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  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 
  :ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް 

  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ އޮފް މޯލްޑިވްސްބޭންކް 
  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007

  AR11/2008:  ރިޕޯޓް ނަންބަރު

  

 

) އެލް.އެމް.ބީ(ދަށުން ކުރެވުނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ  ގެ )2007/04(މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު 
އެލްއަށާއި، .އެމް.އެޅުމަށްޓަކައި ބީ ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު 2007ގެ 

  . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ އެކަންކަންހުށަހަޅައި، އަދި  އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަމުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރާ ބޭންކެއްމިބޭންކީަކ 
ހެޔޮގޮތުގައި ބޭންކުގެ  ،މިމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކޮށް މިއީ ،އޮތޯރިޓީއިން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ތަބާވޭތޯ ބަލާ ބޭންކެއްކަމުން

އަދި މިރިޕޯޓަްގއި  .ގުޅެފައިވާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގަވަރނަންސް އޮޑިޓެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެހިންގުން ގެން
މިއޮޑިޓްގައި  ،މެނޭޖްމަންޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ބޭންކުގެފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

  . ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ބޭންކުގެ އެހީތެރިވެދެއްވި

ގެ  2008ވަނައަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކާއި އަދި  2007ގޮތެއްގައި  މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު
ކަމަށްވާތީ ލޯނު ދޫކުރުމުގެ  މަސައްކަތަކީ ލޯނު ދޫކުރުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭންކުގެ. ފައިވާނެއެވެލެވިމައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާ

ގޮތާއި ބޭންކުގެ ލޯނުގެ ހިސާބުތައް ގެންގުޅެފައިވާ ގޮތާއި، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިފައިވާ  ،މަސައްކަތް ހިނގާގޮތާއި
  . ދެވިފައިވާނެ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެސަމާލުކަމެއް ޞަގޮތާމެދު ޚާއްހިންގުން ރޭވިފައިވާ 

އަދި އޮޑިޓުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ވީވަރަކުން ނުހިމަނައި، ބޭންކުން ޚިދްމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް  މިވަނީ މިރިޕޯޓް ެއކުލަވާލާފައި
މައްސަލަ  ނަމަވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ .ހާމަނުކޮށެވެކުރުކްޮށ ޚުލާސާއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ތަފްޞީލު ކަންތައްތައްވެސް ވަރަށް 

ޙިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމުަގއި  އިމިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ތަފްޞީލު ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށާއި، މިމަޢުލޫމާތު ބޭންކާ ލިޔެވިފައިވަނީ
ކުރެވިފައިވާނީވެސް އޭގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ބޮޑުވެފައި  ނަންތައް ފާހަގަ އަދި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މަދު. ފާހަގަ ކުރަމެވެ

  . ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ބާވަތުގެ މައްޗަށް ބެލިގްެނ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
  

ގައި  www.audit.gov.mvމިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 
  .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ

  
  
  
އަދި އާންމުކޮށް ޙިއްސާ ވިއްކައިގެން  ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އެންމެ ގިނަ ޙިއްސާ އޮވެގެން 1982އެލް އަކީ .އެމް.ބީ

ެސް ހިނގަމުން އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްދީފައިވާ އަދި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޚިދްމަތްތަކްެއ މިހާރުވ

 ފުތަޢާރަ.1
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ގެން ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މިބޭންކަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ގޮފިތަކެއް ހުޅުވައި. ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިވެހި ހަމައެކަނި ބޭންކެވެ
ބޭންކުގެ ޚިދްމަތް ލިބޭނެގޮތް ވަރަށް  ޖެހި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކޮށްގެންމީގެ އިތުރުން ބޭންކަށް ދާންނު. ފުޅާކޮށް ކުރާ ބޭންކެވެ

އެމް ގެ ޚިދްމަތް ތަޢާރަފުކޮށް .ޓީ.އޭއި ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގަ މެޝިނުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ،މަޤުބޫލުކަމާއިއެކު ހަމަޖައްސައިދީ
ނުލައި ތަކެއްޗާއި ޚިދްމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރާއްޖެއަށް  އިޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ނަގުދު ފައިސާ އާއަދި އާލާކޮށް، 

