބްސިކުއެންޓް ޮކސްޓް 2.15.5

މުދަލުގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭންކަށް ފައިދާއެއް އެ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން ކުރާނޭ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭނޭ ޚަރަދެއް ނަމަ އަދި މި 
ޚަރަދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެނަމަ މިއަދަދު ހިމެނިގެންދާނީ މުދަލުގެ އަގުގެތެރޭގައެވެ.

މިމުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ލިޔެވޭނީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ އަލުން  
ބެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ލިޔެވިފައިވާ އަގުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޑީރިޮކގްނިޝަން )މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އުނިކުރެވުން( 2.15.6

މުދަލަކުން އިތުރު އިޤްތިޞާދީ ނަފާއެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްފަރާތްކުރެވިއްޖެނަމަ މުދަލުގެ އަގު މާލީ ބަޔާންތަކުން އުނި ކުރެވެއެވެ. މިކަމުގެ 
ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

ބަލަށްކެނޑުން )ޑިޕްރީސިއޭޝަން( 2.15.7

މި ބޭންކުގެ ފަރާތުން މުދަލުގެ އަގު ދަށް ކުރާނީ މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އިޤްތިޞާދީ ނަފާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން މުދާ ބޭނުން ކުރަން ފަށާ 
ތާރީޚުން ފެށިގެން މުދާ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ތެދުރޮނގު އުޞޫލުން މުދަލުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނެއެވެ. މުދަލުގެ ބޭނުން 

ނޑައަޅަނީ މިފަދަ މުދާ ކުރިން ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުން ހުއްޓޭނީ މުދަލެއް  ހިފޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަ
ވިއްކާލުމަށް ނިންމޭ ތާރީޚާއި މުދާ އުނިކުރެވޭ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ތާރީޚެއްގައެވެ. މުދަލެއް ބޭނުން ނުކޮށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ހުރުމަކުން ނުވަތަ އާންމު 

ބޭނުމުން އެއްފަރާތްކުރެވިފައި ހުރުމަކުން މުދާ މުޅިން އަގު ދަށްވެގެން ނުދާހާހިނދަކު މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުމެއް ނުހުއްޓޭނެއެވެ.

ބަލަށް ކަޑާ މިންގަޑު އެސެޓް ގެ ބާވަތް
4% - 2.85% ބޭންކުގެ އަމިއްލަ ބިމާއި އިމާރާތްތައް

ނޑު 25 އަހަރު ނުވަތަ އެއްބަސްވެވިފައިވާ ލީސް ޓާރމް ތެރެއިން މަތީ މިންގަ ކުލީ އީމާރާތްތައް
33.33% - 10% ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ

25% - 12.5% ފަރުނީޗަރާއި ސާމާނު
33.33% - 25% އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް

20% - 10% އިންޖީނު ވެހިކަލާއި އުޅަނދުފަހަރު

އަންދާޒީ ހިސާބަށް އަންނަ ބަދަލު 2.15.8

އަގުދަށްވާ އުޞޫލާއި، ބޭނުންކުރެވޭނޭކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ މުއްދަތާއި އެސެޓްގެ ބާކީ އަގު ކޮންމެ ރިޕޯރޓިންގ މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚެއްގައި އަލުން 
މުރާޖަޢާކޮށް، ބަދަލު ގެންނަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލު ގެނެވެއެވެ.

ކުރެވެމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތް 2.15.9

ކުރެވެމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އޭގެ އަސްލު އަގުގައެވެ. މިއީ ކެޕިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޢިމާރާތްތަކާއި ޕްލާންޓުތައް އިމާރާތް 
ކުރުމަށް އަދި ބޭނުންކުރެވޭ މެޝިނަރީ ހެދުމަށާއި ސިސްޓަމެއް އެކުލަވާލުމަށް ސީދާ ހިނގާ ޚަރަދެވެ.

މިގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތްތައް އެސެޓަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ މި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަވެ ބޭނުންކުރެވެން ފެށޭވަރުވުމުންނެވެ. މާނައަކީ، މެނޭޖްމަންޓުން 
މި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަނަށް ގެންގޮސް ބޭނުންވާ ހާލަތަށް ވާސިލްވުމުންނެވެ. މިޚަރަދު ބަޔާންވެފައިވާނީ ބަލަށް 

ނޑުމަށްފަހުއެވެ. ކެ

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް 2.16

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓަކީ މުދަލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް 
ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މާލީ ނޫން އެސެޓެވެ.

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ ތަފްޞީލު މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓު ނަންބަރު 23 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު އުޞޫލު 2.16.1

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އެސެޓުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭނޭކަމުގައި ބެލެވި، މިއެސެޓުގެ ޚަރަދު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި 
ހިސާބުކުރެވެން ހުރިނަމައެވެ. އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއްގެ އަގު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވެނީ އެކަމަށްދިޔަ ޚަރަދުންނެވެ.



72

ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޮކމްޕިއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ 2.16.2

ބޭންކުގެ ބޭނުމަށް ހޯދިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްގެ ދަށުން މާލީ ޙާލަތުގެ ޖުމްލަ ބަޔާނުގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާނީ އެ 
ނޑުމަށްފަހުއެވެ. މިފަދަ ތަކެއްޗަކީ އޭގެން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް  ހޯދުމަށްދިޔަ ޚަރަދުގައެވެ. އެއީ އެމޯޓައިޒޭޝަން އަދި އިމްޕެއަރމަންޓް ލޮސް އަދި ބަލަށް ކެ

ލިބޭނޭކަމުގައި ބެލެވި، މިއެސެޓުގެ ޚަރަދު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

އިތުރަށް ކުރެވޭ ހޭދަ 2.16.3

ސޮފްޓްވެއަރއަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކެޕިޓަލައިޒް ކުރެވެނީ އެ މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަގުގެ އިތުރުން މާލީ ނަފާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭނަމައެވެ. އަދި 
މިޚަރަދު އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ހިސާބުކުރެވި، ޔަޤީންކަމާއެކު އެއެސެޓަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނަމައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ހޭދަ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ 

ގޮތުގައި ލިޔެވެއެވެ.

މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް އުނިކުރުން 2.16.4

ނޑި، ނުވަތަ އެއިން ކުރިމަގުގައި އިތުރު މާލީ މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން  އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓުގެ ހަމަ އަގު އޭގެ ބޭނުންކެ
އުނިކުރެވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓެއް މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުން އުނިކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ހިނެމެއެވެ.

އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް އެޮމޓައިޒް ކުރުން 2.16.5

ގުޑްވިލް ފިޔަވާ އެހެނިހެން އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާނީ އެ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓް ބޭނުންކުރަން ފެށި ތާރީޚުން 
ނޑައެޅިގެން އެނގޭ ތަކެތި ބޭންކުން ބޭނުންކޮށް ހުސްކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ތެދުރޮނގު އުޞޫލް އަންދާޒާކުރެވޭ  ފެށިގެން  އެ އެސެޓެއްގެ ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ކަ
ނޑައެޅިގެން  އިޤްތިޞާދީ އަހަރުތަކަށް އެއްވަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޢުޞޫލެއްގެގޮތުން މި ކުންފުނީގައި ހުންނަ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްގެ ބޭނުންހިފޭ މުއްދަތު ކަ

އެނގެއެވެ. ކޮންމެ  މާލީ އަހަރެއް ނިމޭއިރު  އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްތައް މުރާޖާކޮށް އޭގެ އަގަށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ  މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ  
ބަލާ އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ، އެމުދަލެއްގައި ހުރި އަގަކީ އެއިން އަނބުރާ ހޯދިދާނެ އަގެއްތޯ ދިރާސާ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މުދަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް 
ނޑައެޅެއެވެ. ބޭންކުން ބަލަނީ އިންޓޭންޖިބްލް އެސެޓްގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ  އަންދާޒާކުރާ އަގު މުދަލުގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ އެއީ ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

މުއްދަތު ހަމަވާ އިރު އެމުދަލުގެ އަގު ހަމަ ވެފައިވާނެކަމުގައެވެ.

ފައިދާ ލިބޭ  މުއްދަތު އެސެޓް ގެ ބާވަތް 
10-5 އަހަރު ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮގތުގައި ބަހަން ހުށަހެޅޭ އަދަދު 2.17

މާލީ އަހަރު ނިމުމުން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމައް ބޯޑުން ހުށަހަޅާ އަދަދު އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރެވެއެވެ. މާލީ އަހަރެއް 
ނިމުމުގެކުރިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން އަދަދެއް ކަޑައަޅާ ނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  އެކަން ފާސްކުރެވޭނީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު: 

10/1996( އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރު 2010/24( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ރޑް )އައި.އޭ.އެސް 10(  ޖުމްލަ މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ބެހުމައް ހުށައަޅޭ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ އިންޓަރނެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ
މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގި ޙަރަކާތްތައް ނޯޓު ނަމްބަރު 40 ގައި ލާޒިމް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް 2.18

މުވައްޒަފުންގެ ޕްޮރވިޑެންޓް ފަންޑް 2.18.1

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑެއް ގްރޫޕުން ހިންގައެވެ. މިފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރިހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭގޮތައް ހިންގޭ މިފަންޑަށް 
ގްރޫޕްއިން 3 އިންސައްތަ ކޮންމެ މަހަކު ޖަމާކުރެއެވެ. މި ޖަމާކުރުން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ  މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތަށް ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ 

ވަގުތުގައެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 2.18.2

1 މެއި 2011 އިން ފެށިގެން ގްރޫޕުންވަނީ މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރަން ފަށާފައެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖާގެ ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ. ގްރޫޕުން ޕެންޝަން ނެގޭ 

މުސާރައިގެ 7 އިން ސައްތަ އުނިކުރުމަށްފަހު އުނިކުރި އަދަދު އިތުރަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރެއެވެ. ގްރޫޕުގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ގެ ޚަރަދު އެއްކުރެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ 
ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕްޮރވިޜަން 2.19

ޕްރޮވިޜަންތައް ފާހަގަ ކުރަނީ ގްރޫޕަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން، ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް، އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެން ދާއިރު، އޭގެ 
ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާތީ، އެ ލާޒިމްކުރާކުރުން ފޫބެއްދުމައް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއްކޮށް އެ މިންވަރެއް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައެވެ. މިގޮތުން ޕްރޮވިޜަން އަށް ކުރެވޭ 

ޚަރަދު އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނީ ބަދަލުދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ހޭދަ އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ފިޑިއުޝަރީ ހަރަކާތްތައް 2.20

ބޭންކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ އަމާނާތްތެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ފިޑިއުޝަރީ ޚަރަކާތްތައް ހިންގައިދޭ ފަރާތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން ވަގުފުތައް 
ބެލެހެއްޓުމާއި މުސްކުޅިކުރެއްވުމުން ލިބޭ އިނާޔަތުގެ ރޭވުންތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން އެސެޓްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުން 

ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ފިޑިއުޝަރީ ޙައިސިއްޔަތުން ބެލެހެއްޓޭ   އެސެޓްތައް ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާން ތަކުގައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.

ޯމލްޑީވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓް )އެމް.ޕީ.އާރު.އެސް( 2.20.1

ބޭންކާއި މޯލްޑީވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް )އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ( އާ ދެމެދު ކަސްޓޯޑިއަން އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އެގްރީމެންޓެއް 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޕެންޝަން ފަންޑްގެ “ކޮންޓިރިބިއުޝަން ކަލެކްޝަން” އަދި “ކޮންޓިރިބިއުޝަން ހޯލްޑިންގ” އެކައުންޓުތައް ޤާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން 

ގެންދެވެއެވެ. މިފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރެވެނީ އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން، ނުވަތަ އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ 
އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ބޭންކަށް ފީއެއް ލިބޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ބޭންކުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކޮންޓިރިބިއުޝަން ހޯލްޑިންގ އެކައުންޓުގެ ޙަރަކާތްތައް ނޯޓު 29 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖަންސީތައް 2.21

ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީއަކީ އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ ޒިންމާތަކެކެވެ. އެޒިންމާތައް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ދިމާވެދާނެ 
ހާލަތެއް ނުވަތަ މިހާރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް، އޭގެން ލިބޭނެ އިޤްތިޞާދީ މަންފާއެއް ފެންނަން ނެތުން ނުވަތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް މިންނުކުރެވޭނަމައެވެ.  

ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ތަފާތު ރިސްކުއެކުލެވިގެންވާ ލޯނުތައް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 
ހިމެނެނީ، މާލީ ގެރެންޓީތަކާއި ލެޓާރ އޮފް ކްރެޑިޓް، އަދި ހުއްދަދެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫނުކުރެވިވާ ދަރަނިތަކެވެ. ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް އާއި ގެރެންޓީ 

ތަކަށް އަދާކުރަންޖެހިދާނެ މާލީ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ފައިސާ ދެއްކުމާއި 
ކަސްޓަމަރުން އެކިފަރާތްތަކާއި ކުރާ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމެވެ. ގެރެންޓީތަކާއި ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރ 

އޮފް ކްރެޑިޓްގައި ހިމެނެނީ ލޯނުތަކާއި ދާދި އެއް ހަމައެއްގައި ހިމެނޭ ކްރެޑިޓް ރިސްކުތަކެވެ. ބެންކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވަޢުދުތަކާއި )ކުއްޔަށް ހިފި 
ފަރާތް އަދި ކުއްޔަށް ދޭ ފަރާތް އެކުލެވޭ( އަދި ބޭންކާއި ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ބެންކުގެ ކޮމިޓްމަންޓްތައް ކަމުގައި ބަލައެވެ. ކޮންޓިންޖެންޓް 

ލައިބިލިޓީތައް މާލީ ޙާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައި ނުވިނަމަވެސް، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަދަދަކަށްވުރެ ކުޑަނޫންނަމަ، ވާނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 
ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީގައި ވެސް ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކުލެވޭތީވެ، މުޅިކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރިސްކު މިންކުރުމުގައި ކޮންޓިންޖަންޓް ލައިބިލިޓީވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
އެކިބާވަތުގެ ލައިބިލިޓީތަކުގެ އަދަދު ހިމަނާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރިސްކް އެކުލެވޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ސަބްސިޑިއަރީ، އެސޯސިއޭޓް ނުވަތަ ޖޮއިންޓް 

ވެންޗާރ އެއްގައި ބޭންކްގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ ކޮންޓިންޖެންސީ އާއި ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓެއް ވާނަމަ އެވެސް ވާނީ މި ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓްމަންޓްތަކާއި ކޮންޓިންޖަންސީތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލު މާލީ ބަޔާނުގެ ނޯޓް ނަންބަރު 34.4.10 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މާލީ ގެރެންޓީތައް 2.21.1

އާންމުގޮތެއްގައި ކުންފުނިން ހިންގާ ވިޔަފާރީގައި ދޫކުރެވޭ މާލީ ގެރެންޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް، ގެރެންޓީ އަދި ޤަބޫލުކުރުންތަކެވެ. މާލީ 
ގެރެންޓީތައް، ޕްރީމިއަމް ލިބިފައިވާނަމަ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ އޭގެ ހަމަ އަގުންނެވެ. އޭގެފަހުގައި ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރި 

މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުންފުންޏަށް ކޮންމެ ގެރެންޓީއެއްގެ ދަށުން ދިމާވެދާނެ ލައިބިލިޓީއެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މާލީ ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް ދައްކަންޖެހިދާނެ 
ނޑުމަށްފަހު އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމަށް އެންމެރަގަޅަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރެއް ކެ
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލީ ގެރެންޓީތަކާއި ގުޅިގެން ދަރަނީގެ މިންވަރު މަތިވެއްޖެނަމަ، އެކަން ފުރިހަމަ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާނީ ‘ލޯންސް އެންޑް ރިސީވަބަލްސްގެ 
އިމްޕަޔަމަންޓް ލޮސް’އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއްވެސް ޕްރީމިއަމްއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ފުރިހަމަ އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާނީ ‘ފީ އަދި ކޮމިޝަންއިން 

ލިބުނު އާމްދަނީ’އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޤާނޫނީ ދައުވާތައް 2.21.2

ލިޓިގޭޝަނަކީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަމެކެވެ. ބޭންކުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ދައުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ރަސްމީ 
ނޑައެޅިފައިއޮވެއެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދާ، ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ އަދަދު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި އަންދާޒާކުރެވުމުން، ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތަށް  އުޞޫލްތަކެއް ކަ

މިފަދަ ދައުވާގެ ސަބަބުން ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެއެވެ. އަހަރު ނިމުނު ތާރީޙް 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް، ވަކި ގޮތެއް ނުނިމި 
ހައްލަކާއި ހަމައައް ވާސިލްނުވާ ޤާނޫނީ ދައުވާއެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ މާލީހާލަތަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ދައުވާއެއް މި މާލީ ބަޔާނުގެ ނޯޓް ނަންބަރު 38 ގައި 

ހާމަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނެތެވެ.  

ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ ރިސްކު 2.22

ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ ރިސްކަށް ހެދޭ ޕްރޮވިޜަން ފާހަގަ ކުރެވެނީ ލޯނާއި އެޑްވާންސް ގެ  ބާކީގައި ހުންނަ އަދަދުތަކާއި ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތްގޮތުން ގްރޫޕަށް 
ލިބޭގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ހެދޭ ޕްރޮވިޜަން އަކީ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚުގައި އަންދާޒާ ކުރެވިފައިނުވާ ނަމަވެސް ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން 

ކުރަން ޖެހިދާނެ ޚަރަދެއްކަމަށް ކުރެވޭ އެންމެރަގަޅު އަންދާޒާއެވެ.  

މައިގަނޑު އެކައުންޓިންގ އުޞޫލްތައް- އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ފާހަގަ ކުރުން 2.23

ބޭންކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޔަޤީންކަމާއި އެކު އަގު ވަޒަންކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ. އަދި 
ޙަރަދުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ހިނގާ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަދުތަކެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިއެވާ ޝަރުޠުތައް 

ހަމަވުމަކީވެސް އާމްދަނީ އަދި ޙަރަދު ފާހަގަކުރުމުގައި ލާޒިމްކަމެކެވެ.  

އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ އާއި އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު   2.23.1

އަގު އަދާކުރަމުންދާ އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިހުންނަ ހުރިހާ މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޓަރެސްޓް ލިބޭ މާލީ އެސެޓްތައް ބައިކުރަނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އައް 
ރޑް ކުރަނީ ނިސްބަތުން ޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް  ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުގައެވެ. އަދި ހަމައަގުގައި ހުންނަ މާލީ ވަޞީލަތްތަކަށް، އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ ނުވަތަ ޚަރަދު ރިކޯ
ލިބޭ އުޞޫލުން- އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް (އީ.އައި.އާރް )މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އީ.އައި.އާރް އަކީ އެކަށީގެންވާ ތަންތާނގައި މާލީ އެސެޓްގެ ނުވަތަ މާލީ 

ނޑާފައިވާ ސާފު އަދަދަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުސްތަޤުބަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ މާލީ ވަޞީލަތުގެ އުންމީދު ކުރާ އުމުރު ނޫނީ އެއަށްވުރެ  ލައިބިލިޓީގެ ބަލަށްކަ
ކުރު މުއްދަތެއްގައި ލިބޭ ރަސީދު ސީދާ މަދު ކުރެވޭނެ ރޭޓެވެ.

އީ.އައި.އާރް ހިސާބުކުރުމުގައި މާލީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަންނަ ހުރިހާ  މާއްދާއެއް އެކުލެވެއެވެ. )މިސާލަކަށް، ޕްރިޕޭމަންޓްސް އިޙްތިޔާރުތައް، މީގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  އެވަޞީލަތަކާއި ނުވަތަ  އީ.އައި.އާރް އާއި ގުޅުންހުރި  ފީއެއް ނޫނީ އިތުރުވާ ޙަރަދުތަކެވެ، މީގެތެރޭގައި  މުސްތަޤްބަލަށް   އަންދާޒާ ކުރެވޭ 

ކުރެޑިޓުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ނުހިމެނެއެވެ.  

ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާ ކުރެވިފައިހުރި އަދަދުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، މާލީ އެސެޓް ނުވަތަ 
މާލީ ލައިބިލިޓީ ހިސާބު ކުރާއިރު އެ ބަދަލުގެނެއެވެ. މިބަދަލު ހިސާބުކުރެވެނީ އެންމެފުރަތަމަ ހިސާބުކުރެވުނު އީ.އައި.އާރް ގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ފަހުން ހިސާބު ކުރެވުނު 

ރޑްކުރެވެއެވެ. ބަދަލުގެ ފަރަގު، މާލީ އެސެޓްތަކަށް “އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ” ގެ ގޮތުގައި އަދި މާލީ ލައިބިލިޓީތަކަށް “އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު” ގެ ގޮތުގައި ރިކޯ

އެހެންނަމަވެސް، ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ޤަވާއިދުން ދައްކަންފެށުމާއިއެކު މުސްތަޤްބަލުގައި ފައިސާ ހަމައަށް ދައްކާނެކަމާމެދު ކުންފުނިން އަންދާޒާ 
ކޮށްފައިވާ މާލީ އެސެޓް ބަހާލެވިފައިވާ ދަރަޖަ އަލުން މުރާޒާ ކުރެވެއެވެ. އަދި އީ.އައި.އާރް ހިސާބުކުރާއިރު މިފަދަ މާލީ އެސެޓުން އައި ބަދަލު ކުރިން ކުރެވިފައިވާ 

އަންދާޒާ ބަދަލުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެކެނީ ކުރިން ހިސާބުކުރެވުނު އީ.އަ.އާރު ގެ އިސްލާޙެއްގެގޮތުގައެވެ.

ރޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެ އެސެޓެއްގެ އަގު ދަށް  މާލީ އެސެޓެއްގެ ނުވަތަ މާލީ އެސެޓްތަކެއް ރިކޯ
ކުރެވެއެވެ. އަދި އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ ހިސާބުކުރެވެނީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި ފައިސާ 

ރޑްކުރަން ބޭނުންކުރާ ރޭޓުންނެވެ. ދައުރުވަމުންދާ ދިއުމުން ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ރިކޯ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ފީ އަދި ޮކމިޝަންގެ ޮގތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 2.23.2

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުން ބޭންކަށް ފީ އަދި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ލިބެއެވެ.    ފީ ގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 
ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ ދެ ބަޔަށެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޯފރުޮކށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީގެ ޯގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 2.23.2.1

ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮދީގެން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަންނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުން ލިބޭ  ފީ އާއި ، ވިޔަފާރި އާއި ގުޅުން ހުރި 
ޚިދުމަތްތަކަށް ލިބޭ ފީއާއި، ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި، ލޯނު ހަމަޖެއްސުމާއި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ނެގޭ ކޮމިޓްމެންޓް 
ފީ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އެ މުޢާމަލާތެއް ނިމުމުންނެވެ. ލޯނު ދޫކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ނެގޭ ކޮމިޓްމެންޓް ފީ އާއި ލޯނާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން 

ފީތަކާއި )އިތުރު ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން(  ފާހަގަކުރެވެނީ  ލޯނެއްގެ އީ.އައި.އާރު އަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ލޯނަކަށް ބެހެއްޓިފައި ހުރި ފައިސާ ބޭނުން 
ނުކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޓްމަންޓް ފީ ފާހަގަކުރެވެނީ އެ ލޯނެއްގެ ފައިސާ ބެހެއްޓިފައި ހުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތެދުރޮނގު އުޞޫލުން 

ބަހާލެވިގެންނެވެ.

ޙިދުމަތް ޯފރުޮކށްދީގެން ލިބޭ ފީގެ އާމްދަނީ 2.23.2.2

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި އެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ނުވަތަ އެހެނިހެން މާލީ ވަޞީލަތްތައް އަދި 
ވިޔަފާރިތައް ގަނެ ވިއްކައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ފާހަގަ ކުރެވޭނީ އެމުޢާމަލާތް ނިމުމުންނެވެ. ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ފީ ނުވަތަ 

ފީ ގެ ބައިތަށްކަމަށް ބެލެވޭ އާމްދަނީ ރެކޯޑް ކުރެވެނީ އެ ޚިދުމަތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ޝަރުތު ތަކެއް ހަމަވުމުންނެވެ.

ފީ އަދި ޮކމިޝަން ޚަރަދުތައް 2.23.3

ނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި ޚިދުމަތުގެ ފީ، އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށްފަހު ބަލަނީ ޚަރަދުގެގޮތުގައެވެ. ފީ އަދި  ފީ އަދި ކޮމިޝަން ޚަރަދު މައިގަ
ކޮމިޝަން ޚަރަދުތައް ބަލަނީ އިތުރުވަމުން އަންނަ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.

ޑިވިޑެންޑްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 2.23.4

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ، ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ދެނެގަންނަނީ އިތުރުވަމުން އަންނަ އުޞޫލުގެ މަތިން އަދި އެލިބުން ހައްޤުވާ ހިނދުން 
ފެށިގެންނެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީތަކަށް މިންކުރަނީ ކުރީގެ ޑިވިޑެންޑް ތާރީޚުންއެވެ. ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވާނީ މާލީ ބަޔާނުގެ ނޯޓް 

ނަމްބަރ 7 ‘ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީ’ ގައި ހިމެނިފައެވެ.

ޕްޮރޕަޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިދާ / )ގެއްލުން( 2.23.5

ނޑައަޅައެވެ. ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓެއް ވިއްކާލެވުމާއިއެކު އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ދެނެގަނެ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން އާމްދަނީގައި ކަ

ޓެކްސް ޚަރަދު 2.24

އައި.އޭ.އެސް 12 އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޓެކްސް ޚަރަދަކީ ކުރުމުއްދަތުގެ އަދި ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ މުދަތުގެ ތެރޭގައި 
ކުންފުންޏަށް ލިބެނީ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކުލެވިފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދެކެވެ. އެއްކޮއްލެވިފައިވާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޓެކްސް ޚަރަދުގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އެމުޢާމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ‘އިކުއިޓީގެ’ ގޮތުގައި ސީދާ ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އަދަދާއި ނުވަތަ ‘އެހެނިހެން ތަފްސީލީ އާމްދަނީ )އޯ.ސީ.އައި(’ ގައި 
ހިސާބުކުރެވިފައިނުވާ އަދަދުތަކެވެ.

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓެކްސް 2.24.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ބޭންކް ޓެކްސް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އެ އަހަރެއްގައި 
ކުންފުންޏަށް ފައިދާއަށް ޖެހޭ މިނަވަރު ޓެކްސްބޭނުންތަކަށް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު ޓެކްސްގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮވިޜަން ހެދެއެވެ.

01 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި، ގާނޫނު ނަންބަރު )25/2019( އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުމުގެ ގާނޫނު ތައާރަފުވުމާއެކު، ކުރީގައި އަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ބޭންކް ތަކުގެ 
ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް )9/85( މިނިސްޓަރީ އޮފް ފައިނޭނެސް އެންޑ ޓްރެޜަރީއިން ވަނީ އަމަލު ކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އަދި އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ބޭންކްތަކުގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެނީ އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ގާނުނުގެ ދަށުން ބޭންކުގެ 31 

ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް އާއްމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް 2.24.2

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވެނީ ލައިބިލިޓީ އަސާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސީދާ އަދަދުން އެސެޓާއި ލައިބިލިޓީ ބިނާކުރެވޭ ޓެކްސްގެ ވަގުތީ 
ތަފާތު ހިސާބުކުރުމަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމަށެވެ. ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސްއަށް ޕްރޮވިޜަން ހަދަނީ ހަމައެކަނި ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލުގައި ވަގުތީ 

ތަފާތު ރުޖޫޢަ ކުރެވޭ މިންވަރަށެވެ.

ނޑޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން  ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ އެސެޓެއް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާނީ މުސްތަޤްބަލުގައި ކުންފުނީގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ ފައިދާއިން މިއަދަދު ކެ
އޮންނަވަރަށެވެ.

އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 މާލީ ވަސީލަތްތައް 2.25

ތަޢާރަފު

ބޭންކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް ވަޒަންކުރެވެނީ  އެތަކެތި އުފެދުނު ތާރީހުންނެވެ.  އަދި އެހެނިހެން  މާލީ ވަސީލަތްތައް  ވަޒަންކުރެވެނީ  މުޢާމަލާތް 
ކުރާ ތާރީޚް ގައެވެ. އެއީ ބޭންކުން އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއް ޚަސްމަކަށްވުމުންނެވެ.

ބައިކުރުމާއި މިންކުރުން

ނޑުގެ ދަށުން ބައިކުރުމާއި މިންކުރުމުގެ ވިސްނުމަކުން ބަލާއިރު، އެސެޓްތައް ގެންގުޅުމަށް ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރީގެ މޮޑެލް އާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ  އާ މިންގަ
ދަށުން އެވަސީލަތްތަކުން ފައިސާ ލިބޭނެގޮތަށް ބަލާ ރައުސުލްމާލާއި ގުޅޭ ވަސީލަތްތައް އަދި ޑެރިވެޓިވްސް ފިޔަވައި ހުރިހާ މާލީ އެސެޓްތައް މިންކުރަންޖެހެއެވެ. އައި.

