 29ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމް
 80ނޮވެމްބަރ 2012
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ފިހުރިސްތު
.1

ޖަލްސާ ފެށުން

.2
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.3

5
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2

 )1ޖަލްސާ ފެށުން
ބޭންކުގެ  29ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ  08ނޮވެމްބަރ  2012ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ
 09:00ގައި ނަސަންދުރަ ޕެލެސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމުގައެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރމަން އަލްއުސްތާޛް ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަންއެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
.1

ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަން  -ޗެއަރމަން

.2

މރ .ޕީޓަރ ހޯރޓްން  -މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ

.3

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން  -ޑިރެކްޓަރ

.4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު  -ޑިރެކްޓަރ

.5

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު  -ޑިރެކްޓަރ

.6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް  -ޑިރެކްޓަރ

.7

އަލްފާޟިލާ ނުޙާ މުޙައްމަދު ރިޒާ  -ޑިރެކްޓަރ

.8

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް –-ޑިރެކްޓަރ

.9

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަހީމް  -ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި

ޤުރްޢާނުގެ

ބަރަކާތުން

ޖަލްސާ

ފައްޓަވާދެއްވީ

ބޭންކުގެ

މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ

އަލްފާޟިލާ

އަވާތިފް

އަބްދުﷲއެވެ.
ބޭންކުގެ

29

ވަނަ

އަހަރީ

އާންމު

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ކުންފުނީގެ

ހިއްސާދާރުންނާއި،

ހިއްސާދާރުންގެ ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި
އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި އޮޑިޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި
ބޭންކުގއެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާދެންނެވިއެވެ.
މި ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވި ހިއްސާދާރުންގެ ތަފްސީލް ތާވަލް  1ގައި މިވަނީއެވެ.
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3

ތާވަލް  1ގައި އެވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިއްސާދާރުންގެ ހާޟިރީއެވެ.
ތާވަލް 1

ހާޟިރުވެ

މުޅިއަކު ތަމްސީލްކުރައްވާ

މުޅިއަކު

ބޭންކުގެ އަގު

ވަޑައިގެންނެވި

ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދު

ތަމްސީލްކުރައްވާ

އަދާކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ

ހިއްސާގެ އަދަދު

އިންސައްތަ

އަދަދު
އާންމު ހިއްސާދާރުން:
 .1ހިއްސާދާރުން

29

29

18,567

0.34%

 .2ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

00

00

00

0.00%

29

29

18,567

0.34%

ޖުމްލަ
ސަރުކާރު:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ،ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ

01

154

3,347,344

62.19%

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު އަދި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

01

01

228,566

4.25%

ޖުމްލަ

22

155

3,575,910

66.44%

މުޅި ޖަލްސާގެ ހާޟިރީ އަދި ތަމްސީލު ކުރެވުނު ހިއްސާގެ ޖުމްލަ

31

184

3,594,477

66.78%
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4

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ ހިއްސާ އާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ގެ ނަމުގައިވާ ހިއްސާ
އަދި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައިވާ ހިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ ޕަބްލިކް އެންޓަޕްރައިސަސް
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުގެ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުޢާޒާއެވެ.

މީގެއިތުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ނަމުގައިވާ ހިއްސާ ތަމްސީލު ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ
ސެކްރެޓަރީއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ ރަޝީދެވެ.

 08 )2އޯގަސްޓް  2211ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ  28ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 2011ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ  28ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުމުގެ
ފުރުސަތު 29 ،ފެބްރުއަރީ  2012ވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން  29މާރޗް  2012ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30
ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި
ނުވުމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު
ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ބޭންކުގެ  28ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުޅުމާލެ ،އެހީ ،އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ
މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައި ގ .ހުދުރުވާގެ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ތާއީދުކުރެއްވުމުން  28ވަނަ އަހަރީ
އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަތް އުފުއްލަވައިގެން ވޯޓުލެއްވިއެވެ .ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  184ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  166ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު ޔައުމިއްޔާ
ފާސްވިއެވެ.
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 )3ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ  31ޑިސެމްބަރ  2211ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއ އަހަރުގެ
އާމްދަނީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
މި އައިޓަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާދާރުންނަން ދެއްކުމުގެ ކުރިން

ހިސާބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން

ހިއްސާދާރުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއި އެކު އެކަންތައްތަކަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޖަވާބުދާރީ
ވުމަށް ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް އައިޓަމެއް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަރިހުން
ގ .ހިޔާ ،އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ އެދިވަޑައިގަތެވެ .އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާނީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހިއްސާދާރުންގެ އަޙަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނަންޖެހޭ އައިޓަމްތައްކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހިއްސާދާރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުއެރުވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްއާއިއެކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާވެސް އާންމުކުރައްވާފައިވާނޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އެއަށްފަހު 31 ،ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ބޭންކުން

ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ

ކުރު

ވީޑިއޯ

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް

ޖަލްސާއަށް

ހާޟިރުވެ

ވަޑައިގެންތިއްބެވި

ހިއްސާދާރުންނަށް ދައްކާލެވުނެވެ.
ހިއްސާދާރުންނަން ފުރުސަތު ލިބެގެންދާނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  08ގައިވާ އިތުރު ކަންތައްތަކުގެ ދަށުންކަން
ފާހަގަކުރައްވާ ފުރުސަތު ދެއްވައިފިނަމަ ބެލެންސް ޝީޓް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރައްވަން
ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާނެކަމަށާއި ހިއްސާދާރުން ކަންބޮޑުވާ
ކަންތައްތަކާއިމެދު ބޯޑު ޒިންމާދާރު ކުރުވާނެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ހަމައެކަނި ހިއްސާދާރުންގެ އާންމު ޖަލްސާއިންކަމަށް
އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބް ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.
ހިއްސާދާރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އެޖެންޑާއެއް ކަނޑައަޅާފައިވުމުން އެޖެންޑާއާއިގެން
ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވިފައިވާނޭކަމަށާއި
މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ބަޔާނާއި ބެލެންސް ޝީޓް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވާނީ ގެނެސްދެވިފައިކަމަށް
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ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސްޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ރިޔާސަތުން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ގޮތަކަށް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާކަމަށާއި ހިއްސާދާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް
ހުރިކަމުގައި އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ފާއިތުވި  03އަހަރު ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބަހާކަމަށާއި
ނަމަވެސް ހިއްސާދާރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ފާއިތުވިއަހަރު

