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 (ޑްރާފްޓް) ޔައުމިއްޔާ ގެޖަލްސާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޙާވަނަ އަހަރުގެ  2021

 ސިސްޓަމް މެނޭޖްމެންޓް މީޓިން އޮންލައިން ގެ( އެމްއެސްޑީ) ޓަރީސިޑިޕޮ ޒްސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ

 .މެދުވެރިކޮށް 'ފަހިވޯޓު'

 2021 އޮކްޓޯބަރ 24

 އަށް 11:15 އިން 10:00ހެނދުނު 
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 ފިހުރިސްތު

 3 ޖަލްސާ ފެށުން. (1

 9 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން. (7

 11 އްސާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.ހި( 9
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 ފެށުން.ޖަލްސާ  (1

 

ވީ  2021 އޮކްޓޯބަރ 24 ޖަލްސާ އާންމު ގޮތުން ކުރާއްސަޙާގެ ވަނަ އަހަރު 2021ކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ބޭން

އޮންލައިން މީޓިން މެނޭޖްމެންޓް ޑިޕޮޒިޓަރީ )އެމްއެސްޑީ( ގެ  ޒްމޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީގައި  10:00 ހެނދުނުދުވަހުގެ  އާދިއްތަ

 އަލްފާޟިލްޗެއަރޕާސަން  ގެބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ . ބޭއްވުނެވެމެދުވެރިކޮށް  'ފަހިވޯޓު'ސިސްޓަމް 

 ޔޫޝަޢު ސަޢީދެވެ. 

 

 :ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ގަތްވެވަޑައި ޟިރުޙާ ޖަލްސާއަށް

  ޗެއަރޕާސަން ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، އަލްފާޟިލް 1

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަދި ރ، ސީއީއޯ ޔަޓިމޮތީ ސޯ .މިސްޓަރ   2

 ޑިރެކްޓަރ ،ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ލާއަލްފާޟި 3

 އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، ޑިރެކްޓަރ 4

          ޑިރެކްޓަރ ،ޙަސަންهللا ޢަބްދު ލްއަލްފާޟި 5

 ލް މުޙައްމަދު ޝަރާހް، ޑިރެކްޓަރއަލްފާޟި 6

 ހުސާމް ޝަރީފް، ޑިރެކްޓަރهللا ޢަބްދު ލްއަލްފާޟި 7

 ޑިރެކްޓަރ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 8

 މަދު މުޙައްމަދު، ޑިރެކްޓަރޙްއަލްފާޟިލް އަ 9

 

 .ހަނީފެވެ ފަރީހާ ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ ބޭންކުގެ ފައްޓަވާދެއްވީ ޖަލްސާ ބަރަކާތުން ރުއާނުގެޤު ކީރިތި

 

   .ގެނެސްދެވުނެވެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ރުންގެއްސާދާހި ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކާއި

 

 ގެއްސާދާރުންހި ،ނާއިއްސާދާރުންހި ކުންފުނީގެ ބައިވެރިވވަޑައިގެންނެވި ގައިޖަލްސާމު ންއާއްސަ ގޮތުން ކުރެވޭ ޙާ ބޭންކުގެ

 ކިއެކިއެ ނެވިންވަޑައިގެ ބައިވެރިވެ ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ބޭފުޅުންނާއި ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ ބަދަލުގައި
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 އެންމެހައި ބޭންކުގެ އިއޮޑިޓަރާއެކްސްޓަރނަލް ބޭންކުގެ  ބަރުންނާއިންމެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެމުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި 

  .ދެންނެވިއެވެ ބާމަރުހަ ރިޔާސަތުން މުވައްޒަފުންނަށް

 ހާޟިރީ ގެއްސާދާރުންހި ވިވަޑައިގެންނެ ޖަލްސާއަށް :1 ތާވަލް

 

 ނަމުގައިވާ ގެފަންޑު ޕްރޮވިޑެންޓް މުވައްޒަފުންގެ ސަރުކާރު އާއި ހިއްސާ 2,733,868 ނަމުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި

 އަލްފާޟިލާ ރެކްޓަރޑި ޕޮލިސީ ސީނިއަރ ފިނޭންސްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރެއްވީ ތަމްސީލު މިޖަލްސާގައި ހިއްސާ 394,380

 . ވެމުނީރެ މަނާރަތު މަރިޔަމް

 

" ފަހިވޯޓު" ކަމުގައިވާ ސިސްޓަމް މެނޭޖްމެންޓް މީޓިން އޮންލައިން ގެ ޑީ.އެސް.އެމްޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓުލުން އިއަހައިގެންކަމާ ވޯޓަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފާސްކުރުމަށް އައިޓަމްތައް ލްސާގެޖަށްކަމަށާއިި މެދުވެރިކޮ

ގެނެސްދެވުނެވެ.  ވީޑިއޯއެއް ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުލުމާ މެދުވެރިކޮށް 'ފަހިވޯޓް'. ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން މެދުވެރިކޮށްކަމުގައި 'ފަހިވޯޓް'

މިނަންބަރު  ށުންކަމަށާއިފެ ޖަލްސާ ބަރަކާތުން ނުގެވާގޮތުގެމަތީން އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާ ޖެންޑާގައި އެޖަލްސާގެ 

 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

  

 އަށް ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މިސްޓަރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ ކުރެއްވުމަށް ބުތަޚާމު ނާދާރުންހިއްސާ

 .ދެއްވިއެވެ ފުރުސަތުރިޔާސަތުން 

 