އޭ.އެސް. 39 ގައި މިންކުރުމަށް ގެންގުޅެފައިވާ ބައިތަކުގެ ބަދަލުގައި ދެން ބޭނުންކުރެވޭނީ ފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގު، ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް 
ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގު، އަދި އެމޯޓައިޒްޑް އަގެވެ. މީގެއިތުރުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގެ ދަށުން ވަސީލަތްތަކުގައި އެމޯޓައިޒްޑް އަގު ނުވަތަ ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް 

ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގަށް މިންކުރެވޭނެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވެފއިވީނަމަވެސް މިވަސީލަތްތައް މިންކުރުމަށް ފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގު، އަނބުރާ 
ބަދަލުކުރުމަކާނުލާ،  ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނީ މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ހިސާބުކުރުން ނުވަތަ ރެކޮގްނިޝަންއާއި 

ގުޅޭ ހަމަތަކުން ދުރުނުވާކަމުގައިވާނަމައެވެ.  އެވަސީލަތްތަކުން ފައިސާ ލިބޭނެގޮތަށް ބަލާ ރައުސުލްމާލުގެ ދަށުން ގަނެވިއްކުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތް ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަ 
އާމްދަނީ އަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގަށް، އަނބުރާ ބަދަލުކުރުމަކާނުލާ، މިންކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދައިން މިންކުރުމަށްފަހު، ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އާމްދަނީގެ 

ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުގައި ހުރި ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ލައިބިލިޓީސް ގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އާއި ގުޅިގެން ލިބިދާނެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން 
ނޑުތަކެވެ. މިފަދަ  ނޑުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އައި.އޭ.އެސް. 39 ގެ ދަށުން ބޭނުންކުރާ މިންގަ ހިސާބުކުރުން ފިޔަވައި މާލީ ލައިބިލިޓީތައް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި މައިގަ

ހަރަކާތްތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުގައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދައިން މިންކުރުމަށްފަހު، ފައިދާ އާއި ގެއްލުން އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި 
ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި އޭގެ ސަބަބުން އެކައުންޓިންގ އަށް އުނިކަމެއް އަންނަކަމުގައިވަނީނަމައެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާގޮތުގައި: ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ދިރާސާތައް ނިންމުމަށްފަހު ބޭންކުން ކަ

  ޭބޭންކުތަކަށް ދީފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނު އަދި އެޑްވާންސާސް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ލޯނު އަދި އެޑްވާންސާސް ، އަނބުރާ އަލުން ގަނެވ
އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ފައިސާ އަދި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި،  ކްލިއަރިންގ ހައުސްކަތުގައިވާ ނަޤުދު ފައިސާގެ ބެލެންސްތަކުގެ ތެރެއިން 

އައި.އޭ.އެސް 39 ގެ ދަށުން ލޯނު އަދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބައިކޮށްފައިވާ ތަކެތި އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9 ގެ ދަށުން މިންކުރުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވަނީ އެމޯޓައިޒްޑް އަގުގައެވެ. ކަ

  ިވިޔަފާރި ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް އަދި ފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުގައި މިންކުރެވޭ މާލީ އެސެޓްތަކާއ
ލައިބިލިޓީތައް ހަމަ މިފަދައިން ފައިދާއާއި ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުގައި މިންކުރެވޭނެއެވެ.

  ްދަރަނި އަދި ރައުސުލްމާލުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ތެރެއިން އައި.އޭ.އެސް 39 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ބަހާލެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީތައ
މީގެފަހުން މިން ކުރެވޭނީ އެމޯޓައިޒް އަގު ނުވަތަ  ފުރިހަމަ އާމްދަނީ އަށް ބިނާކޮށްވާ ހަމަ އަގުގެމަތިންނެވެ.

 .ެތަސައްރަފް ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓިފައިވާ ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީތައް ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން މިން ކުރެވޭނީ އެމޯޓައިޒް އަގުގައެވ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލިއްޔަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަޞީލަތްތަކުގެ އިމްޕެއަރމަންޓް

ޚުލާސާ

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9 އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ލޯނުން ލިބޭ ގެއްލުން އަންދާޒާކުރާގޮތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެއެވެ. އައި.އޭ.އެސް. 39 ގެ ލިބޭ ގެއްލުންތައް 
ނޑުގައި ބަލާނީ ކުރިއަށް އޮތްތާ ލޯނުތައް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ. ފައިދާއާއި  މިންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި މިންގަ

ގެއްލުމަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އަގުގައި ނެތް ހުރިހާ ލޯނުތައް، އެހެނިހެން ދަރަނީގެ ގޮތުގައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް އަދި ލޯނު އެއްބަސްވުންތަކާއި މާލީ ގެރެންޓީ 
ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ކުރިއަށް އޮތް 12 މަހުގެ ތެރޭގައި  ނޑައަޅަންޖެހެއެވެ. ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކަ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކަ
ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ލޯނު ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ދަރަނީގެ ބޮޑެތި ރިސްކުތަކެއް އެކުލެވިފައިވާނަމަ، ގެއްލުމުގެ 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެ އެސެޓެއްގެ މުއްދަތުގައި ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިންވަރު ކަ

ފުރަތަމަ ބަލައިގަނެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަރަނީގެ ރިސްކް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވޭތޯ ދެނެގަތުމަށް ރިޕޯޓްކުރާ މުއްދަތު ނިމޭއިރު ދިރާސާކުރުމަށް 
ބޭންކުންވަނީ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިދިރާސާކުރަނީ މާލީ ވަސީލަތުގެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ރިސްކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އީ.ސީ.އެލް ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި، ބޭންކުން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ރިސްކް އަންދާޒާކުރެއެވެ. އީ.ސީ.އެލް. އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނީ މާލީ 
އެސެޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އިން މަދުވެދާނެ އަދަދުތައް މިހާރުގެ އަގަށް ގެނައުމަށްފަހުއެވެ. އެއީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަދަދުގެ ތަފާތެވެ.

 ،ިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭންކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދ

 .ާލޯނުގެ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ޑިސްކައުންޓް ކުރުމަށްފަހު ލިބޭނެކަމަށް ބޭންކުން ލަފާކުރާ ފައިސ

ބޭންކުން މާލީ ވަސީލަތްތައް ބަހާލާފައިވަނީ ފިޔަވަހި 1، ފިޔަވަހި 2، އަދި ފިޔަވަހި 3 އަކަށެވެ. މީގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

  ިފިޔަވަހި 1 – އުފެއްދުންތެރި ލޯނުތައް: އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭއިރު، ބޭންކުން 12 މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައ
ނޑައަޅައެވެ. ވަކި މިންވަރެއް ކަ

  ެފިޔަވަހި 2 – އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތައް: ލޯނުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ފުދޭވަރަކަށް އިތުރުވެއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ބޭންކުން ލޯނުގެ މުއްދަތުގ
ނޑައަޅައެވެ. ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމަށް ވަކި އެލަވަންސް އެއް ކަ

  3 ިފިޔަވަހި 3 – ގެއްލުން ލިބޭ ލޯނުތައް:  ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި މިލޯނުތަކުން ލިބޭނެ ގެއްލުން ބޭންކުން ރިކޯޑުކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިޔަވަހ
ނޑުމަށްފަހުއެވެ. ގައި ބޭންކުން ލޯނުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓްގެ އާމްދަނީ ބަލާނީ ލޯނުގެ އެމޮޓައިޒްޑް ޚަރަދުގެ އަދަދުން އެލަވަންސްތައް ކެ

ބޭންކުން އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި. ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ރެކޯޑުކުރާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަހިތަކާއި އެއްގޮތަށް އެ ސެކިއުރިޓީއެއް 
ބަހާލެވިފައިވަނީ ފިޔަވަހި 1، 2 ނުވަތަ 3 ތޯ ބެލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް، ބޭންކުން މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ކެރީންގ އަގުން 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ގެއްލުންތައް އުންޏެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މާލީ އެސެޓްތައް ބެހެއްޓިފައިވާނީ ހަމައަގުގައެވެ. މިއާއި ޚިލާފަށް، އެލަވަންސްއާއި 
އެއްވަރުގެ އަދަދެއް އެ އެސެޓް އެމޮޓައިޒްޑް ކޯސްޓްގައި އަގުކުރުމުން އައިސްފިނަމަ، އެއަދަދު އޯ.ސީ.އައި. ގައި ޖުމްލަކުރެވިފައިވާ އިމްޕެއެރމަންޓް އަދަދުގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. މިއާއެކު މީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެސް ރެކޯޑުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ކުރިމަގަށްބަލާ ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ ލޯނުތަށް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު މިންކުރުމުގައި ބޭންކުން، 
ކުރިމަގަށްބަލާ ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރެއެވެ )ނޯޓް 34.4.3.4( ބަލާ.

އަންދާޒާކުރުމުގައި ހުރި ޮގންޖެހުންތައް

ނޑުތައް ބަދަލުނުކުރެވޭނެތީ، އެވަގުތަކު މުޅި ބާޒާރުގެ ހުރިހާ ސިފައެއް  އަންދާޒާތައް ކުރުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މޮޑެލްތަކަކީ، ބާޒާރުގެ ހާލަތާއިއެކު މިންގަ
އެކުލެވޭ މޮޑެލްތަކެއް ކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. ބޭސް މޮޑެލް ފުރިހަމަކުރެވެންދެން، ވަގުތީ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހެއެވެ. ބޭންކުން ބޭނުން ކުރާނެ މައުލޫމާތަކީ އެވަގުތަކު 

ނޑައެޅުމަށް، ބޭނުންކުރެވޭނީ  މާކެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބެންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި ތަފާސް ހިސާބު ތަކެވެ. ނަމަވެސް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ގެއްލުން )އީ.ސީ.އެލް( ކަ
އެއްމަސް ކުރީގެ މައުލޫމާތެވެ. އަދި ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ތާރީޚުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަމުގައި ވާނަމަ އެ ބަދަލަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

މޮޑެލްއަށް ބަދަލުގެނެވޭނެއެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރައުސުލްމާލު ބެލެހެއްޓުން

2020 ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުންވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9 ބޭނުން ކުރަންފެށުމުން ލޯނާއި އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅޭމިންވަރު އިތުރުވެދާނެ 
ކަމަށް ކުރެވޭ ލަފާއަށް ވާނީ ބަލާފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލް ރޭޝިއޯއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 15 ޚިދުމަތް ޯހދާފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުން ލިބޭ އާމްދަނީ 2.26

ނޑުގައި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ހުރިހާ  1 ޖެނުއަރީ 2018 އިން ފެށިގެން އައި،އެފް.އާރް.އެސް 15 އަށް އަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ. މި މިންގަ
އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ވަސީލަތްތަކަށް އަދި ކުލީގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް 
ޚާއްސަވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓް އަދި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ދަށުން ހިމެނިފައެއް 

ނޑު )މިސާލު: އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9(  ނޑައެޅިފައިވާނީ އެކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މިންގަ ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަ
ތަކުގައެވެ.

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުގައި 5 ބަޔަށް އެކުލެވިގެންވާ 
މޮޑެލްއެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ގެ ދަށުން އާމްދަނީ އެގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނީ މުދާ އަދި ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުކުރެވި އަދި ބަދަލުކުރެވޭ  
މުދާ އަދި ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ކުންފުނިން ދެކޭ މިންވަރާއި ހަމައަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީގެ ޒާތާއި، މިންވަރާއި ވަގުތާއިއެކު އާމްދަނީ 

ނޑުގައި  ލިބުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަކާއި އެއާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް މި މިންގަ
ނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. ކަ

މި މިންގަޑު ކުރިއާލާ ބޭނުންކުރަން ގްރޫޕްއިން ނިންމާފައި ނުވެއެވެ. އައި.އެފް.އާރް.އެސް 15 ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، މިހާރު ހެދިފައިވާ 
ނޑުގޮތެއްގައި ފީ އަދި ކޮމިޝަންލިބޭނެ ބޭންކުގެ އެއްބަސްވުންތަށް ބަލައި ދިރާސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއަށް  އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަ

ބަލާއިރު ބޭންކްގެ އާމްދަނީ ރެކޯޑްކުރާ އުސޫލަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބޭންކުން ދަނީ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް 
ބޭންކުގެ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރޮސެސްތަކަށް ފޯރާނެ އަސަރު އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުނެންވެ. އަދި މިއާއިގުޅިގެން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެފަދަ 

ބަދަލުތައް ގެނެވިގެންދާނެއެވެ.

އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް 2.27

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 ލީސެސް 2.27.1

ތައާރަފު 2.27.1.1

ނޑުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  ނޑެއް ނެރެފައެވެ. އާ މިންގަ ޖެނުއަރީ 2016 ގައި އައި.އޭ.އެސް.ބީ އިން ވަނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 16 ލީސެސް އަށް އާ މިންގަ
ނޑުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި  ފަރާތްތަކުން ލީސެސް ހިސާބުކުރާ ގޮތަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އާ މިންގަ

ގިނަ ލީސްތައް ލީސް ލައިބިލިޓީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ “ރައިޓް-އޮފް-ޔޫޒް” އެސެޓްތައް ވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ލީސްގެ ގޮތުގައި 
ބަލައިގެނިވައިފައިވާ ހުރިހާ ލީސްއަކަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ މޮޑެލް އެކެވެ. ނަމަވެސް ކުރު މުއްދަތަށް ނަގާ ލީސް އަދި ކުޑަ އަގުތަކުގައި ނަގާފައިވާ ލީސްތައް 

ނޑައަޅާ ގޮތާއި މިހާރު މާލީ ލީސްތައް  ނޑައެޅިފައިވާ ލީސްތަކުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ކަ މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެއެވެ. ކަ
ނޑާ ޚަރަދު ވަކިން ހިސާބުކުރެވި އާމްދަނީގެ  ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް އާންމުގޮތެއްގައި އެއްގޮތްވާނެއެވެ. އެގޮތުން އިންޓަރެސްޓް އަދި ބަލަށް ކަ

ބަޔާނުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 16 އަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2019 ފެށިގެންނެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ފުލް ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވްކޮށް ނުވަތަ މޮޑިފައިޑް 
ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް އުސޫލެއްގެ ދަށުން އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 16 އަށް އަމަލުކުރަން ފެށިދާނެއެވެ.

އައި.އެފް.އާރް.އެސް 16 ބޭނުންކުރަން ބޭންކުން ފަށާފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން މޮޑިފައިޑް ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. 

ބޭންކުން ކުއްޔަށްހިފުން އަދި އެކަންކަމަށް އެކައުންޓްކުރާ އުޞޫލު 2.27.1.2

ކުއްޔަށްހިފާ އިމާރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން އެކި އޮފީސް އިމާރާތްތަކާއި ގުދަންތައް  ކުއްޔަށްހިފައެވެ. އަދި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން އާންމުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަނީ 
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރެއިން 12 މަހާއި 7 އަހަރަށް، ތިރީގައި ބާޔާންކުރެވިފައިވާ )ނޯޓް ނަންބަރު 2.27.1.3( މުއްދަތު އިތުރުކުރުމެގެ  އިޚްތިޔާރާއިއެކުގައެވެ. ކަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ގޮތުން ބޭންކުން ބައިވެރިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، އޭގެތެރެއިން ކުއްޔަށް އަދި ކުއްޔަށް ނޫން ގޮތްގޮތުން ހިފާ ބައިތައް 
ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކުލީގެ އެއް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްކުރުމަށެވެ.

ނޑައެޅޭ އަދި އޭގެތެރޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކެއްގެ  ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ވަކިވަކިން މަޝްވަރާކޮށް ކަ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޝަރުތުތަކެކެވެ. ކުއްޔަށްހިފުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުން، ކުއްޔަށްދޭ މުދަލާ ގުޅިގެން އޮންނަ ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ ރަހުނުގެ މަޞްލަހަތުތައް ފިޔަވައި، 

އެހެން އިލްތިޒާމުތަކެއް ނޭޅެއެވެ. ބޭންކުން ކުއްޔަށްހިފާ އެއްވެސް މުދަލެއް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ.

2018 ގެ މާލީ އަހަރާ ހަމައަށް، ހަމައެކަނި އިމާރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މުދާ، ޕްލާންޓް އަދި އާލާތްތައް ކުއްޔަށްހިފުން ގިންތިކުރަމުން އައީ އޮޕަރޭޓިން ލީސް ގެ 
ގޮތުގައެވެ )ނޯޓް 2.12 އަށް ރިޢާޔަތްކުރޭ(. 1 ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން، ކުއްޔަށްހިފާ މުދާ ބަލަނީ ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ 

)ރައިޓް-އޮފް-ޔޫސް( މުދަލުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ބޭންކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މުއްދަތުގައި އޮންނަ ގުޅުންހުރި މާލީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުއްޔަށްހިފުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މުދަލާއި ޒިންމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރަނީ އެވަގުތެއްގެ އަގު )ޕްރެޒެންޓް ވެލިއު( އުޞޫލުންނެވެ. ކުއްޔަށްހިފުމާގުޅޭ ޒިންމާގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުތައްވެސް [އިން- ނޑައެޅޭ އަދަދުތަކުގެ )ފިކްސްޑް ލީސް ޕޭމަންޓްސްގެ( އަގުގެ )ވަކި އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ކަ ތެރޭގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ކަ

ސަބްސްޓެންސް ފިކްސްޑް ޕޭމަންޓްސް] ހިމެނޭ ގޮތުން( ސާފު ޕްރެޒެންޓް ވެލިއު ހިމެނެއެވެ.

ޒިންމާ ހިސާބުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޔަޤީންކުރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭނެ ކުލީގެ އަދަދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމާގުޅޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ބޭނުންކޮށްގެން ކުލީގެ އަދަދުތައް ޑިސްކައުންޓް ކުރެވެއެވެ. ބޭންކުން ކުއްޔަށްހިފާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި އާންމުކޮށް އޮންނަ 
ނޑައަޅާފައި ނެތްނަމަ، ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ދަރަންޏަށް ދިނުމުގެ އިންކްރިމެންޓަލް ރޭޓް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް  ގޮތުގެ މަތިން، އެ ރޭޓް ސާފުކޮށް ކަ

ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަކުން އެއް އަގެއްގެ ރައި-އޮފް-ޔޫސް މުދަލެއް، އެއްފަދަ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތެއްގައި، އެއް ބާވަތެއްގެ ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާނެ 
ފައިސާ ދަރަންޏަށް ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ރޭޓްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނޑައެލޭ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ  ނޑައެޅުމަށް ބޭންކުން  ބޭނުންކުރަނީ، ބޭންކުގެ ލީސްތަކުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ބިނާކޮށް ކަ ދަރަންޏަށް ދިނުމުގެ އިންކްރިމެންޓަލް ރޭޓް ކަ
ރިފަރެންސް ރޭޓަކުން ފަށާ “ބިލްޑް-އަޕް” އުޞޫލެކެވެ؛  އަދި  މުއްދަތު، ގައުމު، ކަރަންސީ އަދި ރަހުނު ފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ޝަރުތުތަކާ ގުޅިގެން، ވަކިވަކި ކުލީގެ 

އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެއެވެ.

ކުލީގެ އަދަދުތައް އެކަށައަޅަނީ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ފައިނޭންސް ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ކޮންމެ މުއްދަތެއްގެ ބާކީ ބަޔަކަށް އޮންނަ ޒިންމާއަށް އެމުއްދަތެއްގައި ހަމައަށް 
ބެހޭ އެއްވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓޭ ޕީރިއޮޑިކް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއް ބޭއްވުމަށް ފައިނޭންސް ޚަރަދު ޗާޖުކުރަނީ ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތަށް ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމަށެވެ.

ރައިޓް-އޮފް-ޔޫސް މުދާ ހިސާބުކުރަނީ އަންނަނިވި އަދަދުތައް ހިމެނޭ ޚަރަދުގެ މައްޗަށެވެ:
 ުކުލީގެ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބުކުރާ އަދަދ

 ްފަށާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެކުރިން ދައްކާފައިވާ އެއްވެސް ކުލީގެ އަދަދެއ

 ިފެށުމުގައި ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޑައިރެކްޓް ޚަރަދެއް، އަދ

 ުމަރާމާތުގެ ޚަރަދ

އާންމުގޮތެއްގައި ރައިޓް-އޮފް-ޔޫސް މުދަލުގެ އަގު އެމުދަލެއް ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތު އަދި ކުލީގެ މުއްދަތު ގެ ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތެއްގައި ސްޓްރެއިޓް-ލައިން އުޞޫލުން 
ޑިޕްރިޝިއޭޓް )އުނި( ކުރެވެއެވެ. ގަތުމަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ބޭންކުން ބޭނުންކުރާނެކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ރައިޓް-އޮފް-ޔޫސް މުދަލުގެ އަގު 
ޑިޕްރިޝިއޭޓްކުރަނީ އަންޑަރލައިންގ މުދަލުގެ ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިލްކިއްޔާތުގެ މުދާ، ޕްލާންޓް އަދި އާލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިމާއި 
ނޑައެޅި )ރީވެލިއު ކުރި( ކަމުގައި ވިޔަސް، ރައިޓް-އޮފް-ޔޫސް މުދަލުގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަން  އިމާރާތްތަކުގެ އަގު އަލުން ކަ

ނުކުރުމަށް ވަނީ އިޚްތިޔާރުކޮށްފައެވެ.

އާލާތްތަކާއި އުޅަނދު ކުރު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްހިފުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި ދަށް އަގުތަކުގެ މުދާ ކުއްޔަށްހިފުމުގެ އެންމެހައި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާ 
ބަލަނީ ސްޓްރެއިޓް-ލައިން އުޞޫލުން ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްހިފުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކުއްޔަށް ހިފާ 

މުއްދަތު 12 މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު އެއްބަސްވުންތަކެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުތައް 2.27.1.3

ބޭންކުން މުދަލާއި އާލާތްތައް ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުތައް ހިމެނެއެވެ. އެ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ 
ބޭނުންހިފަނީ ބޭންކުގެ ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރާ މުދާ މެނޭޖްކުރުމުގައި އޮޕަރޭޝަނަލް ފްލެކްސިބިލިޓީ އެންމެ ފުޅާ މިންވަރަކަށް އިތުރުކުރުމަށެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި 

ބާޠިލްކުރުމުގެ ގިނަ އިޚްތިޔާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގަކީ ހަމައެކަނި ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ އަދި އެ ގުޅުންހުރި ކުއްޔަށްދޭފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ނުވާ ހައްގެކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އާމްދަނީ )ގްޮރސް( 3

2018 2019

1,618,592 1,766,224 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
808,002 882,023 ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

56,582 61,478 ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ
33,342 48,734 އެހެނެހިން ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ )ސާފު(

2,516,518 2,758,459
 

އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ 4

2018 2019
އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު  އާމްދަނީ

35,814 60,155 އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި
1,367,123 1,476,183 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން
207,567 221,820 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް – އަގު ދައްކޮށްފައި )ނޯޓް 4.1(

8,088 8,066 ޖަމާކުރެވިފައިވާ ރިޒަރވް
1,618,592 1,766,224

ކަނޑާ - އިންޓަރެސްޓަށް ހިނގި ޚަރަދު

85,557 104,800 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
56,843 52,894 ޓާމް ޑެޓްސް އަދި އެހެނިހެން

- 13,748 ލީސް ލައިބިލިޓީސްތަކުގެ ފައިނޭންސް ޚަރަދު )ނޯޓް 27(
142,400 171,442

1,476,192 1,594,782 އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

އިންޓަރެސްޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ – މާލީ އެސްޓްތަކުގެ އެޮމޓައިޒްޑް އަގުގައި 4.1
2018 2019

198,511 209,132
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އާއި އެފަދަ މާލީ ވަސީލަތްތަކުން  އިންޓަރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  ސާފު 

އާމްދަނީ

9,057 12,688
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އާއި އެފަދަ މާލީ ވަސީލަތްތައްނޫން ވަސީލަތްތަކުން އިންޓަރެސްޓް ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  

ސާފު އާމްދަނީ

207,567 221,820
  

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީސްއިން ލިބުނު ސާފު ފައިދާގެ ތެރޭގައި ޓްރެޜަރީ ބިލްސް އަދި ޓްރެޜަރީ ބޮންޑްސް އިން ލިބުނު އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ 
ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.
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މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ 5

2018 2019

624,301 697,558 ކާޑްތައް ހިންގުމުން ލިބުނު
51,478 54,932 ޕޭ އޯޑަރުތައް
35,509 39,396 ލޯނުތަކުން
11,286 7,472 ތަރައްޤީގެ ފަންޑު ހިންގައިގެން ލިބުނު އިދާރީ ފީ

62,829 61,452 ބްރާންޗް މަސައްކަތްތަކުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ
10,314 11,063 ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް
6,000 6,000 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޚިދުމަތްދީގެން ލިބުނު ފީ
6,285 4,150 އެހެނިހެން

808,002 882,023

(291,800) (327,975) ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ހިނގި ޚަރަދު )ކާޑު މުޢާމަލާތް ތައް(

516,202 554,048 ފީ އާއި ކަމިޝަނުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ

ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ 6

2018 2019

56,582 61,478 ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ
56,582 61,478

ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީ، ކާޑްތައް ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ އަދި 
ބޭރު ފައިސާއިން އަގު ކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓިސްތަށް ކޮންމެ ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތެއް ނިމުމުން އަލުން އަގުކުރުމުން ލިބުނު އާމްދަނީއެވެ.

 

އެހެނެހިން ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީ )ސާފު( 7
2018 2019

21,937 36,291 ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތަކުން ލިބުނު
22 160 ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

11,383 12,283 އެހެނިހެން
33,341 48,734

ޯލނުތަކުގެ އިމްޕަޔަމެންޓް އަދި އެހެނިހެން ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ ޗާރޖް / )ރިވަރސަލް( 8
2018 2019

(28,117) 313,951 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވިފައިވާ ލޯނާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
62 3,694 މާލީ އެސެޓްތައް – އެމޮޓައިސްޑް އަގުގައި
22 8,651 އެހެން ބޭންކްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި

5,780 6,041 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
(22,252) 332,337
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް 9
2018 2019

255,977 263,641 މުސާރަ، އިނާޔަތްތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް

9,813 10,153
ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން އެކްސްޕެންސަސް -%7  އިން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ 

ކޮންޓްރިބިޔުޝަން
3,006 3,129 ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން އެކްސްޕެންސަސް -%3 އިން މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޑް ފަންޑް

268,796 276,923
 

އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ  ޚަރަދުތައް 10

2018 2019

49,396 52,422 ނޑުން  )ނޯޓް 21.3( ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ބަލަށް ކެ
11,359 11,986 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސްގެ އެމޯޓައިސޭޝަން ޚަރަދު )ނޯޓް 23(

- 27,617 ނޑުން )ނޯޓް 22( ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ބަލަށް ކެ
40,921 44,952 ނޑައެޅިފައިވާ ޚަރަދު  އިދާރީ އަދި ކަ
33,108 35,491 ސްޕްޓްވެއަރ ލައިސަންސްގެ ފީ އަދި ހާޑްވެއަރ މެއިންޓެނެންސް
15,593 19,753 މުވާސަލާތީ ޚަރަދު
23,215 - އޮޕަރޭޓިންގް ލީސް

- 284 އަގުހެޔޮ މުދަލުގެ ލީސް ތަކާއިގުޅޭ ޚަރަދުތައް
17,869 14,978 އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

20,097 24,519 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު
2,240 2,877 ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ އާއި ޢުޖޫރަ
1,390 1,386 އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ
1,507 1,533 ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޤާނޫނީ ޚަރަދު
3,215 5,062 އެހީ ދީގެން
7,584 8,485 ލަފާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު
6,381 11,447 އެހެނިހެން ޚަރަދު

233,875 262,791
 

ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްސް 11

2018 2019
ބޭންކް ޕްޮރފިޓް ޓެކްސް

315,306 342,314 ބްންކްގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ޚަރަދު - ކަރަންޓް )ނޯޓް 11.1(
ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް

187,833 5,550 އަސްލާއި ގުޅުންހުރި ވަގުތީ ތަފާތު )ނޯޓު 11.1 (
503,139 347,864 އެހެނިހެން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްހުން ހިނގިޚަރަދު
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ފައިދާ އިން ނެގޭ ޓެކްސް ޚަރަދުގެ ރިޮކންސިލިއޭޝަން 11.1
ޓެކްހަށް ހިނގި ޚަރަދާއި އެކައުންޓިންގ ފައިދާގެ  ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި:

2018 2019

1,601,899 1,386,991 އެކައުންޓިންގ ފައިދާ ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން
400,475 346,748 ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ރޭޓުގެ ޓެކްސް

10,367 110,790 ނޑޭ ޚަރަދުތަކުގެ ޓެކްސް އިފެކްޓް ނުކެ
(95,536) (115,224) ނޑޭ ޚަރަދުތަކުގެ ޓެކްސް އިފެކްޓް ކެ
315,306 342,314 ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ޗާރގް
187,833 5,550 ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ޚަރަދު
503,139 347,864 އާމްދަނީގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

20% 25% މިހާރު ހިނގާ ޓެކްސް ރޭޓް )ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ނުލައި(
31% 25% މިހާރު ހިނގާ ޓެކްސް ރޭޓް )ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ލައިގެން(

 

ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސްގެ ލައިބިލިޓީތައް 11.2
2018 2019

310,644 315,381 1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި
315,306 342,314 ފައިދާ އިން  ނެގޭ ޓެކްހުން އަރާ ޗާޖްތައް

(310,569) (315,306) މިއަހަރުތެރޭ ދެއްކި ޓެކްސް
315,381 342,389 31 ޑިސެމްބަރ ގައިހުރި ބާކީ

01 ޖަނަވަރީ 2020 އިން ފެށިގެން ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ބަދަލުގައި، އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނު )25/2019( ގެ ދަށުން އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް 
ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން 31 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ބޭންކްގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ،

 

ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާގެ ޓެކްސް 11.3

ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުން ދައްކުވައިދެނީ ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ މާލީ ހާލަތް އަންގައިދޭ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ޖުމުލަ

އެފް.ވީ.ޯއ.
ސީ.އައި އެކުއިޓީ 
އިންވެސްޓްމަންޓްސް 
އަލުން އަގުކުރުން 
ލިބުނު ސާފު 

ފައިދާ

ބިން އަދި 
އިމާރާތްތައް އަލުން 

އަގުކުރުމުން

ޯލނު އަދި 
އެޑްވާންސްތަކަށް 

ހަދާފައިވާ 
ޕްޮރވިޜަން

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް 
އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ލީސް

ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފަވާ ޓެކްސް އެސެޓްސް 
/ )ލައިބިލިޓީސް(

(22,848) (30,791) (13,201) 60,813 (39,669) - 31 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި ހުރި

198,834 - - 198,834 - -
އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ބޭނުންކުރަން 

ފެށުމުން އައި ބަދަލު
175,986 (30,791) (13,201) 259,647 (39,669) - 01 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ހުރި

(5,261) (5,261) - - - -
އެހެނިހެން އާމްދަނީ )ޓެކްސް އަށް 

ނޑުމަށްފަހު( ކެ
880 - 880 - - - ރައުސުލްމާލައް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން

(187,833) - - (183,866) (3,968) - ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން
(16,228) (36,052) (12,320) 75,781 (43,637) - 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ހުރި
(16,228) (36,052) (12,320) 75,781 (43,637) - 01 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ހުރި

(16,225) (16,225) - - - -
އެހެނިހެން އާމްދަނީ )ޓެކްސް އަށް 

ނޑުމަށްފަހު( ކެ
880 - 880 - - - ރައުސުލްމާލައް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާން

(5,550) - - (9,666) 1,263 2,853 ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން
(37,106) (52,277) (11,440) 66,115 (42,374) 2,853 31 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ހުރި
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ 12

ޙިއްޞާއަކަށް  ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫކޮށްފައިހުރި ބޭންކުގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ވެއިޓެޑް  އެވްރެޖް އަދަދުގެ މައްޗަށް 
ބަހާލައިގެންނެވެ. 

