 34ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ (ޑްރާފްޓް)
ހޮޓެލް ޖެންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
 23އޮގަސްޓް 2017
 8.30އިން  9.20އަށް
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1

ފިހުރިސްތު
 )1ޖަލްސާ ފެށުން.

3

 33 )2ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

4

 31 )3ޑިސެމްބަރ  2016ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން.

11

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.

11

 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.

12

 2017 )6ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.

12

 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން.

13

 )8ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.

16

 )9ޖަލްސާ ނިންމުން.
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ޖަލްސާ ފެށުން.

)1

ބޭންކުގެ  34ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  23އޮގަސްޓް  2017ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ  8:30ގައި ހޮޓެލް ޖެން ގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްފާޟިލާ
ފަރީހާ ޝަރީފް އެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގަތް ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:
1

އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ޝަރީފް ،ޗެއަރޕާސަން

2

މރ.އެންޑްރޫ ހީލީ ،ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ،ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު ،ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްހާރިޘް ،ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދުދީދީ ،ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢުމަރު ،ޑިރެކްޓަރ

8

އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު އަރްޝާ،ޑިރެކްޓަރ

9

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު،ޑިރެކްޓަރ

10

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ

11

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު،ޑިރެކްޓަރ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވާދެއްވީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ފަރީހާ ހަނީފެވެ.
ބޭންކުގެ  34ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ،ޙިއްޞާދާރުންގެ
ބަދަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގެންނެވި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ
ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާއި ބޭންކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް
ރިޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.
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ތާވަލް  :1ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޙިއްޞާދާރުންގެ ހާޟިރީ
ތާވަލް 1

ހާޟިރުވި އަދަދު

ޙިއްޞާގެ އަދަދު

ތަމްސީލުކުރައްވާ
ޙިއްޞާދާރުންގެ އަދަދު

އަދާކޮށްފައިވާ

އަގު
ޙިއްޞާގެ %

ޙިއްޞާދާރުން

41

41

34,144

0.63%

ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް

08

38

3,571,774

66.37%

49

79

3,605,918

67.00%

ޖުމްލަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައިވާ  2,733,868ޙިއްޞާއާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައިވާ
 394,380ޙިއްޞާ މިޖަލްސާގައި ތަމްސީލު ކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފައިނޭންޝިއަލް
ކޮންޓްރޯލަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަޒީނާއެވެ.