ބޭންކަށް

519

މިލިއަން

ރުފިޔާގެ

ފައިދާވިކަމަށާއި

ނަމަވެސް

ކެނޑުމުން

ޕްރޮވިޜަންއަށް

ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއެއް ނެތްކަމަށާއި ހިއްސާދާރުން އިންވެސްޓް ކުރެއްވީ ޕްރޮވިޜަން އަށް ކަނޑަން
ނޫންކަމަށާއި ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ކަމުގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ބޯޑުން ކުންފުނި ހިންގަވާގޮތުން ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާއެއް ނުލިބޭތީ އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހިއްސާދާރުން
ސުވާލުކުރުމަށް ފުރުސަތުދެއްވުމަށް ވެސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކް ރެގިއުލޭޓް ކުރައްވާ ބަޔަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީކަމަށާއި ބޭންކުން ޕްރޮވިޜަން ހަދަނީ އެފަރާތުން
އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ މަތީން ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން ޕްރޮވިޜަން ހަދަނީ ބޭންކުން ބޭނުންވާގޮތަށްކަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މިހާތާނަށް ބޯޑެ ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާގައި ތަސްމީނުގެ ލޯނުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެޖެންޑާ ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި
އަބަދުވެސް އެވާހަކަ އަންނަނީ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ނުވަތަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން
އަބަދުވެސް އިވެނީ ބޭންކުގައި ތަސްމީނުގެ ލޯނެއް ނޯންނަ ވާހަކަކަމަށާއި އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ
އަދި އެމްޑީ ކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ތަސްމީނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ކީއްކުރައްވަންތޯ

ސުވާލު

ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން

މިކަންކަމަކީ

ބެލެންސް

ޝީޓަށް

ބަދަލު

އަންނާނެ

ކަމެއްކަމަށްވާތީ ހިއްސާދާރުން އެކަމާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކަވަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންވެސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު އެހެން ކަންތައްތައް ހުއްޓާ ވަގުތު
ހޯދައިގެންކަން އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޯޑިޓްކޮށްފައިވަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނޫންކަމަށާއި ހިސާބުތައް ވަނީ އޮޑިޓް ކުރެއްވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑް ގައި ކަންވެސް
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ފާހަގަކުރައްވައި އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ސާފުކޮށްދެއްވަން ޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަން ބޯޑުން ސާފުކޮށްދެއްވަން
ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިސާލަކަށް މުސާރައަށް  02މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވަނީ
ކީއްވެގެންތޯ އަދި އެދެއްވާފައިވާ އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލު ދެއްވަން އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކަމެއް ސާފުކޮށްދެއްވަން ބޯޑަށް
ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގެ އަދަދުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރެއް
ހިއްސާދާރުންނަށް އަދި ބޯޑަށްވެސް ލިބިގެން ނުވާކަމާއި ނަމަވެސް ސާފުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް
ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި  03އަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބެހެންވީ ކޮން
ސަބަބަކާއި ހެދިތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން އެކަމާއިމެދު ރިޔާސަތުން

އެދެވޭ

ޖަވާބެއް ނުދެއްވުމުން

ކުރައްވާ ކަމަށާއި ހިއްސާދާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ހަބަރުން އިވޭތީ

ވަރަށް ހިތާމަ

ހިއްސާދާރުންނަށް އަހަރަކު

އެއްފަހަރު ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަލްފާޟިލް
ޝުޢައިބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޯޓުން ބޭންކާއި އެއްކޮޅަށް

ހުކުމް ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ލޯނު ނަންގަވާ

ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރައްވާތަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.
ބޭންކުން ޕްރޮވިޜަން ހަދަނީ ބޭންކު ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެމް.އެމް.އޭ ގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެމް.އެމް.އޭ ގެ
އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހުރިހާ އުފެއްދުންތެރިނޫން ލޯނުތަކާއި މެދުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހުގެ މައްސަލައަކީ ބޭންކާއި އެއްކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނިކޮށް
އެ މައްސަލަ ދިގު ދެއްމުމުގެ ގޮތުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު ގެންދަވަނީ ހައި ކޯޓުގައި އެ
މައްސަލައާއިމެދު ދައުވާކުރަމުން ކަމުގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް މި
މައްސަލައިގައި ބޭންކަށް ހައި ކޯޓުގައި މޮޅުވެވެން

އޮއްވާ  07ލައްކަ ޑޮލަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާއަށް

މަޢާފްކޮށްދިނުމަށްފަހު ކޯޓުން ބޭރުގައި މިމައްސަލަ ނިންމާލެއްވުމުގެ ވިސްނުން ބޭންކުން ގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޕްރޮވިޜަން ހެދުމަކީ ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޭންކުން
ކަންތައްތައް ކުރައްވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ .މިސާލެއްގެ ގޮތުން
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ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މައްސަލައެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯ.އިން
ކޯޓުގައި އެބޭފުޅާއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ބޭންކުން އެބޭފުޅާއަށް ލޯނުދެއްވިކަމަށް
ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އެއީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން
ވިސްނުމަށްފަހު

ވަގުތު

ސަލާމަތް

ކުރުމުގެ

ގޮތުން

މެނޭޖްމަންޓުގެ

އޚްތިޔާރުގައިވާ

ކަންތައްެތަކެއްކަމަށެވެ.

ތަސްމީނާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ބޭންކުން އެބޭފުޅާއާއި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ
ފުނައްޑޫ ގްރޫޕުގެ ސެކިއުރިޓީގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގޭ ފަރާތަކީ އެބޭފުޅާކަމުގައިވާތީއެވެ .އަދި ބޭންކުން ލޯނެއް
ދޫކުރާނަމަ ބައްލަވަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބައްލަވާފައިވާކަމަށާއި އަދި އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް ރަޝީދަށް އިތުރު ލޯނެއް
ދޫކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަކި ވަކި ކަސްޓަމަރުންނާއި ގުޅޭގޮތުން
ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ދެވެން ނޯންނާނެކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން ޕްރޮވިޜަން ހައްދަވަނީ އެމް.އެމް.އޭގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބޭންކުގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ސަބަބުން
ހަދަން ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ވ .ޕްލޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ
ރިސްކް އެސެސްމެންޓް ހެދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ ލޯނު ދޫކުރައްވާއިރު އެ ލޯނު
ރިކަވަރ ކުރެވޭވަރަށް މޯރގޭޖްކޮށްފައި އެ މޯރގޭޖް ނުހިފެހެއްޓެނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރިސްކް
އެސެސްމެންޓް ހައްދަވާއިރު އެ ލޯނު ކަވަރު ކުރެވޭވަރުގެ މޯރގޭޖެއް ނެންގެވުމަށް ބޭންކުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް
ގޮވާލެއްވިއެވެ .ބޭންކުން ކަންތައް ކުރެވެމުންދަނީ އެގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރާއިރުގައި އެކަށީގެންވާ
ސެކިއުރިޓީ ކަވަރއެއް ނަންގަވާކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ސ .ހިތަދޫ .ސްނޯވައިޓް ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ދީދީ
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އެގޮތުން ބެލެންސް ޝީޓުގެ ވާހަކަ ބާއްވާފައި އެހެން އައިޓަމް ތަކައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށާއި
ބެލެންސް ޝީޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން އެއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ
އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ބެލެންސް ޝީޓު ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ދީދީ ހުށަހެޅުއްވުމުން އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ.
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އެކި ބޭފުޅުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދުކުރެއްވުމުންވެސް ރިޔާސަތުން ގަބޫލުކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވާ
މ.