އަގު އަދާކޮށްފައިވާ 

 %ގެ ހިއްސާ

ތަމްސީލުކުރައްވާ  ޢަދަދު ގެ ހިއްސާ

 ޢަދަދު ގެ ދާރުންހިއްސާ

 1ތާވަލް  ޢަދަދު  ވިރުޟިހާ

  ދާރުންހިއްސާ 16 16 7969 0.15%

 ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް 2 36 3,566,359 66.27%

 ޖުމްލަ 18 52 3,574,328 66.42%
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 ތުސައްވަން މިފުރުބުކުރަތަޚާމުހިއްސާދާރުންނާއި އްގައި ތެފުރުސަމު ޖަލްސާއަށްފަހު މިހާ އަވަސް ންއަހަރީ އާވަނަ  38 ބޭންކުގެ

އަދި މިފުރުސަތުގައި ބޭންކުގެ މައިގަނޑު ކުރިއެރުންތަކާއި  ވިދާޅުވިއެވެ. ށްއުފަލެއްކަމަލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު މަކީ ވަޑައިގަތުލިބި

  ވިދާޅުވިއެވެ.ލާސާއެއް ދެއްވާނެކަމަށް ޙު ތަރައްގީގެ

 

ކުރުމަށް މުޅި ބޭންކުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް  ގަޅުނރައިތުރަށް  ތަޖުރިބާ ންގެމަސްތަކުގައި، ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރު ދިޔަފާއިތުވެ

ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރއަށް  މަހު ޖުލައިމިއަހަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކަންޔަދިގެންކުރަމުން 

ޓަކައި ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރއަށް ށްދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަ ލައިގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާ މުންދާދިމާވަ

 ންބޭންކު ،މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޖުލައިމިގޮތުން  ވިދާޅުވިއެވެ. ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަވާހަކަ  ނެއިންވެސްޓްކުރާ ށްއިތުރަ

 އެވެ.ފާހަގަކުރެއްވި އެކުއުފަލާ ފައިވާނެކަންއަޕްގްރޭޑްކޮށް  ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ

 

ރިކުއެސްޓްކޮށް،  ފަހުން ގުޅާލުމަށްފަސޭހައިން ގުޅާލެވި،  ބޭންކާއިކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު  ،ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރާއިއެކު މި

އެސް ސްތަކުގެ ތަފްސީލު އެސްއެމްޓްތްތަކާއި އިތުރު ޕްރޮޑަކްދުމަޚިތަފްސީލުލިބި އަދި ކޯލަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތުގެ 

 ވިދާޅުވިއެވެ. މަށްއިނގިރޭސި ބަހުން ބޭންކުގެ އޭޖެންޓަކާއި ނުލައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަ އަދި ދިވެހި ،ގެ ޒަރިއްޔާއިން

 ގައިތަކުދުމަތްޚިދޭ ށްފޯރުކޮ ންކުންބޭ، ހިނދުހުރި އްކަތްތަކެއްމަސަ ކުރަންޖެހޭއަދިވެސް ށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިތުރަ ތައްޚިދުމަތް

 ވޭ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާހަގަކުރެ ތަޖުރިބާއަށްކަސްޓަމަރުންގެ އާއި 

 

މިހާރު   ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް މި ،ވިދާޅުވެ މަށްތައާރަފުކުރެވިފައިވާކަ ވެބް ޗެޓް ކުރެވުނުއިރު ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑް

މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެކަން  ވަގުތުންބޭންކުގެ ސަރވިސް އޭޖެންޓުންނާއި  ކަށްވެސްކަސްޓަމަރަހުރި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި 

 ށްމަކަހަމަޖެހިފައިވާ ފުޅާކުރުމަށް ،ކޮށްތް ތައާރަފްއިތުރު ޗެނަލްތަކަށް މިހިދުމަފޭސްބުކް ޗެޓް ފަދަ އަދި  ވެ.އްވިއެކުރެހާމަ

 ންބޭންކު ވިސްނައި،ޑިމާންޑަށް  ދާން ބޭންކުގެ ބިޒްނަސް ކޮންޓިނިއުޓީ ޕްލޭންގެ ދަށުންނާއި އިތުރުވަމުންރުމީގެ އިތުއެވެ. ވިދާޅުވި

މި ފެށޭ ހިސާބު ހުޅުމާލޭގައި  އަންނަ އަހަރުއްވާ، މަކުރަން ހާތައްޔާރު ވަމުންދާކަ ށްކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމަ އިތުރު

  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ވަލު ކުރެވިފައިވާށް ތާވުމަހުޅު ސެންޓަރ
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 ވެސްކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބޭންކުން އްވާ,ފާހަގަކުރަމަކީ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަ ބޭންކުން

ކަމެއް އަހައްމިޔަތުށް އިތުރު އަކީ ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ރޯޑްމެޕަ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖީކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިސްކަންދޭ

 ވިދާޅުވިއެވެ.   ށްދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުންކަމަޚި ދީގެން

 

ންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓަރީ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގއަށް އޮ, ވިދާޅުވެ އް ހޯދިކަމަށްފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި ކުރިއެރުންތަކެއަދި 

 ވަގުތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ސަބަބުން ބަދަލުގެ މި  އަދި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ށްކަމަވާފައިކުރެވިއާރަފުހާރު ތަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މި

 ކަސްޓަމަރުންނާ އެކްޓިވްއިންސައްތަ  90 ންކުގެބޭ ގާތްގަނޑަކަށް ދުމަތްޚި މި ކުރެވި، ރަޖިސްޓްރީއިންޓަނެޓް ބޭންކިންގއަށް 

 ވިދާޅުވިއެވެ. ށްރުކޮށްދެވޭނެކަމަފޯ ހަމައަށް

  

މާއި ރިއްޔާއިން ވަގުތުން ޕިން ބަދަލުކުރެވޭނެކަޒައެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގގެ ފުކުރުމާޑިޖިޓަލް ޕިން ތައާރަ

އިންސައްތަ  90 ޕިން ބޭނުންކުރާ އަދި ފައިވާކަމާއިކުރެވިކުޑަމަޑުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު  ދުމަތް ހޯދަންޚިގެ ސަބަބުން މިކަމު

 ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ދާކުރަމުންދުމަތް ބޭނުން ޚިކަސްޓަމަރުން މި

 

މިހާރު އެކު، އިމާގެން ދިޔުށް ތައާރަފުކުރެވިއިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޕްލެޓްފޯމަ ތައްދުމަތްޚިސެލްފް ސާރވިސް  ބޭންކުގެ

ކުރެއްވިއެވެ. ހާމަކަން ކުރެވޭނެ ބްލޮކްއަދި އަން، ކޮށްލޮކްބް، ކޮށްއެކްޓިވޭޓް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުއަމިއްލައަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް 

ވަގުތު މަސައްކަތްތަކަށް  އެހެންބޭންކުގެ  މިއީ ، މާއިކަވާލިބިފައިރިކުއެސްޓް  5500، ތެރޭގައި މަހު ސެޕްޓެމްބަރުއަދި 

 އެވެ. ފާހަގަކުރެއްވި ބަދަލެއްކަން ވެގެންދިޔަ ސޭހަލުއިފަ ވެސްކަސްޓަމަރުންނަށްސަލާމަތްކުރެވި 

  

 ކުރެވިގެންދާނެރޭޓް އިންޓަގް އަށްއެޕްލިކޭޝަން ގމޯބައިލް ބޭންކިން އިދުމަތާޚިގެ ވޮލެޓް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރުކުރިއަށް 

ބޭންކިންގ  ކުރެވުމުން ރޭޓްމޯބައިލްޕޭ އިންޓަގްއި އެޕްލިކޭޝަންއާ ގއެވެ. މޯބައިލް ބޭންކިންފާހަގަކުރެއްވިއުފަލާއިއެކު  ކަމަށް

  ށް ވިދާޅުވިއެވެ.ސޭހަވެގެންދާނެކަމަހަފައިތުރަށް ހޯދުމަށް  ދުމަތްޚި ގެއަދި ޕޭމަންޓް

 

ދުނިޔޭގެ   ތައްޕޮއިންޓް ހޯދާ ކުރައްވާ، ކަސްޓަމަރުން ތައާރަފުކުރާނެކަން އިއުލާނު ވެސްބޭންކުން އައު ލޯޔަލްޓީ ޕްލެޓްފޯރމްއެއް

ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ  މަށްލިބިގެންދާނެކަ މެދުވެރިކޮށް ރިޑީމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއް ރިޑެމްޕްޝަން ޕާރޓްނާރސް ބޮޑު އެންމެ

 ޒަމާނީ ހައްލުތަކެއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ބޭންކުގެ ހިންގުން އިތުރުން،
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 އައު ކުރުމުގައި ކަންކަން ތިބުމަށް ސާބިތުކަމާއެކު މާހައުލެއްގައި ވާދަވެރި ވިދާޅުވިއެވެ. މަށް ވެސްވިގެންދާނެކަތައާރަފުކުރެ

 އަސާސް އެއް މުހިއްމު އެންމެ ކުރިއެރުވުމުގައި ކްބޭން ނީވަ ތައާރަފުކުރުން ތައްސާރވިސް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި އައު، ހޯދައި ގޮތްތައް

  .ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ

 

ބޮޑު  ވެސްތަކަށްސްފައިނޭންސިންގ ޕްރޮޑަކްޓް އިތައާރަފުކުރެވުނު އައު ހޯމް އިމްޕްރޫވުމަންޓް ލޯނާ ގައިގެ ތެރޭޖުލައި މަހު

ރަހުނަކާ އަދި  އިލޯނާ ،ގެންއްސަކުރެވިޙާސޯޝަލް ހައުސިންގ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ތަރުހީބެއް ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނީ ވަ ބޭންކުން އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.ތައާރަފު ކުރެވުނުކަމުގައި  ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހެޔޮ ބަދަލަކާއެކު ހޯމް ފައިނޭސިންގ ނުލާ

ވި ލުއިކުރެ އެކަށީގެންވާ ހެޔޮބަދަލެއް ގެނެވި، ކަށްޝަރުތުތަ ބަލައިގަނެ، އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ހިޔާލުތައްކަސްޓަމަރުންގެ 

 ށްކަމަވާހަމަޖެހިފައިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ޚިށް ފައިނޭންސިންގ އާއިލާތަކަ ކަސްޓަމަރުންގެގެދޮރުވެރިން އަދި 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ނަގުދު ފައިސާ  ޝަރިޢާ ކޮމްޕްލަޔަންޓް ޓާރމްސްގެ ދަށުން ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ ލޯނުން ތަމަ ފަހަރަށް،ރަފު

 ތައްމަތްދުޚިއީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގގެ މި, ފައިވާކަމަށާއި ކުރެވި ތައާރަފުން ނެގުމުގެ އިހްތިޔާރު ބޭންކުގޮތުގައި 

ޕާރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  އިތުރު ދުމަތް ބޭންކުގެ ޚިސިފަކުރެއްވިއެވެ. މި ށްފުޅާކުރުމަށް އެޅުނު ބޮޑު ފިޔަވަޅެއްކަމަ

 ކަންކުގެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން މަރްހަބާ ކިޔާނޭބޭން ބަދަލަށްވިދާޅުވެ އަދި މި މަށް ޖެހިގެންދާނެކަތަކަށްވެސް ހަމަސްޕްރޮޑަކްޓް

 ވިއެވެ. ވިދާޅުވެސް  މަށްގަބޫލުކުރައްވާކަ

 

ބިލިއަން  1.03 ބޭންކަށް ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައިއްވާ, ފާހަގަކުރަ ށް ލިބިފައިވާ ހަރުދަނާ ކުރިއެރުންމާލީ ގޮތުން ބޭންކަ