 33 )2ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 28މެއި  2016ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ  33ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު 09 ،ނޮވެމްބަރ  2016ވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ޖަނަވަރީ  2017ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ނިޔަލަށް
ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ވާހަކަ ޙިއްޞާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 33ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް ހާމިދު ޞާދިގު ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް ވާވަން
އިސްމާއިލް މާހިރު ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާހިސާބުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
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އެހެނިހެން ޢާންމު ޖަލްސާތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިފަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައިވެސް ،ޙިއްޞާދާރުންނާ މުޚާތަބު
ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،މާލީ
ހިސާބުތަކާއި ޗެއަރޕާސަން އަދި ސީއީއޯގެ ރިޕޯޓު ބައްލަވައިލުމުން ބޭންކް މިވަގުތު ހުރި ހިސާބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކް ދަނީ ކުރިއަރަމުންކަމަށާއި ،އަދި ބޭންކުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައްދަނީ ފުއްދަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތަކަށް ބޭންކުގެ ބޯޑާއި މުވައްޒަފުން ފަޚުރުވެރިވާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ޙިއްޞާދާރުންވެސް
މިކުރިއެރުންތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލީގޮތުން ބޭންކް އޮތީ ވަރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ލޯނު ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ
ނަތީޖާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ބޭންކަށް ފައިދާކުރަނިވި އަހަރަކަށް ވެގެން ދިއުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔައަހަރު
ބޭންކުން ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ އަދަދު ވަނީ  23އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ދިވެހި ފަރުދުންނަށާއި
ވިޔަފާރިތަކަށް ފާއިތުވި އަހަރު  3ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އައު ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު
އުފެއްދުންތެރި ނޫން (ނޮން-ޕަރފޯމިންގ) ލޯނުތަކުގެ އަދަދު ވޭތުވެ ދިޔަ  3އަހަރު ތެރޭގައި ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދަށް
ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ ރައުޞުލްމާލާއި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންވަރަށްވުރެން
މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުގެ ކުރިއަރާފައިވާ މާލީ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ފައިދާވަނީ ހަމައެކަނި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ނޫންކަމަށާއި ،ބޭންކުން ދައުލަތަށް
ދައްކާ ޓެކްސް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރުދުންނަށްވެސް ބެންކަށް ލިބިގެންދިޔަ ފައިދާގެ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޓެކްސް ގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ދައުލަތަށް  25އިންސައްތައިގައި ޓެކްސް ދައްކަމުން
ދާއިރު މިއީ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ޓެކްސް ދައްކާ  15އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ބެހުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފައިދާ ފާސްވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ  370މިލިއަނަށް ވުރެ
ގިނަ ރުފިޔާ ޓެކްސް އާއި ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދެއްކިގެން ދާނެކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ
ބޭންކަށް ލިބިގެންދިޔަ ފައިދާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭންކް ދަތި ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރެއިން ދިޔައިރު ،ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރަމުންދިޔަ މައިގަނޑު
ސުވާލަކީ ބޭންކުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ދޫކުރުމަށް ބޭންކުން ކުރާނެ މަސައްކަތަކީ
ކޮބައިތޯއެވެ .ނަމަވެސް މިހާރު ބޭންކުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުވެ ފައިދާ އިތުރުވާން ފެށުމުން ،ބޭންކުގެ ފައިދާ މާބޮޑަށް
އިތުރިވެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ލިބޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ބޭންކިންގ ގެ ދާއިރާގައި އެންމެން ހިތްހަމަޖެއްސުމަކީ
ދަތިކަމެއްކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން އެނގިގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބޭންކުތަކުން
އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ ވިޔަފާރި
ފުޅާ ކުރުމަށް ބެނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި ،ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށާއި ،ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑަށް
ރައުސުލްމާލް އަދި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ބެހެއްޓުމަށެވެ .ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެންނެވުނު ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް
ބޭންކަށް އާމްދަނީ ބޭނުންވަނީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް އިންވެސްޓު ކުރުމަށެވެ.

ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބޭންކުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއްދެނީ ދިވެހިންނަށްޓަކައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.
އެގޮތުން އައު ބްރާންޗްތަކަށާއި ،އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢު އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިއެރުން
އަންނަ ފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބޭންކުން އިންވެސްޓްކުރަމުން އަންނަކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ ތިން އަހަރު
ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަދު އިތުރު  8ބްރާންޗާއި  36އޭޓީއެމް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެހެންމެ
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޭޝް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލް ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު
ފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރަނިވި
އެތައް މަޝްރޫޢެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން 2017
ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ދިޔަ 'އަހަރެންގެ ބޭންކް' ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ތިރީހަށްވުރެ ގިނަ އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތެއް
ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ބޭންކަށް ވަނީ ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި
ފާއިތުވި އަހަރު ބޭންކާ އަލަށް  19,000ކަސްޓަމަރުން ގުޅުމުގެ ސަބަބަކީ ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
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ރަނގަޅު ވުމާއި ،ބޭންކުން ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް އިންވެސްޓު ކުރުމާއެކު ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވާ
ވަޢުދުތައް ފުއްދަމުން ދާތީކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަނގަޅުކޮށް
ކުރިއަރުވަމުންނެވެ .އެގޮތުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ބްރާންޗް ތަކުގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށް،
އެކައުންޓު