ދީފްރަމްއާގެ،

އަލްފާޟިލާ

ޢާއިޝަތު

ޙުދާ

އަޙްމަދު

ވިދާޅުވީ

ޖަލްސާގެ

ޕްރޮސީޖަރއާއި

މެދު

ސުވާލުއުފެދޭކަމަށެވެ .ދެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތުމާއި އެކު ދެ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމަށް އަލްފާޝިލް
އިބްރާހިމް ފިރުޝާން އެދިވަޑައިގަތެވެ .ރިޔާސަތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށާއި
އިބްރާހިމް ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމަށްޓަކައި
ހާއްސަ ގޮތުންކުރާ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ.
މި ކުންފުންޏަކީ އާދައިގެ ވިޔަފާރިއެއް ނޫންކަމާއި މިއީ ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތްދެއްވާ ކުންފުންޏެއްކަން ހ .އިރުވައި،
އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި
ރާއްޖޭގައި ނޫންކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ކުންފުނީގެ ބެލެންސް
ޝީޓު ފާސް ނުކުރެއްވުމަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްދާނެފަދަ ކަމެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ވުމާއިއެކު ހިއްސާދާރުންގެ ސަބަބުން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްދާނެފަދަ އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް
އިލްތިމާސް ކުރެއްވެވިއެވެ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮޑިޓްކޮށްފައި އޮތް ހިސާބު ތަކުގައި
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހިސާބުތައް އެގޮތަށް އައުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ .އަދި
ބޭންކެއްގެ އަހަރީ ޖަލްސާއެއްގައި ބެލެންސް ޝީޓު ފާސްނުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ
ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ބެލެންސް ޝީޓު އެގޮަތަށް އޮތުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހާއްސަ
ގޮތުންކުރާ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށާއި އެކަމުގެ ކުރިން ބެލެންސް ޝީޓު ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންގެ
އަރިހުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ބެލެންސް ޝީޓު ފާސްކުރެއްވުމަށް ހިއްސާދާރެއް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ބޭންކުން ކުރާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓިދާނެތީކަމަށް
ވިދާޅުވި

ނަމަވެސް،

ބޭންކުން

ގަވާއިދުތަކަށް

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ނުހިތާކަން

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހިމް

ވަޙީދު

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސްގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން
ޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުބޭއްވުނުކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހިއްސާދާރުންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްގެ
ތެރޭގައި ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ ޖަލްސާއެއްގެ ކަންތައް ނިންމެން ނެތްވާހަކަ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް
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ހިއްސާދާރުންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ ޖަލްސާއެއް
ބާއްވައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ހިއްސާދާރުން ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންވިނަމަވެސް ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ ޢާންމު
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކުންފުނިން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުންފުނިން ބޭނުންވާ ތާރީޚެއްގައިކަމަށް އެންމެހައި
ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެކަމުގައި
އިސްތިސްނާވާ ހާލަތަކީ  10އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ހިއްސާއޮންނަ ފަރާތަކުން ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ ޖަލްސާއެއް
ބާއްވަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައިކަމަށް ވިދާޅުވެ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ބޯޑުން އެދުނަސް އަދި ނުއެދުނަސް ހާއްސަ ގޮތުން
ކުރާ

އާންމު

ޖަލްސާއެއް

ބާއްވައިދެއްވަންޖެހޭނެކަން

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހިމް

ފިރުޝާން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ،ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ ހިއްސާދާރުން އެކުގައިވެސް  10އިންސައްތަ ހަމަވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ
ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  31ޑިސެމްބަރ 2011
ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2011ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކޮށް އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް
އެދިވަޑައިގަތެވެ.
މިގޮތުން  31ޑިސެމްބަރ  2211ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2211ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް
ގ .ހުދުރުވާގެ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްވައި ،ގ .ޖޫލިއެޓްގެ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަނިކު ތާއީދު
ކުރެއްވުމުން  31ޑިސެމްބަރ  2211ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2211ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަތް
އުފުއްލަވައިގެން ވޯޓުލެއްވިއެވެ .އަދި ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  184ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  168ހިއްސާދާރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން  31ޑިސެމްބަރ  2211ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި  2211ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވީއެވެ.

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިކަމަށާއި  2011ވަނަ
އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މިބައިތައް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
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އެހެންކަމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންގެ އަދަދާއި އަދި ކުރިން ނެގުނު ވޯޓާއި ބެހޭގޮތުން
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ރިޔާސަތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖަވާބު އެރުވިއެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް އެސްޓީއޯގެ ޕްރޮކްސީގެގޮތުގައި
ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގ .ރަސްހުވަދު ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝައްފާނާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ގ .ހިޔާ،
އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވުމުން 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ފާސްކުރެއްވުމަށް ނެގުނު ވޯޓުން ،ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  184ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން 172
ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު  2011ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވީއެވެ.

 )5ހިއްސާގެ ފައިދާއާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު  511މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވީ ނަމަވެސް ޕްރޮވިޜަން ހެދުމުން
ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހާނެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމުގައެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް
 201މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމާއި މިގޮތުން ކުރިޔަށްދާނަމަ އަންނަ އަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ
ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ .އަދި އެޔަގީންކަން އެރުވޭ ސަބަބަކީ މިހާރު ބޭންކުން
އެމް.އެމް.އޭއިން އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮވިޜަން ހަދާފައިވާތީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބައެއް ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ޑިވިޑެންޑް ބަހާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ،
ބީ.އެމް.އެލް .އިން ފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާފައިނުވާތީ މިއަހަރުގެ
މިހާތަނަށް ލިބުނު ފައިދާއިން ،ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާއެއް ބެހިދާނެތޯ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު އެއްސެވިއެވެ.
ޖަވާބުގައި

