 03ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމް
 36ފެބްރުއަރީ 4302
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ފިހުރިސްތު
)1

ޖަލްސާ ފެށުން

3

3

)2

 22ޑިސެމްބަރ  2112ގައި ބޭއްވި ބޭންކުގެ ޚާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

5

5

)3

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  21ޑިސެމްބަރ  2112ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  21ޑިސެމްބަރ  2112ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން

6

)4

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން

6

)5

ހިއްސާގެ ފައިދާއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

7

)6

ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން

7

)4

އިތުރު ކަންތައްތައް

10

)2

ޖަލްސާ ނިމުން

19
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 )1ޖަލްސާ ފެށުން
ބޭންކުގެ  03ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  30ފެބްރުއަރީ  4302ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  30:33ގައި ނަސަންދުރަ ޕެލެސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމުގައިބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރމަން ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަންއެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
.1

ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަން  -ޗެއަރމަން

.2

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން  -ޑިރެކްޓަރ

.3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު  -ޑިރެކްޓަރ

.4

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު  -ޑިރެކްޓަރ

.5

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނިއުމާ  -ޑިރެކްޓަރ

.6

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް  -ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރްޢާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވާދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްއުސްތާޛް އަހުމަދު ފިރާސް.
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3

ބޭންކުގެ  03ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ،ހިއްސާދާރުންގެ ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު
އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި ބޭންކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން
މަރުހަބާދެންނެވިއެވެ.
ތާވަލް  0ގައި އެވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިއްސާދާރުންގެ ހާޟިރީއެވެ.
ހާޟިރުވެ

މުޅިއެކު ތަމްސީލްކުރައްވާ

މުޅިއެކު ތަމްސީލްކުރައްވާ

ބޭންކުގެ އަގު އަދާކޮށްފައިވާ

ތާވަލް 1

ވަޑައިގެންނެވި އަދަދު

ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު

ހިއްސާގެ އަދަދު

ހިއްސާގެ އިންސައްތަ

.1

ހިއްސާދާރުން

02

14

12,194

0.22%

.2

ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

01

09

120,610

2.24%

15

23

132,804

2.46%

އާންމު ހިއްސާދާރުން:

ޖުމްލަ
ސަރުކާރު:
މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަދި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓްފަންޑު

30

154

3,128,248

58.13%

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

30

30

228,566

4.25%

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޕލކ 

30

30

219,096

4.07%

ޖުމްލަ

03

156

3,575,910

66.44%

މުޅި ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ އަދި ތަމްސީލު ކުރެވުނު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ

18

179

3,708,714

68.91%
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ ހިއްސާ  2,733,668އާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ
ނަމުގައިވާ  394,380ހިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނާޝިދެވެ .އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ
ނަމުގައިވާ  228,566ހިއްސާ ތަމްސީލު ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ
ރަޝީދެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޕލކ ކޮމްޕެނީގެ  219,096ހިއްސާ ތަމްސީލް
ކުރެއްވި އެކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހިލްމީއެވެ.

 42 )2ޑިސެމްބަރ  4300ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ ޚާއްސަ ގޮތުން ގޮތުން ކުރާ އާންމު
ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 4300ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ކުންފުނީގެ ޚާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުމުގެ
ފުރުސަތު 43 ،ޖެނުއަރީ  4302ވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން  03ޖެނުއަރީ  4302ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ
 01:33ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހު
ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވުމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު
ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 42ޑިސެމްބަރ  4300ގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނާޝިދު ތާއީދުކުރެއްވުމުން ޚާއްސަ ގޮތުން ކުރާ
އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަތް އުފުއްލަވައިގެން ވޯޓުލެއްވިއެވެ .ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  11ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  16ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު ޔައުމިއްޔާ
ފާސްވިއެވެ.
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 )3ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި 00
ޑިސެމްބަރ  4304ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
 00ޑިސެމްބަރ  4304ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކުން
ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ކުރު ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންނަށް
ދައްކާލެވުނެވެ.
 4304ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވިފައިވާނޭކަމަށާއި
މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ބެލެންސް ޝީޓް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވާނީ ގެނެސްދެވިފައިކަމަށް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
މިގޮތުން  31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2012ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަނިކު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2012ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަތް
އުފުއްލަވައިގެން ވޯޓުލެއްވިއެވެ .އަދި ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  11ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  16ހިއްސާދާރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން  31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2012ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވިއެވެ.