ހުޅުވުމުގެ

ނިޒާމު

ހަރުދަނާ

ކުރެވި،

ޑޮލަރުގެ

މުޢާމަލާތްތައް

ވަކި

ތަނަކުން

ކުރެވޭނެ

މަގު

ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިވާކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދާދި ފަހުން އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތަކާއެކު އަމީނީމަގު ގާކޮށީގައި ހުޅުވިގެން ދިޔަ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކަސްޓަމަރ
ސަރވިސް ސެންޓަރަކީ ބޭންކުން މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކާޑާއި ޗެކްފޮތާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހިވެގެން ދިޔަ މަގެއްކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު ބިނާވެގެންވަނީ ކަސްޓަމަރުން ބްރާންޗް ތަކަށް ނުގޮސް ޚިދުމަތް
ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން ކަމުގައި ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑަށް ތަރުހީބު ދެނީ
ބޭންކުގެ ސެލްފް ސާރވިސް ސެންޓަރު ތަކާއި އޮންލައިން ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ކަމަށް ސީއީއޯ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކުގެ ސެލްފް ސާރވިސް ސެންޓަރ ތަކާއި އިންޓަރނެޓް ބެންކިންގ އަދި މޮބައިލް
އެޕް މެދުވެރިކޮށް  4މިލިއަން އަށްވުރެ ގިނަ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާކަމަށް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މި
ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން ބްރާންޗްތަކުގައި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބި ޚިދުމަތްތަކުގެ ދުވެލި ބާރުވެގެން ދިޔަކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން ޑޮލަރު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ބޭންކުން ވަނީ
ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ .އެގޮތުން ބްރާންޗްތަކުގެ ދިގު ކިއު ތަކުގައި މަޑުނުކޮށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު
ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް
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ޑޮލަރ ބުކް ކުރެވޭނެ ނިޒާމާއި އެއަރޕޯޓުގައި ހުންނަ ބޭންކުގެ ކައުންޓަރ އިން ޑޮލަރު ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް
ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޑޮލަރު ނެގުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ގައި ހުޅުވިގެންދިޔަ ޔޫއެސް ޑޮލަރ އޭޓީއެމް
ސެންޓަރ އިން ޑޮލަރު ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެހެން ބޭންކް ތަކާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބީއެމްއެލް
ކުރިއަރާފައި ވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އާއި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ގުރޫޕުތައް މެދުވެރިކޮށް
ޙައްޖަށްދާ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންނަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަންވެސް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިހުރިހާ
ގޮތަކަށް ބަލާއިރު ،ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވެ ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އަތްފޯރާފަށުގައި ލޯނު
ފެސިލިޓީސް ލިބެން ނެތުމެވެ .އަދި މިކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު ލޯނު ދޫކުރުމުގެ އަގުތައް
ދަށްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ލޯނުތަކުގެ އަގު  2އިންސައްތަ އަދި އަމިއްލަ
ފަރުދުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އަގު  6އިންސައްތަ އިން ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި
މި ބަދަލު ގެނެވުނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށާއި ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި ފަރުދުންގެ
ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކަމުގައެވެ.

ފާއިތުވިއަހަރު ބޭންކުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާއި ގުޅިގެން ފަރުދުންގެ ރިޓަޔަރމެންޓް
ޕެންޝަން ސްކީމް ގައި ހުންނަ ފައިސާ ގެދޮރު ގަތުމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ވަނީ
އެއްބަސްވެވިފައި ކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ދާދިފަހުން އެމްއެމްއޭ އިން އިޢުލާން ކުރި ސްކީމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ހައުސިންގ ލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭންކުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އެގޮތުން
ބޭންކުގެ ލޯނު ސްކީމްތަކާއި ދައުލަތުގެ ލޯނު ސްކީމްގެ އިތުރުން އެމްއެމްއޭގެ ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމް ގެ ދަށުން ކުދި
އަދި މެދު ފަންތީގެ ފިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ  4ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވިގެން
ދާނެއެވެ .އަދި މި ސެންޓަރު ތަކުގެ ބޭނުމަކަށް ވެގެންދާނީ އެސަރަޙައްދެއްގައި ހުންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައި ވެސް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ
ފަހުކޮޅު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްގެ ބޭނުމަކީވެސް ،ބޮޑެތި
ވިޔަފާރިތަކުން ފެށިގެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކާ ހަމައަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ގާތްކަމެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން
ކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީއީއޯ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .އެގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު މާލޭގައި ހުޅުވިގެން ދިޔަ ބީއެމްއެލް
އިސްލާމިކް ހެޑްކުއާޓަރސް ގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ހަމައެއާއެކު މާލޭގައި ހަމައެކަނި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްޞަ ބްރާންޗެއް ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔަކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް
ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެގެން ދާނެ ކަމަށް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކަކީ ރައްކާތެރިތަނެއް ކަމަށާއި އަދި ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިސާ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބޭނުމެއް
ނެތް އެއްވެސް ރިސްކެއް ނެގުމަކާއި ނުލައި ކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ރިސްކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ،ކަސްޓަމަރުންނަށާއި
ހިއްޞާދާރުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެކި ކަހަލަ ރިސްކުތަކުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތްކުރާ ކަން ސީއީއޯ
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން މާގިނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާކަމަށް ވަރަށް ގިނައިން ޝަކުވާ ލިބޭކަން ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަކުގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ
މަޢުލޫމާތުކަމަށް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ބޭންކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ބޭންކް ސަލާމަތް
ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ސީއީއޯ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދެންނެވުނު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ބޭންކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައި ވާކަމަށް ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކާޑުގެ
ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވިގެން ގޮސް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ
މަގު ތަނަވަސް ވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގެ
ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޭންކާމެދު އޮންނަ އިތުބާރާއި ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
ހަމައެއާއެކު ،ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަމުންދާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ،ފާއިތުވި އަހަރު ބޭންކާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި
ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ބޭންކުން ކެނޑިނޭޅި
މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ.

ބޭންކުގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް
ސީއީއޯ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތަކީ
އެމުވައްޒަފުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމުން ދައްކަވާ ހިންގުންތެރިކަމަށާއި ކުރައްވާ ބުރަ
މަސައްކަތް ފާހަކުރައްވައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި އެ ލަނޑުދަނޑި
ތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ މަގު ދައްކަވަމުންދާކަމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ސީއީއޯ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ބޯޑާ
ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ  3ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދެންނެވިއެވެ.
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ސީއީއޯގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ  2016ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ހިނގަމުންދާ އަހަރާއި ކުރިއަށް އޮތް
އަހަރުތަކުގައިވެސް ބޭންކް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅަށް ސީއީއޯ އަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙިއްޞާދާރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބުދެއްވާނީ ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ބޭންކު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ އެންޑުރޫ ހީލީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޙިއްޞާދާރުންކުރައްވާ ސުވާލުތަކަކީ ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ ގަރާރަކާއި ގުޅޭ ސުވާލަކަށް ނުވާނަމަ އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު އަރުވާނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 31 )03ޑިސެމްބަރ  2016ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުން
ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު
ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2016ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  31ޑިސެމްބަރ
 2016ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި އާމްދަނީގެ ބަޔާން ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )4ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ކުރިން ޢާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓްގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ގެނެވިފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
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އެހެންކަމުން ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި
އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ،އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް މާހިރު ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް ވާވަން
އިސްމާޢިލް މާހިރު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 )5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިދާ ފާސްކުރުން.
 2016ވަނަ އަހަރު ބޭންކުގެ ރަގަޅު މާލީ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަދި ޙިއްޞާދާރުންނާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން
ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް
ނިންމަވާފައެވެ .އެގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް  20ރުފިޔާގެ މަގުން
 107،638،400ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
އެހެންކަމުން  2016އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  20ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު
ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

2016

ވަނަ އަހަރުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  107،638،400ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މަނިކު

ހުށަހަޅުއްވައި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދު ކުރެއްވުމުން ،އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު  2016ވަނަ އަހަރުގެ
ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާއަކަށް  20ރުފިޔާ ބެހުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

)6

 2017ވަނަ އަހަރަށް އައްޔަންކުރާ އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް ކުރެއްވީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް އެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް
ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި  03ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މި
ފަރާތްތަކަކީ:
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 .1ކޭޕީއެމްޖީ  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  94،340ޔޫއެސް ޑޮލަރ
 .2އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  92،644ޔޫއެސް ޑޮލަރ
 .3ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް  -އޮޑިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  95،400ޔޫއެސް ޑޮލަރ
އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ކަމަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ  2017ވަނަ
އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު  2017ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް
އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅައި އެހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އޮޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަޑައެޅުމަށް އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީލާ ހުށަހަޅުއްވައި އަލްފާޟިލް ވާވަން އިސްމާޢިލް
މާހިރު ތާއިދު ކުރައްވައި ،އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  2017ވަނަ އަހަރަށް ބޭންކުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އާރންސްޓް
އެންޑް ޔަންގް  ( 92،644ނުވަދިހަ ދެހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ އުޖޫރައަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
 )7ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުން.
ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ތިއްބަވާ  11މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން
ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  07ޑިރެކްޓަރުން އަދި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރިޔާސަތުން އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ.
މިގޮތުން ،ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި  07ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން
.1