ވެސް ތަޢާރަފުކޮށް ރެވޭ ކްރެޑިޓް ކާޑުނަށް ބޭނުންކުތަޢާރަފު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އަދި އަމިއްލަ މީހުން
ތަރައްޤީގެ  ކުރިމަގުގައިވެސްހެޔޮގޮތުގައި ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ހިންގައިފިނަމަ އްކަމާއި، ފުޅާކުރަމުން ގެންދާ ބޭންކެ އެމަސައްކަތްވެސް

  .އޮތް ބޭންކެކެވެހުޅުވިފައި  ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތު
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 ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތައް  )2.1

ާހަގަ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދޫކުރުމާއި، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފ
މިކަންކަން ވަކިވަކިން ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީ ލޯނުދޫކުރުމުގައި . ކަންކަން ތިރީގައި ޚުލާސާ ކޮށްލާފައި އެވަނީއެވެކުރެވޭ އާދަޔާ ޚިލާފު 
ފައިވާތީއާއި، މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަށަގެންނުފޫޒު ފޯރުވުން  މަޤާމުގެ ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި
ޚިލާފު ޞައްޙަނޫން ލިޔުންތައް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބޭންކުން  އިމާއި، ހަޤީޤަތާމިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވު

އަދި ބޭންކެއް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުން ފަދަ ކަންކަން ވަރަށް އާންމުވެފައިވާތީ  އޮޅުވާލުމާއި
  . އެކަންކަމާ މެދު އަވަސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ

މުގެ ގޮތުން ނުފޫޒުގަދަ މަަދު ފަރާތްތަކަކަށް ބޭންކުން ދެވެންހުރި އަދި ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާ، ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި މަޤާ
ނުހިންގޭނެކަމީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ވަރަށް ހިތިކޮށް ތަޖުރިބާ  ހުރިހާ ލޯނުގެ ބޮޑުބައެއް ދޫކޮށްގެން އެދެވޭގޮތެއްގައި ބޭންކް

  .ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަހަށް ައޅުއްވައި އެކަން ސީދާ ކުރުވުމަށްޓަކައެވެމެދުވެސް ހަރުދަނާ އިއެކަމާ ށްކުރެވިފައިވާ ޙަޤީޤަތެއްކަން ޤަބޫލުކޮ

 ބޭންކުގައި ކުރު:  ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދަން ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ބޭނުންވޭ .ހ
ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި، ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ޔާއި ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިހުރި އްމުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގަ
ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށާއި، ޢިމާރާތް ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ލޯނު  ހުޅުވައިދިނުމަށް ބޭންކުން) ސީ.އެލް(ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް 

، ނައިސް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީމެއްށާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ހުއްޓުދިނުމަށް ވަޢުދުވެ ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކުރަން ފަ

ވަރަށް އަވަހަށް ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދައިގެން ކަމުގައި  ނީއަދި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލޯނު ދޫކުރެވޭ
ވާ ލޯނުތައް ބަރާބަރަށް އަނބުރާ އޮތީ މިހާރު ދޫކޮށްފައި އަދި މިގޮތަށް އެންމެ އަވަހަށް ފައިސާ ހޯދެން. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބޭންކަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން މިވަރަށް މިވަގުތު އިޙްސާސްކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި 
އިވާތީ އާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބޭންކް ބައެއް ލޯނުތަކަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބި ތާށިވެފަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  2008އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި 
އެފައިސާވެސް ބަޖެޓް  ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ނަމުގައިޓްރެޜަރީ ބިލްގައި އިންވެސްޓް  ،ފޫބްެއދުމަށްޓަކައި އަތުލެއްވުމުންނާއި