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިކަމަށާއި  4304ވަނަ
އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މިބައިތައް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
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 2012ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ވަހީދު
ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން 2012 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވުމަށް ނެގުނު ވޯޓުން ،ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  11ހިއްސާދާރުންގެ
ތެރެއިން  15ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ފާސްވިއެވެ.

 )5ހިއްސާގެ ފައިދާއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން
 4300ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0މަސް ދުވަހުގެ ސާފް ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް  0240ރުފިޔާ ބެހުމަށް ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  42ޖުލައި  4300ގައި ވަނީ ނިންމާފައިކަމަށާއި އަދި މި
ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާފައިވަނީ  02ނޮވެމްބަރ  2013ގައި ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ފައިދާ
ބަހާފައިވަނީ ބޭންކު ހިއްސާގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  0ސެޕްޓެމްބަރު  4300ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ހިއްސާދާރުންނަށް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ރިޔާސަތުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ  4300ވަނަ އަހަރަށް އެއްކޮށްެ
ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާނެ ގޮތެއް ބޯޑުން ނިންމުމުގެ ކުރިން  4300ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށް
ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

 )6ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  00މެމްބަރުންގެ
ތެރެއިން ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ  32ޑިރެކްޓަރުން އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  30ޑިރެކްޓަރުންގެ
މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.
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މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  06ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

 .1މރ.އެންޑްރޫ ހީލީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 .2އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަރީފް

މ.އިފާއު ،މާލެ

 .3އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހާރިސް

ގ.އެކްރާ ،މާލެ

 .4އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ލުވެއިޒް

މއ.ދިލާސާގެ،މާލެ

 .5އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުހައްމަދު ދީދީ

މއ.އަޅިވިލާ ،މާލެ

 .6އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އުމަރު

ތުނޑީގެ ،ފ.ނިލަންދޫ

އާންމު

ހިއްސާދާރުންގެ

ފަރާތުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް

އިންތިހާބުކުރާ

30

ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަގާމަށް

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  30ބޭފުޅުންގެ ނަން ރިޔާސަތުން އޢުލާންކުރެއްވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ،އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

 .3އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މުޚްތަބާ

މ.ކުރިބީ ލޮޖް ،މާލެ

ރިޔާސަތުން ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރައްވާނެ އުޞޫލް ހިއްސާދާރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
އެއަށްފަހު ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް އަހުމަދު
ވަހީދާއި އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން ސިރާޖް ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.
ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު  03މިނެޓްގެ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލެވުނެވެ.
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ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފެށުން
ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ
ދެންނެވިއެވެ .އަދި ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ
ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

132,804

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

132,804

 .3އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މުހްތަބާ

132,804

އަދި ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު

 .1މރ.އެންޑްރޫ ހީލީ

3,708,714

 .2އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަރީފް

3,708,714

 .3އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހާރިސް

3,708,714

 .4އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ލުވެއިޒް

3,708,714

 .5އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުހައްމަދު ދީދީ

3,708,714

 .6އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އުމަރު

3,708,714

ރިޔާސަތުން މިބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
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 )7އިތުރު ކަންތައްތައް
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންނަން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު
-

ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
ތަމްރީން ނުދޭކަމަށް ފެންނާތީއެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި  2102ވަނަ އަހަރުގެ
އމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދަކުން
ބޭންކްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ނުބޭއްވި ދިގުދެމިގެން ދި ު
ނމާދާރުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ.
ޖޫރިމަނާވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ބޭންކް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒި ް

-

މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމުގެ
ސަބަބަކަށް ވާން ޖެހެނީ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރަ ނުދިނުންކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