އެޑްރެސް

އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު ދަފްތަރު ނަންބަރ  ،621މާލެ
(ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)

.2

މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ)
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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

.3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު

މ .އިފާއު ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް

ގ .އެކްރާ ،މާލެ

.5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

މއ .ދިލާސާގެ ،މާލެ

.6

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ

މ .ނަރުގިސްމާގެއާގެ ،މާލެ

.7

އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު

އަނބުގަސްދޮށުގެ ،ތ .ވިލުފުށި

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:
ނަން

އެޑްރެސް

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ .ޓިއުލިޕްވިލާ ،މާލެ

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނެލުމް ،ނ .ހޮޅުދޫ

.3

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު

މ .އެގްޒީޓަރ ،މާލެ

.4

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ރަމީޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އަލިވިލާގެ ،ޅ .ހިންނަވަރު

.5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު

ފިނިމަންޒިލް ،ސ .ފޭދޫ

ވޯޓުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލް ޙިއްޞާދާރުންނަށް ރިޔާސަތުން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
އެއަށްފަހު ވޯޓްލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ވޮލަންޓިއަރ ކޮށްދެއްވިއެވެ.
ވޯޓުގެ ކަންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވި ބޭފުޅާއަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

ރިޔާސަތުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްދެއްވިއެވެ .ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް
ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
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ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނަން
 .1އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ޢުމަރު (ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތް)

3,590,405

 .2މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ (މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ)

3,590,405

 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފު

3,590,405

 .4އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙާރިޘް

3,590,405

 .5އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު

3,590,405

 .6އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރްޝާ

3,590,405

 .7އަލްފާޟިލް ރާބިޙް މުޙައްމަދު

3,590,405

ބާތިލު ވޯޓް

8,880

ހޮވުނު  07ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.
ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ހޮއްވަވާ  03ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ:
ނަން

ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

.1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

457,884

.2

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

462,409

.3

އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު

468,348

.4

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ރަމީޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

13,365

.5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު

13,832

ބާތިލު ވޯޓް

1,800

ހޮވުނު  03ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސަތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.