  .ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނެގުމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ބިލިއަން  8.14ވިފައިވާ ޖުމުލަ ގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެ 2008 ޑިސެމްބަރ 31ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 
ނުވަތަ ބޮޑުބައި  ،%60އާދެ ، )މިލިއަން ޑޮލަރު 379(ބިލިއަން ރުފިޔާ  4.866ތެރެއިން ) މިލިއަން ޑޮލަރު 633(ރުފިޔާގެ 

ބައެއް  ،މީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި .ގްރޫޕަކަށެވެ 12ދޫކޮށްފައިވަނީ 
ކަމުގައި ފާހަގަ  ތީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކުން ލޯނު ނެގި

  .ކުރަމެވެ

  

ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައްއޮޑިޓްކުރުމުގައި. 2  
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 ވަނަ އަހަރު 2008: ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި، ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރެވި، ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެފައިވޭ ލޯނު ދޫކުރުމުގައި   .ށ
ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ނިމުނުއިރު

ކަމަށް ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވިގެން ކޮސިޔާސީ މުހިންމުކަމަށް ބެލެވިގެންނާއި ނުފޫޒާއި ބާރުވެރި
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ންގެ ތެރޭގައި ގެ ވެރިގިނަ ގްރޫޕް ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން 12ބޭންކުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިވަގުތު މިހެން މިދެންނެވީ   
 ،ވަޒީރުންނާއި 3ދައުލަތުގެ  ،ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރަކާއި ،ނާއިބު ޒަޢީމުންނާއި 3ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 

ބަރުންނާއި އަދި މިފަރާތްތަކާއި ތިމާގެކަމާއި މްމެ 4 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
 އަދި މީގެ. ކުންފުނިވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭތީއެވެ 2ވާ ޙިއްސާސަރުކާރު  ،ވިޔަފާރީގެގޮތުން ވަރަށް ގާތް ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކިާއ

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެން ބޭންކުތަކުންވެސް ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގާފައިވާކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި  ތެރެއިން
  .ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވާ ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެ ކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭތީއެވެ

މުތަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ޤާން މިފަދަ މަބޭފުޅުފަށާފައިވަނީ މިލޯނު ދޫކުރަންފުރަތަމަ ލްޑިވްސް އިން މި ގްރޫޕްތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯ  
އް އެކުލެވިގެންވާ ކަމުގައި ފިއްތުންތަ މާއިވިސްނު އި ދެންނެވިމަތީގަކުރިން ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުގެ ލޯނުތައް ދޫކޮށް ހިންގުމުގައި 

  . ދޭހަވެއެވެ

މިލިއަން  577ކޮށްފައިވާ ދޫ އަށް ސަލްޓަންސް ގްރޫޕްތެރެއިން އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ  ލޯނުތަކުގެ މި
  މިލިއަން ރުފިޔާ  459އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފުނައްޑޫ ގްރޫޕް ލޯނުތަކާއި ގެ ) މިލިއަން ޑޮލަރު 45(ރުފިޔާ 

ގެ ވެރިޔަކީ ފުނައްޑޫ ގްރޫޕް .ވެލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ގްރޫޕެއާއި އެއްމި ދެ ގްރޫޕަކީ . ލޯނުތަކެވެގެ ) މިލިއަން ޑަޮލަރު 36(
 ގެބު ޒައީމެއް އަދި ރައްޔިތުންއިސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނާ ސަރުކާރުގެ އިސް ވަޒީރެއް އަދި ފާއިތުވިއިއްތިފާގަކުން ނަމަވެސް 
މިފަރާތާއި އާއިލީގޮތުން ވަރަށް ވެސް ވެރިންނަކީ ޕުގެގްރޫ ސްސަލްޓަން .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ މެމްބަރެއްމަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި 

   .ގާތް ބޭފުޅުންނެވެ

ގެ ލޯނު ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމާއި މިއީ ބޭންކުގެ ) މިލިއަން ޑޮލަރު 81(ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.036ލަ މި ދެ ގްރޫޕަށް ޖުމު
ނުބަހައި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް  މާލާއި، ހިއްސާދާރުންނަށްގޮތުގައި ބަލާ ބޭންކުގެ ރައުސުލް ގެ" އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް"

ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ކަމާއި، ބޭންކުން %75ވްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާގެ ރިޒާބަހައްޓާފައިހުރި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ފައިދާ އާއި 
ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ކަމުގައި ވަރަށް އި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގަ، އިއްޔާއެލޯނުތައް ދޫކުރުމަުގ ކަމާއި، %13ލޯނުގެ 

  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 31  ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް  ގްރޫޕަށް ރޫޕާއި، ފުނައްޑޫސް ގްސަލްޓަންހަމައަށް  އިއާ 2008ޑިސެމްބަރ
 "ސްއެސެޓްނޮން ޕަރފޯމިން "ލޯނުތައް މިހާރު ހުރީ ދުައރުނުވާ  ވުމުން، މިދުވަހަށްވުރެން އިތުރު 90ލިބޭތާ ބުރާ ނުނއަ
)NPA( ައެވެގެ ގޮތުގައި ހިމެނި އެއަށް ފައިސާ ނުލިބިފ. 

 ް23.5ދެވިފައިވާ  އް ހަދަންރިޒޯޓެ ހިމެނޭ މިގްރޫޕްގައި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވެނީދެވިފައިވާ  ފުނައްޑޫ ގްރޫޕަށ 
ދޫކުރިއިރު  ރަށް ގައި ބީލަމުން 2007އޮކްޓޯބަރ  04މިލިޔްަނ ޑޮލަރު ދެވިފައިވަނީ  15މީގެ ތެރެއިން  .ވެޑޮލަރެމިލިޔަން 

 2008މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވަނީ ޖުލައި  8.5އިތުރު އަދި  .އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެގެ އެނދު 100އަޅަން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ 
މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ހުއްދަކޮށްފައިވަނީ އެނދުގެ  8.5ނަމަވެސް މި  .ގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށެވެއެނދު 94 އިތުރު ގައި

މަސް ދުވަސް ފަހުން،  4ލޯނު ދޫކުރިތާ ބޭންކުން  ވެސް ނުދެނީސްކަމާއި،ން ހުއްދަރިޒަމް މިނިސްޓްރީޢަދަދު އިތުރު ކުރަން ޓޫ
ހުއްދައެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހަދަން " ސްޓްރަކްޗަރ"ދެންނެވި ކޮޓަރިތަކުގެ މިގައި  2008ނޮވެމްބަރ  5
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ކޮޓަރި އެއްގޮތަށް ނިންމައި ރިޒޯޓް ހިންގަން ނުފަށަނީސް  އިބީލަމާމިގޮތަށް ބީލަމުންނަގާ ރަށެއް  ،މާއިދޫކޮށްފައިވާކަ
ނުވާނެތޯއާއި، ޚިލާފު އިބިޑް ޑޮކިއުމަންޓާދެވިގެން ވެދާނެތޯއާއި، އެކަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ހުއްދައިތުރުކުރަން 

 . ސުވާލު އުފެދޭ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ ނޫންތޯގެ ތެރެއިން ނުފޫޒުސިޔާސީ ބާރާއި  މިހުއްދަ ދެވިފައިމިވަނީ

ފައިސާ ދޫކުރަން އެއްބަސްވެފައިއޮތީ މަސައްކަތް ހިނގާ މިންވަރު ބަލާފައި އިމާރާތް ކުރަން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު  23.5
މާރާތް ކުރާ އި ނަމަވެސް .ނެވެއިމާރާތްކުރުން ނިމެމުންދާ ނިސްބަތުން ކުންފުނިން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

މި . ކުންފުންޏެކެވެއާއިލާގެ ކިޔާ " ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަޑި ކޮންސްޓްރަކްޝަން"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިއޮތީ 
ހުސް އިންވޮއިސް ކުރި މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ތަފްޞީލެއް ހިމަނާފައިނުވާ ކުންފުނިން ފައިސާ ނަގަން ބޭންކަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 

 އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ކްުނފުނީގެ ހިންގާގޮތް ދައްކައިގެންމަސައްކަތް  ފައިސާ ދޫކުރަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން. ތަކެކެވެ
  . އެކައުންޓަށެވެ ދޫކުރި ކުންފުނީގެބޭންކުން ލޯނު ބަދަލުގައި 

މިލިޔަން ޑޮލަރު ނަގާފައިވަނީ ބޭންކުން  8.5 ގައިވާ ޢަދަދަށް ވުރެން އިތުރަށް ކޮޓަރި އަޅަން ދޫކުރިބީލަމުމީގެ ތެރެއިން 
މިހެން މިދެންނެވީ . ކުރެވެއެވެޚިލާފުގޮތަކަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ވަރަށް ތަފާތު އާދަޔާ އިދޫކުރާ އެހެން ލޯނު ފައިސާ ނަގާގޮތާ

އިލާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތްކޮށް އިންވޮއިސްކުރާ އާޓޫރިޒަމް މިިނސްޓްރީއިން ހުއްދަވެސް ނުދެނީސް، 
 ހެންހުރިހާ ފައިާސ އަދި .ވާތީއެވެބޭންކުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައި ގޮތް ބެލުމެއްނެތިނުހިނގާނގާގޮތަށް ރޭވިގެން، މަސައްކަތް ހި

އި ގަ އޮކްޓޯބަރ އޮގަސްޓް، ސެޕްޓެމްބަރ، އަދި، ގެ ޖުލައި 2008 ނަގުދުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގައި އުޅޭ ބިދޭސީ ބަޔަކުލައްވައި
 .މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަކަށް ކަމުގައިވާތީއެވެއިއެފައިސާ ހޭދަކުރެވުުނ ގޮތާ ،ނިންމައިގެންކަމުގައި ވާތީނަގައި 

މިލިޔަން ޑޮލަރު  15ލޯނު ގެ ތެރެއިން މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ  23.5ހެދުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ  ޓްޒޯރިމިމީގެ އިތުރުން 
އަދި ލޯނު ހޯދުމަށް ބޭންކާއި ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް  .އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައެވެ ވެރިޔާގެ ފުނައްޑޫ ގްރޫޕްގެދޫކުރެވިފައިވަނީ 

 ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ ތާނގައި މިލޯނުވަނީވަނަ އަހަރު މެދްެއހާ 2008ވެސް ނަމަ. ހިންގާފަައިވަނީވެސް އެފަރާތުންނެވެ
ދޭހަނުވާ  ކަންކުރެވިފައިވާތެރިރައްކާ ރަނގަޅަށް ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ޙައްޤުތައް އިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިކަމަށާއި، މިބަދަލާ

 .  ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 ްލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ  ޑޮލަރ ގެ.އެސް.މިލިޔަން ޔޫ 14.4 ގައި 2007ޖުލައި  15 ގަންނަންލޯންޗް ދެ ގްރޫޕަށް  ސްސަލްޓަނ
ބަލަންޖެހޭ ހޯދާ އި، ކަންކަމަށް ބެލެވިގެންކަމަށާ އެހެން ކަމަށާއި، މިލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ފީސިބިލިޓީއަށްވުރެން ބޮޑަށް

ގަތް އަގުކަމުގައި ތައް ކަމަށާއި، ލޯންޗްލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުކޮށްކަމަށާއި، އިންޝުއަރެންސް ވެލިއުއަށް ރަހުނު އަގުކޮށްފައިވާ 
ފީހުގެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް މިއޮ ކަމުގައިމިލިޔަން ޑޮލަރު 1.47ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން 

 .ކުރެވިފައިވާނެއެވެގައި ފާހަގަ ) AR7/2008(ސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރވިސަ

  

  

  

  



7 
 

އޭ އިން .އެމް.އެމް: މިންގަނޑުތަކަށްވުރެން އިތުރަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ  އޭ އިން ހުއްދަކުރާ.އެމް.އެމް  .ނ
ޖުމުލަ އެއްވެސް ހިނދެއްގައި ބޭންކުގެ  ލޯނުތަކުގެހުރި ހުރިހާ ފައިގެންގުޅޭ މިންގަނޑަކީ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް ދޫކުރެވި