ރިޔާސަތުން

ވިދާޅުވީ

ހިއްސާދާރުންނަށް

އިންޓެރިމް

ޑިވިޑެންޑެއް

ދެވޭތޯ

ވަރަށް

ބޮޑަށް

މަސައްކަތްކުރެއްވިކަމަށެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ކުރެވެންއޮތް
ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ބޭންކުގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ދިވެހި ކޮޕީގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުގައި ލެޓަރ ހެޑެއް
ނެތްކަމާއި އޮޑިޓަރުން ސޮއިކުރައްވާފައި ނުވާކަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނިސާމް ފާހަގަ ކުރެއްވުމުން އެއީ ދިވެހި
ތަރުޖަމާއެއކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރަކު ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީއެއް ދެއްވުމުން އެބޭފުޅަކަށް ލޯނު ބޭންކުން ދެއްވަންތޯ އާއި ސަރުކާރު
ބަނގުރޫޓުވެފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ހޯއްދަވައިގެން ލޯނުދެއްވާކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމާއިމެދު އަލްފާޟިލް
ޝުޢައިބު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ބޯޑުން މިހެން ކަންތައްތައް ކުރައްވާހާހިނދަކު ރިޔާސަތުން ޔަގީންކަން
އެރުވިނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހާނެ އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ހަމައެކަނި ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީއަށް ބަލާފައި ބޭންކުން ލޯނު ނުދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ.
އަދި  2011ވަނަ އަހަރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބަހާގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާކަން ރިޔާސަތުން
އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހެން ނެތްކަމަށް ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވުމާއިއެކު ،ގ .ޖޫލިއެޓްގެ ،އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ ގ .ވިދުވަރުގެ ،އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ތާއީދުކުރެއްވުމުން 2211 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ފައިދާއިން ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބަހާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށް ނެގުނު ވޯޓުން ،ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި
 184ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  166ހިއްސާދާރުންގެ ތާއީދާއެކު  2011ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާގެ ފައިދާ
ނުބަހާގޮތަށް ފާސްވީ.

 )6ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  74ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  11މެމްބަރުންގެ
ތެރެއިން ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރައްވާ  08ޑިރެކްޓަރުން އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ
މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.
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މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  28ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

 .1ޑޮކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަން (ޗެއަރމަން)

މއ .ނައިބުގެ ،މާލެ

 .2މރ .ޕީޓަރ ހޯޓަން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 .3އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

މ .ތާނގީދޮށުގެ ،މާލެ

 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

މއ .އަނޫމާ ،މާލެ

 .5އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

މއ .ސީނުކަރަންކާގެ،މާލެ

 .6ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

މ .ޕޮޕީ ،މާލެ

 .7އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ،1-G-71މާލެ

 .8އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

ކަރަންކާވިލާ ،ހއ .ފިއްލަދޫ

އާންމު

ހިއްސާދާރުންގެ

ފަރާތުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް

އިންތިހާބުކުރާ

03

ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަގާމަށް

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  04ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދުވަނީ  06އޯގަސްޓް 2012
ގައި އެބޭފުޅާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ،އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  23ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

 .3އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނިޢުމާ

ގ .ހިމާލިޔާގެ،މާލެ
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށްފަހު ނަން އަނބުރާ ގެންދެވި ބޭފުޅެއްގެ ނަން ވިދާޅުވިކަން ފާހަގަކުރައްވާ
ހ.

ރީނދޫކޮކާގެ،

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު

ހުސައިން

މަނިކު ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑަށް ކުރިމަތިލެއްވިކަމަށާއި

އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅާގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ފާހަގަނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝަރުތުހަމަނުވަނީނަމަ އެކަން
އަންގަވައިދެއްވިނަމަ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އެކަން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ހުސައިން މަނިކަށް އެންގިފައި ވާކަމަށެވެ.
އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރައްވާނެ އުޞޫލް ހިއްސާދާރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
އެއަށްފަހު ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް
ބާރީ މުޙައްމަދުއާއި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.
ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު  30މިނެޓްގެ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލެވުނެވެ.

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފެށުން
ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ
ދެންނެވިއެވެ .އަދި ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  23ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ
ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

15,182

 .2އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

15,182

 .3އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނިޢުމާ

15,182

ޖުމްލަ

45,546
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އަދި ،ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު

ނަން
 .1ޑޮކްޓަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަން (ޗެއަރމަން)

3,582,902

 .2މރ .ޕީޓަރ ހޯޓަން

3,582,902

 .3އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން

3,582,902

 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

3,582,902

 .5އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

3,582,902

 .6ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

3,582,902

 .7އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނަސީމް

3,582,902

 .8އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމް

3,582,902

ޖުމްލަ

28,663,216

ރިޔާސަތުން މިބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

 )7އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އެމީހުންނަށް ދޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން
 2013/2012އަށް ބޭންކު އޮޑިޓްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:
 -1ކޭޕީއެމްޖީ،އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  60,000/-ޔޫއެސް ޑޮލަރު
 -2ޕްރައިސް ވޯޓަރ ހައުސް ކޫޕަރސް ،އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ

46,150/-ޔޫއެސް

ޑޮލަރު
އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ  2012/2013ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިޒް ވޯޓަރ ހައުސް
ކޫޕަރސް ،އޮޑިޓް ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި  46,150/-ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރުމަށް އާންމު ޖަލްސާއަށް
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ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަވާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ .ވީމާ ،ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް
ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފީއަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ގ .ވިދުވަރުގެ ،އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފީއަކީ  40,150/-ޔޫއެސް ޑޮލަރު ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޕްރައިސް ވޯޓަރ
ހައުސް ކޫޕަރސްއިން ބޭންކުގެ އޮޑިޓްކުރައްވަމުންދާތާ ކިތައް އަހަރުވެފައިވޭތޯ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ޖަވާބުގައި  2012/2013އަކީ އެފަރާތުން ބޭންކު އޮޑިޓްކުރައްވާނެ  03ވަނަ އަހަރުކަމުގައި
ރިޔާސަތުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
ގ .ވިދުވަރުގެ ،އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވައި ގ .ހިޔާ ،އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވުމުން
ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  184ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  170ހިއްސާދާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ބޭންކުގެ
 2013/2012ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 46,150/- ،ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަކަށް ،ޕްރައިސް ވޯޓަރ
ހައުސް ކޫޕަރސް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފާސްވި.

