 33ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
 28މެއި 2016
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ފިހުރިސްތު
 )1ޖަލްސާ ފެށުން.

3

 32 )2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

4

 31 )3ޑިސެމްބަރ  2015ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން.
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ޖަލްސާ ފެށުން.

)1

ބޭންކުގެ  33ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ  28މެއި  2016ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ  8:00ގައި ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްފާޟިލާ
ފަރީހާ ޝަރީފް އެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
1

ޗއަރޕާސަން
އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފްެ ،

2

މރ.އެންޑްރޫ ހީލީ ،ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ ،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު،ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

10

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙުމަދު ސަޢީދު،ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވާދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ހަނީފެވެ.
ބޭންކުގެ  33ވަނަ 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.
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ތާވަލް  1ގައި އެވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިއްސާދާރުންގެ ހާޟިރީއެވެ.
ތާވަލް 1

ހާޟިރުވެ

މުޅިއެކު

ތަމްސީލްކުރައްވާ

ބޭންކުގެ

ވަޑައިގެންނެވި

ތަމްސީލްކުރައްވާ

ހިއްސާގެ އަދަދު

އަދާކޮށްފައިވާ

އަދަދު

ހިއްސާދާރުންގެ

އަގު

ހިއްސާގެ އިންސައްތަ

އަދަދު
ހިއްސާދާރުން:
 .1ހިއްސާދާރުން

48

48

280,154

5.20%

 .2ޕްރޮކްސީ
ނނން
ޖުމްލަ
މެދުވެރިކޮށް

12

34

3,183,298

59.15%

60

82

3,463,452

64.35%

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ  2,733,868ހިއްސާއާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައިވާ
 394,380ހިއްސާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރެވެ.

 32 )2ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 27މެއި  2015ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 23 ،އޮގަސްޓު
 2015ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ސެޕްޓެމްބަރު  2015ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާވާހަކަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.
 32ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
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މިހާހިސާބުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
"މިއީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ހިއްސާދާރުންނާއި މުޚާތަބުކުރާ  3ވަނަ ފަހަރު ކަމަށާއި އެންޑްރޫ އަބަދުވެސް
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން މިގެންދަވަނީ ކަންތައްތައް ފެންނަން ހުރި ގޮތާއި ބޭންކުން ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކުރުމަށް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި މާލީ
ޚިދުމަތާއި ފައިދާ އިތުރަށް ލިބޭނޭ މަގުތައް ފުޅާކޮށް ހިއްސާދާރުންނަށް މަންފާވާނޭ ގޮތްތައް ހޯދައި ބަލަންޖެހޭކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި މިއީ ގައުމީ ބޭންކް ކަމަށާއި މި ބޭންކުގެ  850ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  845މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިން
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުން ދަނީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޭންކުން ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް މުޅި ގައުމަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ
ތަސައްވުރު ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި އެ ޕްލޭން ހިނގަމުން ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
 2015ވަނަ އަހަރަކީ ބޭންކަށް ވަރަށް ފައިދާވި އަހަރެއް ކަމަށާއި ،މާލީ ހާލަތުގެ އިތުރުން އިންވެސްޓްމެންޓް އަދި
މުޖުތަމައުއަށް އަނބުރާ ދިނުމުގެ ރޮގުންވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން:
-

ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާ  29%އިތުރުކުރެވުނު

-

އަލަށް ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދު  3.4ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރެވުނު

-

އުފެއްދުންތެރި ނޫން ލޯނު  20%ދައްކުރެވުނު

-

މުޅި ގައުމަށް ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  150މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރެވުނު

-

ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް  2މިލިއަން ޓްރާންސެކްޝަންސް ހެދުނު

-

މޮބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފް ކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ބޭންކް
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-

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމްކުރެވުނު

-

އެހެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކާއި ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ބޮޑު ބްރާންޗް ވިއުގައެއް ގާއިމްކުރެވުނު

-

އެހެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކަށް ވުރެ ގިނަ އޭޓީއެމް ގާއިމްކުރެވިފައި