 737ންކަށް ބޭ  ވިދާޅުވިއެވެ. ށްގެ ކުރިއެރުމެއްކަމަ 108ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިއީ މިދިޔަ ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު %

އިރު ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ބޭންކުގެ ގެ ގޮތުގައި މިކުއާޓަރ ނިމުނު )ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު) ފައިދާ ސާފު މިލިއަން ރުފިޔާ

 ގަނޑުބަލާއިރު ބޭންކުގެ މައިިޓާރއާއި އަޅާފާއިތުވި ކުއާ ށާއި,އިތުރުވެފައިކަމަވަނީ ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  1.3ސް ޓްޖުމްލަ އެސެ

ބޭންކުން އަންދާޒާ ކުރަނީ މިއަހަރު ނިމިގެންދާއިރު   ށް ވިދާޅުވިއެވެ.ކަމަދާ އްކަމުންރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ދަވަސީލަތްތައް  އާމްދަނީ

ފަހު( ބޭންކުގެ ސާފު ފައިދާ )ޓެކެސް އުނިކުރުމަށް  އްވާ،ކަމުގައި ފާހަގަކުރައޮންނާނީ މާލީ ގޮތުން ރަނގަޅު މަގާމެއް ކްބޭން

   .ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމައިން ފައިސާ ލިބުނު އެއްފަހަރާ ށްލޯނަކަ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް އިތުރުވީ ބޭންކަށް
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ކަން ވާފައިށްމުއާމަލާތްތައް ލިމިޓްކޮކުރެވޭ  އިރާއްޖެއިން ބޭރުގަކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން ފާއިތުވިއަހަރު، ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

ޑޮލަރު ލިކިއުޑިޓީއަށް އެކަމުގެ  ފަދައިން، މިއީ އޭރުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން،  ދެންނެވުނުކުރިންވެސް  އްވާއިއެކު ފާހަގަކުރައާހިތާމަ

 އެވެ. ވިދާޅުވި ށްޅަންޖެހުނު ފިޔަވަޅެއްކަމަޓަކައި އަށްއަރައިގަތުމަ  އެކަމުން އަސަރުކޮށްފައިވުމުން ނޭދެވޭ

 

ބޭންކުގެ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފަދައިން، ބޭންކުންވަނީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ވަޑައިގަންނަވާނޭގިއެ ހިއްސާދާރުންނަށްގިނަ 

ކާޑުތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭ  ދި ގޯލްޑްލިމިޓް އިތުރުކޮށް، ހުރިހާ ސްޓޭންޑަރޑް އަގެ ޑޮލަރު ކްރެޑިޓް ކާޑް 

ލިމިޓަށް ކާޑުން ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބޭނުންކުރެވޭ ޑޮލަރު ހަމަޖައްސާ، އެހެން ކަސްޓަމަރުންގެ ޑޮލަރު  750އަދަދެއްގެ ގޮތުގައި 

 ބޭސްފަރުވާ ތައުލީމާއި، ނަމަވެސް އެޅިފައިވީ ފިޔަވަޅުތައް ބައެއް މިފަދަ. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަދީފަށްލިމިޓް އިރުތުކޮމިރިއާޔަތްކޮށް 

 އިތުރުކުރެވިފައިވާ ލިމިޓް ދިނުމާއެކުށްއިތުރުކޮ ލިމިޓް ބޭނުންކުރެވޭ ފައިސާ ބޭރު ފައިސާދެއްކުމަށް ކަންކަމުގައި ހުރި ގުޅުން އާއި

   .ވިދާޅުވިއެވެ ޅަމުންދާކަމަށްހުށައައިތުރުކުރުމަށް  ކަސްޓަމަރުން ދިރިއުޅޭ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ކާޑު ޑެބިޓް

 

މިހާރު ލިމިޓްތައް ކާޑު  ށްތައް ރިއާޔަތްކޮލަބޭންކުގެ ހާ ން އަދިހުރިކަމު ތަކެއްހުރަސްކުރުމަށް ތުރުތައް އިމިހާރު ހުރި ލިމިޓް

ވިޔަސް ބޭންކުން  ކަމަށްބޭންކުން އަބަދުވެސް ބަލަމުންދަނީ ކުރިއެރުމަށްމަށާއި މިވަގުތު އިތުރުކުރެވެން ނެތްކަހުރިވަރަށް ވުރެ 

  ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދާނީ ށްކުރިއަ

 

ވުނުކަމަށް ގެންދެށްއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރިއަ އަށް ކުރަމުން ގެންދާތަމައުޖުމުފާއިތުވި ކުއާޓަރ ތެރޭގައިވެސް ބޭންކުން 

މި މަޝްރޫއުގެ އަދި  އެވެ.ވިދާޅުވިވާނޭކަމަށް އިކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގިފަ 55ޖުމްލަ  ފާހަގަކުރައްވާ މިގޮތުން, 

މަކީ ލިބޭ ބޮޑު ފެނުވި ބަދަލުތައް ނިއްޓެރަނގަޅު އަދި ދެމެހެ މުޖްތަމައުއަށް ކުރަމުންދާނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި 

ން އިތުރަށް ރަށްވެހި ޖަމިއްޔާތަކާއި މެދުގައި އޮންނަ ގުޅު އިބޭންކާން މިކަމުއްވާ އުފަލެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަ

 ބަދަހިވެގެންދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އަދި މީގެ  ކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ވާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ހަދިޔާތެރޭގައި، މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާރ  ކުރިއަށްއޮތް މަސްތަކުގެ

ރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އި ގުޅިގެން  ބައިސްކަލު ރެންޓަލް ޕްބޭންކުން އެޗްޑީސީއާއިތުރުން 

ވަލު ތާރުމަށްވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން ތައާރަފުކު ކާޑާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިގެން ސްމާރޓް ސިޓީ މާސްޓަރ