-

މީގެއިތުރުން ބޭންކާއި ދޭތެރޭ މީހުން ދެކޭގޮތް އެހާ ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރު
ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި  2102ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ
ފައިދާއަށް

9229

ރުފިޔާ

ލިބުނުކަމުގައވީިނަމަވެސް

އެފައިދާއާއި

މެދު

ހިތްހަމަ

ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށާއި އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ދެކި
ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
-

ހަމައެއާއިއެކު

ބޭންކެއްގައި

ޖެހިގެންނުވާ

ކަހަލަ

މައްސަލަތަކެއް

ކުރިމަތިވާކަމަށް

ވިދާޅުވެ

އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަށް
ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވިއެވެ .އަދި ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް
ބޭންކް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
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 ރިޔާސަތު
 އަލްފާޟިލް އަހުމަދް ނަސީރަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުން ލަސްވެފައިވަނީބޭންކުގެ އިހުމާލުން ނޫންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
 -ބޭންކުގެ

އިމޭޖް

ރަނގަޅު

މިހާރަށްވުރެ

ކުރުމަށް

އިތުރަށް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިވާ

ކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޑިވިޑެންޑް ދީފައިނުވާކަމަށާއި އެހެންއެދިމާވީ މާލީގޮތުން
ބޭންކަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ އަހަރީ
އާންމު ޖަލްސާ ލަސްވެފައިވަނީ ބޭންކުގެ އިހުމާލުންނޫންކަމަށާއި ،ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކަކީ ވަރަށް
ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓި ޤަވާއިދުން އާންމުކުރެވެމުންދާ އެއްޗެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
-

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު ފާހަގަކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި މެނޭޖްމަންޓުން
އެކަންތައްތައް ނޯޓް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު މުވައްޒަފުން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށް
ދެއްވެވި ޚިޔާލުފުޅުތައް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި
ސީއީއޯއަކީ ވަރަށް ގާބިލް ބޭފުޅެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ސީއީއޯގެ އަރިހުން ބޭންކުގެ ކުރިމަގާއި އަދި
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު ފާހަގަކުރެއްވެވި ޙިޔާލުތަކާއިމެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ދެންނެވިއެވެ.

-

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު ދެއްވެވި ޚިޔާލުތަކަށް ޝުކުރުދަންވަމުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ
ހިތްވަރާއެކު

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ.

އަދި

ޚިދުމަތްތައް

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭން
ދެވޭ

ބޭނުންވާ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ބައެއްކަމަށް

އިތުރަށް

ސީއީއޯ

ރަަނގަޅުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު އިރުޝާދު ދެވިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމަރުންނަށް
ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުންނާއި ހިއްސާދާރުން
ބޭނުންފުޅުވާ

މިންގަނޑަށް

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް

މަސައްކަތްކުރައްވާނެ

ކަމަށްވެސް

ވިދާޅުވިއެވެ.
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 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދު
-

އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެން ޑިރެކްޓަރުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްފަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަޖީދީމަގު
ބްރާންޗުން ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކުރައްވައި މަޖީދީމަގު ބްރާންޗްގެ ގިނަ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް
ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

މީގެއިތުރުން އޭޓީއެމްތަކުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުލިބޭކަމަށާއި އެކަންތައްތައް
ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ނުދެވޭކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު އޭޓީއެމްތަކުން ގިނަފަހަރު ލާރި ހުސްވެފައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު
މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެކަހަލަ ކުދި ކުދި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

-

ސަރުކާރުގެ ބިޑަކަށް ބޭންކް ގެރެންޓީ އެއް ހޯދުމަށް ޖެހިވަޑައިގެންކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ބިޑްތަކުގެ
މުއްދަތު ހުންނާނީ  10ދުވަސް 19 ،ދުވަސް 01 ،ދުވަސް ކަމަށާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން
ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް  10ދުވަސް ކުރިން އެދެންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެހެން
ބޭންކްތަކުން  10ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ބޭންކް ގެރެންޓީ ލިބޭކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

-

މީގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށާއި އެ
ފައިސާވެސް ބޭންކުން ލިބެންހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބޭންކުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް
ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