-

އެހެން ހުރިހާ ބޭންކުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރެވުނު

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދަނީ އެއް ބޭންކުން ކަމަށާއި އެ ބޭންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމުގައި އެންޑްރޫ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ރައުސްމާލު އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި
ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ހިއްސާގެ އަގު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި  1/3އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިރޭ
ހުށަހެޅޭ ހިއްސާގެ ފައިދާ އަކީ ވިދިވިގެން  3އަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ ރެކޯޑް ފައިދާއެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ހަރުދަނާ މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާއިރު ބޭންކުންދަނީ ތަފާތު ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރަމުން
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގައި  2015ވަނަ އަހަރާއި  2016ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު  300މިލިއަން
ރުފިޔާ ހޭދަކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވި އަހަރު އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ
ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އާ ބްރާންޗްތަކާއި ،ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރތަކާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި
ނަގުދު ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް ،ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހޭދަކުރެވި އަދި ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް
ބަދަލުކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ހަރުދަނާވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް
ދަށްކުރެވިފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ހައުސިންގ ލޯނުތަކުގެ ރޭޓް  2%އިން ދަށްކުރެވިފައިވާއިރު ޕަރސަނަލް
ލޯނުގެ ރޭޓްތައް  6%އިންދަށްކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިހާރު ބޭންކުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވުމުން ،ލޯނު ލިބުން
އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނެވުމުން

މުޖުތަމައުއަށް އަނބުރާ ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޭންކަށް ލިބިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އެއީ ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށާއި ،ދަރިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށާއި ،ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްކުރަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިސާލެއްގެ
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ގޮތުން ،އެވެރެޖް ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނެއްގެ ދަށްކުރެވިފައިވާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގެ ސަބަބުން ލޯނުގެ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް  2މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ހެޔޮ ބޮޑު ބަދަލެއް
ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދެވުނުކަމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފަޚުރުވެރިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދެމުން ކަމަށާއި

15,000

ކަސްޓަމަރުން ފާއިތުވި އަހަރު ބޭންކުން އަލަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ފަށްޓަވައިފިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއާއި އެކު ބޭންކުން
ޖުމްލަ  265,000ކަސްޓަމަރުން މިހާރު އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކިޑްސް
ސޭވަރ އެކައުންޓްގެ ނަމުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފައިވާ ކަމަށާއި ،ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި
ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ކިޔަވާ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ހަމައެއާއިއެކު ޓީޗަރުންގެ އަމިއްލަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ލޯނު
ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އާއިލާތަކަށާއި ދެމަފިރިންނަށް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް މި
ބޭންކުގެ ހޯމް ލޯނު ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުންނާނީވެސް މި ބޭންކުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޑޮލަރު ހޯދުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ކަމުގައި ވިނަމަވެސް ބޭންކުން ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް
ބޭނުންވާ ވަރަށް ބޭރު ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހައްޖުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާގެ
މުއާމަލާތްތަކުގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދޯނި

ބޭންކިންގ

ސަރވިސް

މެދުވެރިކޮށް

ގަވާއިދުން

ދަތުރުކުރާކަންވެސް

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ބްރާންޗްތައް
ނެތް ރަށްރަށުގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ލުއި ފަސޭހަކަމާއި އެކު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވެމުންދާ ކަން އެންޑްރޫ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުން ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފައިދާ ވިޔަފާރިވެރިން ހޯދަމުން މިދަނީ މި
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ފައި ހަމަކުރަމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާޑު ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުން އިތުބާރާއިއެކު ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގ އެކޭ އެއްފަދައިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަ މާލީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން
މި އައީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ޑިޕޮސިޓް އިތުރު ކުރަމުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ދާދިފަހުން ވ .ފެލިދޫގައި
ހުޅުވުނު ބޭންކުގެ ބްރާންޗްއާއެކު ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން  177ކޭޝް އެޖެންޓުންނާއި އެކު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފައިސާ
ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލަނޑުދަނޑިވެސް ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ސެލްފް ސަރވިސް
އޭޓީއެމް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް  14ތަނެއްގައި މި ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި
އަތޮޅު ތެރެއަށް ޚާއްސަކޮށް  8ސަރަހައްދެއްގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ބޭންކުން ދަނީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެވެސް ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އިންވެސްޓްތަކެއްކުރަމުން
ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތައް ހުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ބޭންކުން ރާއްޖެގެ ވިޔާފަރިތަކަށް ދޫކުރެވުނު
ލޯނުތަކުގެ އަދަދު  2ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާއި

އަޅާބަލާއިރު ދެ

ގުނަ އަދަދެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ދާދިފަހުން ތައާރަފްކުރެވުނު 'ބީއެމްއެލް ރީޓޭލަރސް ލޯން' ރަމްޒުކޮށްދެނީ ބޭންކުން
އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައިވާ ކަމާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް
އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުން މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،އައްޑޫ ،ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ  4ބިޒްނަސް
ސެންޓަރ ހުޅުވުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ
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ކުރުމަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް ފާހަގަކުރެވި އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ،ދާދިފަހުން ވަނީ ކޯޕަރޭޓް
ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގިނަ ގުނަ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އައްޔަންކޮށް ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
ޓީމެއް ގާއިމްކޮށްފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ކޯޕަރޭޓް ކަސްޓަމަރަކަށް ޚާއްސަ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުން
ވެސް އައްޔަންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތަށް އަލިއަޅުވާލައި ،ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތައް ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ
ބްރާންޗްތަކުގެ ކިޔުތަކާއި ،ލޯނު ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބްރާންޗްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށް ތަމްރީނުކޮށް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ޑޮލަރު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އެއް
ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގެ އެންމެ މުހިއްމު
އެއްބަޔަކީ ބްރާންޗްތަކުގެ ދައުރު ބަދަލުކޮށްލުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުން ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް އާއި
އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވި އަހަރު ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް އާއި،
މޯބައިލް ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތާއި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ

މެދުވެރިކޮށް  2މިލިއަން ޓްރާންސެކްޝަން ހެދިފައިވާ ކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިހާރު ބޭންކުން ހެދޭ ކޮންމެ  10ޓްރާންސެކްޝަނުން  9ޓްރާންސެކްޝަނަކީ ބްރާންޗްތައް
މެދުވެރި ނުކޮށް ހެދިފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ބްރާންޗްތަކުގެ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ
ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ ތަސައްވުރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބިންގާއެއްކަމާއި ބޭންކާއި ،ހިއްސާދާރުންނާއި އަދި
ކަސްޓަމަރުން އަނބުރާ ނުހޯދޭ ފައިސާގެ ރިސްކާއި ،އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް އަދި ފަންޑިންގ ރިސްކް އިން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ
މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކަށް ފެތޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި
ކޮންމެ ބޭންކެއްވެސް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދަންވާނީ އެއް އުސޫލަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކެއް ހަރުދަނާ މިންގަނޑެއްގައި
ރިސްކް ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަން ދެނެގަންނާނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނޫންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ ބޭންކުގެ މާލީ
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ހާލަތާއި ،ލޯނާއި އަދި އޮޕަރޭޝަންސްތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމާއި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކުން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ
ކަމެއް

ކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

ބޭންކުން

ރިސްކް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ހޭދަކުރާ

މިންވަރަށްވެސް

ބަލަންޖެހޭނެކަން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކުން ދަނީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުންކަމަށާއި ހިންގުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ދަރަންޏަށް ދޫކޮށްގެން ލިބޭ
ގެއްލުން ދަށްކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރިސްކްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަރުދަނާ މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް
ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މަނީ ލޯންޑްރިންގ އާއި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ
ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަނީ ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތަށް ވާސިލްވުމަށް ކަމަށް އެންޑްރޫ
ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކުން ހަމައެކަނި މަސައްކަތްކުރަނީ އެތެރޭގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ނޫންކަމާއި ބޭންކުން
ދަނީ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ އާއިއެކު ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާއި ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ
ރަނގަޅު މިންގަނޑުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަމުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގައި ފުރިހަމަ
ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ،ރިސްކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ މިންގަޑުތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކުން އެހެން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އިތުރަށް ޓެކްސް ދައްކާކަމަށާއި ،ބޭންކުން  2015ވަނަ އަހަރަށް
ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމާފައިވާ އަދަދަކީ ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ފައިދާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1/3
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ  300މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކުގެ އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންނަށް ދެއްވާ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމަށް އެންޑްރޫ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހިއްސާގެ އަގަށް
އައި ކުރިއެރުމާއި