ކުރިމަގުގައި ޙިއްޞާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުދާ ހިމަނައިގެން ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ، އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫކޮށްފައިހުރި ބޭންކުގެ 
ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ޢަދަދާއި އެކު ކުރިމަގުގައި ޙިއްޞާއަށް ބަދަލުކުރެވެން ހުރި މުދާ ޙިއްޞާއަށް ބަދަލުކުރީމައި އޭގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދުގެ 
މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙިއްޞާއައް ބަދަލުކުރުވޭ ގޮތަށްހުރި އެއްވެސް މުދަލެއް ނެތުމާއި އެކު، ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާގެ 
ހިސާބު ހަދައިފައި ވާނީ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އެއަހަރުގެ ތެރޭ ދޫކޮށްފައިހުރި ބޭންކުގެ ޢާންމު ޙިއްޞާގެ ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އަދަދުގެ މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

ބޭސިކް/ޑައިލޫޓެޑް ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާލީ ފައިދާ އަދި އާންމު ހިއްސާގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

2018 2019

1,098,760 1,039,127 ސާފު ފައިދާއިން އާންމު ޙިއްސާދާރުންނަށް ޖެހޭ
5,381,920 5,381,920 ދޫކުރެވުނު ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް ޢާންމު ޙިއްޞާގެ އަދަދު

204 193 ޙިއްޞާއަކަށް  ޖެހޭ ފައިދާ )ދިވެހި ރުފިޔާއިން(

އަހަރު ނިމުނުއިރު އަދި މި މާލީ ބަޔާންތައް ނިމުނު ތާރީހާއި ހަމަޔަށް ޢާންމު ޙިއްޞާ ދޫކޮފައި ނުވާތީ ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ 13

2018 2019 އަހަރުގައި ކަނޑައެޅުނު އަދި ދޫކުރެވުނު  13.1

118,402 129,166
2018 ގެ ފުރަތަމަ އަދި ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ވަނީ 2019 ގައި ދޫކުރެވިފައެވެ.  

)2017 ގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް : ޙިއްސާއަކަށް  22ރ.(

2018 2019 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ އަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަދަދު )31 ޑިސެމްބަރ ގައި ލައިބީލިޓީގެ ޮގތުގައި ބެލެވިފައިނުވާ( 13.2

129,166 139,930 2019 ގެ ފުރަތަމަ އަދި ފަހު ފައިދާ ޙިއްސާއަކަށް 26ރ. )2018 – 24ރ. ޙިއްސާއަކަށް(

ފައިސާ އާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ފަންޑް 14
2018 2019

854,441 995,666 ނަގުދު ފައިސާއިންހުރި )ނޯޓް 36.1( 
477,851 758,711 އެހެން ބޭންކްތަކުގައިހުރި ބާކީ

1,332,292 1,754,377
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ )އެމް.އެމް.އޭ.( ގައިހުރި ބާކީ 15

2018 2019

1,708,406 2,175,190 ސްޓެޓޫޓަރީ ޑިޕޮސިޓް - ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގް
135,010 109,312 ސްޓެޓޫޓަރީ ޑިޕޮސިޓް - އިސްލާމިކް ބޭންކިންގް

1,843,416 2,284,502

ނޑަކީ  އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޤަވާޢިދުތައް ލާޒިމްކުރާ ގޮތުގައި، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ މާލޭގައި ހުންނަ ގޮފިތަކުގެ ޑިޕޮސިޓްގެ ރިޒާރވްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މަދުމިންގަ
10 އިންސައްތަ އިގެ ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް ލައިބިލިޓީތައް )އެއް ބޭންކުން އަނެއް ބޭންކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް މާރޖިން ޑިޕޮސިޓް 
ފިޔަވައި(  އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި ބޭރުފައިސާ ވަކިންނެވެ. މިފަދަ ޑިޕޮސިޓްތަކަކީ، ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޕޮސިޓްތަކެއްނޫނެވެ. 

ބެހެއްޓިފައިވާ ރިޒަރވް ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރަކު ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މަދު މިންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ބެލެންސް ގެ ދިވެހި 
ރުފިޔާގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށް 1 އިންސައްތަ އަދި ބޭރު ފައިސާގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށް 0.01 އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓެއް ލިބެމުންދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ބޭންކުން 

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އަށް ޑިމާންޑް އަދި ޓައިމް ޑެޕޮސިޓްގެ 10 އިންސައްތަގެ ވަކި ރިޒާރވް އެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މި ރިޒަރވް އަކީ އެއްވެސް އިންޓަރެސްޓްއެއް 
ލިބޭ ރިޒަރވްއެއް ނޫނެވެ.

 

އެހެން ބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް 16

2018 2019

1,900,078 2,514,271 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް
(285) (8,936) ނޑަން: އެހެންބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާގެ އިމްޕަޔަމެންޓް )ނޯޓް 19( ކަ

1,899,793 2,505,335 އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސާފު ޕްލޭސްމަންޓްތައް

 

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ޯލނު ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން 17
2018 2018

13,158,972 14,334,763 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
(960,068) (967,847) ނޑަން: ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން )ނޯޓް 19( ކަ
12,198,904 13,366,916 ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ސާފު ޖުމްލަ

 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ދިރާސާ )ޕްޮރޑަކްޓްތައް ބަހާލެވިގެން( 17.1
2018 2019

9,533,747 9,809,684 ކޮމާރޝަލް ޓާރމް ލޯނުތައް 
1,224,619 1,554,972 ރޑްރާފްޓްތައް އޯވަ
1,163,067 1,390,468 ލުއި ލޯނުތައް

627,327 866,494 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީތައް
412,061 485,596 ކްރެޑިޓް ކާޑު
49,596 38,079 ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ލޯނުތައް
23,726 20,946 ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް 

124,829 168,524 މުވައްޒަފުންގެ ލޯނުތައް
13,158,972 14,334,763
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނާއި އެޑްވާންސްގެ ދިރާސާ )ފައިސާގެ ބާވަތުން ބަހާލެވިގެން( 17.2
2018 2019

8,096,611 8,936,365 ދިވެހި ރުފިޔާ
5,060,895 5,395,335 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު

1,466 2,732 ޔޫރޯ
- 331 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަޑު

13,158,972 14,334,763

މާލީ އެސެޓްތައް – އެޮމޓައިޒްޑް އަގުގައި                                                           18
2018 2019

ޑެޓް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް
4,655,341 4,788,209 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލް

- 201,069 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް
124,767 101,006 ކޯޕްރޭޓް ބޮންޑްސް

17,188 50,000 ވަކާލާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(720) (4,414) ނޑަން: އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި ހުރި މާލީ އެސެޓްތަކުގެ އިމްޕަޔަމަންޓް  )ނޯޓް 19( ކަ

4,796,577 5,135,871
 

އިމްޕަޔަމެންޓް ޮލސެސް ގެ ޕްޮރވިޜަންއަށް އައި ބަދަލު                                                           19

ޖުމުލަ
ލިބެންޖެހޭ 
)އެހެނިހެން(

މާލީ އެސެޓްތައް 
އެޯމޓައިޒް އަގުގައި

ކަސްޓަމަރުންގެ 
ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ 
ޯލނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން

އެހެންބޭންކު 
ތަކުގައި 

ބެހެއްޓިފައިވާ 
ފައިސާ

339,416 8,108 - - 331,309 1 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ހުރި

896,796 - 263 657 895,876
އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރަން 

ފެށުމުން އައި ބަދަލު
1,236,212 8,108 263 657 1,227,185 އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އޯޕެނިންގ ބެލެންސް
(22,252) 5,780 22 62 (28,117) ފައިދާ އަދި ގެއްލުމަށް އައިސްފައިވާ ސާފު ބަދަލު  )ނޯޓް 8(

(241,526) (2,526) - - (239,001) ނޑައަޅައި ރައިޓް އޮފް ކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ކަ
972,434 11,362 285 720 960,068 31 ޑިސެންބަރ 2018 ގައި ހުރި
972,434 11,362 285 720 960,068 1 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ހުރި
332,337 6,041 8,651 3,694 313,951 ފައިދާ އަދި ގެއްލުމަށް އައިސްފައިވާ ސާފު ބަދަލު  )ނޯޓް 8(

(309,119) (2,948) - - (306,172) ނޑައަޅައި ރައިޓް އޮފް ކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ކަ
995,652 14,455 8,936 4,414 967,847 31 ޑިސެންބަރ 2019 ގައި ހުރި

 

މާލީ އެސެޓްތައް – އެފް.ވީ.ޯއ.ސީ.އައި                                                           20
2018 2019

ރައުސުލްމާލާއި ގުޅޭ ވަސީލަތްތަށް
144,207 209,107 ރައުސުލްމާލާއި ގުޅޭ ވަސީލަތް – ކޯޓެޑް )ނޯޓް 20.1(

319 319 ރައުސުލްމާލާއި ގުޅޭ ވަސީލަތް – އަންކޯޓެޑް )ނޯޓް 20.2(
144,526 209,426
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މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރައުސުލްމާލާއި ގުޅޭ ވަސީލަތް – ޯކޓެޑް 20.1

2018 2019

ޖުމުލަ އަގު 
)ރުފިޔާ(

ހިއްސާ އެއްގެ އަގު 
)ޮޑލަރު(

ހިއްސާގެ އަދަދު ޖުމުލަ އަގު 
)ރުފިޔާ(

ހިއްސާ އެއްގެ އަގު 
)ޮޑލަރު(

ހިއްސާގެ އަދަދު

120,649 131.94 60,120 171,821 187.90 60,120 ވިސާ އިންކޯޕޮރޭޓެޑް
23,557 188.65 8,210 37,286 298.59 8,210 މާސްޓަރކާޑް އިންކޯޕޮރޭޓެޑް

144,207 209,107
 

ރައުސުލްމާލާއި ގުޅޭ ވަސީލަތް – އަންޯކޓެޑް 20.2
2018 2019

ޖުމުލަ އަގު ހިއްސާގެ އަދަދު ޖުމުލަ އަގު  ހިއްސާގެ އަދަދު

319 6 319 6
ސޮސައިޓީ ފޮރ ވޯލްޑްވައިޑް އިންޓަރވބޭންކް ފައިނޭންޝަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

)ސްވިފްޓް(
319 319

ނޑައެޅުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށްވާތީ، އެ ވަސީލަތްތަށް ބަޔާންކޮށްފައި  އަންކޯޓެޑް ރައުސުލްމާލާއި )އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި( ގުޅޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު ފުރިހަމައަށް ކަ
އެވަނީ އެތަކެތީގެ އަސްލު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ވަސީލަތްތަކަށް މާކެޓެއް ނެތުމުން ބޭންކުގެ ނިންމުމަކީ މިފަދަ ވަސީލަތްތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓުމެވެ. 

 

ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް 21

ޮކސްޓް/ހަމަ އަގު 21.1

ޖުމްލަ
އިންޖީނުލީ 
އުޅަނދުތައް

ޮއފީސް 
ސާމާނު

ފަރުނީޗަރާއި 
ސާމާނު

ޮކމްޕިއުޓަރ 
ހާރޑްވެއަރ

ކުލީ 
ޢިމާރާތްތައް

ބޭންކުގެ 
ޢިމާރާތްތައް ބިން

540,643 8,923 41,495 92,433 184,292 24,478 106,553 82,469 1 ޖެނުއަރީ  2018 އާ ހަމަޔަށް
57,603 2,014 5,787 11,427 28,133 2,065 8,176 - ގަނެވުނު/ބަދަލުކުރެވުނު އަގު
(7,301) (40) (288) (383) (6,580) (10) - - އުނިކުރެވުނު އަގު

590,945 10,897 46,994 103,477 205,845 26,533 114,729 82,469
31 ޑިސެމްބަރ 2018 އާ 

ހަމަޔަށް
143,328 1,343 7,526 17,420 39,069 12,042 7,197 58,731 ގަނެވުނު/ބަދަލުކުރެވުނު އަގު
(1,786) - (165) (839) (442) (157) (182) - އުނިކުރެވުނު އަގު

732,487 12,240 54,355 120,058 244,472 38,418 121,744 141,200
31 ޑިސެމްބަރ  2019 އާ 

ހަމަޔަށް
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މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދިޔަ 21.2

3,826 - - - 2 938 2,885 - 1 ޖެނުއަރީ  2018 އާ ހަމަޔަށް
73,867 2,014 6,614 2,396 45,084 17,567 193 - އަގަށް އިތުރުވި

(72,770) (2,014) (6,607) (2,396) (45,073) (13,601) (3,078) - އުނިކުރެވުނު އަގު

4,924 - 7 - 13 4,904 - -
31 ޑިސެމްބަރ  2018 އާ 

ހަމަޔަށް
105,081 1,343 5,947 17,537 41,139 12,984 26,130 - އަގަށް އިތުރުވި

(82,443) (1,343) (5,955) (17,402) (38,820) (11,908) (7,015) - އުނިކުރެވުނު އަގު

27,562 - - 135 2,332 5,980 19,115 -
31 ޑިސެމްބަރ  2019 އާ 

ހަމަޔަށް

595,869 10,897 47,001 103,477 205,858 31,437 114,729 82,469 ޖުމްލަ ޚަރަދު / ހަމައަގު 2018
760,049 12,240 54,355 120,193 246,804 44,398 140,859 141,200 ޖުމްލަ ޚަރަދު / ހަމައަގު 2019

ބަލަށް ކެނޑުމާއި ގެއްލުން 21.3

207,576 6,685 24,968 56,480 108,602 9,820 1,022 - 1 ޖެނުއަރީ  2018 އާ ހަމަޔަށް
49,396 877 7,685 11,816 21,786 2,214 5,018 - ނޑި ޖުމްލަ އަހަރުތެރޭ ބަލަށް ކެ
(7,289) (39) (288) (381) (6,580) (1) - - އުނިކުރެވުނު

249,683 7,522 32,364 67,915 123,808 12,033 6,040 -
31 ޑިސެމްބަރ  2018 އާ 

ހަމަޔަށް

52,422 900 8,237 12,320 23,583 2,094 5,289 -
ނޑި  އަހަރުގެތެރޭ ބަލަށް ކެ

ޖުމްލަ
(1,238) - (162) (632) (442) (1) - - އުނިކުރެވުނު

300,867 8,422 40,439 79,603 146,949 14,126 11,329 -
31 ޑިސެމްބަރ  2019 އާ 

ހަމަޔަށް

ޮފތުން ދައްކާ އަގު 21.4

346,186 3,375 14,637 35,562 82,050 19,404 108,689 82,469
31 ޑިސެމްބަރ  2018 އާ 

ހަމަޔަށް

459,182 3,818 13,916 40,590 99,855 30,272 129,530 141,200
31 ޑިސެމްބަރ  2019 އާ 

ހަމަޔަށް

ނޑާލެވުމާއެކެ ޖުމުލަ ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަގަކީ -/168,389,414 )31 ޑިސެންބަރު  މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީޚުގައި ބަލަށްކަ
2018 އާ ހަމައަށް -/129,024,291ރ( އެވެ.

21.5

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވުނު ތާރީޚުގައި ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކިއުޕްމަންޓްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. އަދި ހަމަ އެއްވެސް 
ޕޮރަޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އެކިއުޕްމަންޓެއް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

21.6

 

ބޭންކުގެ ބިމާއި އިމާރާތްތައް އަގުކުރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު 21.7

ބޭންކަށް ލިބިފައިވާ ބިމާއި އިމާރާތްތައް 31 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި ގެޑޯރ ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ހަވާލުކުރެވިގެން ވަނީ އަގުކުރެވިފައެވެ. އަލުން 
އަގުކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ އެ ތަންތަނުގެ ޑިޕްރިސިއޭޓެޑް ރީޕްލޭސްމަންޓް އަގު ނުވަތަ އޭރުގައި މާކެޓް ގައި އެތަންތަނަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ އަގަށެވެ. ހަމަ 

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލިފައިވާނެއެވެ.  އަގު ކަ
 ުބިން – އަކަ ފޫޓަކަށް ޖެހޭ އަގ
 ްއިމާރާތް – އިމާރާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްށަން ރޭޓ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ބިމާއި އިމާރާތްތައް މިހާރު ހުންނާނެ އަގު )އަލުން އަގުނުކުރިނަމަ( 21.8

2018 2019 ބިން

- 58,731 އަގު )ކޯސްޓް(
- - ނޑިފައި މިހާތަނަށް ޖުމުލަ ބަލައްކެ
- 58,731 ފޮތުން ދައްކާ އަގު

2018 2019 އިމާރާތްތައް

97,510 104,525 އަގު )ކޯސްޓް(
(34,399) (37,416) ނޑިފައި މިހާތަނަށް ޖުމުލަ ބަލައްކެ

63,111 67,109 ފޮތުން ދައްކާ އަގު
 

އަހަރުތެރޭގައި ވިއްކާލެވުނު ޕްޮރޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް 21.9

2018 2019

263 560 ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު އަގު

7,301 1,786 އަގު )ކޯސްޓް(
(7,289) (1,238) ނޑިފައި މިހާތަނަށް ޖުމުލަ ބަލައްކެ

12 548 ފޮތުން ދައްކާ އަގު

251 12 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު ފައިދާ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކުގެ އަމިއްލަ ބިމާ ޢިމާރާތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު – މިންވަރާއި ހުރި ތަން 21.10
ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު 
31 ޑިސެމްބަރ 
2018 ވާ އަގު

ބަލަށް ކެނޑުމަށްފަހު 
31 ޑިސެމްބަރ 
2019 ވާ އަގު

ބަލަށް ކެނޑިފައިވާ 
ޖުމްލަ ޖުމްލަ އަގު އިމާރާތުގެ އަގު ބިމުގެ އަގު

ބިމުގެ ޮބޑުމިން 
ސްޮކޔަރ ފީޓްއިން ހުރި ތަން

76,477 74,388 4,352 78,740 41,780 36,960 3,080 ހެޑް އޮފީސް
4,995 4,871 489 5,360 3,110 2,250 7,500 ގަން ބްރާންޗް
3,277 3,182 198 3,380 1,900 1,480 4,934 ނައިފަރު ބްރާންޗް
5,194 5,140 210 5,350 1,868 3,482 11,608 ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗް
4,623 4,542 168 4,710 2,016 2,694 8,980 ފޮނަދޫ ބްރާންޗް
8,446 8,166 584 8,750 5,606 3,144 10,481 ހިތަދޫ ބްރާންޗް
3,576 3,472 218 3,690 2,097 1,593 5,311 މުލި ބްރާންޗް
7,202 7,002 418 7,420 5,020 2,400 8,000 ތިނަދޫ ބްރާންޗް
6,427 6,268 332 6,600 4,783 1,817 6,058 ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗް
7,916 7,711 425 8,136 5,136 3,000 10,000 ގއ. ވިލިނގިލި ބްރާންޗް

4,405 4,263 297 4,560 2,855 1,705 5,684 ދިއްދޫ ބްރާންޗް
17,043 16,695 725 17,420 8,702 8,718 2,906 ވިލިމާލެ ބްރާންޗް
7,748 7,497 523 8,020 5,020 3,000 10,000 ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް
6,526 6,374 316 6,690 3,032 3,658 12,192 މަނަދޫ ބްރާންޗް
4,417 4,304 236 4,540 2,265 2,275 7,584 ނިލަންދޫ ބްރާންޗް
2,468 2,420 100 2,520 1,435 1,085 3,617 ފެލިދޫ ބްރާންޗް
1,842 1,770 150 1,920 1,439 481 1,603 ހޮޅުދޫ ބްރާންޗް

859 936 79 1,015 874 140 468 ވެލިދޫ ބްރާންޗް
2,105 2,063 87 2,150 1,250 900 3,000 އިހަވަންދޫ ބްރާންޗް

763 737 53 790 790 - 572 ލ. ގަން ބްރާންޗް
1,339 1,319 78 1,397 788 609 2,029 ގުރައިދޫ ބްރާންޗް
1,657 1,608 102 1,710 1,219 491 1,636 ހޯރަފުށި ބްރާންޗް

562 553 34 587 497 90 300 ހިންނަވަރު އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
522 515 15 530 215 315 1,050 ކޮލަމާފުށި އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
559 543 37 580 490 90 300 ގެމަނަފުށި އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
562 546 34 580 490 90 300 ފަރެސްމާތޮޑާ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.

65 62 12 73 73 - 132 ދުވާފަރު އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
289 270 105 375 375 - 208 ކުޅުދުއްފުށި އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
136 131 11 142 142 - 286 މިލަންދޫ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.

507 479 87 566 566 - 90 އޮލިމްޕަސް އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
4,028 3,892 192 4,084 4,084 - 3,824 އޭދަފުށި ބްރާންޗް
1,026 985 43 1,028 1,028 - 1,904 މީދޫ ބްރާންޗް
1,271 1,051 40 1,091 1,091 - 1,200 ކާށިދޫ ބްރާންޗް
473 486 21 507 507 - 2,000 ތުލުސްދޫ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
486 470 29 499 499 - 217 ވިލިމާލެ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.

1,363 1,226 439 1,665 1,665 - 3,080 މެއިން ބްރާންޗް )ހެޑް އޮފީސް(
- 58,731 - 58,731 - 58,731 15,823 ބިން )ހުޅުމާލެ(
- 723 9 731 731 - 900 އަލިފުށި އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
- 105 1 106 106 - 2,513 މާވަށް އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
- 129 1 131 131 - 900 ތުޅާދޫ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
- 635 6 641 641 - 900 ބާރަށް އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
- 821 8 829 829 - 4,934 ނައިފަރު ބްރާންޗް )އައު އިމާރާތް(
- 2,860 20 2,880 2,880 - 4,000 އުނގޫފާރު ބްރާންޗް
- 1,065 31 1,096 1,096 - 4,076 ގައްދޫ ބްރާންޗް
- 323 10 333 333 - - އައްޑޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ
- 216 4 220 220 - 1,814 ހުޅުމާލެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ
- 71 1 72 72 - 900 ދާންދޫ އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތް.
- 19,115 - 19,115 19,115 - - އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ

191,158 270,730 11,329 282,059 140,859 141,200
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ބޭންކްގެ އިމާރާތްތައް ހެދުމަށާއި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އެއްވެސް ޚަރަދަކާއި ނުލައި ބިން ބޭންކަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި މި ފަދަ 
ބިންތަކުގެ އަގު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ސުމެއް ގެ ގޮތުގައެވެ.

20.10.1

ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެސެޓް 22

2018 2019 އިމާރާތްތައް ހަމަ އަގުގައ

- 169,403 1 ޖަނަވަރީގައި ހުރި
- 34,535 އަގަށް އިތުރުވި
- 203,938 31 ޑިސެންބަރުގައި ހުރި

ބަލައްކެނޑުން އަދި އިމްޕަޔަމަންޓް
- 1 ޖަނަވަރީގައި ހުރި
- 27,617 އަހަރުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަން )ނޯޓް 10(
- 27,617 31 ޑިސެންބަރުގައި ހުރި

ޮފތުން ދައްކާ އަގު
- 176,321 31 ޑިސެންބަރުގައި ހުރި

 

ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެސެޓްތައް އަލުން އަގުކުރުމަށް ބޭންކުން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. 22.1

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް 23

ޮކމްޕިއުޓަރ ޮސފްޓްވެއަރ
2018 2019

ޚަރަދު
138,699 141,206 1 ޖެނުއަރީ  އާ ހަމަޔަށް

2,507 12,122 އަގަށް އިތުރުވި
141,206 153,328 31 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމަޔަށް

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދިޔަ

1,247 1,800 1 ޖެނުއަރީ  އާ ހަމަޔަށް
32,229 17,172 އަގަށް އިތުރުވި ޚަރަދު

(31,676) (12,116) އުނިކުރެވުނު
1,800 6,856 31 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމަޔަށް

143,006 160,184 31 ޑިސެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ

ބަލަށް ކެނޑުން އަދި ގެއްލުން
67,857 79,216 1 ޖެނުއަރީ  އާ ހަމަޔަށް
11,359 11,986 އަހަރުތެރޭ އެމޯރޓައިޒް ކުރެވުނު )ނޯޓް 9(
79,216 91,202 31 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމަޔަށް

ޮފތުން ދައްކާ އަގު
63,790 68,982 31 ޑިސެމްބަރ އާ ހަމަޔަށް
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އެޯމރޓައިޒޭޝަން ގެ ބާވަތާއި ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ޮގތް 23.1

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ގަނެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ އެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ތައް އެމޮޓައިޒް ކުރެވިފައިވަނީ 
ނޑަކަށް  10-5 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ބަލާފައެވެ. ގާތްގަ

ރިޕޯޓުކުރާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެކުގައި އެމޮޓައިޒްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ހިމެނޭގޮތަށް އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްތަކުގެ އަގަކީ -/27,041,687ރ. އެވެ.
 )2018: -/26,832,314ރ.(

23.2

އެހެނިހެން އެސެޓްތައް 24

2018 2019

258,515 237,979 ޑިޕޮސިޓް އަދި ޕްރިޕޭމަންޓްސް
85,958 66,054 ކާޑުން ލިބެން ހުރި
14,508 27,328 މުވައްޒަފުންގެ ލޯނުތަށް )އަން-އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި( )ނޯޓް 24.1(

358,981 331,361
(11,362) (14,455) ނޑަން: އެހެނިހެން ގެއްލުމަށް ހެދިފަހުރި ޕްރޮވިޜަން )ނޯޓް 19( ކަ
347,619 316,906

 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ ޯލނު )އަންއެޮމޓައިސްޑް އަގުގައި(  24.1

މާރކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށްވުރެއް ކުޑަ ޜޭޓުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން، ބޭންކަށް ގެއްލޭ އާމްދަނީ ބަލާފައިވާނީ ސްޓާފުންނަށް ދެވޭ 
ޕްރީޕެއިޑް ބެނިފިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދަ ބެނިފިޓް ލޯނުގެ މުއްދަތަތުގެ ދިގުމިނަށް އެމޮޓައިސް ކުރެވެއެވެ.

 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 25

2018 2019

15,257,418 17,317,359 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ޖުމްލަ އަދަދު
15,257,418 17,317,359

 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާގެ ދިރާސާ )ޕްޮރޑަކްޓްތައް ބަހާލެވިގެން( 25.1

2018 2019

8,001,551 9,239,646 ޑިމާންޑް ޑިޕޮސިޓްތައް
5,607,041 5,949,757 ސޭވިންގސް ޑިޕޮސިޓްތައް
1,131,029 1,394,020 ޓައިމް ޑިޕޮސިޓްތައް
478,400 504,146 ބީއެމްއެލް ވަދީއާ ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓު

- 110,854 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ސޭވިންގސް ޑިޕޮސިޓްތައް
- 79,307 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ  ޓައިމް ޑިޕޮސިޓްތައް

28,633 19,225 ނޑައަޅާފައިވާ މާރޖިންތަށް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް ކަ
14,364 20,404 ނޑައެޅިފައިވާ މާރޖިންތަށް ބޭންކް ގެރެންޓީތަކަށް ކަ

15,257,418 17,317,359
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާގެ ދިރާސާ )ފައިސާގެ ބާވަތުން ބަހާލެވިގެން( 25.2

2018 2019

8,842,962 9,310,428 ދިވެހި ރުފިޔާ
6,393,491 7,976,049 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު

20,877 30,882 ޔޫރޯ
88 - ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު

15,257,418 17,317,359
 

މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަރަނި ތަކާއި ދަރަންޔަށް ނެގި އެހެނިހެން ފައިސާ 26

2018 2019

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ޯލންތައް )ޯނޓް 26.1(
7,919 5,033 އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް )އައި.އެފް.އޭ.ޑީ.( އިން ނެގި ލޯނު

46,985 6,743 ޔޫރޮޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް )އީ.އައި.ބީ.( އިން ނެގި ލޯނު
43,786 37,506 އޭޝިއަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )އޭ.ޑީ.ބީ.( އިން ނެގި ލޯނު
24,546 21,583 އިސްލާމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )އައި.ޑީ.ބީ.( އިން ނެގި ލޯނު

798,525 917,541 ބޭރުގެ ޮކމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ޯލނު )ޯނޓް 26.2(
921,761 988,406

 

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ޯލންތައް 26.1

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އެކު ހެދިފައިވާ އޮން-ލެންޑިންގ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ބޭންކަށްވަނީ ފަންޑް ލިބިފައެވެ.

ބޭރުގެ ޮކމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ޯލނު 26.2

ބޭރުގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ނަގާފައިވަނީ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ލިކުއިޑިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިންނެވެ. 
ބޭންކުގެ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު )ޔޫ.އެސް.ޑީ( ގެ ލޯނު ފޮތުގެ ބައެއް، ލޯން ޓު ވެލިއު ރޭޝިއޯ %140  ގައި، އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންކަކުން ޓާމް ބޮރޯވިންގ އެއް ނެގުމަށް 

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މިދެންނެވި ދަރަނީގެ ބާކީ އަކީ 32.5  މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު 26.3

ފައިސާ
ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް ރޭޓް ޮއފް 

އިންޓަރެސްޓް

5 އަހަރަށް 
ވުރެ ފަސް 

ޮކށް 
ދައްކަންޖެހޭ

1 އަހަރަށް 
ވުރެ ފަސް 
އަދި 5 

އަހަރަށް ވުރެ 
ފަސް ނުޮކށް 
ދައްކަންޖެހޭ

1 އަހަރަށް 
ވުރެ ފަސް 

ނުޮކށް 
ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި  ދޫކުރި ފަރާތް

ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ:
އެސްޑީއާރ / ޔޫއެސްޑީ 5.0% - 3,843 1,191 އައި.އެފް.އޭ.ޑީ. އިން ނެގި ދަރަނި

ޔޫއެސްޑީ / ޔޫރޯ
)ލައިބޯ + 0.181%( +

0.5%
- - 6,743 އީ.އައި.ބީ. އިން ނެގި ދަރަނި

އެސްޑީއާރ / ޔޫއެސްޑީ 4.0% 9,093 21,853 6,560 އޭ.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ދަރަނި
ރުފިޔާ 4.0% 10,667 8,533 2,383 އައި.ޑީ.ބީ. އިން ނެގި ދަރަނި

ޔޫއެސްޑީ 6 މަސް
   - 373,987  543,553 އެހެނިހެން ބޭރުގެ ޮކމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި:

ޔޫއެސްޑީ
ލައިބޯ +

4.5%,)3.75%-4.00%(
19,760 408,216 560,430

  

ލީސް ލައިބިލިޓީތައް 27

މި ނޯޓުގައިވާ ލީސް )ކުލި( ގެ މައުލޫމާތަކީ ބެންކުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަންތަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެވެ.