 ވިދާޅުވިއެވެ. ވެސްމަށްކަވާކުރެވިފައި
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މުހިންމު  ރާ އެއްކުވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު މިއީ ބޭންކުން ހާސިލު 40އަހަރު، ބޭންކުގެ  ކުރިއަށްއޮތް

ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް،  2022ނޮވެމްބަރ  11ގެ ގޮތުން، މި ދުވަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުމު ށާއިމަދާނޭކަވެގެން ލަނޑުދަނޑިއަކަށް

 ކަސްޓަމަރުންނާއި، ބޭންކާއި އީމިވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށްވާހަމަޖެހިފައިކެއް ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތަ ހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމުފާ ބޭންކުން

ރެވިގެންދާ މުހިންމު ން  ކުމާއި އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވު ންމެހާހެން އެނެމުޖުތަމައަށާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ

ވިނަމަވެސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުނުށް ރައިތުރު ތަފްސީލު އިތު މިހަރަކާތްތަކުގެފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މަށްކަކަންތައްތަކެއް

 މިމުނާސަބަތުގައި ބައިވެރިވާނޭކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ލާމަސީލުކަތްކުރާ ގެންދިޔުމަށް މަސައްޓްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ބުރަކޮށް ހުރިހާ ޕްރޮޖެކް

ކަން ވާކުރައްވާފައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ގިނަ ތަކުގައިވެސް، ބޭންކުގެ ޓީމުންވަގުތު އެންމެ ދަތި އްވާ,ސިފަކުރަ ށްޓީމެއްކަމަ

ގު ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަށްދުމަތްކޮޚި އްފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި، ބޭންކުންވަނީ ބޭންކަށް ދިގު މުއްދަތަ

އަދި އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި ބޭންކުގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ  ވާބޭއްވަޒަންކޮށް ހަފްލާއެއް 

  ވިދާޅުވިއެވެ. މަށްހަމަޖެހިފައިވާކަ ވެސްބޭއްވުމަށް އެއްއަގުވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑު ދިނުމަށްޓަކާއި ސްޓާފް ނައިޓް

 

މިއީ ބޭންކުން ގެންގުޅޭ މަށާއި ކަލިބިފައި ފަހަރަށް ވަނަ ހަތަރު އެވޯޑް ބްރޭންޑް ޕްލޯޔަރމްއެ ބެސްޓް ސްއާއޭޝި ވަނީ ބޭންކަށް

އި އަދި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންކުރާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ންގ ހިއުމަން ރިސޯސް  ޕޮލިސީތަކާހަރުދަނާ ފޯވަރޑް ލުކި

އަބަދުވެސް  ބޭންކުންކަމުގައި ވެގެންދިއުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ގެންވާ ތަންއެކަށީމަށް އެންމެ ކުރުތްގޮތުން ބޭންކަކީ މަސައްކަ

 ލައްވާނޭ ފަދައިންއެގިގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ށާއި އިސްކަންދެމުންކަމަ މަށްނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަކުރިއެރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ  ގެންދަނީ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކުރައްވާފަކަންތައާރަފު ތަކެއްވެސް ޕްރޮގްރާމް ޓަކައި ގިނަށްބޭންކުންވަނީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަ

ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މާހައުލު ގެބޭންކުން މަސައްކަތު ކޮށް،ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ތައާރަފު ށްމިކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަލަ

  ވިދާޅުވިއެވެ. ށްދޭކަމައަހައްމިޔަތުބަދުވެސް އަ

 ތަކެއްކޮށްބޭންކުން  އިތުރު މަސައްކަތް ވާއްފާހަގަކުރަ ށްކަމަރައުސްމާލު އެއް މުންބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ބޭންކުގެ އެންމެ މުހި

ލަނޑުދަނޑިތައް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ކަމަށްވާރަނގަޅުކުރުމަށް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އިތުރަށް

 ވިދާޅުވިއެވެ. ވެސްކުރާނޭކަމަށްހާސިލު
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ހިއްސާދާރުންގެ އެންމެހާ  ވިދާޅުވިއެވެ. ށްބޭނުންފުޅުވާކަމަ ހެއް ދަންނަވަން ބަ ދެތިންނިންމާލުމުގެ ކުރިން، ޝުކުރުގެ 

ވަރަށްވެސް ތްނޭޅި ދެއްވާ ހިކަސްޓަމަރުން ކެނޑިއަދި ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. ކުރައްވާ އިތުބާރަށްޓަކައި  ވަފާތެރިކަމާއި

ން، މުވައްޒަފު ބޭންކުގެ، ށްޝުކުރުއަދާކޮއެހީތެރިކަމަށްޓަކައި  ދެއްވާ ލަފައާއިޑިރެކްޓަރުން  ގެޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. ބޭންކުގެ ބޯޑު

 ޝުކުރުއަދާކުރެވިއެވެ. ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ތާއީދަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.  ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް

 

  ދެންނެވިއެވެ.ރިޔާސަތުން ސިއީއޯއަށް ޝުކުރު 

 ބުކުރުން.ޚާބަރުން އިންތިންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެ (2

 ފަރާތުން ހިއްސާދާރުންގެ އާންމު ސަރުކާރުންނާއި، މަތީން ގައިވާގޮތުގެ މާއްދާ ވަނަ 51 އަދި  50 ވާއިދުގެގަ ހިންގާ ބޭންކުގެ

ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ . ވިދާޅުވިއެވެރިޔާސަތުން ށް ކަމައުސޫލުން ޕޯލްގެ ވޯޓުލާނީ ޑިރެކްޓަރުންނަށް އައްޔަންކުރައްވާ

 ލިބިގެންވާކަމާއިއާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް  ގުގޮތުގެމަތީން، ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައް

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ނުވާން ސަރުކާރަށް ލިބިގެ ގުނަމަވެސް އާންމު ހިއްސާދާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައް

 

 ހުޅުވާލެވިގެންދާނީ ޓުލުމަށްމަ ވޯއެންމެ ފުރަތަ މަށާއިބަހާލެވިފައިކަ ކުރުމަށް ވޯޓުލުން ދެ ބަޔަކަށް ބުޚާޑިރެކްޓަރުން އިންތި

 އައްޔަންކުރުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިރެކްޓަރ 1 މަދުވާ ތެރެއިން ޑިރެކްޓަރުންގެ 8 އައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 3ކުރާ ބުޚާޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތި ފަރާތުން ހިއްސާދާރުންގެ މުންއާ ހުޅުވާލެވިގެންދާނީ ލުމަށް ވޯޓު އެއަށްފަހު  ދެން

  ވިދާޅުވިއެވެ.  ވެސްއައްޔަންކުރުމަށް ކަމަށް މެންބަރު 1ގެ ތެރެއިން މަދުވާ  މެންބަރުން

 

  ގެނެސްދެވުނެވެ.ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯއެއް  އިމިއެޖެންޑާ އައިޓަމާ 

 ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ވިދާޅުވެ، ވާހަކަ ނެވަގުތުކޮޅެއް ލިބޭމިނެޓްގެ  1ވޯޓުލުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް 

ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތު ނިމުމުން  .އެދިވަޑައިގަތެވެރިޔާސަތުން  ދެއްވުމަށް ވޯޓު އައްޔަންކުރެއްވުމަށް މެންބަރުން

 ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުރެއްވުމަށް އްޔަންއަ ސަރުކާރުންކުރެއްވިއެވެ. އިއުލާން ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ރިޔާސަތުން

  :ނަތީޖާއަކީ ވޯޓުގެ
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  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާސްވި އައްޔަންކުރުމަށް ބޯޑަށްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން   ޖްނީސައަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 

 
 

 

 1ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވާ  ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެން ކުރިއަށްއޮތީ އާންމު

 ގެނެސްދެވުނެވެ.ކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯއެއް  އި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުއަދި މިއައިޓަމާ އެވެ.ވިދާޅުވި ށްހޮވުންކަމަ ޑިރެކްޓަރު

  

ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ  އާންމު ވިދާޅުވެވާހަކަ  މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބޭނެ 1ވޯޓުލުމަށް ހިއްސާދާރުންނަށް 

ވޯޓު ލުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތު  .އެދިވަޑައިގަތެވެރިޔާސަތުން  ވުމަށްދެއް ވޯޓު ފަރާތްތަކަށް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ

ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  އާންމުކުރެއްވިއެވެ. އިއުލާން ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ރިޔާސަތުންނިމުމުން 

  :ނަތީޖާއަކީ ވޯޓުގެ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ލިބުނު ނަން

 440,412 ކަރަންކާވިލާ، ހއ.ފިއްލަދޫ ،ނަސީމްهللا އަބްދު އަލްފާޟިލް

 5038 ކ.މާލެ ،341-94ޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ ޒްލީމާ އަޢަ އަލްފާޟިލާ

 630 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު

 445,450 ޖުމްލަ ހިއްސާގެ އަދަދު

 

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާސްވި ކުރުމަށް އައްޔަން ބޯޑަށްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ންނަސީމް އާهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

 ވިދާޅުވެ ކަމަށް ނަސީމް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް އާއި ޖްނީސަ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ފަރަތްތަކަކީ ހޮވުނު ބޯޑަށް ންކުގެބޭ

 .  ދެންނެވިއެވެ މަރްހަބާ ދެބޭފުޅުންނަށް

 ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ލިބުނު ތަފްސީލު      

 3,573,948  .ހިތަދޫސ، ތަރިވިދާގެ ،ޖްނީސަ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ 

 ނެތް ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 

 380 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާގެ އަދަދު 
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    ފާޅުކުރުން. ޚިޔާލުގެ ދާރުންހިއްސާ (3

 . އެވެދެއްވި ރިޔާސަތުން ތުފުރުސަ ފާޅުކުރުމުގެޔާލުޚި ނަށްދާރުންހިއްސާ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙާޟިރުވެ ޖަލްސާއަށް

 

 މަރަދޫ. ސ ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު، ހަސަން އަލްފާޟިލް

ތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ކުންބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެވެނީ ކޮންއިރަ

 ވަންތޯ އެއްސެވިއެވެ. ށްލަސްވެފައިވާކަމަށް ބޭންކުން ދެކިލައިސްލާހު ގެނެއުމަށް 

 ސީއީއޯ

 ގާބޭންކުގެ ހިންފާހަގަކުރައްވާ،  ށްކަމަކުރެވެމުންދާ ރަށްބާވަރަށްބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 

މު ޖަލްސާއެއްގައި ންއްސަގޮތުން ކުރެވޭ އާޙާމު ޖަލްސާ ނުވަތަ ންގަވާއިދަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ބޭންކުގެ އަހަރީ އާ

  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާސްކުރެވޭނެ

 

 މަރަދޫ. ސ، ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 އެހެން. އެވެސުވާލުކުރެއްވި ކޮބައިތޯ ގޮންޖެހުންތަކަކީ މައިގަނޑު ދިމާވެފައިވާ ބޭންކަށް ށްބަދަލުކުރުމަ ގަވާއިދު ހިންގާ ބޭންކުގެ

 ންނިންމާފައިވާކަ ކަމާއިއެކުކާމިޔާބު މަޝްރޫއުތައް މިކަހަލަ އަހަރުތަކުގައި ފާއިތުވި ކުންފުނިތަކުން ލިމިޑެޓް ޕަބްލިކް

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

އަދި މިގާނޫނު ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް، ޕްރިވެންޝަން  24/2010ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަދި މިގާނޫނު ދަށުން ހެދިފައިވާ  10/2014ލޯންޑަރިންގ އެންޑް ފައިނޭންސިންގ ޓެރެރިޒަމް ގާނޫނު ނަންބަރ  އޮފް މަނީ