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ބެހުމަށް ބޯޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރެކޯޑް ފައިދާ އާއި މެދު އުފާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ބޭންކުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި  265,000ކަސްޓަމަރުންނަށާއި އަލަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ފެއްޓެވި
 15,000ކަސްޓަމަރުންނަށް ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޙިޔާރުކުރެއްވިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް
އަހަރުތަކުގައިވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތާއި ހިތްވަރުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ލީޑަރޝިޕާއި ،މިންނެތް މަސައްކަތާއި،
ފެންވަރުހުރި ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްވުމުގައި އަދި ބޭންކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ
މަސައްކަތަށް ވަކި ވަކިން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .ޙާއްސަ ގޮތެއްގައި ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު
ނޫރައްދީން ،ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖެ ޑިރެކްޓަރ ،ސަހަރު ވަހީދު އަދި ހެޑް
އޮފް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ،މޫސާ ނިމާލް އަށް ނުހަނު އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފާއި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ފާއިތުވެ
ދިޔަ އަހަރު ދައްކުވާދެއްވާފައިވާ ގަވަރނެންސް އާއި ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ބޭންކް ދަތުރުކުރަމުންދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަން އެގޮތުގައި
ދެމެހެއްޓުމަށް ވެސް ދަނީ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވި އަހަރަކީ ރަނގަޅު އަހަރެއް
ކަމަށާއި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  4މަހުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މުޅި
ގައުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ،އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި،
އާއިލާތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެހީވުމާއި ،ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަބަދުވެސް
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މަސައްކަތްކުރަމުން ދާނީ ހިއްސާދާރުންނާއި ،ކަސްޓަމަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ފަޚުރުވެރިވާނެ ފަދަ ގޮތަށް ކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ބޭންކުން ދަނީ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ރިސްކް ބަލަހައްޓަމުން ރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީއަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ހިއްސާދާރުންނާއި،
ކަސްޓަމަރުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ނުހަނު ފައިދާ ވަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ބޭންކް
ކަމަށާއި މި ބޭންކާއި މެދު އެންމެހާ ދިވެހިން ފަޙުރިވެރިވާން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ އެންޑްރޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

އެންޑުރޫ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިއްސާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާނީ
ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ބޭންކް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
މިސްޓަރ އެންޑުރޫ ހީލީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހިއްސާދާރުންކުރައްވާ ސުވާލުތަކަކީ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ
ގަރާރަކާއި ގުޅޭ ސުވާލަކަށް ނުވާނަމަ އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު އަރުވާނީ ހިއްސާދާރުންގެ ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވަގުތުގައި ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 31 )03ޑިސެމްބަރ  2015ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން
ހ ިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު
ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
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 31ޑިސެމްބަރ  2015ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ނަސީރު ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  31ޑިސެމްބަރ
 2015ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ގެނެވިފައިވާނެކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި
އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝުވައިބު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ނަސީމް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން،

އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2015ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.
 2015ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ރަގަޅު މާލީ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަދި ހިއްސާދާރުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން
ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް
ނިންމަވާފައެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް  17ރުފިޔާގެ ގެ މަގުން
 91,492,640މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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އެހެންކަމުން  2015އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  17ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު
ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  91,492,640މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަނިކު

2015

ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2015ވަނަ އަހަރުގެ
ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް  17ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

)6

 2016ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު ބޭންކް

އޮޑިޓް ކުރެއްވީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް އެވެ.

އަދި  2016ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް

ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  03ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މި
ފަރާތްތަކަކީ:
 .1ކޭޕީއެމްޖީ  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  101,230ޔޫއެސް ޑޮލަރ
 .2އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  89,173ޔޫެއެސް ޑޮލަރ
 .3ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  95,400ޔޫެއެސް ޑޮލަރ

އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ކަމަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ  2016ވަނަ
އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު  2016ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް
އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަޑައެޅުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް ހުސައިން
އިސްމާއިލް ތާއިދު ކުރައްވައި ،އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  2016ވަނަ އަހަރަށް ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި
އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް  ( 89,173އަށްޑިހަ ނުވަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަށް
ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  11މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން
ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  08ޑިރެކްޓަރުން އަދި އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ
މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  08ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން
.1