މަދު މަދުން ނަމަވެސް ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވާކަމަށާއި ،ޖަލްސާތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ބައެއް މައްސަލަތައް
ރަނގަޅު ނުކުރެވި ޔައުމިއްޔާގައިވެސް އެކަންތައްތައް ފާހަގަ ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެން ބޯޑުގެ މެމްބަރުން
އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
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 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް

މުހައްމަދު

ރަޝީދު

ހުށަހެޅުއްވި

ކަންތައްތަކަށް

ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު

ޚިދުމަތް

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރައްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރުޝަތު
-

ސީއެމްޑީއޭ އާއި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފުރަތަމަ  10މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 2102ވަނަ އަހަރުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ޖަލްސާ
 30,000ރުފިޔާ އަށް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ކުރިން މޭ މަހުގައި ބޭއްވޭނޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަންތައް ލިބުމުންކަމަށާއި  4304ވަނަ އަހަރުގެ ޖަލްސާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ނުބޭއްވުނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަންތައް ނުލިބިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މިއަހަރުވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަންތައް ލިބިފައިވަނީ ކިރިޔާ ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް ކަމަށާއި އަދި އެއީ
ހަމައެކަނި ބޭންކްގެ އިހުމާލުންވެފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި  4300ވަނަ
އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން
-

ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަގޮތާއި މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ވޯޓުލުމުގައި އެއް
ހިއްސާދާރަކަށް ވޯޓްލާން ބޭނުންވާނަމަ އެއް ހިއްސާދާރަކަށް ވޯޓް ލުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް
އެދިވަޑައިގަތެވެ.
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-

އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވަވާ
ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެން އަހަރުތަކުގައި  10ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓް ލުމުގެ
ފުރުސަތު

ލިބިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި

އެހެންނަމަވެސް

މިއަހަރު

ފުރުސަތު

ލިބިފައިވަނީ

16

ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ފަރާތުންވެސް ބޯޑަށް
ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީވެސް  12ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

ބޯޑަށް ކުރިމަލައްވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ގިނަކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ކުރައްވަންވީ ކަންތައްތަކާމެދު
ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން
-

މި ކަމަކީ ހަމައެކަނި ބޭންކްގެ އިހުމާލުންވެފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކޯޕަރޭޓް
ގަވަނަންސް އިޝޫ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

-

މީގެއިތުރުން އެހެން ހިއްސާދާރުން ދެއްވެވި ޚިޔާލުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވައި އޭޓީއެމް ތަކުގައި ދިމާވާ
މައްސަލަތަކާއި ބޭންކް ގެރެންޓީގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކް ގެރެންޓީ ހޯދުމަށް 0
މަސް ދުވަސް ކުރިން އެދުމުންވެސް އެންމެފަހު ދުވަހު އެކަން ކުރެއްވީ ރަހުމަތްތެރިއަކު މެދުވެރިކޮށް
ކަމށާއި އެކަންތައް ވާން ޖެހޭނީ އެހެން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި

އެހެން ބޭންކްތަކުން ވަރަށް

ފަސޭހަކަމާއިއެކު މި ޚިދުމަތް ލިބޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
-

މީގެއިތުރުން ސީއެސްއާރުން ވަރަށްގިނަ ހަރަދުތަކެއްކޮށް ސްޕޮންސާރ ކޮށްފައިވާކަން އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި
ލިޔެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވިއެވެ .އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑަށް އޮތީ ކޮލެޓަރަލް ބޭސްޑް
ލެންޑިން ކަމަށާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލުއި ލޯންގެ ނަމުގައި ކޮލޭޓަރަލްއެއް ނުބާއްވާ
ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ދެއްވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހޮވާލެވޭ ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް
ކޭޝްފްލޯ ބޭސް ލެންޑިން ތައާރަފް ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު އެކަމުގެ ސަބަބުން
ބޭންކުގެ ވިޔަފާރިއަށްވެސް ފައިދާވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށާއި ހުރިހާ އެންމެނަށް ކޮލޭޓަރަލް އެއް ލާން
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ނުލިބޭކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށް ކޭޝް ފްލޯ ލެންޑިން ނުވަތަ ޕްލޭންޑް ބޭސްޑް ލެންޑިން ސީއެސްއާރުގެ
ތެރެއިން ދެއްވުމަށް އެދި ބޭންކްގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާނަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅާގެ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަކީ ވަރަށް
ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުންތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް މެނޭޖްމަންޓަށް އެކަންތައްތައް ހުށަހަޅައި ދެއްވާނެކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ހިލްމީ
-

ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުން އަންނަތާ  22އަހަރު ވެފައިވާކަމަށާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޚިދުމަތްތައް
ލަސްވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަވަސް ކުރައްވާނަމަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ބޭންކުގެ ބޮޑު
ބޭފުޅަކާއި ގުޅުއްވަންކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނޫރައްދީން
ކޮށްެދެއްވާ ޚިދުމަތައް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެނޫން އެހެންގޮތަކަށް އެކަން ހިގާނެގޮތެއް
އޮތްތޯ ބައްލަވައި ދެއްވުމަކީ ވަރަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

ހަމައެއާއެކު ވޭތުވެދިޔަ  34އަހަރު ތެރޭގައި ބޭންކް ގެރެންޓީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން  0-2ބިޑުގައި
ބައިވެރި ނުވެވި ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

ބޭންކް ގެރެންޓީ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއްވާކަމަށާއި އޭގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަ އެހެން މެމްބަރުންވެސް
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި މެނޭޖްމަންޓުން ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން
ބައްލަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

ދުވަހުން ދުވަހަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއީ އާބާދީ
އިތުރުވެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކްގެ
އިސްވެރިންނާއި ގުޅައިގެން ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ އާދަކާދަ ދޫކޮށްލައްވަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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 އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު
-

ބޭންކްގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުންނަ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ވިޔަފާރީގައި އަދި ޚާއްސަކޮށް ބޭންކްގައި
އެކަހަލަ މައްސަލަތަކަކީ ހައްލުނުކުރެވޭނެ މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

ކުރީގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރުގެ ޖަލްސާތަކަށް
މީހުން ހާޒިރުނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ބޯޑަށް އާ ބޭފުޅުން ކުރިމަތިނުލައްވާ ޖަލްސާއަށް މީހުން
ހާޒިރުނުވަނީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

އަދި ބޭންކް ހަރުދަނާކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ޖަލްސާގައި
ހިއްސާދާރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް ދައްކާނެ ފުރުސަތު ބޭންކުން ނުދެއްވާނެ
ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

މީގެ އިތުރުން ކާޑް ސެންޓަރުގައި ކުރިން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި މިހާރު އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު
ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ސިސްޓަމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ސިސްޓަމެއް
ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެހާ ރަނގަޅަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

ކަސްޓަމަރުންނަށް

މައުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ޒިންމާއުފުލަންޖެހެނީ

ބޭންކުންކަމަށާއި އެ ސޮފްޓްވެއާރއަށް ކަސްޓަމަރުން އަހަލުވެރި ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
-

ހަމައެއާއެކު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި އެކަށީގެންވާ މުސާރަދެވި ،މުވައްޒަފުންގެ
އެންމެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ބޭންކަށް ދީގެން މެނުވީ އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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-

މީގެއިތުރުން ބޭންކަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހިނިތުންވުން
ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން

ކަސްޓަމަރުންނަށްެ އެ ހިނިތުންވުން ނުލިބެނީ

ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވި ހުރިހާ ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް ،ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް
ރަގަޅުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދު
-

ބޭންކްގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ބޭންކްއިން ދޭ ހުރިހާ
ހިދުމަތެއްގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓްއިން ލިބެން ނުހުންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ
ފޯމުތައް ލިބެން ނެތް ކަމަށާއި މިޒަމާނުގައި ފޯމްތައް ހުންނަންވާނީ ޕީޑީއެފް ފައިލްގެ ގޮތުގައި ވަގުތުން
ފުރާލެވޭގޮތަށް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