2018 2019

- 136,813 1 ޖެނުއަރީ  އާ ހަމަޔަށް
- 34,535 އަހަރުތެޜޭގައި އެއްކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްތައް
- 13,748 މާލީ ހަރަދުތައް
- (29,952) އަހަރު ތެރޭގައި ހެދުނު/)އުނިކުރެވުނު( ލީސްތައް
- 155,143 31 ޑިސެންބަރު ގައި ހުރި

 

އިންކްރިމެންޓަލް ޮބޯރވިންގ ޯކސްޓް 27.1

5 އަހަރަށް ވުރެއް ކުރު މުއްދަތުގެ ލީސްތަކުގެ އިންކްރިމެންޓަލް ބޮރޯވިންގ ކޯސްޓްގެ ގޮތުގައި، އަހަރު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ 7.50 އަދި 8.00 އިން 
ސައްތަ އެވެ. އަދި 5 އަހަރަށް ވުރެއް ދިގު މުއްދަތުގެ ލީސް ތަކުގެ ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިފއިވަނީ 8.00 އަދި 8.50 އިން ސައްތައެވެ.

އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް 28
2018 2019

218,568 245,713 ތަރައްޤީގެ ފަންޑު
196,423 214,388 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ހުރި ޚަރަދު
128,442 128,116 ޑިފައިންޑ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭން - %3 މުއައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް )ނޯޓު 28.1(
47,429 13,576 ދައްކަން ޖެހޭ ޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު

1,471 2,329 ކޭޝިއަރުގެ ޗެކްތައް
592,333 604,122
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޑިފައިންޑް ޮކންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 28.1
ތިރީގައި މިވަނީ ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް:

2018 2019

121,936 128,442 1 ޖެނުއަރީ  އާ ހަމަޔަށް
6,013 6,258 އަހަރު ތެރޭގައި ހެދުނު އިނާޔަތް
5,682 5,855 އަހަރަށްވީ އިންޓަރެސްޓް

(5,189) (12,439) އަހަރުތެރޭ ދެއްކި ފައިދާ
128,442 128,116 31 ޑިސެންބަރު ގައި ހުރި

 

ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޯޓޑިއަން އެކައުންޓްތައް 29

2018 2019

16,189 22,805 1 ޖެނުއަރީގައި ހުރި
1,133,002 1,241,112 ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަމާކުރެވުނު
(58,465) (83,900) ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު

(4,829,904) (6,424,898) މާލީ ވަސީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުނު
3,810,860 5,335,352 މުއްދަތު ހަމަވި އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

(48,877) (63,889) އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ނެގޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފީ
22,805 26,583 31 ޑިސެމްބަރުގެ ގައި ހުރި

ބޭންކާ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް )އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ( އާއި ދެމެދު ކަސްޓޯޑިއަލް އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދިނުމާއިބެހޭ އެގްރީމެންޓެއް ވަނީ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުގެމަތީން ޕެންޝަން ފަންޑްގެ “ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ކަލެކްޝަން” އަދި “ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ހޯލްޑިންގ” އެކައުންޓެއް ޤާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓައެވެ. 
މިފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ މާލީ ވަސީލަތް ތަކުގައި އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިންވެސްޓްކުރަމުންދެއެވެ. އެންމެ ފަހުން 

އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ. އާއި ބޭންކާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން އާކުރެވުނީ 1 ޖުލައި 2017 ގައެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 30 ޖޫން 2020 ގައެވެ. 

ފަންޑުގެ އޮޕަރޭޓިންގ އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ އިން -/6,000,000ރ. )2018: -/6,000,000ރ.( 2019 ގައި 
ބޭންކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލް 30
ޖުމްލަ ހިއްސާގެ 

ރައުސްމާލު
ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ 
އަގަށް ވުރެ އިތުރު

އާންމު ހިއްސާގެ
ރައުސްމާލު ހިއްސާގެ އަދަދު

362,096 93,000 269,096 5,381,920 1 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި
362,096 93,000 269,096 5,381,920 31 ޑިސެމްބަރުގެ 2019 ނިޔަލަށް

 

އެހެނިހެން ރިޒަރވްތައް 31

ޖުމްލަ

ޯލނުތަކުގެ 
ގެއްލުމުގެ 

ޕްޮރވިޝަންގެ 
ރިޒަރވް

އެޕް.ވީ.ޯއ.
ސީ.އައި 
ރިޒަރވް

އަލަށް 
އަގުކުރެވުނު 

ރިޒަރވް އާންމު ރިޒަރވް

އެސައިންޑް 
ކެޕިޓަލް 
ރިޒަރވް ޤާނޫނީ ރިޒަރވް

4,121,680 606,241 92,374 122,070 3,144,994 6,000 150,000 1 ޖެނުއަރީ 2018 ގައި
261,120 (606,241) 15,782 (2,640) 854,220 - - 2018 ގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާ

4,382,800 - 108,156 119,430 3,999,214 6,000 150,000 31 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި
1,019,149 - 48,675 (2,640) 973,115 - - 2019 ގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާ

5,401,950 - 156,831 116,790 4,972,329 6,000 150,000 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި
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މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ހ( ޤާނޫނީ ރިޒަރވް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ މަދުވެގެން އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސުލްމާލުގެ މިންވަރު 150 މިލިއަން އަށްވުރެ ދަށްނުވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް 

ލާޒިމުކުރާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުން ވާނީ އަމަލުކޮށްފައެވެ. 

ށ( އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވް
1995 ވަނަ އަހަރު އެޓޯލްސް ކްރެޑިޓް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭންކާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ލޯނު އެގްރީމެންޓްގެ 

ދަށުން ބޭންކުން 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެސައިންޑް ކެޕިޓަލް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. 

ނ( އާންމު ރިޒަރވް
ޖެނެރަލް ރިޒާރވް ރަމްޒުކޮށްދެނީ މުސްތަޤްބަލުގައި އަދާކުރަންޖެހިދާނެ ޒިންމާއެއް )އެނިގަފައިވާ ނުވަތަ ނޭނގިވާ( އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓިފައިވާ އަދަދެވެ. ޙިއްސާގެ 

ފައިދާ ބެހުމަށްޓަކައި އާންމު ރިޒާރވް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ރ( އަލަށް އަގުކުރެވުނު ރިޒަރވް
އަލަށް އަގުކުރެވުނު ރިޒަރވް އަކީ ބިމާއި އިމާރާތްތަކުގެ ގަނެވުނު ތާރީޚުގައި ހުރި އަގާއި ހަމައަގާއި ހުރި ތަފާތެވެ. 

ބ( އެޕް.ވީ.ޯއ.ސީ.އައި ރިޒަރވް
ވިއްކާލެވެންހުރި މާލީ އެސެޓްތައް އަލުން އަގުކުރުމުން ލިބޭ ސާފު ފައިދާ ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާނުގައި ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި 

ބަލައިގަނެވިފައިވާނެއެވެ.  

ޅ( ޯލނުތަކުގެ ގެއްލުމުގެ ޕްޮރވިޝަން
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން R-168/2015 ގެ ދަށުން ލޯނުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޕްރޮވިޝަން އަދި އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގެ ދަށުން 

ލޯނުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޕްރޮވިޝަން ގެ ތަފާތު ޙިއްސާގެ ރައުސުލްމާލަށް އައި ބަދަލުގެ ބަޔާނުގައި ވަކި ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ. މުސްތަޤްބަލުގައި 
އިމްޕެއަރމަންޓްގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންތައް މި ރިޒަރވްއިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

ޯލނުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޕްޮރވިޝަން ގެ ރިޒާވަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 31.1
ލޯނުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ޕްރޮވިޝަން ގެ ރިޒާވަށް ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. ޕްރޮވިޝަން ބޭސް )އައި.އެފް.އާރް.އެސް 9 މާލީ ވަސީލަތްތައް 

ބަލައިގަތުމާއި މިންކުރުން( ގެ ދަށުން ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަދަދާއި އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ޕްރޮވިޝަން ބޭސް )އެމް.އެމް.އޭ. ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން 
R-168/2015: އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްރޮވިޝަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން އޮފް އިންޓަރެސެޓް ގެ ޤަވާއިދު( ގައި ހުރި ތަފާތުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި ރިޒަރވް އުފައްދާފައިވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2015 އިން ފެށިގެން “ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް” ކޮށެވެ. އަދި ތިރީގައި  ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ މި ހިސާބުތަކަށް އައިސްފައިވާ 
ބަދަލުތަކެވެ.

ޯލނުތަކުގެ 
ގެއްލުމުގެ 

ޕްޮރވިޝަންގެ 
ރިޒަރވް އައި.އެފް.އާރ.އެސް އެމް.އެމް.އޭ ޯލނުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޕްޮރވިޝަން

569,643 378,691 948,334 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ހުރި ބާކީ
(569,643) 849,414 - އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން  އައިސްފައިވާ ބަދަލު

- 1,228,105 948,334 1 ޖެނުއަރީ 2018 އާއި ހަމައަށް )އަލުން ބަޔާންކުރެވިފައި(
- (267,033) (142,770) 2018 ގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
- 961,072 805،564 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ހުރި ބާކީ
- 20,125 86،398 2019 ގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
- 981,197 891,962 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ހުރި ބާކީ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އެމް.އެމް.އޭ. ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަންގެ އުސޫލުން ހެދިފައިވާ ޕްޮރވިޝަންގެ ބަދަލުވުން 31.2

2018 2019
ހ. ޚާއްސަ ޕްޮރވިޜަން

420,998 463,369 1 ޖެނުއަރީ އާއި ހަމައަށް ހުރި
227,484 372,389 އަހަރު ތެރޭގައި ހެދިފައި ހުރި ޕްރޮވިޜަންތައް
(63,420) (59,720) އަހަރު ތެރޭގައި ޕްރޮވިޜަން އިން އުނިކުރެވުނު
(121,693) (159,287) އަހަރު ތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް
463,369 616,751 31 ޑިސެމްބަރ އާއި ހަމައަށް ހުރި

ށ. އާންމު ޕްޮރވިޜަން
301,840 177,439 1 ޖެނުއަރީ އާއި ހަމައަށް ހުރި

81,094 39,006 އަހަރު ތެރޭގައި ހެދިފައި ހުރި ޕްރޮވިޜަންތައް
(205,495) (83,537) އަހަރު ތެރޭގައި ޕްރޮވިޜަން އިން އުނިކުރެވުނު

177,439 132,908 31 ޑިސެމްބަރ އާއި ހަމައަށް ހުރި

640,807 749,659 ޖުމްލަ ޕްޮރވިޜަން
 

އިންޓަރެސްޓް އިން ސަސްޕެންސް އަށް އައި ބަދަލު 31.3
2018 2019

225,496 164,757 1 ޖެނުއަރީ އާއި ހަމައަށް ހުރި
64,676 128,986 އަހަރުތެރޭ ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު އަދަދު
(8,108) (4,555) އަހަރުތެރޭ ރިވާސްކުރެވުނު އަދަދު

(117,308) (146,885) އަހަރު ތެރޭގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ފޮތުން އުނިކުރެވުނު ލޯނުތައް
164,757 142,303 31 ޑިސެމްބަރ އާއި ހަމައަށް ހުރި

 

ޖުމުލަ ރައުސުލްމާލު 31.4

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުތަކުގެ ގެއްލުމުގެ ޕްރޮވިޜަން ރިޒަރވް )ނޯޓް 31.1( ނުލާ ބޭންކުގެ ޖުމްލަ އިކުއިޓީއަކީ -/6,806,693,174ރ. އެވެ. 
)2018: -/5,847,176,971ރ.(

 

މިންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ހަދާފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ދިރާސާ 32

ނޑާފައި  މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓީތައް މިންކޮށްފައިވަނީ ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ހަމަ އަދަދުނޫނީ ބޭނުންކޮށް ހުސްކުރި އަދަދު ކަ
ނޑު ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮށްދެނީ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބާވަތްތައް މިންކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި، އަދި އާމްދަނީ  ބާކީވާ އަދަދެވެ. ނޯޓު 2.9 ގައިވާ ހިސާބުބެލުމުގެ މައިގަ

އާއި ޚަރަދުތަކާއި، ހަމަ އަގުގެ ނަފާއާއި ގެއްލުންތައް ހިމަނައިގެން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 
9 - ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް: ރިކޮގްނިޝްން އެންޑް މެޝަމަންޓް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދި މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގައި ވާ ސުރުހީތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ 

ނޑާފައިވާ އަދަދެވެ. އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންކޮށް ހުސްކުރި އަދަދު ކަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޖުމްލަ އެފް. ވީ.ޯއ.ސީ.އައި އެޮމޓައިޒްޑް އަގު 31 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި
މާލީ އެސެޓްތައް

1,754,377 - 1,754,377 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
2,284,502 - 2,284,502 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި
2,505,335 - 2,505,335 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް
13,366,916 - 13,366,916 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

5,135,871 - 5,135,871 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް – އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި
209,426 209,426 - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް – އެފް.ވީ.އޯ.ޗީ.އައި.

25,256,427 209,426 25,047,001 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް
 

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
17,317,359 - 17,317,359 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

988,406 - 988,406 ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް މުއްދަތު ކަ
155,143 - 155,143 ލީސް ލައިބިލިޓީ
26,583 - 26,583 މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތައް

18,487,491 - 18,487,491 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

ޖުމްލަ އެފް. ވީ.ޯއ.ސީ.އައި އެޮމޓައިޒްޑް އަގު 31 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި
މާލީ އެސެޓްތައް

1,332,292 - 1,332,292 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
1,843,416 - 1,843,416 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި
1,899,793 - 1,899,793 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

12,198,904 - 12,198,904 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން
4,796,577 - 4,796,577 މާލީ އެސެޓްތައް – އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި

144,526 144,526 - މާލީ އެސެޓްތައް – އެފް.ވީ. އޯ.އައި.ސީ
22,215,509 144,526 22,070,983 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތަކް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
15,257,418 - 15,257,418 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

921,761 - 921,761 ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް މުއްދަތު ކަ
22,805 - 22,805 މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތައް

16,201,984 - 16,201,984 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީސް
 

މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު 33

ހަމަ އަގުގައި ރިޯކރޑުޮކށްފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތައް

ނޑައަޅާ ގޮތެވެ.  ރޑް ކުރާ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު އަގުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެކިގޮތް ގޮތް ބޭނުންކޮށްގެން ކު ތިރީގައި އެވަނީ ހަމަ އަގުގައި ރިކޯ
މީގެތެރޭގައި ބާޒާރުގެ ބައިވެރިއެއް ވަސީލަތެއް އަގުކުރާ އިރު ކުރާނެ ލަފާކުރުންތައް ގްރޫޕުގެ އަންދާޒާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމަ އަގާއި ހަމަ އަގުގެ ހައިރާކީ ކަނޑައެޅުން
ނޑައަޅަން އަދި ހުށަހަން ގްރޫޕޫން ބޭނުން ކުރާ ހައިރާކީ އެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މާލީ ވަސީލަތްތައް ހަމަ އަގުގައި އަގުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ކަ

ފެންވަރު 1: ހަރަކާތްތެރިވާ ބަޒާރެއްގައި އެއްވައްތަރެއްގެ އެސެޓް ނޫނީ ލައިބިލިޓީތައް ބަޔާންކޮށްފައި )ބަދަލެއް ނުގެނެސް( ވިއްކާ އަގެވެ.

ރޑް ކުރެވިފައިވާ ހަމަ އަގަށް ސީދާ ނޫނީ ނުސީދާ ގޮތަކުން ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ އިންޕުޓްތަކަށް އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތެވެ. ފެންވަރު 2: ރިކޯ

ފެންވަރު 3: ފާހަގަ ކުރެވޭ ބާޒާރެއްގެ މައުލޫމާތައް ނޫންގޮތަކަށް ބިނާކޮށް ރިކޯޑްކޮށްފައިވާ ހަމަ އަގަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ އިންޕުޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ގޮތެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް – އެފް.ވީ. ޯއ.އައި.ސީ 33.1
މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ލިސްޓުކުރެވި ފައިވާ ހިއްސާ އާއި ލިސްޓުނުކުރާ ހިއްސާ އެވެ. ލިސްޓުކުރެ ވިފައިވާ ހިއްސާ އަގުކުރެވިފައިވަނީ ބާޒާރުގައި 

އޭގެ އަގުކުރެވިފައިވާ އަގުގައެވެ. ލިސްޓުނުކުރާ ހިއްސާ ނޯޓް 20 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާނީ އެމާލީ އިންވެސްޓެމެންޓްތަކަށް ހޭދަވީ ޚަރަދުގެ 
ގޮތުގައެވެ.

 

ހަމަ އަގާއި ހަމަ އަގުގެ ހައިރާކީ ކަނޑައެޅުން 33.2
ނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އަދި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަމަ އަގުގައި ނުދައްކާ ބޭންކުގެ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމައަގާއި އަޅާކިޔާފައެވެ. މި  ތިރީގައި އެވަނީ ބަލަށް ކެ

ތާވަލުގައި މާލީ ނޫން އެސެޓްތަކާއި މާލީ ނޫން ލައިބިލިޓީތަކުގެ  ހަމައަގު އެކުލެވިގެން ނުވެއެވެ.

31 ޑިސެމްބަރު 2018 31 ޑިސެންބަރު 2019

ހަމަ އަގު
ބަލަށް ކެނޑުމަށް 
ފަހު އިންނަ އަގު ހަމަ އަގު

ބަލަށް ކެނޑުމަށް 
ފަހު އިންނަ އަގު

މާލީ އެސެޓްތައް
1,332,292 1,332,292 1,754,377 1,754,377 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
1,843,416 1,843,416 2,284,502 2,284,502 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި
1,899,793 1,900,078 2,505,335 2,514,271 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތައް

12,198,904 13,158,972 13,366,916 14,334,763 ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން
4,796,577 4,797,296 5,135,871 5,140,285 މާލީ އެސެޓްތައް – އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި

144,526 144,526 209,426 209,426 މާލީ އެސެޓްތައް – އެފް.ވީ. އޯ.އައި.ސީ
22,215,509 23,176,581 25,256,427 26,237,624 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްތައް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް
15,257,418 15,257,418 17,317,359 17,317,359 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންހުރި ފައިސާ

921,761 921,761 988,406 988,406
ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ  މުއްދަތު ކަ

ފަންޑްތައް
- - 155,143 155,143 ލީސް ލައިބިލިޓީ

22,805 22,805 26,583 26,583 މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތައް
16,201,984 16,201,984 18,487,491 18,487,491 ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީސް

 

ހަމަ އަގުގައި ރިޯޕޓް ނުކުރާ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތަކުގެ ހަމަ އަގު 33.3

ނޑަ އަޅަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާއި  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހަމަ އަގުގައި ރިޕޯޓް ނުކުރާ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމަ އަގު ކަ
ލަފާކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ހަމަ އަގު ކެނޑުމަށްފަހު އިންނަ އަގު އަންދާޒާޮކށްފައިވާ އެސެޓްތައް

ނޑުމަށް ފަހު އިންނަ އަގަކީ ހަމަ އަގާއި ކައިރި ކުރާ އަގެއްކަމެވެ. ވަކި މުއްދަތެއް  ކުރު މުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލައިބިލިޓީތަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ބަލަށް ކެ
ނެތި އަދި ބަޔާންނުކުރާ ހިއްސާތަކެއް ނެތް ޑިމާންޑް ޑިޕޮސިޓާއި ސޭވިންގސް އެކައުންޓަށްވެސް މިގޮތަށް ލަފާކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

 

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 34

ތަޢާރަފު 34.1

ބޭންކުން ދަނީ ދާއިމީގޮތެއްގައި ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ، މިންކުރެވި، މުތާލިޔާ ކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ރިސްކުތައް ބަލަހައްޓަމުންނެވެ. އަދި މިގޮތުގެ މަތިން 
ނޑުތަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ތަކުގެ މައްޗަށް  އަމަލުކުރަނީ ބޭންކުގެ ރިސްކް އެޕެޓައިޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަތިން ރިސްކްގެ މިންގަ

ނޑު ރިސްކްތަކަކީ ދަރަނީގެ ރިސްކް، މާކެޓް ރިސްކް، ހިންގުމުގެ ރިސްކް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކެވެ.  ބިނާކުރެވިގެންނެވެ. ބޭންކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައިގަ
ރެޕިއުޓޭޝަނަލް ރިސްކް، ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިސްކް، އަދި ލީގަލް ރިސްކް ފަދަ އެހެނިހެން ރިސްކްތަކުން ބޭންކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތައްވެސް ދަނީ 

ބެލެހެޓެމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ބޭންކުގެ ހަރަކާތްތަކުން ބޭރުން އަތުވެދާނޭ ލޮޅުންތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ޤާނޫންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، 
އަދި ވިޔާރާފި މާހައުލައް އަންނަ ބަދަލުލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ބޭންކަށް ކޮށްފާނޭ ކަންކަން ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރެވެއެވެ. ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި، 

ނޑުތައް ބޭރުގެ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ބޭންކުން ވަނީ ބޭރުގެ މާހިރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ބޭސެލް 3 ގެ މިންގަ
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޮޕލިސީއާއި ގަވާއިދު 34.2

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ކުރިމަގުގައި ބޭންކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ލަފާކޮށް ދިރާސާކުރެވި، އެކަންކަމުން އަރައިގަނެ، ބޭންކުގެ މާލީ  ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ
ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުއްމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދު އެކަށައެޅިފައި ހުރުމެވެ. ބޭންކުގެ ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވަނީ 

ނޑައެޅި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ. ބާޒާރުގެ މާޙައުލާއި، ބޭންކުން ދެވޭ  ނޑު ތަކެއް ކަ ރިސްކުތައް ދެނެގަނެ، ތަޙުލީލް ކުރެވި ރިސްކުތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންގަ
ޚިދުމަތްތަކާއި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވި ބޭންކުގެ ރިސްކު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް 

ޤަވާއިދުން މުރާޖައާ ކުރެވެއެވެ.

ނޑުތައް އެކަށައެޅިފައި ވަނީ އެސެޓްތައް ކްލެސިފައި ކުރުމާއި ޕްރޮވިޜަން ހެދުމާއި ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަށް  މާލީ ވަސީލަތްތައް މިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަ
ނޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި  ބެލެވޭ ފައިސާ ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9: މާލީ ވަސީލަތަކުގެ މިންގަ

ގުޅޭ ރިސްކް ދެނެގަތުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ ކުރިއަށް ދައުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާ އަންދާޒާކުރުމެވެ. ކުރިއަށް ދައުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާ 
ދެނެގަތުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުން ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް، ދުރާލާ މިކަންކަން ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮތުން މުހިއްމެވެ. ޕޯރޓްފޯލިއޯ 

ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަންކަން ދެނެގަނެ، މިންކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަހާލެވި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަޢާރުފު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެކި ވަސީލަތްތަކާ 
ނޑާއި ފައިސާ ދައުރުވާ މިންވަރު ބަލަހައްޓާނެ ތަފާތު އުސޫލުތައް ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. ބޭންކުން ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ބަލަންޖެހޭ  ގުޅިފައިވާ ރަޙުނާއި ރިސްކް މިންގަ

ނޑުތަކެއް ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ހަރުދަނާ މިންގަ

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޮއނިގަނޑު 34.3

ނޑު މަސައްކަތްތައް ބަލަމުން ގެންގެންދިއުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބެލުމުގެދަށުން  ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ
ނޑު ހިމެނިފައިވެއެވެ.  ނޑު ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކޮށް އެ ސިޔާސަތުތަކުގައި އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކާއި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަ ބޭންކުގެ މައިގަ

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ރިސްކް ގަވަރނެންސް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ބޯޑު އަދި މެނޭޖްމެންޓް ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. ބޭންކުގެ 
ގަވަރނެންސް މޮޑެލް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 3 ރޮނގުގެ ދިފާއުގެ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. މިމޮޑެލްގެ ދަށުން ބޭންކުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ފަންކްޝަންތައް )ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން، 

ކޮމްޕްލަޔަންސް އަދި އިންޓާނަލް އޮޑިޓް( ވަނީ ރިސްކް ނަގާ ފަންކްޝަންތަކާއި ރިސްކް އޯނަރސް އާއި ވަކިކުރެވިފައެވެ.
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ޯބޑް ޮއޑިޓް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ 34.3.1

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީ އިން ރިސްކް ދެނެގަތުމާއި، މިންކުރުމާއި، މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ 
ނޑު ބަލާ މުތާލިޔާކުރެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮސެސް އަދި އެކައުންޓިންގ ގެ  އޮނިގަ
އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް އަދި މާލީ ކޮންޓްރޯލްތައް މިކޮމިޓީއިން ބަލާ މުތާލިއާކޮށް މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު 

ތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މުތާލިޔާކޮށް ބޭންކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މި ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވޭތޯ ކޮމިޓީއިން ބަލައެވެ. ހާމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު، ކޮންޓްރޯލް 
އަދި ޕްރޮސީޖަރ ތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޤާނޫނީގޮތުން އަދި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ މިކޮމިޓީއިން ބަލައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ހޯދުމާއި އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި އަދި މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވަނީ އެންމެ މުޞްތަޤިއްލު ގޮތުގައިތޯ މިކޮމިޓި އިން 
ބަލައެވެ. ޗީފް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރ ރިޕޯރޓް ކުރާނީ ސީދާ މި ކޮމިޓީއަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭނަމަ ތަހުގީގުކޮށް 

އަދި މިއާއެކު މިކޮމިޓީއިން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށް މެނޭޖްމެންޓް ގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 
ދެވިގެންދާނެއެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޯބޑް ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ 34.3.2

ނޑެއްގެ ތެރެއިން ބޯޑުގެ ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މިކޮމިޓީގެ  ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުންވަނީ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބެލުމުގެ ޒިންމާ ވަކި މިންގަ
ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކުގެ “ޑެލިގޭޝަން އޮފް އޮތޯރިޓީ ޕޮލިސީ” އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކްރެޑިޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލާ ހުއްދަތައް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ޯއލް ރިސްކް ޮކމިޓީ  34.3.3

ނޑަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް  އޯލް ރިސްކް ކޮމިޓީ އަކީ މެނޭޖްމެންޓް ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ ބޭންކުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަ
ނޑާއި ބޭންކުން  ނޑަށްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައެވެ. އޭ.އާރް.ސީ. އިން ރިސްކްގެ މާހައުލާއި ބޭންކު ހިނގަމުން މިންގަ ގެނައުމަށްޓަކައި އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންގަ
ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ރިސްކްތަކާއި އަޅާކިޔާ، އެފަދަ ރިސްކްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަދި ރިސްކްތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅައެވެ. ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ، އުސޫލު، ސިސްޓަމް އަދި ޕްލޭންތައް މިކޮމިޓީގެ  ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ހާލަތްތަކުގައި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަ
މަޤްސަދުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުމަކީ މިކޮމިޓީގެ މަޤްސަދު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ޮކމިޓީ 34.3.4

އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ ކޮމިޓީ އަކީ ބޭންކުން ފައިސާ ބަލަހައްޓަނީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައިތޯ ބަލާ އަދި ބޭންކުގެ “ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމެންޓް ޕޮލިސީ” އާއި 
ނޑު ރިސްކްތަކުގެ ތެރޭގައި ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކް، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަ ކޮމިޓީއެވެ. މިކޮމިޓީއިން ބަލާ މައިގަ

ރިސްކް، ކަރަންސީ ރިސްކް އަދި މަރކެޓް ރިސްކް ހިމެނެއެވެ.

މެނޭޖްމެންޓް ކްރެޑިޓް ޮކމިޓީ 34.3.5

މެނޭޖްމެންޓް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ އަކީ ގްރޫޕްގެ “ޑެލިގޭޝަން އޮފް އޮތޯރިޓީ” ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
ކޮމިޓީއެވެ. ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު އެމް.ސީ.ސީ. އަށް ލިބިދެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ދަރަންޏާއިގުޅޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި، އެކި ބާވަތުގެ ދަރަނިތަކަށް ވަކި 

އަދަދުތަކަށެވެ. 

ކްރެޑިޓް ޯޕޓްޯފލިޯއ ޮކމިޓީ 34.3.6

ކްރެޑިޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ކޮމިޓީ އަކީ ބޭންކުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ އަދި ކްރެޑިޓް ރިސްކް ޕްރޮފައިލް ވަނީ ބޭންކުގެ ދަރަނީގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށްތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެ 
މަޤްސަދުފގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ މެނޭޖްމެންޓް ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ކްރެޑިޓް ރިސްކް 34.4

ދަރަނީގެ ރިސްކަކީ ކަސްޓަމަރެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ފަރާތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭންކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން 
ނޑު ގޮތެއްގައި އެހެނިހެން ބޭންކުތަކާއި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް، އަދި ކޮމާޝަލް ނުވަތަ ކޮންސިއުމަރ  ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ރިސްކެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކް އުފެދެނީ މައިގަ

ލޯނު އަދި އެޑްވާންސްތަކާއި، މިދެންނެވިފަދަ ދަރަނީގެ މުއަމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ލޯނު ކޮމިޓްމެންޓް ތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ގެރެންޓީ، ލެޓަރ އޮފް 
ކްރެޑިޓް، އެންޑޯޒްމަންޓްސް، އަދި އެކްސެޕްޓަންސްތަކުން ވެސް ކްރެޑިޓް ރިސްކް އުފެދިދާނެއެވެ.