 )8އިތުރު ކަންތައްތައް
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންނަން ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު،ހުޅުމާލެ ،އެހީ
-

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑްތައްވެސް ބޭންކަށް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އަދި ބޭންކް ހޯދަމުން
ގެންދަވާ ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންއަށާއި ،ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

-

މީގެ އިތުރުން ގިނަ ދުވަސްދުވަހު ބޭންކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ ސިސްޓަމް ހަލާކުވެފައި ހުންނަކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

ކަމާބެހޭ

ފަރާތްތަކަށް

އަންގަވައިގެން

އެކަން

ހައްލުކުރަން

މަސައްކަތްކުރައްވާތާ  04އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާ އިރު އަދިވެސް ހައްލެއް އައިސްފައިނުވާކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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-

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ބޭންކުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ހައްދަވާފައިވޭތޯ
ސުވާލުކުރައްވާ ،ހައްދަވާފައިވާނަމަ އެކަމުގައި ވަކި ޕްރޮސީޖަރއެއް އޮވޭތޯއާއި ހައްދަވާދެއްވާފައިވަނީ
ކިތައް ކާޑުތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ
މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާތީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

ހަމައެއާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރައްވައިގެން ބޯޑުތަކާއި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ސުވާލުކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ސަރުކާރަށާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

-

އަދި ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުވެސް ހިއްސާދާރުންނަން ފައިދާއެއް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ  2012ވަނަ
އަހަރުގެ ފޮނި އުއްމީދުތައް ދެކެމުންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

 އެއަށްފަހު އެބޭފުޅާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ  02ހައިސިއްޔަތަކުން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އެއް
ހައިސިއްޔަތަކީ ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަނެއް ހައިސިއްޔަތަކީ މިދިޔަ
އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާއިން އެނގެން އޮތް ފަދައިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެއްގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ހިންގާފައިވާކަމެއްގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަލްސާގައި އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރައްވާފައި ވާތީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނަމަވެސް

އެކަމަކީ

މިހާރުގެ

ބޯޑުން

ޒިންމާ

ނަންގަވަން

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ

ކަމެއް

ނޫންކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން  18އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރު ،އަލްފާޟިލް އަޒަމް ފާރިޝް
ޖެހިޖެހިގެން  3އަހަރު އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ހޮވިވަޑައިގެންނެވިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީއަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު އެއަރކޮންޑިޝަނިންގެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވަން ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކެއް
ހަދާދެވިފައިވާ ކަމަށާއި ވަކި ޕްރޮސީޖާތަކެއް އެކަމަށް ހެދިފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެކަން
ރަނގަޅަށް ބެލެމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިކަން ކައިރިން ބައްލަމުންގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ،ގ .ވިދުވަރުގެ
-

އެބޭފުޅާގެ

އެކައުންޓަށް

ގާތްގަނޑަކަށް

2500/-

ރުފިޔާ

އެސްޓީއޯ

ޑިވިޑެންޑްގެ

ނަމުގައި

ޖަމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެބޭފުޅާއަކީ އެސްޓީއޯގައި ހިއްސާ އޮންނަ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން އެކަންތައް ދެފަހަރު މަތިން ބޭންކް އޮަފް މޯލްޑިވްސްއަށް އީ.މެއިލް ގެ
ޒަރީޢާއިން އެންގެވި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެބޭފުޅާއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާކަމަށާއި އަދިވެސް
އެބޭފުޅާގެ އެކައުންޓުގައި އެފައިސާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމުން ފަރުވާކުޑަކަން ހުރި
މިންވަރު ހާމަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

އެކަންތައް ނޯޓުކުރެއްވިކަމަށާއި އެކަންތައް ބައްލަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު،މ .ބަނަފްސާ ވިލާ
-

ބޭންކުގެ

ގަވާއިދުގައިވާގޮތުން

ކުޑަކުދިންގެ

އެކައުންޓް

ހުޅުވުމަށްޓަކައި

ގެންނަވަން

ޖެހޭނީ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ވުރެ ގިނަ
މައުލޫމާތު އައިޑީ ކާޑުގައި ހުންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އެގޮތަށް އޮތް
ނަމަވެސް

އެކަމަކީ

ޒަމާނަށް

އަންނަ

ތަރައްގީއާއި

ގުޅިގެން

ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ

ކަމެއްތޯ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
-

ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ގިނައިން ހިއްސާ ހުރެގެން ބޯޑަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭކަމަށް ވަނީނަމަ
ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ނަމަވެސް ހިއްސާދަރުން އެކަމަށް ވޯޓު ނުލައްވާ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
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 ރިޔާސަތު
-

ކުޑަކުދިންގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމުގައި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުއްޖާގެ
އައިޑީ ކާޑު ހުށައެޅުމަކީ އެންމެ ފަސޭހަގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނިސާމް،ދަފްތަރު ނަންބަރު 2613
-

ވަރަށް ގިނަ ބޭންކުތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާނޭ ކަމާއި ނަމަވެސް
ގަވާއިދުން ޖަމާނުކުރެވެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ވަކި މުއްދަތަކަށްފަހު އެކައުންޓްތައް ކެންސަލް
ކޮށްލައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެބޭފުޅާއަށް އަޑުއިވިފައިވާ ގޮތުން ކެންސަލް ކޮށްލައްވަނީ
ކޮންމެވެސް

އެނައުންސްމަންޓެއް

ކޮށްލައްވާފައިކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް

އެއަށްވުރެ

ރަނގަޅަށް ކަސްޓަމަރުންނާއި ކައިރިން ކޮމިއުނިކޭޓް ކުރެވިފައިނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
އެކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކެއް ކެންސަލް
ކޮށްލައްވާއިރު ހަމައެކަނި އެނައުސްމަންޓަކުން އެކަންތައް ކޮށްލެއްވުމަކީ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް

ޢަބްދުﷲ

ނިސާމަށް

ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު

އެބޭފުޅާ

ކަންތައްތައް

ދެންނެވި

ނޯޓުކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ،ގ .ހިޔާ
-

ބޭންކާއި ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް އާންމުންނަށް އޮޅޭގޮތަށް މީޑިއާގައި ދެކެވެމުންދާކަމަށާއި މިކަހަލަ
އޮޅުންއަރާ

ވާހަކަތައް

ފެތުރެމުންދާނަމަ

ބޭންކުން

އެކަން

އިސްލާހުކުރެއްވުމަށްފަހު

ބަޔާނެއް

ނެރުއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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-

އަދި ބޭންކު ބަނގުރޫޓުވުމަށް އެބޭފުޅާ ނޭދޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބަދަލު
ގެނެސްގެން ނުވަތަ ބޯޑުން ނިންމަވާ ނިންމެވުމަކުން ނަމަވެސް ބޭންކުގެ ސީއީއޯގެ ރައުސުލްމާލު
ހުރިމިންވަރު ބެލޭނެ ގޮތެއް ހެއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

-

މީގެ އިތުރުން ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ކިހާ ވަރަކަށް
ބައްލަވަންތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

މީޑިއާގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ބޭންކާއި ބެހޭ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާ ކަމާއިމެދު ރިޔާސަތުން
އެއްބަސް ވެވަޑައިގަތެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައި މި ކަންތައް ރަނގަޅުކުރާނޭ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

-

ސީއީއޯގެ ރައުސްމާލާއި ބެހޭ ގޮތުން ވިދާޅުވީ އެމް.އެމް.އޭއަށް ހުށަހެޅިގެން ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ
ގަވާއިދު އަދި މިފަދަ އެހެންކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުނޫނީ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން
ނުކުރެވޭކަމަށެވެ.