އަލްފާޟިލާ

އެޑްރެސް
ފަރީހާ

ޝަރީފް

(ޗެއަރޕާސަން

ކަމަށް

ސަރުކާރުން ހ.ޔެލޯރޯޒް ،މާލެ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)
.2

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސއީއޯ)

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މ .އިފާއު ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް

ގ .އެކްރާ ،މާލެ

.5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

މއ .ދިލާސާގެ ،މާލެ

.6

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ

މއ .އަޅިވިލާ ،މާލެ

.7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ތުޑީގެ ،ފ .ނިލަންދޫ

.8

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރުޝާ

މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ ،މާލެ
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އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

އެޑްރެސް

ނަން

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

.3

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

މ .އެގްޒީޓަރ ،މާލެ

ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލް ހިއްސާދާރުންނަށް ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް
އަދި އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނަބާހާ މުޙައްމަދު ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
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ރިޔާސަތުން

ވޯޓުގެ

ނަތީޖާ

އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުން

ޢައްޔަން

ކުރެއްވުމަށް

ހުށަހެޅުއްވި

ބޭފުޅުންނަށް

ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނަން
 .1އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް (ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)

3,459,744

 .2މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީ.އީ.އޯ)

3,459,744

 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

3,459,744

 .4އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޡް

3,459,744

 .5އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

3,459,744

 .6އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ

3,459,744

 .7އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު

3,459,744

 .8އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ

3,459,744

ބާތިލު ވޯޓް

2,220

ހޮވުނު  08ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
އާންމު ހިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

332,168

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

332,168

.3

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު

332,168

ބާތިލު ވޯޓް

2,420

ޞަފްޙާ  27ގެ

17

ހޮވުނު  03ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.
 )8ހިއްސާދާރުންގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުން.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންނަށް ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ .މިގޮތުން
ހިއްސާދާރުން ފާޅުކުރެއްވި ހިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުއޫރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް މާހިރު
ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި އޮނަހިރި އަދަދައެއް (ހިއްސާއަކަށް  17ރުފިޔާ) ބެހުމަށް ނިންމެވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ބޭންކުން

ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން

 2013ވަނަ އަހަރު ހިއްސާ އަކަށް  15ރުފިޔާ 2014 ،ވަނަ އަހަރު  16ރުފިޔާ އަދި  2015އަހަރު  17ރުފިޔާ ބެހުމަށް
ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ މިހާތަނަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާގެ ފައިދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި
ހިއްސާގެ ފައިދާ އޮނަހިރި ނޫން އަދަދަކަށް ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ހުސެއިންމަނިކު
 162ރަށަކަށް ބޭންކުން ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރު ބާކީ 25

ރަށަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ކަމަށް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުން

ދަށްކާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެ ރަށްރަށުގެ މީހުން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ގޮތާއިމެދު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ 25 .ރަށުގައި ބްރާންޗްތައް
ގާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،ގިނަ ރަށްތަކުގައި އެޓީއެމް ގެ ޚިދުމަތާއި ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ
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ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޕާޓްނާޝިޕް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރާއްޖޭގެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް

ދެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ދާދިފަހުން ވ .ފެލިދޫ ގައި ހުޅުވުނު ބޭންކުގެ ބްރާންޗާއި އެކު ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބޭންކުގެ
ބްރާންޗު ގާއިމްކުރުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކު
އިތުރަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ބޭންކުން ގަސްތުކުރައްވަންތޯ އަދި ވިއްކާނަމަ ކޮންއިރަކުންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ބޭންކުން އިތުރަށް ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ނިންމަވާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ރައުސްމާލު ހަރުދަނާ
މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ވަހީދާ
ބޭންކުން ގެދޮރު ހެދުމަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި  100%ދެއްވުމުގެ ޚިޔާލު ނުކުރައްވަންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ލޯނު ދިނުމުގައި

އަމިއްލައަށް ހޭދަކުރުމަކީ ބޭންކުގެ ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ

ކަމެއް

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެއީ ހުރިހާ ބޭންކުތަކުންވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި
އަމިއްލަ އަށް ހޭދަނުކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ ކަސްޓަމަރުންގެ ޒިންމާ ކުޑަވަމުންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން
ބޭންކުން  100%ލޯނެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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އަދި ހަމައެއާއިއެކު އަމިއްލަ އަށް ލޯނަށް އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޕެންޝަން ފަންޑް އިން ގެރެންޓީ
ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ބޭންކުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އޮތޯރިޓީއާއި އެކު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ވަރަށް
އަވަހަށް އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ
ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރައްވަން ބޭންކުން ދެއްވާ ފައިސާ ނުދެއްކެވުމުން ،ބޭންކަށް ކޯޓު މެދެވެރިކޮށް ގެ ނަންގަވާފައި އެ ގެ
ވިއްކާލެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ކުއްޔަށް ދިނުމަށްފަހު ބޭންކަށް އަނބުރާ ލިބެންވާ ފައިސާ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހޯއްދެވިދާނެތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ރަހުނުކުރެވިފައިވާ ގޯތި ވިއްކާލުމަކީ ބޭންކުން އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި އެއްވެސް އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ
ކުރައްވާނެކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި

ބޭންކަށް ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތުގައި ލޯނު ނެގި ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކާއިގެން

ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ގޮތުން ލޯނު ދެއްކުމުގެ ލުއި ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދީގެން ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ބޭންކުން އަމަލަކުރާނެ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ގެ
ވިއްކާލާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ހުސެއިންމަނިކު
ބޭންކުގެ ހެޑްއޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޓީވީއިން ބޭންކުން ހެރެތެރެ ރިސޯޓަށް އިންވެސްޓްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިހާރު
ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި

އެއީ ބޭރު ފަރާތްތަކެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވާއިރު

ކުރައްވާފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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އެފަދަ

ހަރަދެއް ބޭންކުން

ރިޔާސަތު
ބޭންކުން ހެރެތެރެ ރިސޯޓަށް އިންވެސްޓްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިހާރު ކޮށްފައިވަނީ ބޭންކުން ރިސޯޓު ހެދުމުގައި ދެއްވާ
ލޯނުގެ އެހީ ދައްކުވައިދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ސީދާ ގޮތެއްގައި ރިސޯޓުތަކަށް އިންވެސްޓް ނުކުރާ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
ބޭންކުގެ  33ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ މާލެއިން ބޭރުގައި

ބޭއްވުމަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ގިނަ

ބްރާންޗްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ފަދަ ޖަލްސާތައް ދަތުރުފަތުރުގެ ފަހިކަން ހުރި
ނިސްބަތުންނާއި މާލީ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ބޭއްވުމުގެ ހިޔާލުފުޅުދެއްވިއެވެ.

ސެލްފް ސާރވިސް އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތާއި މޮބައިލް ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް
ހޯދުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށްވެފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ދިވެހި ބޭންކާއި ދޭތެރޭ ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާކަމަށާއި މިއީ
ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި

މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރަމުން އަންނަ

މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ  20އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް ހޯދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމުގެ އެއް އަސްލަކީ ބޭންކުގެ ރީޓެއިލް
ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް
ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ޝަރީފްކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެކަމަށްޓަކައި
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
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ބޭންކް މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިކަމަށާއި ،ބޭންކަށް މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް ޓީމް އިން އިންޑިއަން
އޯޝަންގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކަށް އެފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް
ހާސިލްވިކަމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކު
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރު ނުދެއްކޭ ކަމުގައިވާނަމަ އެފައިސާ ބޭންކުން
ބަލައިނުގަންނަވާނެތޯއާއި އެހެންގޮތެއް އެކަމުގައި ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ލޯނު ބޭންކަށް ދެއްކުމުގައާއި ލޯނު ނަންގަވާއިރު އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އާމްދަނީ ލިބޭ
ވަސީލަތްތައް ބަލާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް އަންނަބަދަލު ބެލުމަށްފަހު ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް
ބަދަލުގެނެސްފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ވަރު ލޯނު ދެއްކުމަށާއި މަދުވާ މިންވަރާއި
ބޭންކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެދު

އަދި ލޯނު ދައްކަމުން ދާއިރު ދަތިތަކެއް

ދިމާވެއްޖެކަމުގައި ވާނަމަ ބޭންކާއި ވާހަކަ ދައްކާއިގެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ލިބޭ
އާމްދަނީގެ މިންވަރަށް ބަލައި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަދަލުކުރާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީއާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަވެގެން
ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާވެއްޖެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ބޭންކުގެ
ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމުގައި ވީހިނދު އެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެއްވެސް
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ޑިސްކައުންޓެއް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޕްލޭންގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވޭތޯ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ދާދިފަހުން ޕާސަނަލް ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކުރެވުމުން ލިބުނު މައިގަނޑު

ޝަކުވާއަކީ ކުރީގައި ދޫކޮށްފައި ހުރި

ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަނުކުރުންކަމާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް
ކުޑަނުކުރުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ޕާސަނަލް ލޯނުތަކަށް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަ ކުރެވިފައިވަނީ ބޭންކަށް ލިބެމުން އަންނަ
ކުރިއެރުންތަކާއި ލިބޭ ފައިދާ ތަކުގެ ކޮންެމެވެސް ވަރެއް ހިއްސާކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް
ރޭޓް ކުޑަ ކުރުމަކީ ބޭންކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެގެންދާނެކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ދެވޭ ލޯނުތަށް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ރިސާޗްތަކެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ހަމައެއާއި އެކު އިތުރު ކުރިއެރުންތަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އެންމެ ބޮޑަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނެ އެއްޗެއް ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެ
ގޮތުން ބީއެމްއެލް ރީޓެއިލާސް ލޯނަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށްޓަކައި ތައާރަފް ކުރެވުނު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ވިޔަފާރިގެ ރޮނގުން ހެދިފައިވާ ރިސާޗްތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި އެއްކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި
ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ބީއެމްއެލް

އިން

އުފައްދަވާފައިވާ

ސަބްސިޑިއަރީ

ކުންފުނިތަކުގެ

ބޭނުން

އެންމެ

އެދެވިގެންވާ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެކުންފުނިތައް މިހާރުވެސް އޮޕަރޭޓްކުރައްވަމުން ގެންދަވާތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
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ގޮތަށް

ކުރެވުނުތޯ

ރިޔާސަތު
ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކަކީ  2013ވަނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރި ނޫން އެސެޓްތަކެއް ބޭންކަށް ނަގައިގެން ވިއްކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެފެއްދެވި  2ކުންފުނި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ބީއެމްއެލް އިންވެސްޓްމަންޓް އަކީ
ރީތި ބީޗް އާއި

"މަޑިވަރު" ދޯންޏާއި އަދި އެނޫންވެސް ކުދި އެސެޓްތަކެއް ވިއްކާލުމަށް އެފެއްދުނު ކުންފުންޏެއް ކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރީތީ ބީޗް ވިއްކާލާފައިވަނީ ފައިދާއަކާއި އެކު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކުންފުނި މިހާރު
އުވާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކުންފުނީގެ މަގުސަދު ހާސިލްވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ޕްރޮޕަޓީސް އިން ދަނީ 'މަހައްދޫ' ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށެއް ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށް ވިއްކުމަށްފަހު

ބީއެމްއެލް ޕްރޮޕަޓީސް އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކުންފުންޏަށް "މަހައްދޫ" ނެގުނުއިރާ އަޅާބަލާއިރު އެ ރަށުގެ އަގު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭ  3ބޭފުޅުން ތިއްބެވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ބާޒާރު
ބްރާންޗްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މެނޭޖަރ ،އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ މުޙައްމަދަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ،އަލްފާޟިލް މޫސާ ނިމާލް އަކީ ބޭންކުގައި އެންމެ އަވަހަށް
ކުރިއެރުން ހޯއްދެވި ،ބޭންކުގެ ކޮންމެ މަގާމަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ،ވަރަށް ހީވާގި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
ހަމައެއާއެކު ބޭންކުގެ ލ .ފޮނަދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ ،ހާނިމާ ނަސީމަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ ،ހިންގުންތެރި މުވައްޒަފެއް ކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ލާމު އަތޮޅުން ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓިއެމް ގެ ޚިދުމަތް
މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ

ރެކޯޑް

އަދަދަކަށް

ފައިދާވަމުންދާއިރު

އެ

ފައިސާއިން

ބޭންކުން

ޒަކާތް

ދައްކަވަންތޯ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
މިވަގަތުގައި އެއްވެސް ގާނޫނަކުން ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ލާޒިމް ނުކުރާ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ބޭންކުގެ
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ތަރައްގީ ކުރެވުމުންދާއިރު ޒަކާތުގެ ކޮމްޕޯނެންޓް ހިމެނޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރުޝަތު
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ޙިޔާލެއްގެ ގޮތުން ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް
އުފައްދަވާފައި 100%

ލޯނު ދެއްވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެން ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ހައްޖު ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ހިންގާކަމަށާއި ބޭންކުގައި ވެސް އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓް ނުހިންގާ ކަމުގައިވާނަމަ އެކަން ފެށުމަށް ޚިޔާލުދެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
 100%ލޯނުގެގޮތުގައި ދިނުމަކީ އެއްވެސް ބޭންކަކުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް
ބަޔަކަށް ފައިދާ ނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން
އަމިއްލައަށް އިންވެސްޓް ނުކޮށް ބޭންކުން ލޯނުގެ  100%ދެއްވާކަމުގައިވާނަމަ ކަސްޓަމަރުގެ ޒިންމާއެއް ނެތް ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކޮށް ،ގެދޮރު ހެދުމަށާއި ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރަމުން
ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވާކަމަށާއި ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށާއި
ހައްޖު ޖަމާއަތްތަކަށް ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޒާހިރު
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޚިޔާލުލިޔެފައިވާ ސީރިއަލް ނަމްބަރުގެ މަގްސަދަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެއީ ވޯޓުލާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް ދެވިފައިވާ
ނަމްބަރެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ސީރިއަލް ނަމްބަރ އަކީ ވަކި މީހަކު ދެނެގަތުމަށް ލިޔެވިފައިވާ ނަމްބަރެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކަމުގެ
ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމަށާއި އެއީ ބޭންކުގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ނަމްބަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފިރުޝާން
ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ޙިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޙިޔާނުތުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި

ބޭންކް އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ ނަމަކީ ގެނެވޭ ނަމެއް ކަމަށާއި ބޯޑުން ހިއްސާދަރުންނަށް އެކަމުގައި ބޭންކުގެ އިހުމާލެއް ނުވާކަމުގެ ޔަގީންކަން
އެރުވުމަށް ދެންނެވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނުތުގެ މައްސަލައަކީ

މިހާރު ތަހުގީގު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކަށްވުމުން އެކަމާއި

ގުޅޭގޮތުން

އެއްޗެއް ބުނެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 )10ޖަލްސާ ނިމުން
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .އަދި ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި
ޚާއްސަކޮށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ،އެންޑްރޫ އާއި މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ ޒަމްރާ އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ސަމާހް ކުރައްވާފައިވާ
މަސައްކަތަށް

ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކް

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ދައްކުވައިދެއްވާފައިވާ
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ލީޑަރޝިޕަށާއި،

ނުގުޑާފަދަ

އަޒުމެއްގައި

ބޭންކުގެ

އެންމެހައި

މުވައްޒަފުން

ކުރައްވަމުން

ގެންދަވާ

ހިތްވަރަށް

ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

ކުންފުންޏެއްގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ހިއްސާދާރުން ކުންފުނި ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚިޔާލުފުޅުތައް
ހާމަކުރެއްވުމުންކަމަށާއި ހިއްސާދާރުން ބޭންކުގެ ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް ބައްލަވައި ޚިޔާލު
ދެއްވާކަމީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ހިއްވަރެއްކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހު ޖަލްސާއަށް

ވަޑައިގަތް ހިއްސާދާރުންނާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި

ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އެންމެހައި ބޭފުޅުން ކުރައްވާ އުންމީދުތައް
ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް ދެއްވުންއެދި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ދުޢާ ދަންނަވަމުން ޖަލްސާ
ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

ޖލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  9:20ގައެވެ.
ަ
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