ދަރަނީ ސެކިއުރިޓީތައް އަދި ބާޒާރުގައި އެހެން ފަރާތްތަކާއި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސެޓްލްމަންޓް ބެލެންސް އަދި ރީޕާޗޭޒް އެއްބަސްވުންތައް ރިވާސްކުރާ 
މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ބޭންކު ވަނީ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައެވެ. ބޭންކުން މިރިސްކް ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ، ދަރަނި ނަގާ ފަރާތްތަކަށް، 
ނޑައަޅާ، އަދި މުޅި ކްރެޑިޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަލަހައްޓަނީ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި،  ކައުންޓަރޕާޓީތަކަށް އަދި ވަކި ސިނާއަތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނޭ އެންމެ މަތީ އަދަދުތައް ކަ

ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ބަލާ އެކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގައި އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގެ ދަށުން އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރުމާއި ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާއި 
އޭގެ މައުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގެ ދަށުން މިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތަފްސީލު ނޯޓު 33.4.2 ގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 34.4.1

ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުން ޖުމްލަ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާފު އުސޫލުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެކެވެ. އަދި މިއީ 
ބޭންކު ރައްކާތެރިކަމާއި އިތުބާރުހުރި ގޮތަށް ހިންގުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެކެވެ. ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑެއްގައި ހިފަހައްޓާ ބޭންކުގެ ރިސްކަށް ބަލާ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ފައިދާގެ ރޭޓު އިތުރުކުރުމެވެ. މުޅި ލޯނު ފޮތުގައި ހިމެނޭ ކްރެޑިޓް  މިންވަރު ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މިންގަ
ރިސްކުގެ އިތުރުން ވަކިވަކިން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކާއި މުއާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ރިސްކްތައް ވެސް ބޭންކުން ބަލަހައްޓާނެއެވެ. ބޭންކުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދަރަނީގެ 
ނޑު އެކަށައަޅާފައިވެއެވެ. ދަރަނީގެ ސިޔާސަތަކަށް  ސިޔާސަތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. މި ސިޔާސަތުގައި ދަރަނި ދޫކުރެވޭނެ މިންގަ

ބާރުލިބޭ ގޮތަށް މިއާއި ގުޅޭ ގައިޑްލައިންތަކާއި އިޖްރާއަތުތައްވެސް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެވެ. ބޭންކުން ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި މައިގަ

ހ. ލޯނަށް އެދުމާއި އެއްކޮށް، ދަރަނީގެ ރިސްކް މިންކުރުރުން، މީގެތެރޭގައި ލޯނު ނަގާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އެފަރާތުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ 
ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެއެވެ 

ނޑުތަކާއި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި ސިޔާސަތުތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ށ. ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މިންގަ
ނ. ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ދަރަންޏާގުޅޭ އިދާރީ ކަންތައް ބަލަހައްޓަނީ ލޯން ސާރވިސް ޔުނިޓްއިން އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވޭ ދަރަނިތައް 

ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑިވިޝަންއިންނެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް ހުށައެޅޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ލޯނު ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ 
މަރުހަލާއެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޢިޖްރާއަތްތަކާއި ލިއެކިއުންތައް ފުރަހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ރ. ދަރަންޏާއި އެކުވާ ރިސްކް އަދި ބަދަލުވަމުންދާ ރިސްކާއިގުޅޭގޮތުން ޕޯޓްފޯލިއޯ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ދިރާސާކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ނަގާފައިވާ  މާލީ ޙާލަތު ދަށަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ލޯނު ދޫކުރެވުނުއިރު ކަ

ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތްތައް އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ދެނެގަނެ، ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ބަލަހަޓަންޖެހޭ ދަރަނިތަކުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލިޢްޔަތު 
ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މަތީގައި ދެންނެވުނު ޔުނިޓްތަކާއެވެ.

ބ. އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޞްޢޫލިޢްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ރިކަވަރީސް ޔުނިޓާއެވެ. މި ޔުނިޓްތަކުގެ މަޞްޢޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 
ލޯނެއްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، ރަހުނު ބާޒާރުގައި ވިއްކޭނެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުމާއި، ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ލިއެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނުތަކަށް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

ނޑުތައް އެކުލަވައުލާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު )ކްރެޑިޓް ޕޮލިސީ( ގައެވެ. މީގެ  ބޭންކުގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް ބަލަހައްޓާ މިންގަ
ތެރޭގައި ދަރަނި ދޫކުރުމާއި )ކްރެޑިޓް ގްރާންޓިންގ(، ވަކިވަކި ދަރަނިތަކާއި، ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ އެކޮށް ބަލަހައްޓައި، މުރާޖަޢާ ކުރާނެ ގައިޑްލައިންތައް ހިމެނެއެވެ. 
މި ސިޔާސަތުތަކުގައި، ބޭންކުގެ ދަރަނި ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލަތުތަކާ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަރުވާތެރިވުމާއި، ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުކުރާ 

ނޑެއް ވަނީ އެކަށައަޅާފައެވެ. ނޑުތައް ހިމެނެއެވެ. ވަކި ސިނާއަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއް ނުވަތަ ގްރޫޕަކަށް ދަރަނި ދޫކުރެވޭނެ އެއްމެ މަތީ މިންގަ މިންގަ

ނޑުތަކާ އެގޮތަށް ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު،  ނޑެއްވަނީ ގާޢިމް ކުރެވިފައެވެ. މީގެދަށުން، ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަ ލޯނުތައް ބެލެހެއްޓުމައް ފުރިހަމަ އޮނިގަ
ލޯނުތައް މުރާޖަޢާ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ގެއްލުމަށް ހުށައެޅިދާނޭ ލޯނުތައް ފާހަގަކުރެވި، ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ‘ވޮޗް ލިސްޓް’ އަކަށް ލައިގެން ބެލެހެއްޓެއެވެ.

ނޑުތަކެއްގެ )މެޓީރިއަލިޓީ ތްރެސްހޯލްޑް( މަތީގައިވާ ވަކިވަކި  ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމިންގަ ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެޙާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ކަ
މާލީ އެސެޓްތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަވަސްކޮށްނަމަވެސް މުރާޖަޢާކުރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.  ނަމަވެސް، މިހާރުގެ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުން ހުރިހާ 
އެކައުންޓެއްވެސް ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްމަހަކު މުރާޖަޢާކުރުން ކުންފުންޏަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. ވަކިވަކިން ދިރާސާކުރެވޭ އެކައުންޓްތަކުގެ ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

މިންވަރު ކަޑައަޅަނީ މާލީ ހާލަތުގެ ބަޔާނުގެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދަރަންޏެއް ބަލާ ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ކްރެޑިޓް ރިސްކް މިންކުރުން 34.4.2

ޯލނު އަދި އެޑްވާންސް )ޯލނު ޮކމިޓްމެންޓް އަދި ގެރެންޓީ ހިމެނިފައި(

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯޝަރ އަންދާޒާކުރުމަކީ ތަފާތު މޮޑެލްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުނދަގޫ މަސައްކަތެކެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ބަޒާރުގެ 
ހާލަތާއި، ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާ އަދި ވަގުތާއި އެއްކޮށް ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ބަދަލު އަންނަމުންދާނެތީއެވެ. މުޅި އެސެޓްތަކުގެ 
ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދަރަނިނަގާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުދެއްކޭނެކަމަށް އޮތް ފުރުސަތުގެ މިންވަރު، އެއާގުޅޭ ގެއްލުމުގެ މިންވަރު، 

އަދި ކައުންޓަރޕާޓީތަކުގެ މެދުގައިވާ ޑިފޯލްޓް ކޮރިލޭޝަންގެ މިންވަރު ބަލާ އިތުރު އަންދާޒާކުރަންޖެހެއެވެ. ބޭންކުން ކްރެޑިޓް ރިސްކް މިންކުރަނީ “ޕްރޮބަބިލިޓީ އޮފް 
ޑިފޯލްޓް” )ޕީ.ޑީ.(، “އެކްސްޕޯޝަރ އެޓް ޑިފޯލްޓް” )އީ.އޭ.ޑީ.( އަދި “ލޮސް ގިވެން ޑިފޯލްޓް” )އެލް.ޖީ.ޑީ.( ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިއީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގެ 
ދަށުން “އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ލޮސް” )އީ.ސީ.އެލް.( މިންކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތް އެޕްރޯޗް އެކެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތަށްޓަކައި ނޯޓު 34.4.3 

ބައްލަވާށެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ޮލސް މިންކުރުން 34.4.3

ނޑައެޅޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ދަރަނީގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް ގެ ތިން  އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކަ
ސްޓޭޖްގެ މޮޑެލް އެއް އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގައި ބަޔާކުރެވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިމޮޑެލްގެ ޚުލާސާއެކެވެ.

  ީނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެފަދަ މާލީ ވަސީލަތްތައް ބައިކުރެވޭނ ނޑައެޅޭއިރު ގެއްލުން ލިބިފައިވާނުވާ މާލީ ވަސީލަތެއް ކަމަށް ކަ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކަ
ސްޓޭޖް 1 ގެ ތެރޭގައެވެ. މިފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް ބޭންކުން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

  ަނޑައެޅުނު ފަހުން “ސިގްނިފިކަންޓް އިންކްރީޒް އިން ކްރެޑިޓް ރިސްކް” )އެސް.އައި.ސީ.އާރް.( ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، އެފަދ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކަ
ނޑައެއްނޭޅެއެވެ.  ރޑް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކަ މާލީ ވަސީލަތްތައް ސްޓޭޖް 2 އަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާލަތުގައި އެއީ ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަ
ނޑައަޅާ ގޮތާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް ނޯޓު 34.4.3.1  ދަރަނީގެ ރިސްކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ބޭންކުން ކަ

ބައްލަވާށެވެ.
  ިރޑް އަދ ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަރ ވެފައިވާ މާލީ ވަސީލަތެއްނަމަ، އެފަދަ މާލީ ވަސީލަތްތައް ސްޓޭޖް 3 އަކަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ. ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ

ނޑައަޅާ ގޮތާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް ނޯޓު 34.4.3.2 ބައްލަވާށެވެ. ޑިފޯލްޓް ކަމަށް ބޭންކުން ކަ
  ްސްޓޭޖް 1 ގައި ހުރި މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރެވެނީ ކުރިއަށް އޮތް 12 މަހުގައި ޑިފޯލްޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެކަމަށ

ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމާއި އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށެވެ. ސްޓޭޖް 2 އަދި 3 ގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރެވެނީ މުޅި ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި 
ނޑައެޅުނު ކަންތައްތަކާއި  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި، ކަ

އަންދާޒާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތަފްސީލު ނޯޓު 34.4.3.3 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
  ާނޑު އެއް ކޮންސެޕްޓަކީ ކުރިމަގަށްބަލ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މައިގަ

ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމެވެ. މިކޮންސެޕްޓް ބޭންކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ނޯޓު 34.4.3.4 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ކަލެކްޓިވް ބޭސިސް އެއްގައި އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރުމުގައި ބޭންކުން ބޭނުންކުރާ ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. )ނޯޓު 34.4.3.5 ބައްލަވާ(

ތިރީގައި އެވަނީ އައި.އެފް.އާރް.އެސް. 9 ގައި ހިމެނިފައިވާ އިމްޕެއަރމަންޓް ގެ ރިކުއަރމެންޓް ތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ.

ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދަރަނީގެ ފެންވަރަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

ސްޓޭޖް 3 ސްޓޭޖް 2 ސްޓޭޖް 1
ރޑް އެސްޓެސް( )ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ ނޑައެޅުމަށްފަހު ކްރެޑިޓް ރިސްކް  )ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކަ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިތުރުވުން(
ނޑައެޅުން( )ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކަ

ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުން ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުން 12 މަހުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަރަނީގެ 
ގެއްލުން

ނޑައެޅި ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. ނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ކަ ތިރީގައި އެވަނީ މިމިންގަ

ސިގްނިފިކަންޓް އިންކްރީޒް އިން ކްރެޑިޓް ރިސްކް )އެސް.އައި.ސީ.އާރް( 34.4.3.1

ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ކުއަންޓިޓޭޓިވް، ކުއަލިޓޭޓިވް، ނުވަތަ ބެކްސްޓޮޕް  މާލީ ވަސީލަތެއްގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޭންކުން ކަ
ނޑުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތައް ވެފައިވާނަމައެވެ. މިންގަ

ކުއަންޓިޓޭޓިވް މިންގަނޑު:
ނޑައެޅުނު އިރު އަންދާޒާ ކުރެވުނު ރެސިޑުއަލް  ރިޕޯޓްކުރި ތާރީޚުގައި ބާކީހުރި ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ވަނީ ފުރަތަމަ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ތްރެސްހޮލްޑް އަށް ވުރެ  ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. އަށް ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބާކީހުރި ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ވަނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ކަ

އިތުރުވެފައެވެ.

ރިޯޕޓުކުރި ތާރީޚުގައި ދަރަނީގެ ޮގތުގައި ކަނޑައެޅުނުއިރު މިންގަނޑު

89-31 ދުވަސް 30-0  ދުވަސް މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ވެފައިވާ ދުވަސް

20% - 5% 1%

ޕްރޫޑެންޝަލް ގައިޑްލައިންސް ގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮވިޝަން ގެ  ދަށުން ކަ

އިންސައްތަ
އެސެޓް ކްލެސިފިކޭޝަން ޑައުންގްރޭޑް ކުރެވިފައި ޑައުންގްރޭޑް ނުކުރެވި ޑައުންގްރޭޑް – އިންޓަރނަލް/އެމް.އެމް.އޭ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ނޑައެޅިފައިވާނީ އެ  ނޑައެޅިފައެވެ. މިގޮތަށް ކަ މި ތްރެޝްހޯލްޑް ތައް ވަނީ ރީޓެއިލް، ކޯޕަރޭޓް، ބިޒްނަސް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯތަކަށް ވަކިން ކަ
ވަސީލަތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ކުރއިން ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ބަދަލުވާގޮތަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. “ނެޗުރަލް” ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ބަދަލުވެފައިވާ ގޮތް 

ބެލުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެފައިނުވާ އަދި ދަރަނީގެ ރިސްކް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިނުވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ބަދަލުވެފައިވާ 
ގޮތްވެސް ވާނީ ބަލާފައެވެ.

ކުއަލިޓޭޓިވް މިންގަނޑު:
ނޑުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ފެތޭނަމަ: ރީޓެއިލް ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ތެރެއިން ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ތިރީގައިވާ މިންގަ

 ްދަރަނި ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުނ
 ަފާއިތުވެ ދިޔަ 12 މަހުގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމ

ކޯޕަރޭޓް، ބިޒްނަސް، އަދި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ތެރެއިން، ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ވޮޗްލިސްޓް ގައި ވާނަމަ އަދި/ނުވަތަ އެ ވަސީލަތެއް ތިރީގައިވާ 
ނޑުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭނަމަ: މިންގަ

 ްކްރެޑިޓް ސްޕްރެޑް އެކަށީގެންވާ އިތުރުވުނ
 ްދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ވިޔަފާރި، މާލީ އަދި/ނުވަތަ އިޤްތިސާދީ ހާލަތަށް ނުރަނގަޅު ބޮޑު ބަދަލެއް އައުނ
 ްފޯބެއަރެންސް ނުވަތަ ރިސްޓްރަކްޗަރކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ވާނެ ކަމަށް ބެލެފިވައިވުނ
 ްދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ އަށް ނުރަނގަޅު ބޮޑު ބަދަލެއް އައުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވުނ
  ެރަހުނު އަގަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައުން )ރަހުނު ބެހެއްޓިފައި ހުރި ދަރަނިތަކަށް އެކަނި( އަދި އޭގެ ސަބަބުން ޑިފޯލްޓް ރިސްކް އިތުރުވާނ

ކަމަށް ބެލެވުން
 ްވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް/ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން ފަދަ ފައިސާގެ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެނުނ

އެސް.އައި.ސީ.އާރް. ހިސާބުކުރުމުގައި ކުރިމަގަށްބަލާ ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ )އިތުރު މައުލޫމާތު ނޯޓު 34.4.3.4 ގައި ހިމެނިފައި(. އަދި މި ހިސާބު 
ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު ކުރެވިފައިވާނީ ބޭންކުގައި ހުރި ހުރިހާ ރީޓެއިލް މާލީ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ މައްޗަށެވެ. ކޯޕަރޭޓް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް 

ގެ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ، ދަރަނީގެ ރިސްކް ވޮޗްލިސްޓް އަކުން ބެލެހެއްޓުމަށްފަހު، ކައުންޓަރޕާޓީ ފެންވަރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހުއެވެ. 
ނޑު މޮނިޓަރ ކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަދަލުގެންނަންޖެހޭތޯ ބަލާފައެވެ.   ބޭންކުން ދަނީ އެސް.އައި.ސީ.އާރް. ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ މިންގަ

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ނިމުނު އަހަރުގައި ދަށް ދަރަނީ ގެ ރިސްކްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ހިސާބުކުރުމަށް އެއްވެސް މާލީ ވަސީލަތެއް ބޭންކުން އިސްތިސްނާ 
ކޮށްފައިނުވާނެއެވެ.

ޑިޯފލްޓް އަދި ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަރޑް އެސެޓްތަކުގެ މާނަ 34.4.3.2

ނޑުގެ ތެރެއިން  ރޑް ގެ މާނައާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ތިރީގައިވާ މިންގަ ނޑައަޅަނީ، ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަ ޑިފޯލްޓްވެފައިވާ މާލީ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ކަ
އެއް ކަމެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ފެތޭނަމައެވެ.

ކުއަންޓިޓޭޓިވް މިންގަނޑު
 .ްދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ 90 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވުނ
  25% ަރެގިއުލޭޓަރ ގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ގައިޑްލައިންސް އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަލީ ވަސީލަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު ޕްރޮވިޝަން ގެ އިންސައްތ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވުން
ކުއަލިޓޭޓިވް މިންގަނޑު

ނޑަށް ފެތޭނަމައެވެ. މިގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ދަތިތައް ހުރެދާނެކަމަށް ދައްކާ، ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން ފައިސާ ނުދެއްކޭނެ ކަމުގެ މިންގަ
ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތައް ދިމާވެފައިވާނަމައެވެ.

 ްދަރަނި ނަގާ ފަރާތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ލިބިފައިވުނ
 ްދަރަނި ނަގާ ފަރާތް ނިޔާވުނ
 ްދަރަނި ނަގާ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވުނ
 ްދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި މާލީ އިޖުރާއަތެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތްތަކާއި ޚިލާފުވުނ
  ްމާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މާލީ އެސެޓްގެ ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ބާޒާރެއް ނެތުނ
 ްމާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ދޫކުރި ފަރާތުން އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ދެވިފައިވުނ
 ްދަރަނި ނެގި ފަރާތުން ބަނގުރޫޓުވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނ

ނޑު ވާނީ ބޭންކުގައި ހުރި ހުރިހާ މާލީ  ބޭންކުގެ ތެރޭގައި ދަރަނީގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޑިފޯލްޓް ގެ މާނައާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަތީގައިވާ މިންގަ
ވަސީލަތްތައް މިންކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ޑިފޯލްޓް ގެ މާނަވާނީ ބޭންކުގެ ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުމުގެ ހިސާބުކުރުމުގައި، “ޕްރޮބަބިލިޓީ އޮފް ޑިފޯލްޓް” )ޕީ.ޑީ.(، 

“އެކްސްޕޯޝަރ އެޓް ޑިފޯލްޓް” )އީ.އޭ.ޑީ.( އަދި “ލޮސް ގިވެން ޑިފޯލްޓް” )އެލް.ޖީ.ޑީ.( މޮޑެލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިއެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ނޑުތަކަށް 6 މަހުގެ މުއްދަތަކަށް ނުފެތުމުންނެވެ. މި 6 މަހުގެ  ނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މިންގަ ވަސީލަތެއް ޑިފޯލްޓްވެފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭނީ ޑިފޯލްޓް ގެ މިންގަ
ނޑައެޅިފައިވަނީ މާލީ ވަސީލަތެއް ރަގަޅު ވަސީލަތަކަށްވުމުގެ ގޮތުގައި ތަފާތު މާނަތައް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަލުން ޑިފޯލްޓް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރަށް  މުއްދަތު ކަ

ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

އީ.ސީ.އެލް. މިންކުރުން – ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ނިންމުންތައް އަދި އަންދާޒާކުރެވުނު ޮގތުގެ ތަފްސީލު 34.4.3.3
ނޑައެޅުނު ފަހުން ދަރަނީގެ ރިސްކް އެކަށީގެންވާ  “އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ލޮސް” )އީ.ސީ.އެލް.( މިންކުރެވިފައިވާނީ 12 މަހުގެ މުއްދަތަށް ނޫނީ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކަ

ރޑް އެސެޓެއްނަމަ ދަރަނީގެ މުއްދަތަށެވެ. ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމަކީ “ޕްރޮބަބިލިޓީ އޮފް ޑިފޯލްޓް” )ޕީ. މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަ
ޑީ.(، “އެކްސްޕޯޝަރ އެޓް ޑިފޯލްޓް” )އީ.އޭ.ޑީ.( އަދި “ލޮސް ގިވެން ޑިފޯލްޓް” )އެލް.ޖީ.ޑީ.( ގުނަކުރެވި އޭގެ ޑިސްކައުންޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދެވެ. މި ދެންނެވި 

ލަފުޒުތައް ތިރީގައި މާނަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

  ެރޑް އެސެޓްތަކުގ ޕީ.ޑީ އަކީ ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުން މާލީ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވި ޑިފޯލްޓް )މަތީގައި ހިމެނިފައިވާ “ޑިފޯލްޓް އަދި ކްރެޑިޓް-އިމްޕެއަ
މާނަ” އެއްގޮތްވާގޮތަށް( ވުމުގެ ފުރުސަތުގެ މިންވަރެވެ. މި މިންވަރު ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ ކުރިއަށް އޮތް 12 މަހުގެ މުއްދަތަށް )12 މަހުގެ ޕީ.ޑީ.( 

ނުވަތަ ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތު )ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ.( ގެ މައްޗަށެވެ.
  ްއީ.އޭ.ޑީ. ބިނާވެފައިވާނީ ޑިފޯލްޓްވާ ހިނދު ބޭންކަށް ކުރިއަށް އޮތް 12 މަހު )12 މަހުގެ އީ.އޭ.ޑީ.( ނުވަތަ ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތު )ލައިފްޓައިމ

އީ.އޭ.ޑީ.( ގައި ލިބޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދުގެ މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް، ރިވޯލްވިންގ ކޮމިޓްމަންޓްއެއް ނަމަ، ބޭންކުން ބަލާނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
މިންވަރާއި ޑިފޯލްޓްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިތުރަށް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރެވެ.

  ްލޮސް ގިވެން ޑިފޯލްޓް” )އެލް.ޖީ.ޑީ.( އަކީ ޑިފޯލްޓް ވުމުގެ ސަބަބުން ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ ތެރެއިން ގެއްލުމަށ“
ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބޭންކުން ލަފާކުރާ މިންވަރެވެ. ކައުންޓަރޕާޓީ، އަދި ކްލެއިމް ގެ ބާވަތާއި މުއްދަތާއި، އަދި ރަހުނާއި އެހެނިހެން ދަރަންޏަށް ބަލާ 
އެލް.ޖީ.ޑީ. ތަފާތުވާނެއެވެ. އެލް.ޖީ.ޑީ. ދައްކުވައިދެވިފައިވާނީ “އެކްސްޕޯޝަރ އެޓް ޑިފޯލްޓް” )އީ.އޭ.ޑީ.( ގެ ކޮންމެ ޔުނިޓަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ 
އިންސައްތައިގެ ގޮތުގައެވެ. އެލް.ޖީ.ޑީ. ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ 12 މަހުގެ ނުވަތަ ލޯނުގެ މުއްދަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 12 މަހުގެ އެލް.ޖީ.ޑީ. 

އަކީ ކުރިއަށް އޮތް 12 މަހުގެ ތެރޭގައި ޑިފޯލްޓް ވެއްޖެނަމަ ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމުގެ އިންސައްތަ އަދި ލައިފްޓައިމް އެލް.ޖީ.ޑީ. އަކީ ލޯނުގެ 
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިފޯލްޓް ވެއްޖެނަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމުގެ އިންސައްތައެވެ.

އީ.ސީ.އެލް. ހިސާބުކުރެވިފައިވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކަށް އަދި ވަކި ވަކި ލޯނުތަކާއި ލޯނުގެ ސެގްމެންޓް ގެ ޕީ.ޑީ.، އެލް.ޖީ.ޑީ. އަދި އީ.އޭ.ޑީ. ގެ މިންވަރުތައް 
އަންދާޒާކޮށްގެންނެވެ. މިތިން ބައި ގުނަކުރުމަށް ފަހު ސަވައިވަލް )ދަރަންޏަށް ކުރިން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްނުކޮށް ނުވަތަ ކުރިން އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ 

ކުރިން ޑިފޯލްޓްނުވުން( ގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރަށް ބަލާ ބަދަލު ގެނެވެއެވެ. މިއިން އީ.ސީ.އެލް. ހިސާބުކުރެވެނީ ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކަށެވެ. މީގެ ފަހުން 
މި އަދަދު ޑިސްކައުންޓްކުރެވި އެއްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. އީ.ސީ.އެލް. ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓަކީ އޮރިޖިނަލް އިފެކްޓިވް ރޭޓް ނޫނީ އޭގެ 

އަންދާޒާއެކެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާނީ ކޮންމެ އެސެޓް ގެ ބާވަތެއްގެ 12 މަހުގެ ޕީ.ޑީ. އަދި ކޮންމެ ޕޫލް އެއްގެ އެސެޓްތަކުގެ ބާކީ މުއްދަތަށް ސަވައިވަލް ލޮޖިކް  ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ކަ
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާނީ ފައިސާދައްކާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރޮފައިލް ގެ މައްޗަށެވެ. މި ޕްރޮފައިލް އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ތަފާތުވާނެއެވެ. 12 މަހުގެ އަދި ލައިފްޓައިމް އީ.އޭ.ޑީ. ކަ

  ިއެމޯޓައިޒްކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަދި ބުލެޓް ރީޕޭމަންޓް ލޯނުތަކުގެ 12 މަހުގެ އަދި ލައިފްޓައިމް އީ.އޭ.ޑީ. ބިނާވެފަވާނީ 12 މަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ
ނުވަތަ ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

  ްރިވޯލްވިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް، “އެކްސްޕޯޝަރ އެޓް ޑިފޯލްޓް” ލަފާކުރެވިފައިވާ މިހާރު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް “ކްރެޑިޓް ކޮންވަރޝަނ
ފެކްޓަރ” އެއްކުރުމަށްފަހުއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޑިފޯލްޓްވާ ހިނދު ލިމިޓް އިން ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ބާކީ ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ބޭންކުގެ ޑިފޯލްޓް ވެފައިވާ ދަރަނީގެ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް، ޕްރޮޑަކްޓް ގެ ބާވަތުން އަދި ލިމިޓް ބޭނުންކުރާ  މިގޮތަށް ކަ
ބޭންޑް ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުވާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާނީ ޑިފޯލްޓްވުމުގެ ފަހުން ދަރަންޏަށް ހޯދޭ ފައިސާ ގެ އަދަދަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް  12 މަހުގެ އަދި ލައިފްޓައިމް އެލް.ޖީ.ޑީ. ކަ
ފަހުއެވެ. ޕްރޮޑަކްޓްގެ ބާވަތުގެ ސަބަބުން މިއަށް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ.

  ެނޑުގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވާނީ ރަހުނުގެ ބާވަތަށާއި ލަފާކުރެވޭ ރަހުނުގެ އަގަށާއި، ވިއްކާލެވުމުގ ރަހުނު ބެހެއްޓިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް، މި މައިގަ
ސަބަބުން ބާޒާރުގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ އަގުގެ ހިސްޓޯރިކަލް ޑިސްކައުންޓް އަށާއި، ރަހުނުގެ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމާއި އަދި ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ހޭދަވާކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުގެ މައްޗަށެވެ.
  ެނޑައެޅިފައިވަނީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގ ރަހުނު ބެހެއްޓިފައިނުވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް، ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މާބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ނެތުމާއެކު، އެލް.ޖީ.ޑީ. ކަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މި އެލް.ޖީ.ޑީ. ތައް ބިނާވެގެންވަނީ، ދަރަނީގެ އެއްބަސްވުންތައް ވިއްކާލުމާއި އޭގެ އަގު ހިމެނޭގޮތަށް، ދަރަނީގެ ފައިސާ 
ހޯދުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ނޑައެޅުމުގައި ކުރިއަށް ލަފާކުރާ އިޤްތިސާދީ މައުލޫމާތު ވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. މި މައުލޫމާތު ރީޓެއިލް އަދި ކޯޕަރޭޓް  12 މަހުގެ އަދި ލައިފްޓައިމް ޕީ.ޑީ. ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތަފާތުވާނެއެވެ. ކުރިއަށް ލަފާކުރާ މައުލޫމާތާއި އީ.ސީ.އެލް. ހިސާބުތަކުގައި އެމައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ނޯޓު  ސެގްމެންޓް އަށް ކަ

34.4.3.4 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ )މިސާލަކަށް ޕީ.ޑީ ގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ރަހުނުގެ އަގު( ކޮންމެ ކުއާޓަރެއްގައި މޮނީޓަރކޮށް ރިވިއު ކުރެވޭ  އީ.ސީ.އެލް. ކަ
މައުލޫމާތެވެ.

ރިޕޯޓް ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ދެންނެވި މައުލޫމާތު ތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އީ.ސީ.އެލް. ޮމޑެލް ގައި ހިމެނިފައިވާ ކުރިއަށް ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު 34.4.3.4
އެސް.އައި.ސީ.އާރް. ބެލުމަށްޓަކައި އަދި އީ.ސީ.އެލް. ގެ ހިސާބުކުރުމުގައިވެސް ކުރިއަށް ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު ބެނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ދަރަނީގެ ރިސްކު އަދި ލަފާކުރެވޭ 

ދަރަނީގެ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ގެންނަ މުހިއްމު އިޤްތިސާދީ ވޭރިއަބްލް ތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ގިނަ އިޤްތިސާދީ ވޭރިއަބްލްތަކުން ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ބަދަލުތައް ރަމްޒުކޮށް 
ނުދޭކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާނީ އަންދާޒާގެ ފަހަތުގައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ހައިޕޮތެސީސް ޓެސްޓްކުރެވިފައިނުވާތީއެވެ. މިގޮތުން، 12 
މަހުގެ ޕީ.ޑީ. ގައި ބޭނުންކުރާ ކުރިއަށް ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ބޭންކަށް ފެނުނު އެންމެ ފީސިބަލް ގޮތެއްކަމުގައިވާ ‘އެކްސްޕަރޓް ޖަޖްމަންޓް’ ގެ 

އުސޫލު ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ބޭސް އިކޮނޮމިކް ސިނާރިއޯ ގެ އިތުރުން، ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓް އިން ކުރިމަތިވެދާނެ އެހެނިހެން ސިނާރިއޯތައް ވެސް ސިނާރިއޯ ވެއިޓިންގސް އާއި އެކު 
ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ކޮންމެ ރިޕޯޓިންގ ތާރީޚެއްގައި މި ސިނާރިއޯތަކާއި އޭގެ ސިފަތައް ބަލާ ރީއެސެސްކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ސިނާރިއޯ އަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާނީ ދަރަންޏާއިގުޅޭ މާހިރުންނެވެ. ބެލެވޭ ހާލަތްތަކަށް ބަލާ، ސިނާރިއޯ ވެއިޓިންގ ތައް ކަ

އިޤްތިޞާދީ ވޭރިއަބަލް އެސަމްޕްޝަންސް
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  އީ.ސީ.އެލް. އަންދާޒާކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު ނިމޭ އަހަރުގެ އެސަމްޕްޝަންސް 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ކަ

އެވަނީއެވެ.