-

އަދި ސަރުކާރަށް ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓަވަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ
ގަވާއިދުގައި އޮންނަ ގޮތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން ސަރުކާރަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ ހަމައެކަނި
ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރައްވާ ބޭފުޅުން ބޯޑުގައި ތިއްބަވާތީ ނޫންކަމަށާއި ލޯނު ދޫކުރަނީ ބޭންކުގެ
ކެޕިޓަލްއަށް

ބެލުމަށްފަހު

މެނޭޖްމަންޓުގެ

ލަފާގެމަތިންނާއި،

ބޯޑުގެ

އެހެން

މެމްބަރުންގެވެސް

މަޝްވަރާގެމަތިން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު،ގ .ވިދުވަރުގެ
-

ބޭންކުން މިހާރުވަނީ ޕާސް ބުކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފަކަމަށާއި ބޭންކުން މިހެން ހެއްދެވީ
ކަސްޓަމަރުން އަމިއްލައަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް މިހެން ހެއްދެވުމުން ދުވަސްވެފައިވައި ބޭފުޅުންނަށް މި ތަކެތި ބޭނުންކުރަން
ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ޖެހެނީ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭންކަށް

ޞަފްޙާ  29ގެ

21

ވަޑައިގަންނަވަން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ޕާސް ބުކް އަލުން ތަޢާރަފްކުރެއްވުމަށް
އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

ޕާސްބުކް

ބޭނުންނުކުރާ

ގޮތަށް

ބޭންކުން

ނިންމާފައިވީ

ނަމަވެސް

ކޮންމެ

ކަސްޓަމަރެއްވެސް

އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އޭގައި ތަފްސީލްކޮށް
މައުލޫމާތު ހުންނާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ،ގ .ހުދުރުވާގެ
-

ބޭންކުން އެބޭފުޅާގެ އައިޑީ ކާޑު ސިގްނޭޗަރ ވެރިފިކޭޝަން ކާޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވާކަމަށާއި
ޗެކުގައި ކުރައްވާ

ސޮއި އައިޑީ ކާޑުގައި އިންނަ ސޮއިއާއި ދިމާވާން ޖެހޭނެކަމަށް ބޭންކުން ދަންނަވާ

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް
ކަމަށްވުމާއިއެކު އެއީ އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން އައިޑީ
ކާޑުގައި އިންނަ ސޮއި ޗެކުގައި ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަންތައް ބަދަލު
ކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަންތައް
ބައްލަވާނެކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ދީދީ،ސްނޯވައިޓް ،ސ .ހިތަދޫ
-

ބޭންކުން މިހާރުދޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ނިކަމެތިވެއްޖެ ކަމަށާއި ބޭސްފަރުވާފަދަ ކަންތައްތަކަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ބޭފުޅުންނަން  200ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެހާ ހެނދުނާއި ކިޔޫ ހަދަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް
ހިތްދަތި ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އެޚިދުމަތް ހަމަ ޖެއްސޭނެކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.
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-

މާލޭގައި ހުންނަ ބޭންކުގެ  03ބްރާންޗުގައިވެސް ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ މިންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވި
އަދި ބޭންކުގެ އެއްވެސް ކައުންޓަރެއްގައި މިޒަމާނާއި އެއް ފެންވަރެއްގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ
ހަރުކޮށްފައި ނުވުމުން ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

-

މީގެ އިތުރުން ބޭންކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އައިސްފައި ކަސްޓަމަރު އިށީންނަށް ހުންނަ ގޮނޑިތައްވެސް
ހުންނަނީ

ފޫ

ގޮސްފައިކަމަށާއި

ބޭންކުން

އެކަންތައް

ރަނގަޅު

ކީއްވެގެންތޯ

ނުކުރެވެންވީ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުން އިށީންނަ ގޮނޑިތައް އައު ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.
-

އަދި ބޭންކު ރަނގަޅަށް ސުޕަވައިޒް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ބްރާންޗަކުން ޕްރަޔޯރިޓީ
ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި ނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތް ލިބެންވީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން ނޭނގޭކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެބޭފުޅާ އެމެކްސް ގޯލްޑް ކާޑު ހެއްދެވީ އަވަސް ޚިދުމަތެއް ހޯއްދެވުމުގެ
ގޮތުންކަމަށް ވިޔަސް އެ ކާޑު ހިފައިގެން ޕްރަޔޯރިޓީ ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ދިޔުމުންވެސް
ހުންނަވަން ޖެހެނީ ކިއުގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ނަންބަރަކާއި ނުލައި ބައެއް ބޭފުޅުން ޚިދުމަތް
ހޯއްދަވައިގެން

ވަޑައިގަންނަވާއިރުވެސް

ނަންބަރު

ނަންގަވައިގެން

ތިބޭ

ބޭފުޅުންނަން

ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތަށް މި ދިމާވަނީ ކައުންޓަރުތަކުގައި ތިބޭ ކުދިން

ޚިދުމަތް
ރަނގަޅަށް

ސުޕަވައިޒް ނުކުރެވޭތީކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން އެކައުންޓް ހުޅުވައިގެން ކާޑު ހެދުމުން
ލިބެންޖެހޭ ޕްރަޔޯރިޓީ ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކަށް
ފައިދާވާންވާނީ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެފައި ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަ
ޖެހުމުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
-

އެއަށްފަހު ،ކުލިދެއްކުން ފަދަކަންކަމަށް ބޭންކުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތައް ކުރައްވާކަން އަހަރީ
ރިޕޯޓުންވެސް އެނގެން ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ކަސްޓަމްސް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ބޭންކުގެ ބާޒާރު
ބްރާންޗް ހިންގަމުންދާ އިމާރާތަކީ އެހާ މުހިއްމު ސަރަޙައްދަކަށް ނުވާއިރު އެ އިމާރާްތައް އެހާ ބޮޑު
ކުއްޔެއް ދައްކަވައިގެން އެތަން ހިންގަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން ވިއްކާލާ
ބިމެއް ގަނެގެން ބޭނުން ކުރުމުން ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
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ބޭންކުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގާކަމަށް ފާހަގަ
ކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެން ގަބޫލުކުރެވެނީ ބޭންކަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ނުކޮށް ތަންތަން
ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ލާރިތައް ދެމުންގެންދާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓަން
ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދެވެނީނަމަ ހިއްސާގެ
ފައިދާ ނުލިބި ފަސްއަހަރު ދުވަސް ވީނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
-

