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ނޫސްބަޔާން
އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓުން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް އޭ.ސީ.ސީ އިން ޢާންމުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ
ުލމާތުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބައިވެރިވުން މި ޚިޔާނާތުގައިވާކަމަށް ސޯޝަލް
ރިޕޯޓްގައި ހުރި ބައެއް މަޢ ޫ
މީޑިއާގައި ވާހަކަދެކެވެމުންދާކަން މި ބޭންކަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ .ބޭންކުތެރެއިން މި މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވަނީ ކޮން
އުސޫލަކުންކަން ބަޔާންކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު މިގޮތަށް މިވާހަކަ ދެކެވޭނެ ކަމަށް މި ބޭންކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ،މިކަމާ ބެހޭ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރަމެވެ.
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ނަމުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް އެސް.އޯ.އެފް ގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ އެ ޗެކްތައް އެންޑޯރސްކޮށްގެންނެވެ .ޤާނޫން ނަންބަރު  ،16/95ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ
ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން ޗެކަކީ (މީގެތެރޭގައި ބޭންކަރސް ޗެކް ވެސް ހިމެނޭ) ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.
މިގޮތުން ޗެކް ލިބޭ ފަރާތުން ބޭންކަށް އެޗެކް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި އެހެންފަރާތަކަށް ދެވެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން އެހެންފަރާތަކަށްދީ
މިގޮތަށް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުގެކުރިން ކިތަންމެވަރަކަށްވެސް ދައުރުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުރާކަމަކީ ޗެކްލިބޭ
ފަރާތުން އެޗެކްލިބޭ އަނެއްފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އަންގާ ސޮއި ނުވަތަ އެންޑޯރސްކުރަނީ އެވެ .އަދި
ކުންފުންޏެއްނަމަ އިތުރަށް ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުޖަހަނީއެވެ .ބޭންކަށް މިފަދައިން އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ޖަމާކުރުމަށް
ގެނައުމުން ބޭންކުން ބަލަމުންއައީ އެ ޗެކްދޫކުރި އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ،
ހުއްދަދެވިފައިވާގޮތަށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމަޗެކެއްތޯއެވެ .އަދި ޗެކްޖަމާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ޗެކްގައި ފައިސާލިބޭ
ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ލިޔެވިފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެންފަރާތެއްނަމަ ،ޗެކުގެ ނުފުށުގައިވާ އެންޑޯރސްމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތޯއެވެ .މިގޮތުން އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކެއްގައި ޗެކް ދޫކުރިފަރާތުން ފުރަތަމަ ފައިސާލިބޭ ފަރާތްކަމުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ
ފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޭންކުގައި ކޮންމެހެން އެކައުންޓެއް އޮންނާކަށްވެސް ނުޖެހެއެވެ 14 .ފެބުރުވަރީ  2016ގައި އެންޑޯރސް
ކޮށްފައިވާ ޗެކްބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަންދެން ،ފެށުނީއްސުރެ ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުން އައީ މިގޮތަށެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
ބޭންކުތަކުންވެސް އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ މިގޮތަށެވެ .އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރެވުނު ޗެކްތައްވެސް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ޤާނޫނުތަކާ އަދި ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ޕްރޮސީޖަރތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ވަކި ތަފާތުކުރުމެއްނެތިއެވެ .މިބޭންކުގެ މިވީހާތަނަށް ހިންގިފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑް
ތަކުން މިކަން ރަގަޅަށް ހާމަވާނެއެވެ.

ުވލަކީ މި ޗެކްތަކަކީ ކްރޮސްކޮށްފައިވާ ޗެކްތަކެއް ކަމުގައިވާއިރު މިޗެކުތައް އެހެންފަރާތެއްގެ
ދެންކުރެވޭ އަނެއް ސ ާ
އެކައުންޓަށް (އެންޑޯރސްކޮށް ދެވުނު ނުވަތަ އެންޑޯރސީގެއެކައުންޓަށް) ޖަމާކުރެވުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ .ޗެކެއް ކްރޮސްކުރުމުން
ބޭންކުތަކުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެޗެކަކީ ނަގުދުފައިސާ ނެގޭނެ ޗެކެއް ނޫނެވެ .އެޗެކް ޖެހޭނީ އެކައުންޓަކަށް
ޖަމާކުރާށެވެ .އެހެންކަމުން އެޗެކެއް އެންޑޯރސްކުރެވިފައިވާނަމަ ޗެކްޖަމާކުރެވޭނީ އެންޑޯރސީގެ އެކައުންޓަށެވެ .ޤާނޫން
ނަންބަރު

ކރޮސްކުރުމާ ބެހޭއުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޗެކް އެއްފަރާތުން
 16/95ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ޗެކް ް

އަނެއްފަރާތަށް ނުދެވޭނެ (އެންޑޯރސް ނުކުރެވޭނެ) ޗެކެއްކަމުގައި ހަމައެކަނިވާނެ ގޮތަކީ ،އެ މާއްދާގެ ރ .ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

ކްރޮސްކުރާއިރު

”NEGOTIABLE

“NOT

މިގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮތުމެވެ.