ސިނާރިޯއތައް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރިމަގު
ވަޒީފާނެތް މީހުނެގެ 

އިންފްލޭޝަންޖީ.ޑީ.ޕީސަރުކާރުގެ ޚަރަދުނިސްބަތް
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%100%100%100%100%100%100ބޭސް
%110%110%110%110%110%110ގޯސް

%125%125%125%125%125%125އެންމެ ގޯސް

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ކޮންމެ އިޤްތިސާދީ ސިނާރިއޯއަކަށް 1 ޖެނުއަރީ 2019 އަދި 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ވެއިޓިންގ ކަ

-%33%25-%10%33ޯކޕަރޭޓް ވެއިޓް
-%36%28-%10%29ޕްރޮޑަކްޓް

%103ޯފވަރޑް މަލްޓިޕްލަޔަރ

%20%30-%20-%30ރީޓެއިލް ވެއިޓް
%22%33-%20-%27ޕްރޮޑަކްޓް

%102ޯފވަރޑް މަލްޓިޕްލަޔަރ

ރޑް ޕީ.ޑީ. ހިސާބުކުރުމަށްޓަކައި ފެކްޓަރ 1.03 ޑިފޯލްޓް ރޭޓާއި ގުނަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިއާއެއްގޮތަށް، ރީޓެއިލް އަދި ބިޒްނަސް  ވީމާ، ކޯޕަރޭޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ފޯވަ
ޕޯޓްފޯލިއޯ ގައި ގުނަކުރެވިފައިވާނީ ފެކްޓަރ 1.02 އާއެވެ. 

އެހެން އިޤްތިޞާދީ ލަފާކުރުންތަކާއި އެއްގޮތަށް، ހާލަތްތަކާއި ގުޅޭ އަންދާޒާތަކާއި އެ ހާލަތްތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެގެންވަނީ 
އިޤްތިޞާދީ އަންސާޓެއިންޓީގެ މައްޗަށެވެ. އަދީ މީގެ ސަބަބުން އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ނިކުންނަ ނަތީޖާތަކާއި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ތަފާތު ބޮޑު ތަފާތެއް 

ހުރެދާނެއެވެ. ބޭންކުން ބަލަނީ ކުރިމަތިވެދާނެ އެހެނިހެން ސިނާރިއޯތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރެވިފައިވާ ސިނާރިއޯތަކުން މިފަދަ ލަފާކުރުންތަކުން ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާތަކުގެ 
އެންމެ ރަގަޅު އަންދާޒާ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. 
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިނުވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ނުވަތަ ޤަވާއިދުތަކުގެ ސަބަބުން އަންނާނެ ބަދަލުތައް ފަދަ އެހެނިހެން ކުރިއަށް 
ލަފާކުރާ މައުލޫމާތު ބެލިފައިވީނަމަވެސް މިދެންނެވި ފަދަ ކަންކަމުން ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އީ.ސީ.އެލް. އަށް ބަދަލު 

ގެނެވިފައެއްނުވާނެއެވެ. މިފަދަ މައުލޫމާތު އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މޮނިޓަރކޮށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ނަމަ ބަދަލުގެނެވެއެވެ.

ކަލެކްޓިވް ބޭސިސް އެއްގައި ލިބޭ ގެއްލުން ބެލުމަށް އެސެޓްތައް ބައިކުރެވިފައިވާ ޮގތް 34.4.3.5
ކަލެކްޓިވް ބޭސިސް ގައި މޮޑެލްކުރެވިފައިވާ ލަފާކުރެވޭ ދަރަނީގެ ގެއްލުމުގެ ޕްރޮވިޝަން އަށްޓަކައި، ރިސްކްގެ ސިފަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޝަރ ތައް 

ބައިކުރެވެއެވެ. މިގޮތަށް ބައިކުރަނީ އެއް ގްރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިސްކް އެކްސްޕޯޝަރ ތައް އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މިގޮތަށް ބައިކުރުމުގައި، ތަފާސްހިސާބު ގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ގްރޫޕަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ބޭންކުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ބައިކުރެވިފައިވަނީ ހައިރާކިކަލް އެޕްރޯޗް އެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ބައިކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ ސިފަތައް ތިރީގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ސެގްމެންޓޭޝަން އެޕްޯރޗް

)ހ( ޯލނު ޯޕޓްޯފލިޯއ
ލެވެލް 1

އެސެޓްތައް ބައިކުރެވިފައިވާނީ ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ހާލަތު އަދި/ނުވަތަ ދަރަނީ ދޫކުރެވިފައިވާ މަޤްސަދު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް:
 ްކޯޕަރޭޓ
 ްބިޒްނަސް ބޭންކިންގ – ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދަރަނި ނަގާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ނޫން ފަރާތްތައ
 ްރީޓެއިލް – އަމިއްލަ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަރަނި ނަގާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ނޫން ފަރާތްތައ

ލެވެލް 2
  ްކޯޕަރޭޓް އަދި ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ ގެ ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޫލް ވާނީ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލެވެލް 1 ގެ އިތުރުން އެފަރާތްތައ

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިޤްތިސާދީ ސިނާއަތަށް ބަލާ އިތުރަށް ބައިކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  
  ްރީޓެއިލް ގެ ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޫލް، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލެވެލް 1 ގެ އިތުރުން ލޯނު ނަގާފައިވާ މަޤްސަދަށް ބަލާ އިތުރަށ

ބައިކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

)ށ( އިންވެސްޓްމަންޓް ޯޕޓްޯފލިޯއ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ބައިކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ ބޭންކުން ބަލާ ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބަދަލުތައް ގެންނާނެއެވެ. ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި ގްރޫޕުތައް ކަ
 

ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު 34.4.4

ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު – އިމްޕެއަރމަންޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތައް 34.4.4.1
ތިރީގައި ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން އީ.ސީ.އެލް. އެލަވަންސް އެއް ބެހެއްޓިފައިހުރި މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ 
އެނާލިސިސް އެކެވެ. ތިރީގައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ މި އެސެޓްތަކުން ބޭންކު ދަރަނީގެ ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ 

މަތީ މިންވަރެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

2019

އީ.ސީ.އެލް. ސްޓޭޖިންގ

ޖުމްލަ

ސްޓޭޖް 3 
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.

ސްޓޭޖް 2 
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.
ސްޓޭޖް 1 12 
މަހުގެ އީ.ސީ.އެލް.

 ކްރެޑިޓް ގްރޭޑް

7,654,555 - - 7,654,555 އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޭޑް
12,647,506 2,731 133,204 12,511,571 އާދައިގެކޮށް ބަލާ

249,475 427 240,063 8,985 ޚާއްސަގޮތެއްގައި ބަލާ 
1,437,782 1,437,782 - - ޑިފޯލްޓް

21,989,318 1,440,940 373,267 20,175,111 ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް
 

(981,197) (524,622) (48,465) (408,110) އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވަންސް
21,008,121 916,318 324,802 19,767,001 ސާފު ކެރީންގ އެމައުންޓް 

2018

އީ.ސީ.އެލް. ސްޓޭޖިންގ

ޖުމްލަ

ސްޓޭޖް 3 
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.

ސްޓޭޖް 2 
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.
ސްޓޭޖް 1 12 
މަހުގެ އީ.ސީ.އެލް.

 ކްރެޑިޓް ގްރޭޑް

6,697,375 - - 6,697,375 އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޭޑް
11,464,699 22,250 188,926 11,253,523 އާދައިގެކޮށް ބަލާ

740,736 5,138 394,248 341,350 ޚާއްސަގޮތެއްގައި ބަލާ 
953,537 953,537 - - ޑިފޯލްޓް

19,856,346 980,925 583,174 18,292,247 ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް
 

(961,072) (525,536) (84,655) (350,881) އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވަންސް
18,895,274 455,389 498,519 17,941,366 ސާފު ކެރީންގ އެމައުންޓް 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނޯޓު   “އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ލޮސް” )އީ.ސީ.އެލް.( ހިސާބުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިން ސްޓޭޖްތައް ކަ
34.4.3”އެކްސްޕެކްޓެޑް ކްރެޑިޓް ލޮސް މިންކުރުން” ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ރަހުނު އަދި އެހެނިހެން ކްރެޑިޓް އެންހޭންސްމެންޓްސް 34.4.4.2

ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ތަފާތު އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ އެންމެ އާންމު ކަމަކީ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 
ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާއަށް ރަހުނު ބެހެއްޓުމެވެ. ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓާއި ނަޤުދު ފައިސާގެ ރަހުނުގެ ބަލައިގަނެވޭ އިންސައްތަ ބޭންކުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.  ރަހުނުގެ ސިޔާސަތުގައި ކަ

ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ރަހުނުތައް ބޭންކުން އަގުކުރެއެވެ. ބާޒާރުގައި ރަހުނުގެ އަގާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިތުރަށް ރަހުނު 
ބަހައްޓަންޖެހޭތޯ މެނޭޖްމެންޓް އިން ބަލަމުންގެންދާނެއެވެ. ބޭންކުގެ ސިޔާސަތަކީ ބޭންކަށް ނެގިފައިވާ ރަހުނުތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ވިއްކާލުމެވެ. އަދި 

މިގޮތުން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ދަރަނީގެ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ނޫނީ ދެއްކުމަށެވެ. މިފަދަ އެސެސްމަންޓްތައް ވަކި މުއްދަތުތަކުގައި 
ނޑު ރަހުނުގެ ބާވަތްތަކަކީ: ބެލެވެމުންދާނެއެވެ. ލޯނުތަކާއި އެޑްވާންސްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ މައިގަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

 ްވިޔަފާރިކުރާ އިމާރާތްތައް އަދި ރިސޯޓް ޕްރޮޕަޓީތައ
 ުއާންމު ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ރަހުނ
 ާވިޔަފާރި އެސެޓްގެ ޗާޖު މިސާލަކަށް ވިޔަފާރި މުދާ އަދި ވިޔަފާރި އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ
 ްދޯނިފަހަރާއި އުޅަނދުތައ
 ީދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓ
 ްކޯޕަރޭޓް އަދި އަމިއްލަ ގެރެންޓީތައ
 ާނަޤުދު ފައިސ

ބާޒާރުގެ މައުލޫމާތު ލިބެންހުރިނަމަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުރި މާލީ އެސެޓްތައް އަގުކުރުމުގައި ބޭންކުން ބޭނުންކުރަނީ ބާޒާރުގެ މައުލޫމާތެވެ. ހިނގަމުންދާ ވަކި ބާޒާރެއް 
ނެތް މާލީ އެސެޓްތައް އަގުކުރެވެނީ މޮޑެލްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މާލީ ނޫން ރަހުނު، މިސާލަކަށް އިމާރާތްތައް، އަގުކުރެވެނީ މިނިވަން މާހިރުންފަދަ ތިންވަނަ 

ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

ލޯނު ނުވަތަ އެހެން ދަރަނި ނޫން މާލީ އެސެޓަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ރަހުނު ބިނާވެގެންވަނީ އެ ވަސީލަތެއްގެ ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ. އެސެޓް ބެހެއްޓިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނޫނީ 
މިއާއި އެއްފަދަ ވަސީލަތްތައް ފިޔަވައި ދަރަނީގެ ސެކިއުރިޓީ، ޓްރެޜަރީ އަދި އެހެނިހެން މިއަށް ފެތޭ ބިލްތަކަށް އާންމުގޮތެއްގައި ރަހުނު ބެހެއްޓިފައިނުވާނެއެވެ، މިފަދަ 

އެސެޓްތަކަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާނީ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބޭންކުގެ ސިޔާސަތަކީ ބޭންކަށް ނަގާފައިވާ ރަހުނުތައް ވީހާވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ވިއްކާލުމެވެ. އަދި މިރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަހުނު ބޭންކަށް 
ނަގާ އުސޫލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވެއެވެ. ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ފެންވަރަށް މީގެކުރީގެ ކުރީގެ އަހަރުގެ ފަހުން ބޮޑު ބަދަލެއް 

އައިސްފައިނުވެއެވެ.

ރޑް ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތަކުގެ  ދަރަނީގެ ގެއްލުމުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވަމުން އައުމުގެ ސަބަބުން ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ
ރޑް މާލީ އެސެޓްތަކާއި ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބެހެއްޓިފައިވާ  ރަހުނުތައް ބޭންކުން ވަރަށް ކައިރިން ބަލަމުންގެންދާނެއެވެ. ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ

ރަހުނުގެ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރަހުނުގެ އަގު ކެރީންގ އެމައުންޓް
އިމްޕެއަރމަންޓް 

އެލަވަންސް
ޖުމްލަ 

އެކްސްޯޕޝަރ ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަރޑް އެސެޓްސް

ވަކި ފަރުދުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނު:
- )464( )4,710( 4,246 ރޑްރާފްޓް  - އޯވަ
- )100( )19,825( 19,725  -ކްރެޑިޓް ކާޑު 

147,632 102,296 )82,587( 184,883 - ޓަރމް ލޯން 
133,762 106,851 )80,890( 187,741 - މޯގޭޖް 

ކޯޕަރޭޓް އެންޓިޓީތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނު:
862,133 682,628 )290,589( 973,217 - ބޮޑެތި ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރުން 
59,324 25,107 )46,021( 71,128 - ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް )އެސް.އެމް.އީ. ތައް(

1,202,851 916,318 )524,622( 1,440,940  ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަރޑް އެސެޓްސް
 

ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް 34.4.5

ނޑައެޅުނު ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް ވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އަސަރު ފޯރާފައެވެ. ނިމުނު އަހަރުގައި ކަ

  ްމާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިތުރުވުމުގެ )ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ( ސަބަބުން ނުވަތަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކްރެޑިޓ
އިމްޕެއަރ ވުމުގެ ސަބަބުން ސްޓޭޖް 1 އަދި ސްޓޭޖް 2 ނުވަތަ ސްޓޭޖް 3 ގެ މެދުގައި ކުރެވިފައިވާ ޓްރާންސްފަރ އަދި މީގެ ސަބަބުން 12 މަހުގެ 

ނުވަތަ ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.އެލް. މަތިވުން )ނުވަތަ ދަށްވުން؛
  ިނޑައެޅުނު އިތުރު އެލަވަންސް ގެ އިތުރުން މާލީ ވަސީލަތްތައް ނޫންކަމަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާ މާލީ ވަސީލަތްތަކަށް ކަ

ނޑާލެވުން؛ ނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން އެލަވަންސްތައް ކަ ކަ
  ެމޮޑެލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޕީ.ޑީ.، އީ.އޭ.ޑީ. އަދި އެލް.ޖީ.ޑީ. އަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އީ.ސީ.އެލް. ގ

ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުއައުން؛
 މޮޑެލް އަދި އެސަމްޕްޝަންސް އަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ސަބަބުން އީ.ސީ.އެލް. އަށް އަންނަ ބަދަލު؛
 އީ.ސީ.އެލް. ހިސާބުކުރެވެނީ މިހާރަށް ކަމާއެކު ވަގުތަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު އީ.ސީ.އެލް. ގެ ތެރެއިން އިންޓްރެސްޓް އަންވައިންޑް ކުރުން؛
  ްނޑައެޅުން އަދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފޮތުން އުނިކުރެވުނު އެސެޓްތަކާއި ގުޅޭ އެލަވަންސްތައް ފޮތުނ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލީ އެސެޓްތައް ނޫންކަމަށް ކަ

އުނިކުރުން )ނޯޓު 34.4.6 ބައްލަވާ(
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކުވައިދެނީ މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވަންސް އަށް އަހަރު ފެށުމާއި ނިމުމާއިދެމެދު އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ 
ތަފްސީލެވެ.

ސްޓޭޖް 3  ސްޓޭޖް 2 ސްޓޭޖް 1   

ޖުމްލަ
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.
12 މަހުގެ 
އީ.ސީ.އެލް.   

961,072 525,536 84,655 350,881  
1 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ހުރި އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވަންސްތައް

ފައދާ ނުވަތަ ގެއްލުންވާފަދަ ބަދަލުތައް
ޓްރާންސްފަރ ތައް: 

22,600 - 26,177 (3,577) ސްޓޭޖް 1 އިން ސްޓޭޖް 2 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
39,822 69,926 - (30,104) ސްޓޭޖް 1 އިން ސްޓޭޖް 3 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
62,005 105,298 (43,293) - ސްޓޭޖް 2 އިން ސްޓޭޖް 3 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
(7,601) (12,890) 5,289 - ސްޓޭޖް 3 އިން ސްޓޭޖް 2 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި

(46,803) (48,184) - 1,381 ސްޓޭޖް 3 އިން ސްޓޭޖް 1 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
(8,289) - (9,294) 1,005 ސްޓޭޖް 2 އިން ސްޓޭޖް 1 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
122,852 43,985 939 77,928 އަލަށް އުފައްދާފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް 
140,563 145,975 (16,008) 10,595 ޕީ.ޑީ./އެލް.ޖީ.ޑީ./އީ.އޭ.ޑީ. އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

1,148 1,148 - - އިންޓްރެސްޓް އަންވައިންޑިންގ 
326,297 305,258 (36,190) 57,229 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ޖުމްލަ ސާފު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން

ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ނުވާ އެހެނިހެން ބަދަލުތައް
(306,172) (306,172) - - ފޮތުން އުނިކުރެވިފައި

981,197 524,622 48,465 408,110
31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ހުރި އިމްޕެއަރމަންޓް 

އެލަވަންސްތައް

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ގެއްލުމުގެ އެލަވަންސް އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ މިންވަރު އަންގައިދިނުމަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މާލީ 
އެސެޓްތަކުގެ ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ސްޓޭޖް 3  ސްޓޭޖް 2 ސްޓޭޖް 1   

ޖުމްލަ
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.
ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.

އެލް.
12 މަހުގެ 
އީ.ސީ.އެލް.   

19,856,346 980,925 583,174 18,292,247 1 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ހުރި ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް
ޓްރާންސްފަރ ތައް: 

(20,805) - 209,384 (230,188) ސްޓޭޖް 1 އިން ސްޓޭޖް 2 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
(26,728) 420,015 - (446,744) ސްޓޭޖް 1 އިން ސްޓޭޖް 3 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި

19,468 305,932 (286,464) - ސްޓޭޖް 2 އިން ސްޓޭޖް 3 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
(2,561) (17,199) 14,638 - ސްޓޭޖް 3 އިން ސްޓޭޖް 2 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
(9,949) (51,268) - 41,319 ސްޓޭޖް 3 އިން ސްޓޭޖް 1 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި

(16,563) - (92,683) 76,119 ސްޓޭޖް 2 އިން ސްޓޭޖް 1 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި

(1,152,797) 23,110 (63,437) (1,112,469)  
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފޮތުން އުނިކުރެވުނު އަދަދު 

ނުހިމަނައި
3,649,079 85,597 8,656 3,554,826 އަލަށް އުފެއްދުނު މާލީ އެސެޓްތައް 
(306,172) (306,172) - - ފޮތުން އުނިކުރެވިފައި

21,989,318 1,440,940 373,268 20,175,110 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ހުރި ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޮފތުން އުނިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު 34.4.6

މާލީ އެސެޓްތައް އެއްކޮށް ނުވަތަ ބައެއްވެސް ބޭންކުގެ ފޮތުން އުނިކުރަނީ ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ފައިސާ 
ހޯދޭނެކަމަށް އިތުރަށް ލަފާނުކުރެވޭނަމައެވެ. އިތުރަށް ފައިސާ ނުހޯދޭނެކަމުގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރޭގައި )ހ( ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުން އަދި )ށ( ބޭންކުން 

ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަކީ ރަހުނު ބޭންކަށް ނެގުން ކަމަށްވާއިރު ރަހުނު އަގަށް ބަލާ ދަރަނި ޚަލާސްނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނުމެވެ. 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މާލީ އެސެޓްތައް ބޭންކުގެ ފޮތުން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ފޮތުން އުނިކުރެވިފައިވާ މިފަދަ 
އެސެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ -/306,171,832ރ. އެވެ. ފައިސާ އެކުގައި ނުހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވިގެން ފޮތުން ބައެއް ނުވަތަ އެކުގައި 

ނުވަތަ އެއްބައި އުނިކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ޤާނޫނީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
 

މާލީ އެސެޓްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު 34.4.7

ވިޔަފާރީގެ ނެގޯޝިއޭޝަން އަށް ފަހު ނުވަތަ ޤަވައިދުން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ލޯނުތަކަށް، ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 
ބޭންކުން ބައެއް ފަހަރަށް ލޯނުތަކުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ. 

މިފަދަ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފައިސާދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ޕޭމަންޓް ހޮލިޑޭސް އަދި ދަރަނީގެ ފައިސާ މާފުކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ނުދެއްކޭނެ ކަމުގެ  ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ބިނާވެގެންވަނީ މެނޭޖްމެންޓް ގެ ލަފާގެ މަތިން ކަ
ނޑުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިފަދައިން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވޭ ދަރަނިތައް ބޭންކުން ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ.  ނިޝާންތަކާއި އެފަދަ ނިޝާންތައް ދެނެގަތުމުގެ މިންގަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ލޯނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު މިފަދަ އެސެޓްތައް ޑިފޯލްޓް ވުމުގެ ރިސްކް ހުރި މިންވަރެއް ރިޕޯޓް ކުރާ ތާރީޚުގައި ބަލާ އަދި ލޯނު ދޫކުރެވުނުއިރު ކަ
ޝަރުތުތަކާއި އަޅާކިޔާ، ގެނެވިފައިވާ ބަދަލަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ބަދަލެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ އަސްލު އެސެޓް ޑީރިކޮގްނައިޒް އެއް ނުކުރެވެއެވެ )ނޯޓު 2.9.1 )ރ( 
ބައްލަވާ(. މިދެންނެވި ފަދައިން ލޯނަކަށް ބަދަލުގެނެވިއްޖެނަމަ، އޭގެ ފަހުން އެލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދާ ގޮތް ބޭންކުން ބަލަމުންގެންދާނެއެވެ. ރީސްޓްރަކްޗަރ 
ނޑައަޅައިފި ހާލަތެއްގައި، އެފަދަ އެސެޓެއް ސްޓޭޖް 3 ނުވަތަ ސްޓޭޖް 2  ކުރުމަށްފަހު ދަރަނީގެ ރިސްކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރަގަޅުވެއްޖެކަމަށް ބޭންކުން ކަ

)ލައިފްޓައިމް އީ.ސީ.އެލް.( އިން ސްޓޭޖް 1 )12 މަހުގެ އީ.ސީ.އެލް.( އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި 6 މަސްވަންދެން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 
ނޑައެޅި ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައިވާނަމައެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި މިފަދަ އެސެޓްތަކުގެ  ގިނަ ވަންދެން އަލަށް ކަ

ޖުމްލަ ކެރީންގ އެމައުންޓް އަކީ -/204,855,329ރ. އެވެ.

ބަދަލުކުރެވުނު އެސެޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތަކަށް ބަލާ މިފަދަ އެސެޓް  ތަކުގެ ދަރަނީގެ ރިސްކް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިތުރުވެފައިވޭތޯ ބޭންކުން ބަލަމުންގެންދާނެއެވެ.

އެފް.ވީ.ޯއ.ސީ.އައި. ގައި ހުރި ރައުސުލްމާލުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް 34.4.8

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ވިއްކާލައިގެން ފައިދާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްސަދެއްގައެވެ. އަދި މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައިރި ނޫނީ 
މީޑިއަމް ޓަރމް އެއްގައިވެސް ވިއްކާލުމުގެ ޕްލޭނެއް ބޭންކުން ނުކުރެއެވެ. 

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ހަމަ އަގަކީ -/209,106,653ރ. އެވެ. ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙިއްސާގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް 
ނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި ރައުސުލްމާލުގެ ތެރެއިން ކިއުމުލޭޓިވް ގެއިން އެއްވެސް ލިބިފައިނުވެއެވެ. އަދަދެއް ކަ

ޯލނު އަދި އެހެނިހެން ދަރަނިތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ: 34.4.9
2018 2019

11,594,873 12,520,556 ސްޓޭޖް 1 - އުފެއްދުންތެރި
583,174 373,267 ސްޓޭޖް 2 – އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ދަރަނީގެ ރިސްކް އިތުރުވެފައި )އެސް.އައި.ސީ.އާރް.(

980,925 1,440,940 ރޑް )ޑިފޯލްޓް( ސްޓޭޖް 3 – ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ
13,158,972 14,334,763 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ޯލނާއި އެހެނިހެން ދަރަނި
(960,068) (967,847) ނޑާފައި: އިމްޕެރއަރމަންޓް ގެ އެލަވަންސް ކަ
12,198,904 13,366,916 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ސާފު ޯލނާއި ދަރަނި

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އެހެނިހެން ދަރަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓް އެލަވަންސް އާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ނޯޓު 19 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޯލނު އަދި އެހެނިހެން ދަރަނި – ސީނާއަތްތަކަށް ބަހާލެވިފައި
2018 2019

719,168 617,909 ވިޔަފާރި
3,642,523 3,840,548 އިމާރާތްކުރުން

445,617 353,299 މަސްވެރިކަން
86,583 69,456 އުފެއްދުންތެރިކަން

679,687 754,480 ދަތުރުފަތުރާއި ޚިދުމަތްތައް
4,112,530 4,816,787 ފަތުރުވެރިކަން
905,514 892,311 ރިއަލް އެސްޓޭޓް

1,790,800 2,062,780 އަމިއްލަ ފަރުދުން
776,550 927,193 އެހެނިހެން

13,158,972 14,334,763

)ހ( ސްޓޭޖް 1 – އުފެއްދުންތެރި

ބޭންކުން މިވަގުތު އިންޓާރނަލް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް ނިޒާމެއް އެކަށައަޅައިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެފެއްދުންތެރިނޫން ދަރަނިތައް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދަރަނީގެ 
ރިސްކަށް ހުށަހެޅޭފަދަ އަދަދުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ފެންވަރުގެ ގޮތުންއެއްވެސް ނިޝާނެއް ހިމެނޭތޯ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބަލާ ވަޒަންކޮށްފައި މެނުވީ ކުންފުނިން އެއްވެސް 

މުޢާމަލާތެއް ނުހިންގައެވެ. މިގޮތުން ދަރަނިނަގާ ފަރުދުންނާއި ކޮންމެ ގްރޫޕެއް ވަކިވަކިން ޤަވާއިދުން މުތާލިޔާ ކުރެވެމުން ދެއެވެ.

ދަރަނީގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަރަންޏަށް އެދޭފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވޭތޯބަލައެވެ. މިގޮތުންބަލާ ކަންތައްތަކުތެރޭގައި 
އެފަރާތްތަކުގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި މުޖުތަމަޢުގައި އަބުރު ހިފެހެއްޓިފައިވާ މިންވަރާއި، މާޒީގެ ރެކޯޑްތަކާއި، ވިޔަފާރީގައި އެކުލެވިގެންވާ ރިސްކްތަކާއި ސިނާޢަތާއި 

އަދިވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގެ ހާލަތު ވަރަށްރަނގަޅަށް ބަލައެވެ. މިއާއެކު، ދަރަނިނަގާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހަރުދަނާކަމާއި އަދި އެމަސައްކަތަކީ 
ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފައިދާވާ މަސައްކަތެއްތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ. ދަރަނިނަގާފަރާތުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިފެންވަރު ބެލުމުގެގޮތުން، ފާއިތުވީ އަހަރު ތަކުގައި 

އަދި ކުރިމަގަށް ލަފާ ކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި ދިރާސާކުރެއެވެ.

ޑިފޯލްޓްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް އަދި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަނީ ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުގެ ސާފު އެސެޓާއި ބޭންކުން 
ދަރަނި ނެގި ފަރާތުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރަށެވެ. އެކަށީގެންވާ ހާލަތުތަކުގައި، ފެންވަރާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މިންވަރާއި އަދި 
ނޑު އެސެޓް، މިސާލަކަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، މުދާ އަދި ހަރުމުދާ، އިން ލިބޭނެ ފައިސާ ވެސް ބޭންކުން ބަލާނެއެވެ.  އެހެންމެ ދަރަނި ނަގާ ފަރާތުގެ މައިގަ
ބޭންކުން ގެއްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރުގެ މާލީ ސަލާމަތަކަށްޓަކައި ބޭންކުން އެފަދަ އެސެޓްތަކުން ސެކިއުރިޓީ އިންޓަރެސްޓެއް، މޯގޭޖް، ޕްލެޖް، އެސައިންމަންޓް 

އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނަގާފާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާޖިންއަކާއި އެކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ސަލާމަތެއްގެ ގޮތުން ދަރަނި ނެގި ފަރާތުން އަދި ތިންވަނަ 
ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ރަހުނުގެ އިތުރުންވެސް ބޭންކުން ރަހުނު ނަގާފާނެއެވެ. ރަހުނު ބެހެއްޓުމަކީ ޑިފޯލްޓްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 

މިޤައުމުގެ ދަރަނި ދޫކުރުމުގެ މާހައުލުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެކެވެ.

ސްޓޭޖް 1 ގައި ހިމެނޭ ލޯނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން

ރަހުނުޓާރމް ޯލންކްރެޑިޓް ކާޑްޯއވަޑްރާފްޓްސްޓޭޖް 1 - ދައްކަމުންދާ
ރީޓެއިލް 
ބޭންކިންގ

ޮބޑެތި 
ޖުމުލަކުންފުނިތައް

314,934465,871424,0224,097,7401,559,1165,968,87312,520,556 ޑިސެންބަރު 2019
318,734395,779543,5634,000,7431,367,6415,278,41311,594,873 ޑިސެންބަރު 2018

       

)ށ( ސްޓޭޖް 2 – އެސް.އައި.ސީ.އާރް

ރޑްގެ  ސްޓޭޖް 2 ގައި ހިމެނޭ ލޯނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ތަކަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް ހިމެނުމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަ
ގޮތުގައި ބެލޭނެ އަދަދުތަކެއް ނޫނެވެ.  ސްޓޭޖް 2 ގައި ހިމެނޭ ލޯނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން

ރަހުނުޓާރމް ޯލންކްރެޑިޓް ކާޑްޯއވަޑްރާފްޓްސްޓޭޖް 2 – އެސް.އައި.ސީ.އާރް
ރީޓެއިލް 
ބޭންކިންގ

ޮބޑެތި 
ޖުމުލަކުންފުނިތައް

94,111243,19730,7594,279373,267-31921 ޑިސެންބަރު 2019
129,617230,56636,513179,051583,174-317,428 ޑިސެންބަރު 2018

)ނ( ސްޓޭޖް 3 – ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަރޑް )ޑިޯފލްޓް(

ސްޓޭޖް 3 ގައި ހިމެނޭ ލޯނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ލިބެންޖެހޭ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުން

ސްޓޭޖް 3 – ކްރެޑިޓް އިމްޕެއަރޑް 
ރަހުނުޓާރމް ޯލންކްރެޑިޓް ކާޑްޯއވަޑްރާފްޓް)ޑިޯފލްޓް(

ރީޓެއިލް 
ބޭންކިންގ

ޮބޑެތި 
ޖުމުލަކުންފުނިތައް

3111,57819,725153,622220,38762,411973,2171,440,940 ޑިސެންބަރު 2019
319,70016,281218,35584,79536,950614,844980,925 ޑިސެންބަރު 2018

)ރ( އަލުން މަޝްވަރާޮކށްފައިވާ ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް އަލުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ -/204,855,329  ރ. )2018: -/156,052,716 ރ( އެވެ.