ބޭންކުން ޑޮނޭޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު އިޝްތިހާރު ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ފާހަގަ
ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،މިއީ އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސިއްހި ކަންތައްތަކަށް
ގިނަ ބޭރު ފައިސާ ތަކެއް ބޭރު ވާއިރު ،ލޯނުދީގެން ނަމަވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިފައިސާ
ސިއްހި ކަންތައްތަކަށް ހޭދަނުކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

ބޭންކުން  08ނޮވެމްބަރ  2012ހުޅުވި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލައިޓްގައި  10ކައުންޓަރު ހުންނާނެ
ކަމަށާއި އަދި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މާލޭގެ ހުރިހާ
ބްރާންޗްތަކެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ
ކަންތައްތައް ބަލަމުންގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

-

ގޮނޑިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރެގެން ނުވާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ،މިކަން ސީރިއަސް
މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ނަގާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

-

މީގެ އިތުރުން ޕްރައޯރިޓީ ބޭންކިންގ ވެސް ހަރުދަނާކޮށް ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލައިޓަކީ އެގޮތުން ހުޅުވުނު ތަނެއް ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

-

އަދި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ބޭންކުގެ އިމާރާތްތައް
އަޅަން ބިން ލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެވާހަކަ އެކިފަހަރު މަތިން ބޯޑުގައިވެސް ދެކެވޭ ކަން
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ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން

ކައިރި

މުސްތަޤުބަލެއްގައި

މިކަން

ކުރެވިގެންދާނެ

ކަމަށް

އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް ޝުޢައިބު ޢަލީ،ގ .ހިޔާ
-

ހިއްސާދާރުން ސިއްހި ދާއިރާއަށް އެހީވުމަށް ހިޔާލުދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،ސިއްހި ދާއިރާއަށް
އިންވެސްޓްކުރައްވާއިރު އެތަނަކީ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އޮތްތަނެއްތޯއާއި ޒިންމާދާރު ބޯޑެއް އޮތް
ތަނެއްތޯއާއި އެތާގެ މެނޭޖްމަންޓްއޮތީ ކިހިނެއްތޯ އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އޮތްތަނެއްތޯ
ބެލުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސިއްހި ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ މުހިއްމު އަދި ރަނގަޅު ކަމެއް
ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

ދެއްވި ހިޔާލުފުޅު ނޯޓްކޮށް އަދި އެހިޔާލުފުޅަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ވަޙީދު ،މ .ބަނަފްސާ ވިލާ
-

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ވިސާ ޑެބިޓް ކާޑުން
އެމެކްސް ކާޑުން

 ، 2.5%ވިސާ ކްރެޑިޓް ކާޑުން  3.5%އަދި

 4.5%ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ޗާޖު ކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިކޮމިޝަންތައް ކުޑަ

ކުރެވޭނެގޮތެއް އޮތްތޯ އެއްސެވިއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ނަގާ ފީތައް
ކުޑަކުރެވެން ނެތްކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،ރާއްޖޭގައި ނަގުދު ފައިސާ ނުގެންގުޅެ ކޮމިޝަންތައް ވެސް
ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކާޑެއް ތަޢާރަފްކޮށްގެން ގެންގުޅެވިދާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

ބޭންކުން މިހާރުވެސް އެކަންތައް ރިވިއު ކުރަމުން ގެންދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު ،ގ .ވިދުވަރުގެ
-

ބޭންކުން ވިސާ ކުރެޑިޓް ކާޑަކަށް އަހަރީ ފީގެ ގޮތުގައި  55ޑޮލަރު ނަގާ ކަމަށާއި ،އެމެކްސް ކްރެޑިޓް
ކާޑަކަށް އަހަރީ ފީގެ ގޮތުގައި  850ރުފިޔާ ނަގާކަން ފާހަގަކުރަމުން

މި ފީތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް
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އޮތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިފީތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ތަންތަނާ އަޅާ
ކިޔާފައިނޫން ކަމަށާއި މިފީތައް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އެބައެއްގެ އާންމު ހަލާތާ ގުޅޭގޮތަށް
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

މިފީތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނަގާ ފީތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް
ލިބޭ އިނާޔަތަށް ނަގާ އަގެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކާޑަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅަކަށް
ކާޑު ދޫކުރެވޭނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެބޭފުޅަކަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބެލުމަށް ފަހުކަންވެސް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން،ގ .ހުދުރުވާގެ
-

ގިނަ ބްރާންޗްތަކުގައި ޕްރައޯރިޓީ ބޭންކިންގ ޖަހާފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،މެއިން ބްރާންޗްގެ
 3ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކައުންޓަރުން އެހެން ތަންތަނާ އަޅާ ބަލާއިރު ޚިދުމަތް ހޯދަން
ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ނަމަވެސް އެހެން ތަނެއްގައި ސްޓާފް ޝޯޓޭޖެއް އުޅޭކަމަށް ވާނަމަ އެންމެ
ފުރަތަމަވެސް ބަންދުކުރަނީ އެކައުންޓަރު ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިއާއެކު ޕްރައޯރިޓީ ބޭންކިންގ ގެ
ޚިދުމަތް ލިބެނީ ގޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑަށްތޯ ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑަށްތޯ ގިނަ ސްޓާފުންނަށް ނޭނގޭ
ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކާޑު ފޯރމް ފުރާއިރު ކްރެޑިޓް ކާޑަކަށްނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ތަނާއި މަގާމާއި ،ލިބޭ މުސާރަ ޖެހުން މުހިއްމު ނަމަވެސް ޑެބިޓް ކާޑަކަށް އެދޭއިރު ކޮންމެ ފަހަރަކު
މިހުރިހާ މައުލޫމާތު ދިނުން ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު
-

ފާހަގަ ކުރެއްވި ނުކުތާތައް ނޯޓު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ދީދީ،ސްނޯވައިޓް ،ސ .ހިތަދޫ
-

ރިޔާސަތުން

ވިދާޅުވިގޮތަށް

ކްރެޑިޓް

ކާޑު

ގެންގުޅޭނީ

އެގެންގުޅެވޭ

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެޗްއެސްބީސީ ފަދަ އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ފުރަތަމަ