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ނަމުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ،އެންޑޯރސް ކުރެވިގެން އެސް.އޯ.އެފް .ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ
ޗެކްތަކަކީ "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބްލް" މިގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެކްތަކެއް ނޫނެވެ.
ަނޖެހޭކަމަށް
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ބޯޑް ރިޒޮލޫޝަންގައި ޗެކެއް އެންޑޯރސްކުރުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިޗެކުތައް އެންޑޯރސްކޮށްފައިވަނީ އެންމެފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިކަމުގައިވާއިރު އެ
ޗެކުތައް އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނީ ކީއްވެތޯވެސް ސުވާލުކުރެވެއެވެ .އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ބޯޑް ރިޒޮލޫޝަން
އަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް ކުރާ އެއްޗަކަށްވާހިނދު ،އެއަކީ
އެންޑޯރސް ކުރެވިފައިވާ ޗެކްތައް ޖަމާކުރުމުގައި ބޭންކުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަދި ބެލޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އެހެނީ
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ނަމުގައި ލިބިފައިވާ ޗެކެއް އެންޑޯރސް ކުރެވިގެން އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭއިރު
ކޮންމެހެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ އެކައުންޓެއް ބޭންކުގައި އޮންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ .އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ބޯޑް
ރިޒޮލޫޝަންއެއް ވެސް ބޭންކަށް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ .ބޯޑު ރިޒޮލޫޝަންއެއް ބޭންކަށް ބޭނުންވަނީ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާއިރު ސީދާ
އެކައުންޓުތަކުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާގޮތް ބޭންކަށް ބޭނުންވާތީއެވެ .މިގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ތަފާތު
ަކން ފައިސާ ނެގޭއިރު ބޯޑު ރިޒޮލޫޝަންގައި އެ
 6އެކައުންޓް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވިފައިވެއެވެ .މިއިން އެކައުންޓ ު
އެކައުންޓަކަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ސޮޔަށް ބެލޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެކައުންޓަކާ އެއްވެސްގޮތަކަށް ނުގުޅި ޖަމާކުރެވޭ
އެންޑޯރސް ކުރެވިފައިވާ ޗެކްތައް ޖަމާކުރެވޭއިރު ،އެ ޗެކްތަކުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ އެއްވެސް އެކައުންޓެއް
ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާހިނދު ،އެ އެކައުންޓްތައް ހުޅުވާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސޮއިތަކަކަށް ،ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ
އުސޫލުގެތެރެއިން ބަލަންނުޖެހެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބޭންކުން ބަލަންޖެހެނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ކޮން އެކައުންޓް
ނަންބަރެއްކަމެއްވެސް އެ ޗެކް ޖަމާކުރާ މުއައްޒަފަކަށް ނޭގޭނެއެވެ.
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބޭންކަށް ޖަމާކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ ސުވާލު ބޭންކުން ކުރާއިރު މި ފަދަ ބޮޑު ޢަދަދުތައް
އެސް.އޯ.އެފް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނީ ކީއްވެގެންތޯވެސް ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ .މީގެ ޖަވާބުގައި
ދަންނަވަންޖެހެނީ މިހާރު މިކުރާގޮތަށް ބޭންކުތަކުން ބަލާ ސުވާލު ކުރަން ފެށުނީ މިދެންނެވި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ފަހުން
އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ހިސާބުން ،އޮކްޓޫބަރު  2014އިން ފެށިގެން

ާމލާތްތައް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ،ބޭންކުންވަނީ
ކަމުގައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ނިސްބަތުން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުގެ މުޢ ަ
އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓުތައް ވަރަށް ގާތުން މޮނިޓަރ ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން މި އެކައުންޓުތައް ވާނީ
ޤަވާއިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ،އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އަދި ކޮންމެ މަހަކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢުސޫލާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރ
ކުރެވިފައެވެ .ނޮވެމްބަރު  2014އިން ފެށިގެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ އާއި އެސް.އޯ.އެފް .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި
ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ވާނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ .މި އެކައުންޓްތަކުން
ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތައް ވާނީ ކޮންމެ ހަފުތާ އަކު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ .ބޭންކުގެ އެއްވެސް
އެކައުންޓަކުން ދެލައްކަ ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތިން ކުރެވޭ ހުރިހާބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތްތައް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް
[ތްރެޝޯލްޑް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓު] ގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ބޭންކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
މިމުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ޒިންމާތަކެއް ބޭންކުގެ
ފަރާތުން ވާނީ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައެވެ .ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް
ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓުކުރުމަކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު
 )10/2014ގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބޭންކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ .ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތް
ތަކާ ގުޅޭ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓަކީ ހަމަ އެޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން
ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ .މަނީ ލޯންޑްރިންގް އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު
 )10/2014ގެ  27ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގައި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި
ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލައި އިތުރަށް އެމަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާ
ކުރުމަކީ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ރނލް އޮޑިޓަރު ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓެއް
ބޭންކުގެ ޗީފް އިންޓަ ަ
ހިންގުމަށްފަހު ޔަގީންކަން ދީފައިވަނީ ބޭންކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާ އެއްވެސް ބާއްވަތެއްގެ
ޢަމަލެއް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ހިންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން އޮގަސްޓް  2016ގައި ފަށައިގެން
ގާތްގަޑަކަށް  5މަސްދުވަސްވަންދެން

އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯން ދޫކުރުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ

ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭ (ބޭންކުގެ ޕޮރޮސެސްތަކާއި ސިސްޓަމްސް ތައް ހިމެނޭގޮތުން) އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް އޮޑިޓެއްކުރިއެވެ .ބޭންކު
ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރި މި އޮޑިޓްގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ
މުޢާމަލާތްތައްވެސް ބެލިފައިވެއެވެ .އަދި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް އިން އޮކްޓޫބަރ  2017ގައި ފަށައިގެން
ގާތްގަޑަކަށް  9މަސްދުވަސްވަންދެން މަނީލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭންކުގައި
ޢަމަލުކުރާގޮތް ބެލުމަށް އޮޑިޓެއް ކޮށްފައިވެއެވެ .މިއިން އެއްވެސް އޮޑިޓަކުން ބޭންކުން މި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނާއި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެއެވެ .އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ
މަޢުލޫމާތެއް މި ބޭންކުންދަނީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ދެމުންނެވެ .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ޚާއްޞަ

އޮޑިޓަކަށް ބޭނުންވެގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައި އެ އޮފީހަށް ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެސް.އޯ.އެފް ގެ އެކައުންޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ .މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރެފައިވަނީ  04ފެބުރުއަރީ  2016ގައެވެ .މި ބޭންކްގެ ފ.ނިލަންދޫ
ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ އަކަށް ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އަބްދުލްކަރީމް މި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ ވެސް މިދެންނެވި
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރުމުގެ ފަހުންނެވެ.
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙްޤީޤް ތަކަށް ކުރިޔަށްއޮތްތާގައިވެސް މި ބޭންކުގެ ފުރިހަމަ
އެއްބާރުލުން ދޭނަމެވެ .އަދި މިބޭންކުން އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތަޙްޤީޤްކޮށް މި ބޭންކުގެ ބައިވެރިވުން މި
ޚިޔާނާތުގައިވާކަމަށް ދެކެވޭވާހަކައަށް ނިމުމެއް އައުމެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ  99.5%ދިވެހިން މަސައްކަތްކުރާ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ މުއައްސަސާއެކެވެ.
ުރހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި ބޭންކުގައި
ބޭންކުން ހިންގާފައިވާ ސްޓާފް ސާރވޭތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ގާތްގަޑަކަށް ހ ި
މަސައްކަތްކުރަން ފަޚުރުވެރި ވެއެވެ .ނަޒާހަތްތެރި ކަމަކީ ބޭންކުގެ އެންމެ އިސް އަދި އެންމެ މުހިންމު އަސާސް އެވެ .ބޭންކުގެ
ބޯޑާއި މެނޭޖްމެންޓުން އަބަދުވެސް ބާރުއަޅަނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު އެންމެ މަތީދަރަޖައިގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ.
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ތުހުމަތުތަކުން ބޭންކުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅި ބޭންކުން އެބަޔަކަށް ބަރޯސާވާ ބައިނަލް
އަޤުވާމީ ބޭންކުތަކުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި އޭގެސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަށް ކުރައްވާ ހުރިހާ
ރައްޔިތުންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެއެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަޑުތަކަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އާއި އެކު މިނިވަން
އޮޑިޓްތަކާއެކު ހިންގަމުން އަންނަ ބޭންކެކެވެ .މި ބޭންކަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކަށްވެފައި ،ސަރުކާރުން ބޭންކުގެ
އކި ފޯރަމްތަކުގައި ދެކެވޭވާހަކަތައް ބޭންކަށް އަމާޒުކުރެވޭކަ ް
ނ
ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާއިރު ،ބައެއްފަހަރު ެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް އިރެއްގައި އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފައިސާ ގެ
މުޢާމަލާތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ހިންގިޔަ ނުދޭނެކަމަށާއި އަބަދުވެސް މި ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ
އެއްގޮތަށް އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިފުރުސަތުގައި ދެމެވެ.
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