ޞަފްޙާ  23ގެ

15

 )8ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން.
ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ .މިގޮތުން
ޙިއްޞާދާރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުއޫރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓް ބޭފުޅުންނަށް
އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވެސް ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ސުވާލުކުރެވުނު މައްސަލައަކީ މިހާރުވެސް
ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ދާ މައްސަލައަކަށް ވާތީވެ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެންނެވެން ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
ވިސްލް ބްލޯ ކުރާ ސްޓާފުން ގެ ހިމާޔަތުގައި ބޭންކުން ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ބޭންކުގެ ތެރޭގައި ވިސްލް ބްލޯ ކުރެވޭނެ ވަރަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ވިސްލް
ބްލޯ ކުރުމުގެ އުޟޫލުތައް ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ގަވަރނެންސް ޕޮލިސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ
ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު މިއުޟޫލުތަކަށް ބޭންކުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި މުވައްޒަފުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް
އަމަލު ކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފައިލްތައް ޢާންމު ކުރައްވާފައި ހުރިއިރު ،ހުރިހާ ޕްރޮފައިލް
ތައް އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އެއްބައި
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި ހުރެފައި އަނެއްބައި ޑިރެކްޓަރުންގެ އެ މަޢުލޫމާތު މަދުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތަށް
ޢާންމު ކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ މީޑިއާ ތަކުންނާއި ދަރިވަރުންވެސް ބޭނުންކުރާ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ކަމަށް ވެފައި ،ކޮންމެވެސް
އެއް މިންގަނޑަކަށް ހުރިހާ ޕްރޮފައިލް ތަކެއް ވެސް ބެހެއްޓެވުން ރަނގަޅު ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
 ބޭންކުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ލެއްވުމުގެ އުޞޫލުތައް ޙިއްސާދާރުންނަށް ދެއްވާފައި އޮތްކަން ފާހަގަ
ކުރައްވައި އަދި އެ އުޞޫލުތަކުގެ ތިރީގައި ކޮންމެވެސް މާއްދާއަކަށް ހަވާލާ ދީފައިވާ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އެހެންކަމުން
މިގޮތަށް ޙަވާލާދެއްވާފައި ހުންނަ ބޭންކުގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާއި ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އާންމުކޮށް
ފެންނާނެހެން ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެގޮތަށް ހުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް ޚިޔާލު ދެއްވިއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު
 1/2014ގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ޤަވާއިދު މަނާ ނުކުރާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ޢާންމުންނަށް ލިބެންވާ އެއްޗެއްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް އަކީ އެހެން ގިނަ ކުންފުނި ތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ދިގު
ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް އެއް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިހާރު ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ކުރުކޮށް އައު ކުރެއްވުމަށް
ޚިޔާލު އެރުއްވިއެވެ.
 ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތަކުން އެ ކުންފުނި ތަކުގެ ވޯޓިން ސިސްޓަމް ކުރިއަރުވާފައި
ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބޭ އެއް
ކުންފުންޏަށް ވެފައި އަދި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ކުންފުންޏަށް ވުމާއެކު ބޭންކުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި
ބޭނުން ކުރާ ވޯޓިން ނިޒާމް އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޚިޔާލު އެރުއްވިއެވެ.
 ސީއެމްޑީއޭ އިން ޢާންމު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ޕްރޮކްސީން އައްޔަން ކުރުމާބެހޭ
ގައިޑްލައިން ގައި ވާގޮތުން ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރޮކްސީ ގެންނެވުމުގެ ޙައްޤެއް
ނޯންނަ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .މިއީ ކޮންމެހެން ބޯޑުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި
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އެހެންނަމަވެސް ޤަވާއިދެއްގައި އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން އެއަށް އަމަލުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭކަމަށް
ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިއީ މުޅިން އިންސާފުވެރިގޮތަކަށް އޮތް ޤަވާއިދެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސީއެމްޑީއޭ ފަދަ
ފަރާތްތަކުން މި ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ހާމިދު ޞާދިޤު
 ސީއީއޯ ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ބޭންކުން އެހެން ކުންފުނިތަކާއ ޚިލާފަށް  25އިންސައްތައިގެ ރޭޓުން
ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކަމުންދާއިރު ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން ތަކުގެ ޓެކްސް ރޭޓަކީ އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކަށް
ޓެކްސް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެއްސިފައިވާ ރޭޓެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމަށް ވެފައި އެހެނިހެން
ކޮމާޝަލް ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ބޭންކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓެކްސް ރޭޓް ދަށް ކުރުމާއި
ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެކެވިފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޓެކްސް
ރޭޓް ކުޑަކުރެވިއްޖެނަމަ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ބައެއް ކުންފުނި ތަކުގައި މައިނޯރިޓީ ޙިއްސާދާރުންގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ގޮތަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ،ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުން
ހޮވުމުގައި ސަރުކާރަށް ވެސް ވޯޓުލެވޭގޮތަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެފަދަ ގޮތަކަށް ނުނިންމަވާ އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

ރިޔާސަތު
ޓެކްސް ރޭޓް ކުޑަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރާ ދެމެދު އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް
ދެންނެވިއެވެ .ޓެކްސް ރޭޓު ލުއިކުރުމަކީ ބޭންކަން ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް ނަމަވެސް ،ދައުލަތުންވެސް އާމްދަނީ ގޮތުގައި
ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހިފަހައްޓާ މިންގަނޑުތަކެއް ހުންނާނެ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
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 އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެންގެވުމުން ފޯނަށް މެސެޖު ލިބިވަޑައިގެންނަމަވެސް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ
ޖަމާކުރުމުން އެއްވެސް މެސެޖެއް ފޯނަށް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކޮށްލެއްވިއެވެ.
 ދިވެހި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދުގެ ހިތަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި އެހިތުގެ ނާރުތައް ރާއްޖޭގެ
ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ފޯރައިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ގޮފިތައް ރާއްޖޭގެ
ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުޅުވި ،ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  34އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކަށް އާރޯކަމާއި ތާޒާކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ
ކުރެއްވިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ފެންވަރުގައި