2018 2019 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫޮކށްފައިވާ އަލުން މަޝްވަރާޮކށްފައިވާ ޯލނުތަކާއި އެޑްވާންސްތައް 

ވަކިވަކި ފަރުދުން
16,554 4,339 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރި ނޫން

23,353 4,713
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ އުފެއްދުން ތެރި ލޯނުގެ 

ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ

36,437 65,195
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރިނަމަވެސް އުފެއްދުން ތެރި ލޯނުގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ

ކުންފުނިތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ:-
- 90,884 އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުންވެސް އުފެއްދުންތެރި ނޫން

77,832 4,301
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރެވުނުނަމަ އުފެއްދުން ތެރި ލޯނުގެ 

ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ

1,876 35,423
އަލުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ފަހުން ޤަވާއިދުން ފައިސާދައްކާ - އަލުން މަޝްވަރާ ނުކުރިނަމަވެސް އުފެއްދުން ތެރި ލޯނުގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭ
156,053 204,855

 

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާއި ޮކންޓިންޖަންސީތައް   34.4.10

ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ތަފާތު ރިސްކް އެކުލެވިގެންވާ ލޯނުތައް އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިރިސްކްތައް 
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވިނުމަވެސް މިލޯނުތަކަކީ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކުލެވިގެންވާ ލޯނުތަކަކަށް ވާތީވެ، މުޅިކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ރިސްކްގައި 

މިލޯނުތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ބޭންކްގެ ކޮމިޓްމަންޓްސް އާއި އަދި ގެރެންޓީސްގެ  ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެކުލެވިގެންވާ އެންމެ މަތީ މިންވަރެވެ. 
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

2018 2019 31 ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް

79,621 90,824 ގެރެންޓީ
83,991 142,264 ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް
8,925 30,453 ގަބޫލުކުރުންތައް

138,971 1,411 އޮޕަރޭޓިންގ ލީސް ކޮމިޓްމަންޓުތައް
104,566 107,285 ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓް

1,087,478 1,035,481 ލޯން ކޮމިޓްމަންޓް
224,165 133,588 އޯވަޑްރާފްޓް ކޮމިޓްމަންޓް

1,727,717 1,541,306
 

ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރުގެ ރިސްކް 34.5

ފައިސާ ހުރިނެތްމިންވަރުގެ ރިސްކަކީ، ކުންފުނިން އަދާކުރުންޖެހޭ މާލީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށޭނެމިންވަރަށް ފައިސާ އަދި މާލީ އެސެޓްސް ނުހުރެދާނެ ކަމުގެ 
ރިސްކެވެ. ލިކިއުޑިޓީ ރިސްކް މެދުވެރި ވަނީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ކުންފުނިން އަދާ ކުރަންޖެހޭ މާލީ ވާޖިބެއް އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އަދާނުކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު 

އޮތުމުންނެވެ.

ފައިސާ ހުރިނެތްމިންވަރުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 34.5.1

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަކީ ގްރޫޕުގެ އެސެޓް އަދި ލައިބިލިޓީތަކަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބަދަލު އަދި ކުއްލިޔަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތައް 
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަދި ބޭރުން ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތަކާއި، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ފައިސާ 

ގަނެވިއްކުމުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ފައިސާގެ މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ރިސްކްތައް ގްރޫޕުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ފައިސާ ދައުރުވާ މިނާއި އަދި ކުރިމަގަށް ކުރެވޭ އަންދާޒާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  ފައިސާގެ މިންވަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން ކުރިއަށްދާނީ ކަ
މިގޮތަށްކުރާ އަންދާޒާތައް ފެށޭ ހިސާބަކީ މާލީ ލައިބިލިޓީތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތުގެ ދިރާސާ އަދި މާލީ އެސެޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚްތަކެވެ.

ރޑްރާފްޓް ފަދަ  މެދު މިންވަރެއްގެ މުއްދަތުގެ އަންމެޗްޑް އެސެޓްތަކާއި، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ދަރަނީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިނުވާ ބާވަތްތަކާއި، ދަރަޖަ، އޯވަ
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީ، ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ފަދަ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީތަކުން ކުރާ އަސަރުތައް ގްރޫޕްއިން 

ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ މާލޭގެގޮފިތަކަށް ކަސްޓަމަރުން ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ 10 އިންސައްތައާއި އެއްވަރުގެ އަދަދެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި 
ބަހައްޓައެވެ. މީގެއިތުރުން، ބާޒާރުގެ ހާލަތަށްބަލައި އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ފައިސާއަށް ބަދަލުކެވޭ އެސެޓްތަކާއި ލައިބލިޓީޒްތަކުގެ ސާފުނިސްބަތްވެސް ބަލަހައްޓައެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މުއްދަތާއިއެއްޮގތަށް އެސެޓްސް އާއި ލައިބިލިޓީޒް ގެ ކުރިމަގުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާ ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް   34.5.2

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި
5-1 އަހަރާއި 

ދެމެދު 3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2019
މާލީ އެސެޓްސް

1,754,377 - - - 1,754,377 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
2,284,502 - - - 2,284,502 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި

2,505,335 - - 198,944 2,306,391
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

14,334,763 9,307,767 2,859,049 636,365 1,531,582
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން
5,135,871 201,054 147,326 3,340,320 1,447,171 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް – އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައި
209,426 209,426 - - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް – އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި

26,224,274 9,718,247 3,006,375 4,175,629 9,324,023 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މާލީނޫން އެސެޓްސް
459,182 459,182 - - - ޕްރޮޕަޓީސް، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް
176،321 176،321 - - - ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުދާ
68،982 68،982 - - - އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

316,906 148,953 - - 167,953 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް
1,021,391 853,438 - - 167,953 ޖުމްލަ  މާލީނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

27,245,665 10,571,685 3,006,375 4,175,629 9,491,976 ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މާލީ ދަރަނި
17,317,359 - 32,837 860,248 16,424,274 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

988,406 19,760 408,216 450,004 110,425
ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ  މުއްދަތު ކަ

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް
155,143 131,025 6,684 13,181 4,253 ލީސް ލައިބިލިޓީތައް
26,583 - - - 26,583 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް

18,487,491 150,785 447,737 1,323,433 16,565,535 މާލީ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މާލީނޫން ދަރަނި
342,389 - - 342,389 - ބޭންކުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ

37,123 37,123 - - - ރޑް ޓެކްސް އެސެޓްސް ޑިފަ
604,122 - - - 604,122 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް
983,634 37,123 - 342,389 604,122 ޖުމްލަ މާލީނޫން ދަރަނި / ޚަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

19,471,125 187,908 447,737 1,665,822 17,169,657 ޖުމްލަ  ދަރަނި / ޚަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

7,736,783 9,567,462 2,558,638 2,852,196 (7,241,512) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް /)ދަރަނި( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

7,774,540 10,383,777 2,558,638 2,509,807 (7,677,681) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް /)ދަރަނި( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޑިމާންޑް ޑެޕޮސިޓްސް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ޑެޕޮސިޓްތައް 
ތަފާތު އަދަދުންނާއި، ޑިޕޮސިޓްގެ ބާވަތުން އަދި ކުރީގައި މިފަދަ ޑެޕޮސިޓް ތަކުގެ ސަބަބުން ބޭންކުން އަމަލު ކުރަންޖެހުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިދެންނެވި ކަސްޓަމަރުންގެ 

އެކައުންޓްތަކަކީ ބޭންކަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ސްޓޭބަލް ފަންޑިންގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެކައުންޓްތަކެވެ.  
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އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި
5-1 އަހަރާއި 

ދެމެދު 3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2018

މާލީ އެސެޓްސް
1,322,853 - - - 1,332,292 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
1,843,416 - - - 1,843,416 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި

1,899,793 - - - 1,899,793
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

13,158,972 8,915,813 2,422,257 519,735 1,301,166
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން
4,796,577 - 124,767 2,765,665 1,906,144 މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް - އެމޮޓއިޒްޑް އަގުގައި

144,526 144,526 - - - މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް – އެފް.ވީ.އޯ.ސީ.އައި
23,175,576 9,060,339 2,547,025 3,285,400 8,282,813 ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މާލީނޫން އެސެޓްސް
346,186 346،186 - - - ޕްރޮޕަޓީސް، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް
63,790 63,790 - - - އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް
347,619 150,474 - - 197,145 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް
757,595 560,450 - - 197,145 ޖުމްލަ  މާލީނޫން އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

23,933,171 9,620,788 2,547,025 3,285,400 8,479,958 ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މާލީ ދަރަނި
15,257,418 - 152,505 547،249 14,557،664 އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

921,761 21,479 346,600 431،939 121،743
ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ  މުއްދަތު ކަ

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް
22,805 - - - 22،805 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް

16,201,984 21,479 499,105 979,188 14,702,212 މާލީ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

މާލީނޫން ދަރަނި
315,381 - - 315,381 - ބޭންކުގެ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީ
16,228 16,228 - - - ރޑް ޓެކްސް އެސެޓްސް ޑިފަ

592,333 - - - 592,333 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް
923,942 - - 315,381 592,333 ޖުމްލަ މާލީނޫން ދަރަނި / ޚަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

17,125,926 16,228 499,105 1,294,569 15,294,545 ޖުމްލަ  ދަރަނި / ޚަރަދު )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

6,973,592 9,038,859 2,047,920 2,306,212 (6,419,399) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް /)ދަރަނި( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(

6,807,245 9,583,081 2,047,920 1,990,831 (6,814,587) ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް /)ދަރަނި( )ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް(
 

ޮކންޓިންޖެންސީސްތަކާއި ވައުދުތަކުގެ ޮކންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތުތައް 34.5.3

ކުންފުނީގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީސް ތަކާއި ވަޢުދުތައް އޭގެ މުއްދަތާއި އެއްގޮތަށް ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުގައި ބާޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ. ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިނުވާ ކޮންމެ 
ދަރަނީގެ ވަޢުދެއް، އެންމެ އަވަހަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެ ދުވަސް އަންގައިދޭ ބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި
5-1 އަހަރާއި 

ދެމެދު 3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި 

ޮކންޓިންޖެންސީސް     
90,824 - 10,210 21,119 59,495 ގެރެންޓީތައް

142,264 - - 52,464 89,800 ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް
30,453 - - 30,277 176 ޤަބޫލްކުރުންތައް

263,541 - 10,210 103,860 149,471

ޮކމިޓްމަންޓްސް
1,411 - 1,129 212 71 ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވައުދުތައް

107,285 - - 107,285 - ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާގުޅޭ ކޮމިޓްމަންޓްތައް
1,035,481 - - 350,937 684,544 ލޯންގެ ވަޢުދުތައް

133,588 - 614 110,805 22,169 ފޓްގެ ވަޢުދުތައް ރޑްރާ އޯވަ
1,277,765 - 1,743 569,239 706,784

1,541,306 - 11,953 673,099 856,255
           

ޖުމްލަ 5 އަހަރުން މަތި
5-1 އަހަރާއި 

ދެމެދު 3 - 12 މަސް 3 މަސްނުވާ 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި 
 

ޮކންޓިންޖެންސީސް 
79,621 - 18,097 30,884 30,640 ގެރެންޓީތައް
83,991 - - 8,464 75,527 ޑޮކިއުމެންޓަރީ ކްރެޑިޓް
8,925 - - 658 8,267 ޤަބޫލްކުރުންތައް

172,537 - 18,097 40,006 114,434
ޮކމިޓްމަންޓްސް

138,971 122,149 10,435 6,191 196 ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ވައުދުތައް
104,566 - - 104,566 - ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާގުޅޭ ކޮމިޓްމަންޓްތައް

1,087,478 - - 677,052 410,426 ލޯންގެ ވަޢުދުތައް
224,165 - 293 210,272 13,599 ފޓްގެ ވަޢުދުތައް ރޑްރާ އޯވަ

1,555,180 122,149 10,728 998,082 424,222

1,727,717 122,149 28,825 1,038,088 538,656
 

މާރކެޓް ރިސްކް 34.6

މާކެޓް ރިސްކް ބިނާވެގެންވަނީ ބަޒާރުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގްރޫޕްގެ އެސެޓްތަކައް އަދި ލައިބިލިޓީތަކައް ކުރާ އަސަރު ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓް 
ރޭޓްތަކަށް، ބޭރުފައިސާ މާރުކުރެވޭ އަގުތަކައް އަދި އިކުއިޓީގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި އެވަސީލަތަކުން 

ފައިސާ ދައުރުވާނެ ދައުރުވުމަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަށެވެ. ގުރޫޕުގެ ވިޔަފާރި ޕޯރޓްފޯލިއޯއެއް އަދި އެއްވެސް އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނެތެވެ. 
އެހެންކަމުން، އިކުއިޓީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާއިގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކަކަށް ބޭންކް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނޑުގޮތެއްގައި އުފެދެނީ ގުރޫޕްގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި އަދި ލައިބިލިޓީތަކުން އުފެދޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގެ ފަރަގުންނެވެ. ވިޔަފާރީގައި ނުހިމެނޭ ޕޯރޓްފޯލިއޯތައް މައިގަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާކެޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

ނޑު ބޭނުމަކީ ގެއްލުމާއި ފައިދާގެ ގުޅުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތެއްގައި އަންދާޒާކުރެވި ކުންފުނިން ބޭނުންހިފުމާއި އަދި ކުންފުންޏަށް  މާކެޓް ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ
ތަޙައްމަލް ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށް ކުންފުނި ހާމަނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ނޑު ވިޔަފަރީގައި ނުހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކުން އުފެދިގެން އަންނަ މާކެޓް ރިސްކްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭންކުގެ އެސެޓްސް އެންޑް ލައިބިލިޓީޒް ކޮމެޓީ )އެލްކޯ(  ބޭންކުގެ މައިގަ
ގައި މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. މިގޮތުން، ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓުތައް ޤަވާއިދުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި އެލްކޯގެ މެމްބަރުންނަށް ހުށަހެޅެއެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް 34.6.1

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް އުފެދެނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުގައި ފައިސާ ދައުރުވާ ދައުރުވުމަށް ނުވަތަ މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ 
ހަމައަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެތީއެވެ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް މެދުވެރިވަނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލު ތަކުގެ ސަބަބުން އެސެޓްތަކުގެ އަގުތަކަށާއި، 

ލައިބިލިޓީސްތަކަށާއި އަދި ބެލެންސް ޝީޓުގައި ނުހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ.

ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ތަކާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަކީ، މާކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން، މާލީ އެސެޓެއްގެ ކުރިއަށް 
ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލެވެ. ހަމަ އަގުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަކީ މާކެޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން، މާލީ އެސެޓެއްގެ 

އަގަށް އަންނަ ބަދަލެވެ.

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި ފައިސާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަށް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޙިއްސާ އާއި މުދަލުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ 
އުސޫލެއް ކުންފުނިން ނުގެންގުޅެއެވެ. ވުމާއެކެ، މިފަދަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ވަކި ވިޔަފާރި ޕޯރޓްފޯލިއޯއެއް ނޯވެއެވެ. ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގައި ކުރެވޭ 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ 12 މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުނުވާގޮތަށް މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެކެވެ. ގްރޫޕުން އެސެޓްތަކާއި 
ލައިބިލިޓީތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ސެންސިޓިވިޓީ ތައްޔާރުކޮށް ގްރޫޕުގެ އެސެޓް އެންޑް ލައިބިލިޓީ ކޮމިޓީ )އެލް.ކޯ.( އަށް ހުށަހަޅައެވެ.

ތިރީގައިމިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަށް ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލީ 
ވަސީލަތްތަކުގެ ބާކީތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ އަގުތައް މުތާލިއާ ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ބަލައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ތާރީޚުގެ 

މައްޗަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގެ ރިސްކަށް ކުންފުނީގެ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ބަހާލެވިފައިވާގޮތް، ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ 
ހުށަހެޅުމާއި އެއްގޮތްކުރުމަށް ވަނީ އިސްލާހުކުރެވިފައެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ

ޖުމްލަ އިންޓްރެސްޓް ނުލިބޭ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު 1-5އަހަރާއި ދެމެދު 3-12މަހާ ހަމައަށް 3 މަސްނުވާ  31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 

1,754,377 1,754,377 - - - - ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްގޮތް ތަކެތި

2,284,502 576,142 - - - 1,708,360
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި 

ބެހެއްޓިފައިހުރި

2,505,335 - - - 198,944 2,306,391 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ

14,334,763 - 9,307,767 2,859,049 636,365 1,531,582
އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އަދި 

ލިބެންހުރި ފައިސާ

5,135,871 - 201,054 147,326 3,340,320 1,447,171
އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް

209,426 209,426 - - - -
މާލީ އެސެޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި )އެފް.ވީ.އޯ.

ސީ.އައި(

26,224,274 2,539,945 9,508,821 3,006,375 4,175,629 6,993,504 ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

17,317,359 9,783,421 - 32,837 860,248 6,640,853 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ

988,406 - 19,760 408,216 450,004 110,425
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( އަދި 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ

155,143 - 131,025 6,684 13,181 4,253 ލީސް ލައިބިލިޓީތައް

26,583 26,583 - - - -
މޯލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން 

އެކަންއުންޓް

18,487,491 9,810,004 150,785 447,737 1,323,433 6,755,531 ޑިސްކައުންޓް ނުކޮށް ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

7,736,783 (7,270,059) 9,358,036 2,558,638 2,852,196 237,973 ޖުމްލަ - އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު

އިންޓްރެސްޓް ލިބޭ

ޖުމްލަ އިންޓްރެސްޓް ނުލިބޭ
5 އަހަރަށް ވުރެ 

ދިގު 1-5އަހަރާއި ދެމެދު 3-12މަހާ ހަމައަށް 3 މަސްނުވާ  31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި   

މާލީ އެސެޓްތައް 

1,332,292 1,332,292 - - - - ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްގޮތް ތަކެތި

1,843,416 383,495 - - - 1,459,922
ޤާނޫނީ ރިޒަރވްގެގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި 

ބެހެއްޓިފައިހުރި

1,899,793 - - - - 1,899,793 އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ

13,158,972 - 8,915,813 2,422,257 519,735 1,301,166
އެހެނިހެންކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި އަދި 

ލިބެންހުރި ފައިސާ

4,796,577 - - 124,767 2,765,665 1,906,144
އެމޮޓައިޒްޑް އަގުގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓް

144,526 144,526 - - - -
މާލީ އެސެޓްތައް ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި )އެފް.ވީ.އޯ.

ސީ.އައި(

23,175,576 1,860,313 8,915,813 2,547,025 3,285,400 6,567,026 ޑިސްކައުންޓް ނުޮކށް ޖުމްލަ މާލީ އެސެޓްސް

މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

15,257,418 8,519,348 - 152,505 547,249 6,038,316 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންވީ

921,761 - 21,479 346,600 431,939 121,743
މުއްދަތުހަމަވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )ޓަރމް ޑެޓް( އަދި 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާ

22,805 22,805 - - - -
މޯލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން 

އެކަންއުންޓް

16,201,984 8,542,153 21,479 499,105 979,188 6,160,059 ޑިސްކައުންޓް ނުކޮށް ޖުމްލަ މާލީ ލައިބިލިޓީތައް

6,973,592 (6,681,840) 8,894,334 2,047,920 2,306,212 406,967 ޖުމްލަ - އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުވުމުގެ ފަރަގު
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ފައިސާގެ ރިސްކް 34.6.2

ބޭރު ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މާލީ ވަސީލަތްތަކުގެ އަގުދަށްވެދާނެކަމުގެ ރިސްކަކީ ފައިސާގެ ރިސްކެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ މާލީ ވަސީލަތެއްގެ 
ބާޒާރުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އެ ވަސީލަތެއްގެ ހަމައަގަށް ނުވަތަ ކުރިމަގުގައި އެވަސީލަތަކުން ފައިސާ ދައުރުވާނެ ދައުރުވުމަށް ގުރޫޕްގެ ވިޔަފާރީގައި 
ދިވެހި ރުފިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފައިސާއަކުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަތުވެދާނެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަކަށް ގުރޫޕު ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެވެ.

އެކުއިޓީއަށް އަންނާނެ ބަދަލު

2018 2019  ބޭރު ފައިސާ 

24,910 69,420 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ
(24,910) (69,420) ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ

134 699 ޔޫރޯގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ
(134) (699) ޔޫރޯގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ

90 113 ޖީ.ބީ.ޕީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ
(90) (113) ޖީ.ބީ.ޕީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ

363 288 ޖޭ.ޕީ.ވައިގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ
(363) (288) ޖޭ.ޕީ.ވައިގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ

449 776 އެސް.ޖީ.ޑީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ
(449) (776) އެސް.ޖީ.ޑީގެ އަގު 10 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ

ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުން 34.6.3

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގަނީ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުންނެވެ.  މުޅި ގުރޫޕްގެ ވިޔަފާރީގައި ދިވެހި ރުފިޔާއިންކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކެއް މައިގަ
އޭޕްރީލް 2011 އާއި ހަމައަށް ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު ދިވެހި ރުފިޔާއަށް މާރުކުރާ ރޭޓުވަނީ އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އޭޕްރީލް 2011 އިން ފެށިގެން މާރުކުރާ 
ނޑައަޅުއްވާ ބޭސް ރޭޓަށްވުރެ 20 އިންސައްތަ އިތުރުނުވާ / ދަށްނުވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އެހެންކަމުން ފައިސާ  ރޭޓްވަނީ އެމް އެމް އޭ އިން ކަ

ގަނެވިއްކުމުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ރިސްކްތަކަށް ގުރޫޕް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ. ފައިސާގެ ބާޒާރުގައި ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ އަގުތަކަށް 
އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރެވޭ އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގުރޫޕުން 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 

ނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. މިފަދަ  ވަކިވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަނީ ބޭރުފައިސާ ގަނެފައި ބެހެއްޓުމުގެ މިންވަރަކާއި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން ވަކި މިންގަ
މުޢާމަލާތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓައި އަދި ”އެލްކޯ“އަށް ރިޕޯޓުކުރެވެއެވެ. ވަގުތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ފާހަގަ ކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ބަލަހައްޓަނީ ބާޒާރުގެ މަސްރަޙަށް 
އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ފައިސާ މާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭންކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމަކުންނެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަގުގެ ބަދަލަށް ސިންގަލް ކަރަންސީ އަދި އެގްރިގޭޓު 

ލެވެލްގައި ގުރޫޕު ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަނީ އެމް.އެމް.އޭގެ ޕްރޫޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަނުންނެވެ. އަދި މަހަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓް ކުރެވެއެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޖުމްލަ އެހެނިހެން އެސް.ޖީ.ޑީ ޖޭ.ޕީ.ވައި ޖީ.ބީ.ޕީ ޔޫޯރ ޔޫ.އެސް.ޑީ ރުފިޔާ 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި

އެސެޓްތައް

1,754,377 5,294 7,430 2,885 1,125 36,726 1,281,145 419,772
ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ތަކެތި

2,284,502 - - - - - 1.449.675 834,827
ޤާނޫނީ ގޮތުން އެމް އެމް އޭ ގައި 

ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

2,505,335 - - - - - 1,052,081 1,453,254
އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

ފައިސާ

14,334,763 - 331 - - 2,732 5,395,335 8,936,365
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ 

ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

5,135,871 - - - - - 100,991 5,034,880
އެމޮޓައިޒްޑް އަގު ކުރެވިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްތައް

209,426 - - - - - 209,426 -
އެފްވީއޯސީއަށް ނެގިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްސް

1,021,391 - - - - 912 280,841 739,638 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

27,245,665 5,294 7,761 2,885 1,125 40,370 9,769,494 17,418,736 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

17,317,359 - - - - 30,882 7,976,049 9,310,428
އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ލިބެންޖެހޭ

988,406 - - - - 2,452 921,831 64,123
ނޑައެޅިފައ ހުރި  މުއްދަތު ކަ

ދަރަންޏާއި
އެހެނިހެން އަނބުރާ ދައްކަންނެގޭ 

ފަންޑްތަށް

155,143 - - - - - 7,185 147,958 ލީސް ލައިބިލިޓީ

1,010,216 - - - - 47 170,233 839,936 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

19,471,124 - - - - 33,381 9,075,298 10,362,445 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

7,774,541 5,294 7,761 2,885 1,125 6,989 694,196 7,056,291 ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ޖުމްލަ އެހެނިހެން އެސް.ޖީ.ޑީ ޖޭ.ޕީ.ވައި ޖީ.ބީ.ޕީ ޔޫޯރ ޔޫ.އެސް.ޑީ ރުފިޔާ 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި

އެސެޓްތައް

1,332,292 1,803 4,576 3,631 896 27,170 863,863 430,354
ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ތަކެތި

1,843,416 - - - - - 1,071,446 771,971
ޤާނޫނީ ގޮތުން އެމް އެމް އޭ ގައި 

ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ

1,899,793 - - - - - - 1,899,793
އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 

ފައިސާ

13,158,972 - - - - 1,466 5,060,895 8,096,611
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ 

ލޯނުފައިސާ އާއި އެހެނިހެން

4,796,577 - - - - - 124,767 4,671,810
އެމޮޓައިޒްޑް އަގު ކުރެވިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްތައް

144,526 - - - - - 144,526 -
އެފްވީއޯސީއަށް ނެގިފައިވާ މާލީ 

އެސެޓްސް

757,595 - - - - 935 362,297 394,363 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

23,933,171 1,803 4,576 3,631 896 29,571 7,627,794 16,264,901 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް

15,257,418 - 88 - - 20,877 6,393,491 8,842,962
އެހެނިހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ލިބެންޖެހޭ

921,761 - - - - 4,994 841,595 75,171

ނޑައެޅިފައި ހުރި  މުއްދަތު ކަ
ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ 

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް

946,747 - - - - 2,360 143,611 800,776 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް

17,125,926 - 88 - - 28,230 7,378,697 9,718,910 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ

6,807,245 1,803 4,488 3,631 896 1,340 249,096 6,545,992 ބެލެންސް ޝީޓުގެ ސާފު މާލީ ޙާލަތު
 

ގައުމީ ރިސްކް 34.7

ގައުމީ ރިސްކަކީ ގައުމެއްގައި ހިނގާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ސީދާގޮތުން ނަމަ ބޭންކްގެ  
ބާޒާރުގެ އަގު ދަށްވުން، ނުވަތަ ބޭންކަށް ޒިންމާއެއް އަދަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެޒިންމާއަދާކުރުމަށް އަސަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިހާލަތުގައި ބޭންކުން ބައިނަލް އަގްވާމީ 

މާލީ ބާޒާރުގައި ކުރުމުއްދަތުގެ މުއާމަލާތްތަށް ފިޔަވައި އެހެން މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާނެއެވެ.

ހިންގުމުގެ ރިސްކް 34.8

ހިންގުމުގެ ރިސްކަކީ ބޭރުން ދިމާވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެތެރޭގެ ޕްރޮސެސްތައް، މީހުން އަދި ސިސްޓަމްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނެތުމުން ނުވަތަ 
ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމުގެ ރިސްކެވެ. ގްރޫޕުން މި ރިސްކް ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ރިސްކްތައް ދެނެގަނެ އަދި ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ 

ނޑުތަކެއްގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ އެއާއި ގުޅޭ މެނޭޖްމެންޓްގެ އުސޫލުތަކާއި ޕްރޮސީޖަރ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ރިސްކްތައް ކުރިން ކަ
ތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ހިންގުމުގެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރުން 34.8.1

ނޑު ބައެކެވެ. ހިންގުމުގެ ރިސްކް ޕްރޮޑަކްޓް، މީހުން، ޕްރޮސެސްތައް،  ހިންގުމުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަކީ ގްރޫޕުން ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުގެ މައިގަ
އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭގޮތަށް މުޅި ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ ބައަކާއި ގުޅިފައިވެއެވެ. ގްރޫޕުގައި ހިންގުމުގެ ރިސްކާއި ގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި އުސޫލުގައި 
ނޑު ހިމެނެއެވެ.  ދެނެގަނެ، ދިރާސާކޮށް، އަގުކޮށް، މޮނިޓަރކޮށް، ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި، ރިޕޯޓުކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް ހިންގުމުގެ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އޮނިގަ
ގްރޫޕުގެ ހިންގުމުގެ ރިސްކް އެކަށައެޅިފައިވަނީ ބޭސެލް ކޮމިޓީ އޮން ބޭންކިންގ ސުޕަވިޜަން އިން ނެރެފައިވާ ޕްރިންސިޕްލްސް ފޯރ ދަ ސައުންޑް މެނޭޖްމެންޓް އޮފް 

އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް )ޖޫން 2011( އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރިސްކްގެ މާހައުލާއި ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ރިސްކާއި އަޅާ ބަލާ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނަތީޖާ ބެލުމާއި، ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަދި 
ނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާވަނީ ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ ރިސްކްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި އެކުގައެވެ. ހިންގުމުގެ ރިސްކަށް ޚާއްސަކޮށް  ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަ

ގްރޫޕުގައި ހިންގުމުގެ ރިސްކް ކޮމިޓީ އެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމިޓީއިން ކޮންމެ މަހަކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ހުރިހާ ރިސްކްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.
 