-

ހަމައެއާއެކު ޓީޓީ ފޯމްގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ބޭންކްގެ މުވައްޒަފަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޓީޓީ ފޯމް ބޭންކްގެ
ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް އެފޯމުގައި
އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑާލަންޖެހޭ ބައެއް އިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ފޯމް ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިނުދެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެއީ ކަސްޓަމަރަށް ލިބެންވާ
އެންމެ ފުރިހަމަ ޖަވާބުތޯ ޗެއާމަންގެ އަރިހުން އެއްސެވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދަށް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފު ދެއްވާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖަވާބު
ނޫންކަމަށް ޗެއާމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދު
-

އަދި އެކަހަލަ ކުދި ކުދި ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ މަތީ
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މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި

ބޭފުޅުންނަށް ގުޅުއްވައިގެން

އެކަންތައްތަކަކީ ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ހައްލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
-

ހަމައެއާއެކު

އެކަންތައްތަކުގެ

ސަބަބުން

ކަސްޓަމަރުން

ބޭންކާ

ދުރަށްދާކަމަށްވެސް

ފާހަގަކުރައްވައި

އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
-

މީގެ އިތުރުންވެސް އޭޖީއެމް ނުބޭއްވި ލަސްވެދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  30,000ރުފިޔާ
ދެއްކިކަމާމެދު

ވަރަށް

ހިތާމަކުރާކަމަށާއި

އެކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރަން

ވަރަށް

ބޮޑަށް

މަސައްކަތް

ކުރައްވަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
-

ހަމައެއާއެކު ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ތިބިކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޭންކްއިން އެފުރުސަތު
ހުޅުވާލާފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ބޭންކުން ދިޔަ ކަސްޓަމަރުން އަނބުރާ
ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ދެންއޮންނަ އޭޖީއެމްގައި އެބޭފުޅާގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު
ލިބިގެންދާނޭކަމަށް

އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށާއި

ފެށިގެންވެސް

މިހާރުން

ކަސްޓަމަރ

ރިލޭޝަންޝިޕް

ރަނގަޅުކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް

މުހައްމަދު

ރަޝީދު

ފާހަގަކުރެއްވި

ނުކުތާތައް

މެނޭޖްމަންޓުން

ފާހަގަކުރެއްވުމަށް

ދަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެން ބޭފުޅުން އެކަންތައްތައް އަޑުއައްސަވާނެ
ކަމަށާއި މެނޭޖްމަންޓުންވެސް އެކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ އަމަލު ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންވެސް ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭނެ ގޮތަށް އެކަންތައްތައް އިސްލާހު
ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން
 ދަތި ދުވަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލުމަށްފަހު މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަލަށްހޮވިވަޑައިގެން ބޭފުޅުން މިގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ .އަދި ފައިދާއެއް
ނުލިބުނުކަމުގައި ވިނަމަވެސް ބޭންކުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެގެންދިޔުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު
ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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 ރިޔާސަތު
 -އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

 )1ޖަލްސާ ނިމުން
ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ކުންފުންޏެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި
އޮންނާނީ ހިއްސާދާރުން ކުންފުނި ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަކާއި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހާމަ ކުރެއްވުމުންކަމަށާއި
ހިއްސާދާރުން ބޭންކުގެ ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ތަރައްގީގެ ކަންތަކައް ބައްލަވާ ޚިޔާލު ދެއްވާކަމީ
ޑިރެކްޓަރުން ނަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހު ޖަލްސާއަށް
ވަޑައިގަތް ހިއްސާ ދާރުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން
ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .އަދި އާއަހަރަށް އެންމެހާ ހިއްސާދާރުން ކުރައްވާ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގެ ހެޔޮ
ތައުފީގު ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ހަޛްރަތުން ދުޢާދަންނަވަމުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  00:00ގައެވެ.
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