ބޭންކުން

ހޯދަމުންދާ

އެވޯޑް

ތަކަކީ

ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ

ފަދަ

އެވޯޑްތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރު ލިބިގެން ދިޔަ 'މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް ބޭންކިންގ ޓީމް
އިންޑިއަން އޯޝަން  '2016އެވޯޑާއި  2017ވަނަ އަހަރު ލިބިގެން ދިޔަ 'އޭޝިޔާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް
އެވޯޑް' ގެ ވާހަކަ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިފަދަ އެވޯޑުތަކަކީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި އަދި ޝަރަފުވެރި
އެވޯޑުތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 ބޭންކިންގ ސެކްޓަރ ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ނަމޫނާ
ފަރާތްތަކެއް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކުގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާ
ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.
 މިހާރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓުތަކެއް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ބ އަތޮޅު ޚާއްސަކޮށް އޭދަފުށީ ގައި ސެލްފް ސަރވިސް
ބެންކިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
އޭޓީއެމް ގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ،އޭޓީއެމް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން ފޯނަށް އެސްއެމްއެސް އަންނަ ގޮތަށް އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ދެންނެވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ފެށިގެން
ދާނެ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ
ކަންތައްތައް ކުރަމުން ދާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .ޚާއްސަކޮށް ސްޓާފް ބޯނަސް އާއި ސްޓާފް އެވޯޑްސް މެދުވެރިކޮށް ސްޓާފުންގެ
ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ފަޒީނާ
 ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ
ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ބޭންކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިން ހާމަކުރެވިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް
ދެންނެވިއެވެ .އަދި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ޙިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
އެގޮތުން މާލީ ރަނގަޅު ނަފާ ހޯދުމާއި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް އިތުރު އިންވެސްޓް ކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ރެކޯޑު އަދަދެއްގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާއެއް ވިދިވިދިގެން ބެހިގެންދާ
ހަތަރުވަނަ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
 ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން ،މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނަވާ ސަބަބު ހާމަކުރެއްވެން އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަން
ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ގައި ވާގޮތުން ނަމަ ބޯޑުގެ  30%މެންބަރުންނަކީ އަންހެން ކަނބަލުން ކަމުގައި ވާންޖެހޭ
ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކަކީ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި ނަމޫނާއެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިފަހަރުގެ
ބޯޑުގައި ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލާ އިބްތިޝާމާ އަޙްމަދު ސަޢީދު
ހޮވިވަޑައިނުގެންފިނަމަ ސީޖީ ކޯޑުގައި ބުނާ އަދަދު ހަމަނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ބޭންކުންވެސް
ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތަކެއް ތަމްރީނު ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން
ޕްރޮސްޕެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން
ކުރިމަތިލައްވާނެ ގޮތަކަށް ތަމްރީނުތައް ޕްލޭން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
އެކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވާލެއް މަދުކަމަށް ވެފައި
ކުރިމަތިލައްވާ ބައެއް އަންހެން ބޭފުޅުން ހޮވިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ކަމަށް ވެސް ދެންނެވިއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ބޯޑުގައި
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މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަންހެން ކަނބަލުން އެދާއިރާއިން ގެއްލިގެން ދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަކީ ބޭންކަށާއި އަދި
އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ގެއްލުންހުރި ކަމެއް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
ރިޔާސަތު
ޗެއަރޕަސަން މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަމަނާގެ އަމިއްލަފުޅު ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ހުސްކުރެއްވުމަށް
ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި ދެ ޓާރމް ހަމަވެގެން ދިޔަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ބާރީ
 ހުރިހާ ޙިއްސާދާރުންވެސް އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
 ޗެއަރޕާސަން ބޭންކުގެ ބޯޑުން ވަކިވެވަޑައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މައުންޓް އެވަރެސްޓް ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކަމަނާގެ
ހަނދާންތައް ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފޯރާފައިވާއިރު
އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  99އިންސައްތަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.
ކާމިޔާބު ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ ފަހަތުގައި އަންހެން ކަނބަލަކު ހުންނަ ފަދައިން ބޭންކުގެ ކާމިޔާބީގެ ހަގީގީ