ޮކންމެ އާދައިގެ ހިއްސާއަކަށްވާ އެސެޓްގެ ސާފު އަގު 35
2018 2019

5,847,177 6,806,642 ޖުމްލަ އިކުއިޓީ ހޯލްޑަރުންގެ ފަންޑު 
5,381,920 5,381,920 ދޫކުރެވުނު އާންމު ހިއްސާގެ އަދަދު

1,086 1,265 ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އެސެޓްގެ އަދަދު )ރުފިޔާއިން(
 

ފައިސާ ދައުރުވިޮގތާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 36

2018 2019 ފައިސާ ދައުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްޮގތް ތަކެތި 36.1
854,441 995,666 ނަގުދު ފައިސާއިން ހުރި )ނޯޓް 14(
477,851 758,711 އެހެން ބޭންކް ތަކުގައި ހުރި ބާކީ

1,332,292 1,754,377

ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން އަހަރުގެ ފާއިދާގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާނޫން ތަކެތި 36.2
2018 2019

49,396 52,422 ނޑޭ އަދަދު)ނޯޓް 21.3( ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށްކެ
11,359 11,986 އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް ނުވަތަ މައުނަވީ އެސެޓް އެމޯޓައިޒް ކުރުން )ނޯޓް 23(

- 27,617 ނޑުން - ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަލިބިފައިވާ އެސެޓް)ނޯޓް 22( ބަލަށްކެ
(251) (12) ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު )ފައިދާ(

- 13,748 ދަށްކުރެވިފައިވާ ލޯން އަދި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ރުޖޫއަކުރުމުން ލިބުނު )ނޯޓް 4(
(28,032) 326,296 ޕްރޮވިޜަން އާއި އިންޓަރެސްޓް ރުޖޫއަކުރުމުން ލިބުނު)ނޯޓް 19(

(239,001) (306,172) އަހުރުތެރޭގައި އުނިކުރެވިފައިވާ ލޯން)ނޯޓް 19(
3,254 3,094 އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުން އިމްޕެއަރމެންޓްގެ ގޮތުގަ ލިބުނު ގެއްލުން/ފައިދާ

(203,274) 128,979
 

ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ އެސެޓްތަކަށް އައި ބަދަލު 36.3
2018 2019

70,078 (441,086) ގާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއަށް އައި ސާފު ބަދަލު
(149,862) (614,193) އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / ޕްލޭސްމެންޓްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު
(606,603) (1,175,791) ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ސާފު ބަދަލު
(415,471) (342,988) މާލީ އެސެޓްސް އެމޮޓައިޒްޑް ކޮސްޓުގެ ސާފު ބަދަލު
(107,831) (4,970) އެހެނިހެން އެސެޓްތަކުގެ ސާފު ބަދަލު

(1,209,690) (2,579,028)
 

ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ބަދަލު 36.4
2018 2019

70,701 2,059,940 ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ  ސާފު ބަދަލު
128,159 66,646 ޓާރމް ޑެޓް އަދި ފަހުން ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ގެ  ސާފު ބަދަލު

6,616 3,778 އެމް.އާރ.ޕީ.އެސް ގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ތަކުގެ ސާފު ބަދަލު
105,484 11,789 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތަކުގެ ސާފު ބަދަލު
310,960 2,142,153
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީސްތަކުގެ މެޗުރިޓީ އެނާލިސިސް 37
31 ޑިސެމްބަރ 2018 31 ޑިސެމްބަރ 2019

ޖުމްލަ
12 މަސް 

ފަހުން
12 މަސް 

ތެރޭގައި ޖުމްލަ
12 މަސް 

ފަހުން
12 މަސް 

ތެރޭގައި 31 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި

އެސެޓްތައް

1,332,292 - 1,332,292 1,754,377 - 1,754,377 ފައިސާ އާއި ފައިސާ އެއްގޮތް ތަކެތި

1,843,416 - 1,843,416 2,284,502 - 2,284,502
ގާނޫނީ ރިޒާރވް ގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ

1,899,793 - 1,899,793 2,505,335 - 2,505,335
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ / 

ޕްލޭސްމެންޓްތައް

13,158,972 11,338,070 1,820,901 14,334,763 12,166,816 2,167,947
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން
4,796,577 124,767 4,671,810 5,135,871 348,380 4,787,491 އެމޮޓައިޒްޑް ކުރެވިފައިވާ މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް

144,526 144,526 - 209,426 209,426 - އެފްވީއޯސީއައި މާލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ތައް
346,186 346,186 - 459,182 459,182 - ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓާއި އިކުއިޕްމަންޓް

- - - 176,321 176,321 - ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެސެޓް
63,790 63,790 - 68,982 68,982 - އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސް
347,619 150,474 197,145 316,906 148,953 167,953 އެހެނިހެން އެސެޓްސްތައް

23,933,171 12,167,813 11,765,358 27,245,665 13,578,060 13,667,605 ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީތައް
15,257,418 152,505 15,104,913 17,317,359 32,837 17,284,522 އެހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ

921,761 368,079 553,682 988,406 427,976 560,430
ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ  މުއްދަތު ކަ

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް
- - - 155,143 137,708 17,435 ލީސް ލައިބިލިޓީ

22,805 - 22,805 26,583 - 26,583
މޯލްޑިވްސް ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން 

އެކަންއުންޓް
315,381 - 315,381 342,389 - 342,389 ބެންކް ފައިދާއިން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންހުރި
16,228 16,228 - 37,123 37,123 - ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް ލައިބިލިޓީސް

592,333 - 592,333 604,122 - 604,122 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީތައް
17,125,926 536,812 16,589,114 19,471,125 635,645 18,835,480 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީތައް

6,807,245 11,631,002 (4,823,756) 7,774,540 12,942,415 (5,167,875) ސާފް )ނެޓް( އެސެޓް / ލައިބިލިޓީސް
      

 

ބޭންކާއި ދެޮކޅަށް ކުރެވޭ މެޓީރިއަލް ލިޓިގޭޝަން ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަށް ހައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނީޮގތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅު 38

ލިޓީގޭޝަނަކީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެކެވެ. ބޭންކުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ދައުވާތަކާމެދު އަމަލުކުރާނޭ ރަސްމީ 
ނޑައެޅިފައި އޮވެއެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދާ، ލިބޭނޭ ގެއްލުމުގެ އަދަދު އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި އަންދާޒާކުރެވުމުން، ގުރޫޕުގެ މާލީ ހާލަތަށް މިފަދަ  އުސޫލެއް ކަ
ދައުވާގެ ސަބަބުން ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެއެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ވަކި ގޮތެއް ނުނިމި ހައްލަކާއި ހަމައަށް ވާސިލްނުވެވާ މަދު ގާނޫނީ 

ދައުވާތަކެއް ހުއްޓެވެ، އެހެންނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް ދައުވާއަކީ ގްރޫޕްގެ މާލީހާލަތައް މާބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ދައުވާތަކެއް ނޫނެވެ.

ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާމަކުރުން 39

އައި އޭ އެސް 24 )ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާމަކުރުން( ގައި ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ބޭންކުން މުޢާމަލާތްތައް 
ހިންގައެވެ. ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދު ނޯޓް  39.4 އާއި 39.5 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

މައި ޮކންޓްޯރލިންގް ޕާޓީ 39.1

ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާއިން  %50.80 އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެވެ. %15.47 ހިއްސާވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކެވެ. ބާކީ 
%33.73 ބެހިފައިވަނީ އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށެވެ.

ގްރޫޕުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް 39.2

އައި އޭ އެސް 24 )ގުޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހާމަކުރުން( އާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން ގްރޫޕްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމާއި، ރޭވުމާއި އަދި ކޮންޓޮރޯލް ކުރުމުގެ ޒިންމާގައި 
ތިއްބެވި އިސްވެރިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުންނާއި  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ވަނީ “މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތް” 

ތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ.
 

ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކަށް ދެވުނު އުޖޫރަ 39.3
2018 2019
9,375 6,950 ކުރު މުއްދަތުގެ އިނާޔަތްތައް

163 168 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަން
9,538 7,118

 

ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް 39.4

ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުންތަކާއި މުޢާމަލާތްތައްތައް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިއްބަވާ އިސްފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއާއި 
ގްރޫޕާއި ދެމެދު ހިނގައެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ އެއް އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް، އިންޓަރެސްޓް/ކަމިޝަން ރޭޓާއި ސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭ، 

މުހިންމު ހުރިހާ ނުކުތާތަކުގައި އެއް ހަމައެއްގައި ހުންނަ ބޭފުޅުންނާއި، ނޫނީ އަޅާކިޔޭނެ ހާލަތްތަކުގައި، އެހެނިހެން މުއްޒަފުންނާއި އަޅާކިޔޭނެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

2018 2019
އެސެޓްތައް

15,339 39,036 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް

ލައިބިލިޓީތައް
15,039 21,590 ޑިޕޮސިޓާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

އާމްދަނީއާއި ހޭދަ
1,071 446 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

105 161 އިންޓަރެސް ގޮތުގައި ހިނގި ޚަރަދު
 

ދިވެހި ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރާއި ގުޅުންހުރި ތަންތަނާއި ބޭންކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް 39.5

ވިޔަފާރީގެ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރޭގައި ބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުންހުރި ތަންތާނާއި މެދު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެއެވެ. 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަކަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުގެ ތެރޭގައި އެއް އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް، އިންޓަރެސްޓް/ކަމިޝަން ރޭޓާއި ސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭ، ބޭންކުގެ 

ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އެއްފަދަ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

2018 2019 އެސެޓްތައް
808,625 1,081,152 ލޯނާއި އެޑްވާންސްތައް
(71,946) (94,235) ލޯނާއި ލިބެންހުރި ފައިސާއަށް ހެދި ޕްރޮވިޜަން
736,679 986,917 ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ ސާފު ޖުމްލަ

4,655,341 4,989,278 ސަރުކާރުގެ ޓްރެޝަރީ ބިލްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
141,956 151,006 ކޯޕަރޭޓް ބޮންޑްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް )އެސް.ޓީ.އޯ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ(

1,843,416 2,284,502 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި ފައިސާ
7,377,392 8,411,703

ލައިބިލިޓާތައް
1,763,705 2,364,997 ޑިޕޮސިޓާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނެގި ފައިސާ

ޮކމިޓްމަންޓްތަކާ ޮކންޓިންޖެންސީތައް
229,681 588,232 ގެރެންޓީއާއި، ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް

އާމްދަނީއާއި ހޭދަ
305,853 309,004 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

2,313 6,526 އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު
32,213 32,808 ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ

 

މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށްފަހު ހިނގި ކަންތައްތައް 40

ފަހަކަށް އައިސް ފެތުރެންފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދަށް )ދިވެހިރާއްޖެވެސް ހިމެނޭ( ވަރަށްބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 
މިކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ އަންސާޓިނިޓީގެ ސަބަބުން ބޭންކަށާއި ބޭންކުގެ 31 ޑިސެންބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް އާއްމުކުރާ މާލީ ބަޔާނަށް ކުރާނެ އަސަރު އަންދާޒާއެއް 

ނުކުރެވެއެވެ. 

31 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް -/26 ރުފިޔާ ގެ މަގުން ބެހުމަށް ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ 
ލަފާ ދެއްވާފައެވެ.  މި ހިއްސާގެ ފައިދާ އާއްމު އަހަރީ ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ފާސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މާލީ ބަޔާނުގެ ތާރީޚަށްފަހު މާލީ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް މުހިންމު އިތުރު ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުން 41

ވިޔަފާރީގެ ދިގުމުއްދަތުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި ބޭންކުން ތަބާވާންޖެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރިޔާޔަތްކޮށް ބޭންކުގައިވަނީ ހަރުދަނާ ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓޭނެ 
ސިޔާސަތެއް އެކަށިއެޅިފައެވެ. އެގޮތުން  ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ:

  ިނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއ ބޭންކިން ސިނާއަތް ރެގިއުލޭޓްކުރައްވާ ފަރާތްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ
އެއްގޮތަށް ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ހިންގުން.

  ެހިއްސާދާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ދެވޭ އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގ
ވިޔަފާރިއަކީ ހިނގަ ހިނގާހުރި ވިޔަފާރިއެއްގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން، އަދި،

 .ެބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ރައުސްމާލުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކޮންމެ ބޭންކަކަށް ނުވަތަ ބޭންކް ހިންގާ ގްރޫޕަކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައުސްމާލުގެ އެންމެ މަދު މިންވަރުގެ 
ނޑާއި އަޅާބަލާއިރު “ރިސްކް  ގޮތުގައި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމާއި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޖުމްލަ ރައުސްމާލުގެ މިންގަ

ވެއިޓެޑް އެސެޓް” ގެ ނިސްބަތް )“ބޭސްލް ރޭޝިއޯ”( 12 އިންސައްތައިގައި ނުވަތަ އެއިށްވުރެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުން.

ނޑު ދެ “ޓިޔަރ” އަކަށެވެ. އެއީ: ބޭންކިންގ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ރައުސްމާލު ބެހިގެންވަނީ މައިގަ
 ިޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސްމާލު: ހިއްސާގެ ރައުސްމާލާއި ބޭންކުގެ ފައިދާއިން ބައިބަޔަށް އެޅުމަށްފަހު ބެހެއްޓިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ރިޒާރވް، އާއ
  ޭޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސްމާލު: ހިންގަމުންދާ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި އާންމު ޕްރޮވިޜަންއާއި ދެވަނަ ދަރަޖައަށް ކުފޫހަމަވާ، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދ

ރައުސްމާލުގެ ވަސީލަތްތަކެވެ.
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެޓްތައް ވަޒަންކުރަނީ ދަރަނީގެ ބާވަތާއި، އެދަރަނީގެ އަންދާސީ އަދަދު ދައްކާދޭ ގޮތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ އަދި އެސެޓާ ގުޅިގެން އުފެދޭ 
މާކެޓް ރިސްކްތަކާއި، އަދި ކުފޫހަމަވާ ރަހުނުތަކާއި ގެރެންޓީއަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ރިސްކުގެ ބުރަދަނަށް ބަލައިގެން އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޕްރޫޑެންޝިއަލް ރެގިއުލޭޝަން 

އިން އެކުލަވައިލާފައިވާ ރައުސްމާލަށް ފުދޭ މިންވަރުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ. ބެލެންސްޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ މާއްދާތައް ހުށަހެޅުމުގައިވެސް މިފަދަ އުސޫލުތަކެއް 
ގުންގުޅުނުނަމަވެސް ލިބެންހުރި ގެއްލުންތަކުގެ ތަފާތު ހާލަތް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ 31 ޑިސެމްބަރ 2019 އަދި 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ރައުސްމާލު ހިމެނިފައިވާގޮތުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. ފާއިތުވީ ދެއަހަރުވެސް ގާނޫނީ 
ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުން އަމަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ގޮތުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ މިންގަ

 

2018 2019 41.1
ޓިޔަރ 1 ގެ ރައުސްމާލު

269,096 269,096 ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
6,000 6,000 ނޑައެޅިފައިވާ ރައުސްމާލު ރިޒާރވް ކަ

93,000 93,000 ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ އިތުރުވި
3,999,214 4,972,329 އާންމު ރިޒަރވް

150,000 150,000 ޤާނޫނީ ރިޒަރވްތައް
4,517,310 5,490,425 ޖުމްލަ: ޓިޔަރ 1 އަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ރައުސްމާލު

ޓިޔަރ 2 ގެ ރައުސްމާލު
1,098,760 1,039,127 މިހާރުގެ އާމްދަނީ

53,744 52,556 އަލަށް އަގުކުރި ރިޒާރވް )%55 ޑިސްކައުންޓް ކުރެވިފައި(
177,439 132,908 އާންމު ޕްރޮވިޜަން )%1.25 ގެ އާރު ޑްބްލިއު އޭ(

1,329,942 1,224,591 ޖުމްލަ: ޓިޔަރ 2 އަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ރައުސްމާލު

5,847,252 6,715,016 ލާޒިމްކުރާ ރައުސްމާލު ޖުމްލަ

ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެސްޓް
12,900,524 14,238,850 ބެލެންސް ޝީޓްގައި ހިމެނޭ

1,727,717 1,541,306 ބެލެންސް ޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ
14,628,241 15,780,156 ރިސްކް ވެއިޓެޑް އެސެސްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ

31% 35% ޓިޔަރ 1 ގެ ރިސްކް ބޭސްޑް ކެޕިޓަލް ރޭޝިޯއ

40% 43% ޖުމްލަ ރިސްކް ބޭސްޑް ކެޕިޓަލް ރޭޝިޯއ

ބާސެލް 3 ރައުސުލްމާލު ހިސާބު 41.2

ރޑައިޒްޑް އެޕްރޯޗް އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ރައުސުލްމާލުގެ ހިސާބުތައް ހަދާގޮތަށް  އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ގްރޫޕުންވަނީ ބާސެލް 3 ގެ ސްޓެންޑަ
ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. ބާސެލް 2 ގެ ގައިޑްލައިންގެ ދަށުން ޖުމްލަ ރައުސުލްމާލުގެ ރޭޝިއޯ، ޓިއަރ 1 އަދި ޓިއަރ 2 ގެ ރައުސުލްމާލު %15 ގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 
މަތީގައި ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. ނިމުނު 2019 އަށް ބޭންކުން ރިޕޯޓުކުރަނީ ޓިއަރ 1 ރިސްކަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލް ރޭޝިއޯ އަށް %38 އަދި ޓިއަރ 2 ރިސްކަށް 

ބިނާކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލް ރޭޝިއޯ %46 އެވެ. )2018: ޓިއަރ -1 %37، ޓިއަރ -2 47%(

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ދިރާސާ 42

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް

ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހިނގަމުން އަންނަނީ ތަފާތު ބައިތަކަކަށް ބެހިގެނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ބައެއްގައި ތަފާތު ރިސްކުތަކާއި އަދި ނަފާތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން، 
ނޑު ބައިތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ފަދައިންނެވެ. ކުންފުނީގެ މައިގަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

  ުނޑު ގޮތެއްގައި ލޯނ ކޯޕަރޭޓް، ބިޒްނަސް އަދި ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ: ކޯޕަރޭޓް އަދި ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ ގެ ބައި ތަމްސީލުކުރަނީ މައިގަ
ވަސީލަތްތައް ދިނުމާއި ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ދެވޭ ޑިޕޮސިޓްގެ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށެވެ. ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ބައިގައި 

ހިމެނެނީ  ބޭންކުގެ އެކިއެކި ގޮފިތަކުން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދެވޭ ޑިޕޮސިޓް ޚިދުމަތާއި، ލޯނު ވަސީލަތްތަކާއި ވިޔަފާރިއަށް ފައިސާ ދޫކުރުމެވެ.
  ީކާޑާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކިންގ: މިބައިގައި ހިމެނެނީ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ގަތުމާއި ދޫކުރުމާއި ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ގާއިމްކުރުމާ، އޭ ޓ

އެމް، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.
  ްޓްރެޝަރީ: ޓްރެޝަރީގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު އަދި ފައިސާ ހުރިނެތް މިންވަރު ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިނ

މާލީ ވަސީލަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި، އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ )މުޢާމަލާތްތައް( ބެހެއްޓުމާއި އަދި ފައިސާގެ ބާޒާރުގެ މުޢާމަލާތްތައް 
ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ.

  ްބީ އެމް އެލް އިސްލާމިކް: އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ މަގުސަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިސްލާމީ ޝަރީޔާއާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތ
ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ އާއްމު އުސޫލުތަކާ ޤަވާއިދުގެ މައްޗަށެވެ. ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ އެސެޓްސް އާއި 
ލައިބިލިޓީސް ބެހެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޕޮސިޓާއި، ލޯނާއި އެޑްވާންސްގެ މައްޗަށެވެ.

 

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ރިޯޕޓު  - ފުރިހަމަ އާމްދަނީގެ ބަޔާން 42.1
2019

ޖުމްލަ
ބީއެމްއެލް 
އިސްލާމިކް ޓްރެޝަރީ

ކާޑާއި 
އިލެކްޓްޯރނިކް 

ބޭންކިންގ
ޯކޕަރޭޓާއި ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ

2,758,459 98,462 282,807 886,041 1,491,150 ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
ނަތީޖާތަކުގެ ޚުލާސާ

1,766,224 86,798 290,041 115,599 1,273,786
އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ / މުއްދަތް 

ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓި އިންވެސްޓްމެންޓްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ
(171,442) (2,000) (52,894) - (116,548) އިންޓަރެސް ގޮތުގައި ހިނގި ޚަރަދު / ދެއްކި ފައިދާ

1,594,782 84,798 237,147 115,599 1,157,238 އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ

882,023 8,720 - 697,558 175,745 ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
(327,975) - - (327,975) - ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ހިނގި ޚަރަދު
554,048 8,720 - 369,583 175,745 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ސާފު އާމްދަނީ )ޙަރަދު(

61,478 2,943 (7,394) 65,929 - ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(
48,734 - 160 6,956 41,618 ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ )ސާފު(

(332,337) (8,508) (12,345) (27,459) (284,025) ދަރަންޔާއި އިމްޕެޔަރމެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގެއްލުން
1,926,705 87,953 217,568 530,608 1,090,577 ހިންގުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ
(52,422) (303) - (15,536) (36,583) ނޑޭ އަދަދު ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށްކެ
(11,986) - - (1,908) (10,078) އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްހުސްވާ އަދަދު

1,862,297 87,650 217,568 513,164 1,043,916 ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ
(13,022) (13,022) - - ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޚަރަދުތައް

(462,284) ނުބަހައި ހުރި ޚަރަދުތައް
1,386,991 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ

(347,864) ބޭންކްގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ޚަރަދު
1,039,127 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

48,675
އަހަރުގެ އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާމްދަނީގެ 

ޓެކްސް އަށްފަހު
1,087,802 އަހަރުގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

2018

ޖުމްލަ
ބީއެމްއެލް 
އިސްލާމިކް ޓްރެޝަރީ

ކާޑާއި 
އިލެކްޓްޯރނިކް 

ބޭންކިންގ
ޯކޕަރޭޓާއި ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ

2,516,517 59,883 248,568 791,030 1,417,036 ހިންގުމުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
ނަތީޖާތަކުގެ ޚުލާސާ

1,618,592 49,168 251,469 101,813 1,216,142
އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ / މުއްދަތް 

ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓި އިންވެސްޓ މެންޓްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ
(142,400) - (56,843) - (85,557) އިންޓަރެސް ގޮތުގައި ހިނގި ޚަރަދު / ދެއްކި ފައިދާ
1,476,192 49,168 194,626 101,813 1,130,585 އިންޓަރެސްޓްގެ ސާފު އާމްދަނީ

808,002 9,867 - 624,301 173,834 ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ
(291,800) (36) - (291,764) - ފީ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގައި ހިނގި ޚަރަދު

516,202 9,831 - 332,537 173,834 ފީ އާއި ޮކމިޝަނުގެ ސާފު އާމްދަނީ )ޙަރަދު(

56,582 849 (2,922) 58,656 - ވިޔަފާރިން ލިބުނު ފައިދާ/)ގެއްލުން(
33,341 - 22 6,260 27,060 ހިންގުމުން ލިބުނު އެހެނިހެން އާމްދަނީ )ސާފު(
22,252 (7,259) - (31,765) 61,277 ދަރަންޔާއި އިމްޕެޔަރމެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގެއްލުން

2,104,570 52,588 191,726 467,501 1,392,756 ހިންގުމުން ލިބުނު ސާފު އާމްދަނީ
(49,396) (320) - (15,333) (33,743) ނޑޭ އަދަދު ޕްރޮޕަރޓީ ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބަލަށްކެ
(11,359) - - (1,638) (9,721) އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓްސްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްހުސްވާ އަދަދު

2,043,815 52,268 191,726 450,531 1,349,292 ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ
(12,790) (12,790) - - - ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޚަރަދުތައް

(429,126) ނުބަހައި ހުރި ޚަރަދުތައް
1,601,899 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރީގެ ފައިދާ
(503,139) ބޭންކްގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ޚަރަދު
1,098,760 އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

15,782
އަހަރުގެ އެއްކޮށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީ އާމްދަނީގެ 

ޓެކްސް އަށްފަހު
1,114,542 އަހަރުގެ އެއްޮކށްލެވިފައިވާ އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
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ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ 
މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ޯނޓްތައް
އަހަރު ނިމުނު 31 ޑިސެމްބަރު 2019

)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

ވިޔަފާރި ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ރިޯޕޓު  - މާލީ ހާލަތް އަންގައިދޭ ބަޔާން 42.2
2019

ޖުމްލަ
ބީއެމްއެލް 
އިސްލާމިކް ޓްރެޝަރީ

ކާޑާއި 
އިލެކްޓްޯރނިކް 

ބޭންކިންގ
ޯކޕަރޭޓާއި ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ

އެސެޓްސް

1,754,377 4,082 - - 1,750,295 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

2,284,502 109,312 - - 2,175,190
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި  ސްޓެޓިއުޓަރީ 

ޑިޕޮސިޓްސް

2,505,335 50,061 2,455,274 - -
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

)ޕްލޭސްމެންޓްތައް(

14,334,763 866,494 - 485,596 12,982,673
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން
5,135,871 46,350 5,089,521 - - އެމޯޓައިޒްކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް
209,426 - - 209,107 319 މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ މާލީ އެސެޓްތައް
459,182 3,121 - 17,581 438,480 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް
176,321 - - - 176,321 ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެސެޓްތައް
68,982 - - 12,006 56,976 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް

316,906 8,296 - 214,071 94,539 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

27,245,665 1,087,716 7,544,795 938,361 17,674,793 ޖުމުލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީސްތައް
17,317,359 694,306 - - 16,623,053 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

988,406 - 988,406 - -
ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ  މުއްދަތު ކަ

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް
155,143 - - - 155,143 ލީސް ލައިބިލިޓީ
26,583 - - - 26,583 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް

604,122 28,169 - 53,983 521,970 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީސްތައް
342,389 - - - - ބޭންކު ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް )އަންއެލޮކޭޓެޑް(

37,123 - - - - ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް )އަންއެލޮކޭޓެޑް(
19,471,125 722,475 988,406 53,983 17,326,748 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ
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)އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ހުރިހާ އަދަދެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހާހުން(

2018

ޖުމްލަ
ބީއެމްއެލް 
އިސްލާމިކް ޓްރެޝަރީ

ކާޑާއި 
އިލެކްޓްޯރނިކް 

ބޭންކިންގ
ޯކޕަރޭޓާއި ރީޓެއިލް 

ބޭންކިންގ

އެސެޓްސް

1,332,292 3,654 - - 1,328,639 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި

1,843,416 135,010 - - 1,708,406
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި  ސްޓެޓިއުޓަރީ 

ޑިޕޮސިޓްސް

1,899,793 - 1,899,793 - -
އެހެންބޭންކު ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ 

)ޕްލޭސްމެންޓްތައް(

13,158,972 627,327 - 412,060 12,119,584
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ އާއި 

އެހެނިހެން
4,796,577 17,188 4,779,389 - - އެމޯޓައިޒްކުރެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްތައް

144,526 - - 144,207 319 މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބެހެއްޓޭ މާލީ އެސެޓްތައް
346,186 552 - 22,674 322,959 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް
63,790 - - 8,986 54,804 އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސް
347,619 10,139 - 254,753 82,727 އެހެނިހެން އެސެޓްތައް

23,933,171 793,871 6,679,182 842,680 15,617,438 ޖުމުލަ އެސެޓްތައް

ލައިބިލިޓީސްތައް
15,257,418 474,800 - - 14,782,619 ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

921,761 1,079 920,681 - -
ނޑައެޅިފައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެހެނިހެން އަނބުރާ  މުއްދަތު ކަ

ދައްކަންނެގޭ ފަންޑްތައް
22,805 - - - 22,805 ރިޓައަމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް

592,333 33,098 - 38,337 520,898 އެހެނިހެން ލައިބިލިޓީސްތައް
315,381 - - - - ބޭންކު ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް )އަންއެލޮކޭޓެޑް(
16,228 - - - - ދެއްކުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް )އަންއެލޮކޭޓެޑް(

17,125,926 508,977 920,681 38,337 15,326,322 ޖުމްލަ ލައިބިލިޓީ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 

ރައުސްމާލުގެ ޮއނިގަނޑު

2019 ވަނަ މާލީ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ހުއްދަކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުއަދާކޮށްފައިވާ ބޭންކުގެ ރައުސްމާލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ. މިގޮތުން 31 
ޑިސެމްބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކުގެ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ 800,000,000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ދޫކޮށް އަގު އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ 

ގޮތުގައި ހުރީ 269,096,000 ރުފިޔާއެވެ. ބޭންކް ލިސްޓެޑް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވަނީ 29 ޑިސެމްބަރ 
2004 ގައެވެ.

ހިއްސާދާރުންގެ ޮއނިގަނޑު 

ނޑު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ އޮނިގަ

20192018

ޖުމްލަ ހިއްސާހިއްސާދާރުން
ޖުމްލަ ހިއްސާގެ 
ރައުސްމާލު    
)އަގު ރުފިޔާއިން(

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ޖުމްލަ ހިއްސާ%
%)އަގު ރުފިޔާއިން(

%2,733,868136,693,40050.80%2,733,868136,693,40050.80ސަރުކާރު 

%394,38019,719,0007.33%394,38019,719,0007.33ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 
ޕލކ )އެމްޓީސީސީ(

219,09610,954,8004.07%219,09610,954,8004.07%

%219,09610,954,8004.07%219,09610,954,8004.07އަތޮޅު/ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުތައް

%1,815,48090,774,00033.73%1,815,48090,774,00033.73އާންމު ހިއްސާދާރުން

%5,381,920269,096,000100.00%5,381,920269,096,000100.00ޖުމްލަ

އިންވެސްޓަރުންގެ 
މައުލޫމާތު
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ހިއްސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލުތައް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ބީއެމްއެލްގެ 2,995 ހިއްސާގެ 44 މުޢާމަލާތް ހިނގާފައިވެއެވެ. ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ބޭންކުގެ 
ހިއްސާއެއް އެވްރެޖްކޮށް ވިއްކާފައިވަނީ 226.60 ރުފިޔާގައެވެ. މިގޮތުން މުޅިއަހަރު ވިއްކުނު ހިއްސާގެ އަގު ޖުމްލަ 678,660 ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ. 2019 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ބޭންކުުގެ ހިއްސާގެ އަގު ބާޒާރުގައި ހުރީ 200.00 ރުފިޔާގައެވެ. އަދި އަހަރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިނގި ބޭންކް ހިއްސާއެއްގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު 
200.00 ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާއިރު އަހަރުގެ އެންމެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތުގައި ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވަނީ 250.00 ރުފިޔާއަށެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ 

ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގަކީ 300.00 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ދަށް އަގަކީ 150.00 ރުފިޔާއެވެ.    

20192018

 ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ތަފާސްހިސާބު )ރުފިޔާއިން( 

200.00320.00އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްސާ ވިކުނު އަގު 

300.00320.00ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ މަތީ އަގު

150.00160.00ހިއްސާ ވިކުނު އެންމެ ދަށް އަގު

250.00200.00އެންމެފަހުން ހިއްސާ ވިކުނު އަގު

226.60226.96ނިސްބަތުން އެވްރެޖްކޮށް ހިއްސާ ވިކުނު އަގު

1,219,543,072.001,076,384,000.00އަހަރު ނިމުނުއިރު މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

20192018

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލު

4438މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު

29955777ވިކުނު ހިއްސާގެ އަދަދު

678,6601,311,125ވިކުނު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ އަގު )ރުފިޔާއިން(

20192018

އާންމު ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ މައުލޫމާތު )ރުފިޔާއިން(

193.08204.16ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

1,264.731,086.45ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ސާފު އާމްދަނީ 

250.00200.00ބާޒާރުގައި ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ އަގު

  

 