ވަނަ އަހަރު  2020 ކަށްމިސާލަ ތައްދަށުން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުއާއި ގަވާއިދު (1981)ނު ގަވާއިދުތަކާއި އެމްއެމްއޭ ގާނޫ

ސް އެންޑް ކޮމްޕެނީ އިންޝުއަރަންސް ،ބޭންކްސް ފޯނަންސް ރއެމްއެމްއޭ ރެގިއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަ އަމަލުކުރުމަށް

 އިނުގަންނަވާތޯރިއާޔަތްކޮށް ބޭންކުގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހިވަޑަ އަށް ފައިނޭންސް ކޮމްޕެނީސް

 ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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     ސީއީއޯ

މަ ގޮންޖެހުމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަފުރައެންމެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގާއި  ވެފައިވާއި ދިމާގާ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމުގަހިން ބޭންކުގެ

 ރެވޭއިރުހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކު ންކުގެދެވަނައަށް، ބޭ  ށް ފާހަގަކުރައްވާ،ގަވާއިދެއް ހެދުމަށް ނަގާ ގިނަ ވަގުތުކަމަ ހިންގާ

ބަލަން  ތަބާވެސްވޭތޯ އެންމެހާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބަލައި މިގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޭންކުން ށް ލާޒިމްކުރާ ބޭންކަ

 ބޭނުންވާއިރު ކޯރަމްއެއް ހިއްސާދާރުންގެ  %75ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް  ،އަދި ތިންވަނައަށް އެވެ.ވިދާޅުވި ށްޖެހޭކަމަ

 ޖޭހޭނެ ހިއްސާދާރުންނަށް އުގަންނައިދޭން މުކަންންމުހި މިކަމުގެގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވައިލާ އަދި ހިއްސާދާރުން ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާ

  ވިދާޅުވިއެވެ. ވެސްށްކަމަ

   

 މަރަދޫ. ސ ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު، ހަސަން އަލްފާޟިލް

 ބޭންކުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ބިދޭސިއަކު އައްޔަނުކުރުމުން ބޭންކަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތު

 ބޮޑަށް އެންމެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ އެހެންކަމުން. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ށްމަގާމެއްކަމަ މުންމުހި ވަރަށް މަގާމަކީ ސީއީއޯގެ ބޭންކުގެ

  ކަމަށްމަށްއައްޔަނުކުރު މިމަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހުރި ލިބިފައި ތަޖުރިބާ އަމަލީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާގެ ބޭންކިންގ ނީއިސްކަންދެ

 ބޭންކުގެ ވެސްށްކުރިއަ އްވާފާހަގަކުރަ ށްމަސައްކަތްކުރަމުންކަމަ ދަނީ ވެސް ކޮމިޓީތަކުން ބޯޑު އަދި ބޯޑު މިކަމަށް. ވިދާޅުވިއެވެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ށްބޭފުޅެއްކަމަ ގާބިލު ގޮތުން ފަންނީ އަދި ތަޖުރިބާހުރި މިދާއިރާގެ ހުންނަވާނީ މަގާމުގައި ސީއީއޯގެ

 

 މަރަދޫ. ސ ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު، ހަސަން އަލްފާޟިލް 

އަދި ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.  ބޯޑުގެ ދުރު ތަސައްވުރުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެކަށް ބޭންކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އޮތްތޯ

 މުސްތަގުބަލެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ބޭންކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް އޮތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ރިކައި

 ރިޔާސަތު 

ތްތަކަށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން އިތުރު ހަރުފަ އްވާ,ފާހަގަކުރަ ށްމުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަމަ ގިނަ ބޭންކުގެ މައިގަނޑު

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިޕްލޭންގެ ދަށުން ބޭންކުން ވާސަކްސެޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައި ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައިށްފޯރުކޮ
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މަގާމުތަކަށް  ކަން ހުރި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޯދާ އެކިށް އިސްކަންދީ އަދި ގާބިލުނަމަސައްކަތްކުރާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ވެސްށްކަމައައްޔަނުކުރުމަށް 

 

 މަރަދޫ. ސ ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު، ހަސަން ލްފާޟިލްއަ

ސީއީއޯގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހާމަނުކުރުމުން ބޭންކަށް ވަނީ ކޮންފައިދާއެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 

 އަދި ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ދިވެއްސެއް އައްޔަނު ކުރެވިއްޖެނަމަ، މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެވޭނެތޯވެސް އެއްސެވިއެވެ.  

 ރިޔާސަތު

 ބަދަލެއް ޕޮލިސީއަކަށް ންކުގެބޭ ކަމުގައިވިޔަސް އައްޔަނުކުރެވުނު ދިވެއްސެއް ނުވަތަ ބިދޭސިއެއް މަގާމަށް ސީއީއޯގެ ބޭންކުގެ

 ބޭންކުގެ ހާމަކުރެވިގެންދާނީ އިނާޔަތްތައް އާއި މުސާރަ ބޭފުޅެއްގެ ހުންނަވާ މަގާމުގައި ސީއީއޯގެ އަދިއި ނާންނާނެކަމަށާ

 .  ވިދާޅުވިއެވެ މަށްއެއްގޮތައްކަ ޕޮލިސީތަކާއި

 

 މަރަދޫ. ސ ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު، ހަސަން ލްފާޟިލްއަ

 އީއޯސީ ބޭންކުގެ. ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު ތޯދެވޭށްރުކޮފޯ ފުރުސަތު ންގރެއިނިޓް ތައުލީމާއި ގެންވާއެކަށީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭންކުގެ

 ގްރޫމިންގ އެގްޒެކެޓިވް ބޭންކުގައި ކުރައްވާ ލުސުވާ ކޮބައިތޯ އަކީ ޕާތް ކެރިއަރ ޑިރެކްޓަރަކަށްވުމުގެ އެގްޒެކެޓިވް ނުވަތަ

  .ކުރެއްވިއެވެ ސުވާލު އޮވޭތޯވެސް އްޕްރޮގްރާމެ

 ރިޔާސަތު

 ބޭންކުންތައް ކަންތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ދަށުން ކުގެޕޮލިސީތަ އިތުރު ގުޅޭ މިއާ އަދި ޕްލޭން ސަކްސެޝަން ބޭންކުގެ

 ވަރަށް ބޭންކުގައި ކަންކަންވެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޕާތް ކެރިއަރ އަދި. ވިއެވެފާހަގަކުރެއް ގެންދާކަމަށް ކުރަމުން

 .  އެވެވިދާޅުވި ވެސް ށްކުރެވެމުންކަމަ ފުރިހަމައަށް

 

 ޖަލްސާ ނިމުން( 10

 ތަކަށްސުވާލު ހުށަހެޅި އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ކުރައްވާކަމަށް އުއްމީދު ކަމަށް ދެވިއްޖެ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް އެންމެހާ ގެދާރުންހިއްސާ

  .ވިއެވެންނެޝުކުރުދެ ބޮޑަށް ވަރަށް
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 ގޮތުގައި ފަހުބަހެއްގެ ކުރިން ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާ ވިދާޅުވެ ކަމަށް ފުރިހަމަވީ އައިޓަމެއް ހުރިހާ އެޖެންޑާގެ ޖަލްސާގެ މިހިސާބުން

 ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށް ބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން ނުކުތާއެއް ދެތިން

 

ދާރުންނާ މުޚާތަބުކޮށްލުމަށް މި ފުރުސަތު ހިއްސާމިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެން ދާދި އަވަހަށް 

ގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ގޯސްނުވެ  19-ކޮވިޑް އްވާ, ފާހަގަކުރަ ށްކަމަލިބުނުކަމީ ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު އުފަލެއް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އިތުރަށް ގޯސްނުވެ ރަނގަޅުވަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ.ށް ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަ ލިބޭ ބޭންކަށްހިފެހެއްޓިފައިވާކަމީ 

 ވިއެވެ.ފާހަގަކުރެއް ށްފެންނަމުންކަމަ ދަނީ މި މިހާރުދިޔުމާއި ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް 

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ށްރަނގަޅުވެފައިކަމަ ހާލަތުވެސް ދުވަހުގެ މާލީމަސް 9މިގޮތުން ބޭންކުގެ ފާއިތުވެދިޔަ 

 

ވަނަ އަހަރުވެސް ބޭންކުން މިދަނީ ބޭންކުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން  2021ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް  ބޮޑެތި

 މަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.ސްޓްކުރަމުންކައިންވެކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް 

 ގެންދަން ކުރިއަށް ކުންފުނި ހިއްސާދާރުން އޮންނަންވާނީ ބައްޓަންކުރެވިފައި ކުރިމަގު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބޫލުކުރާގަ ބޭންކުން

، ސަމާލުކަމާއި ބަހައްޓަވާ ކުރިމަގަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ބޭންކުގެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މަށްކަމިސްރާބަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ

 ފިޔަވަޅުތައް ތަރައްޤީގެ އަޅުއްވާ މެނޭޖްމަންޓުން ބޯޑާއި ކުންފުނީގެ ޔަތްކޮށްއާރި މައްޗަށް ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ދެއްވާ ހިއްސާދާރުން

 ވިދާޅުވިއެވެ. ށްކަމެއްކަމަ ގެނެސްދޭ ހިތްހަމަޖެހުން އަދި އުފާލިބިދޭ ނުހަނު ބޭންކަށް ބަލައިގަންނަކަމީ، ހިއްސާދާރުން

ކުންފުނީގެ  ،ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ދެއްވާކަމީ ހިއްސާދާރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރިއަރުވާ ވިޔަފާރި ބޭންކުގެ މިއާއެކު ހަމަ އަދި

ނަށާއި ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގަޔާއި، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް ޑިރެކްޓަރުން

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އެންމެހައި ހިއްސާދާރުން  އްވިއެވެ.ވަރެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރެތްމެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ހި

 ރުވިއެވެ.އެކުރައްވާ އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް، ބޭންކުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

ކަށް އަވަސް ކާމިޔާބީއެއް ންޓުން ބޭންކާއިމެދު ދެކޭ ތަސައްވުރާއި އުންމީދުތަހިއްސާދާރުންނާއި، ބޭންކުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަ އަދި

 .ވުމެވެއްށްދެންވަރުކޮމި ވަތައާލާ ސުބުހާނަހޫ هللا 

 

މު ޖަލްސާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ބޭއްވުމަށް "ފަހި ވޯޓު"ގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ންއްސަގޮތުންކުރާ އާޙާބޭންކުގެ 

 ދެންނެވިއެވެ.  އްސަ ޝުކުރެއްޙާދެއްވި އެމްއެސްޑީ އަށް ވަރަށް 
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އިޓީ ޑިޕާޓްމެންޓާއި، މާކެޓިންގ ޓީމާއި ބޭންކުގެ އަ ،ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ،ޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި

މިކަމުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ހުރިހާ  ،ފެސިލިޓީސް ޔުނިޓް، ސީއީއޯގެ އޮފީސް އަދި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމެންޓުން

 ބޭފުޅުންނަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި އަދި ދެންނެވިއެވެ. ރެއްޝުކުއްސަ ޙާމުވައްޒަފުންނަށްވެސް ވަރަށް 

 ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. 

 

 ގައެވެ. 11:20 ހެނދުނު ލެއްވީސާ ނިންމާޖަލް
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