މޭސްތިރިންނަކީ ބޭންކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަންހެން ކަނބަލުން ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އެހެންކަމުން ބޭންކުގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ގައުމީ މަލުގެ ވަސްމީރު ގުލްދަސްތާތަކުން ޝުކުރާއި ތަހާނީ
އަރިސްކުރެއްވިއެވެ.
 ބަޔަކު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަނެ އެކަން ފާހަގަ
ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ އެކަމަކީ އެބަޔަކު އެޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް
ދެންނެވިއެވެ .ބޭންކުގެ ސިއީއޯ މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީއަށް ބޭންކް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ވަލުގައި ހިއްޕެވޭނީ
ކަމަށާއި ،އެވަލަށް ވާންކޮށް ބާރުކުރެއްވޭނީ ބޭންކުގެ ހީވާގި ސްޓާފުންނަށް ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .ސީއީއޯ އަކީ ބޭންކް
މިހާތަނަށް ދެކުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ޤާބިލް ސީއީއޯ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ބޭންކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު
ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައްވާ ،ބޭންކް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރައްވާ
މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރައްވާ އަދި އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލެއްވިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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އަދި މިއަދު ފެނިގެން މިދިޔައީ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ފޮނި ނަތީޖާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ މިކާމިޔާބަށްޓަކައި
ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަށާއި ،އެގްޒެކެޓިވް ޓީމް ،ބޯޑު މެންބަރުން އަދި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތު ހުސައިން މަނިކު
 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ދިވެހިބަހުގެ ކުށްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ ދިވެހި
އެތައް ބަޔަކަށް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ފެންނަ އެއްޗަކަށް ވުމާއިއެކު އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.
 ހަމަ އެއާއެކު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން ލަވައެއް ޖެހުން އެއީ ކޮންބޭފުޅެއްގެ
ޚިޔާލެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެވަގުތު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަޑު ގަދަވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އެވަގުތުކޮޅުގައި ޤުރުއާނުގެ މާނަ ޖަހާލުން ރަނގަޅު ކަމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު
 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ނިމިގެންދާއިރު ޝުކުރު އަދާކުރެވިގެންދަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން
މިހާ ފުރިހަމަކަމާއިއެކު އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ގެ ދަށުން
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އާއި އެބޭފުޅާގެ ޓީމަށް ޝުކުރު
އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީގެ ގޮތުގައި އަންހެން ބޭފުޅަކު ހުންނަވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެފަރާތުން
ކެނޑިނޭޅި ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
 )10ޖަލްސާ ނިމުން
ބޭންކް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ދައްކުވައިދެއްވާފައިވާ ލީޑަރޝިޕަށާއި ،ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގައި ބޭންކުގެ
އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހިތްވަރަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.
ކުންފުންޏެއްގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ޙިއްޞާދާރުން ކުންފުނި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅުވާ
މިސްރާބަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ،ޙިއްޞާދާރުން ބޭންކުގެ ކުރިމަގަށް ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ތަރައްޤީގެ
ފިޔަވަޅުތައް ބަލައިގަނެ ،ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ދެއްވާކަމީ ކުންފުނީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި
މެނޭޖްމަންޓަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ހިތްވަރެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުން
ކުރައްވާ އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް ދެއްވުންއެދި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ
ދެންނެވިއެވެ.
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ފާއިތުވި ދެ އަހަރު

ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ޗެއަރޕާސަން އަށް

ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް
ޗެއަރޕާސަން ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން
ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .ބޭންކުގެ އައު ބޯޑަށާއި ސީއީއޯ އަށް ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް
އެދިވަޑައިގަތުމާއިއެކު ،ބޭންކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގެން ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.
ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޚާއްސަކޮށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ،މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ ޒަމްރާ އަދި ކޮމްޕެނީ
ސެކްރެޓަރީ ސަމާހް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތައް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށްފަހު ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ  9:20ގައެވެ.
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