ވަރުގެ

މީހުންކަން

ހުށަހަޅާ އާމްދަނީގެ ބަޔާނަށް
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ބިނާކޮށް ދޫކުރާ ކާޑުތަކުގެ ލިމިޓްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާއި ފައިސާދައްކާގޮތަށް ބަލާ ވަކި މުއްދަތެއް
ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ލިމިޓް އިތުރުކުރަން އެބޭންކުތަކުން އަމިއްލައަށް އެދޭ ކަމާއި އަދި އެންގުމަކާނުލާ
ކާޑުތަކުގެ ލިމިޓްތައް ބޮޑުކޮށްދޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކަހަލަ ހާލަތެއް
ނޯންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު ސްޓޭޓްމެންޓުގައި އޮންނަ އަދަދު ކިތަންމެ
ރަނގަޅަށް އަދި ކިތަންމެ ބަރާބަރަށް ދެއްކިނަމަވެސް މިފަދަ ހާލަތެއް ނޯންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މިފަދަ ހާލަތެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ތިއްބެވި ވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތަކަށް
އެދޭއިރު މިފުރާ ފޯމަކީ ދެފަރާތް ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް ވާއިރު ކަސްޓަމަރުން މިއަށް އިހްތިރާމު
ކުރާއިރު ބޭންކުންވެސް މިއެއްބަސްވުމަށް އިހްތިރާމު ކުރައްވަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރަމުން މިއަށް
ބޭންކުން އިހްތިރާމު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެއީ އެއެއްބަސްވުމުގައި އޮންނަ ގޮތުން
އެމީހަކު ލާ ފައިސާއެއް ސަލާމަތްތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެކަމާއި އަދި
އެމީހަކު ބޭނުންވާހިނދަކު އެމީހެއްގެ ފައިސާ ލިބިދާނެކަމަށްވެސް އެއްބަސްވެފައިވާތީކަމަށާއި ،އެނޫން
ހާލަތްތަކުގައި ބޭންކުން އާންމު ނޯޓެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިހާރުގެ
ހާލަތުގެ ގޮތުން މިވެނި ފައިސާއެއް އެއްދުވަހެއްގައި ނެގޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ކަމަށްވެސް މިނޯޓުގައި
އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ނުވާނަމަ އެއީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން
ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރަނގަޅަށް ސުޕަވައިޒް ކުރެވޭނަމަ އާންމު ގޮތެއްގައި ޑޮލަރުގެ
ބޭނުންހިފާ އެކައުންޓްތައްވެސް ބޭންކަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކުގެ ޓީމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި
އެއްވަރަށް

ޚިދުމަތް

ނުދެވޭކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

މިސެޓްފިޓެކްތަކާ

އެއްވަރުގެ

ނަތީޖާ

ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ނޯޓުކޮށް އަދި އެކަންތައްތައް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު ،ހ .ރީނދޫކޮކާގެ
-

ބޭންކަށް ޗެކުހިފައިގެންދާއިރު އެޗެކުގައި ކުރަހައިގަނެފައި އޮތްނަމަވެސް އެޗެކު ވަރަށްގިނަފަހަރު
ބޭންކުން ގަބޫލުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ޗެކުގައި ކުރަހައިގަނެގެން
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ދިޔުމުންވެސް

އެބޭފުޅާގެ

ސޮއިކަމަށް

ބޭންކުން

އެބޭފުޅާގެ

ގަބޫލުކޮށް

އެކައުންޓުން

ފައިސާ

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ
ކަމެއްކަމަށާއި މިކަން ރަނގަޅުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 ރިޔާސަތު
-

ދެންނެވި ކަންތައް ފާހަގަކުރައްވައިފި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު ،ހުޅުމާލެ ،އެހީ
-

ހިއްސާ ދާރުންނަށް

އެކަށީގެންވާ

ވަރަށް

ފުރުސަތު

ރިޔާސަތުން

ދެއްވައިފިކަމަށާއި

އެކަށީގެންވާ

ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގެންފިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ،ގ .ހުދުރުވާގެ
-

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކު ކަމަށްވެފައި އަދި ގިނަ ބްރާންޗްތަކެއް
ރާއްޖެތެރޭގައި ހުންނަކަމަށްވުމުން ،ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައިވާ
ތަނެއްކަން

ފާހަގަކޮށް

އަދި

މިހާތަނަށްވެސް

މަސައްކަތްތަކެއް

މިކަމަށް

ކޮށްދެއްވާފައިކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން
ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސީއެސްއާރުގެ ބޮޑު ކޮމްޕޯނެންޓެއް ގެންގުޅުއްވާއިރު ،ކުދި އަދި މެދު
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ސޮޕޮަންސަރކޮށް ނުވަތަ އިންކިއުބޭޝަން ސަރވިސްއެއްގޮތަށް އެހީވުމަށް
ދެންނެވިއެވެ .އަދި ގިނަފަހަރު ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ބާއްވާފައި ނޫނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނެއްވެސް
ނުލިބޭކަން ފާހަގަކޮށް ،ރީޕޭމަންޓް ރޭޓްތަކަށް ބަލާފަ ކުދި ވިޔަފާރި ވެރިޔާތޯ ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކަނީ
ނޫނީ ޔަގީންކަން އޮންނަ ބޮޑު ވިޔަފާރި ވެރިޔާތޯ ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކަނީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
ކަމަށްވެސް
ސީއެސްއާރުގެ

ވިދާޅުވިއެވެ.
ދަށުން

އެހެންކަމުން
ސަރވިސްއެއް

އާންމު

އުސޫލުގެ

ދޭއިރުވެސް

ދަށުން

މިކަންކަމަށް

ލޯނެއްދޭއިރުވެސް
ބައްލަވާފަ

ނޫނީ

ލޯނުދިނުމަށް

އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ތަރައްގީވެ ބޮޑުވެގެން ދިޔުމަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް
ލިބޭ ކުރިއެރުމެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
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 ރިޔާސަތު
-

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

 )9ޖަލްސާ ނިމުން
ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްވި ހިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ކުންފުނޏެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި
އޮންނާނީ ހިއްސާދާރުން ކުންފުނި ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަކާއި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހާމަ ކުރެއްވުމުންކަމަށާއި
ހިއްސާދާރުން ބޭންކުގެ ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި އަހައްމިއްޔަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަވެގެން ހިނގައްޖެ
ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މެނޭޖްމަންޓުން މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ނޯޓު ކުރާނެ ކަމަށާއި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ
ހައިސިއްޔަތުން އެބޭފުޅާ މިކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރައްވާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބައްލަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހު
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތް ހިއްސާދާރުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް
ރިޔާސަތުން

ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

އަދި

ހުރިހާ

ހިއްސާދާރުންގެ

އުންމީދަކީވެސް

އަންނަ

އަހަރު

ވިޔަފާރި

ރަނގަޅުވުންކަމަށާއި އައު ބޯޑުންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އެނިޔަތުގައި ހިއްސާދާރުންގެ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް
ހެދުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުޢާދަންނަވަމުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ .ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  44:00ގައެވެ.

ޑރ .އަބްދުﷲ ޝިޙާމް ޙަސަން

ޢާއިޝަތު ނުޤާ ޢަބްދުލް ޤަދީރު

ޗެއަރމަން

ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ
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