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ނުބަހައި ބޭންކުގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާއާއި، ، ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލާއި" (އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް"
އަދި . ދޫކުރުމެވެއަށްވުރެން އިތުރުނުވާ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން ލޯނު 40%ގެ ) ބޭންކުން އުފައްދާފައިވާ ރިޒާވްތަކުގެ ޖުމްލަ

އަންއިމްޕެއަރޑް "އަގުބޮޑު ރަހުނު ބަހައްޓާފައިވިއަސް  ،ފަރާތަކަށް އެއްމީގެއިތުރުން އެއްވެސް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް 
  .ބެހެއްޓުމެވެވަރަކަށް މިންގެ މިންވަރު އިތުރުނުވާނެ އަށްވުރެން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު 15%" ކެޕިޓަލްގެ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި  އިގެ މްިނގަނޑުތަކާއޭ.އެމް.ގޮތްގޮތުން އެމް ށް، އެކިމިންވަރަ ދުވަސްވަރު، އެކި އެކި، އްނަމަވެސް އެކި ލޯނުތަ
މުޅި ގްރޫޕަށް ދެވިފައިވާ ލޯނުގެ ޢަދަދު  ބަލާލާއިރުމީގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި ލޯނުތަކަށް ވަކިވަކިން . ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

އާއި،  )%41.5(އެކަނި  ގްރޫޕް ސްންސަލްޓައާއި  (%48.8)ސަންޓްރެވަލް ގްރޫޕް ތިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވީެނ އަށްވުރެން މަ %40
ބޭންކުން ދޫކޮށްފައި މިހާރު ނަމަވެްސ  .ދެ ގްރޫޕް އެކުގައެވެ އެ (%75)އެއްކޮށްލުމުން  ފުނައްޑޫ ގްރޫޕް އިއާ ޕްސަލްޓަންސް ގްރޫ
. ޚިލާފުވެފައިވާ ލޯނުތަކެކެވެ އިއޭގެ މިންގަނޑުތަކާ.އެމް.ޙަޤީޤަތުގައި އެމް ލޯނަކީވެސް ލޯނުގެ ތެރެއިން ގިނަ 12އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގައި ކުންފުނިތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ރޭވިފައިވާ ޢާއިލީ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން މިކުންފުނިތަކަކީ ޤާނޫނީގޮތުން 
ކޮންޓްރޯލް ކުރާގޮތުން  ވަކި ނަންތަކެއްގައި ހިންގި ނަމަވެސް އެކުންފުނިތައް ހިންގާގޮތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ނިންމުންތައް ތަފާތު

އަސަރު  ނޭދެވޭ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރެވި ބޭންކަށް އޭގެ" އިކޮނޮމިކް އެންޓިޓީ"ހިމެނޭ އެއް  އެއްކުންފުނިތަކެއްއެއީ ހަމައެއްބައެއްގެ 
  . ފޯރާނެތީއެވެ

މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅަނީ ބޭންކުގައި އޭ އިން މިފަދަ .އެމް.ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުން އެމް
ފަރުދެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ ވިޔަފާރިއަށް  އި، ބޭންކުން ލޯނު ަނގާ އެއްވެސްފައިސާ ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ޙިމާޔަތްކުރުމަށާ

ފަރާތްތަކުންވެސް  އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ. ސަބަބުން ބޭންކަށް އެއްވެސް ލޮޅުމެއް އަޔަނުދިނުމަށެވެ ހީނަރުކަމެއްގެއަތުވެދާނެ 
ނޫނީ ބޭންކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެހެން މީހުންގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި އެފަރާތްތަކަށް އޮބިއޮންނަވަރްަށ 

އް ނިޒާމާއި އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަވުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މާލީ މެދު ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލު ކުރުއިފުޅާނުކުރުމާ
  .ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެއިމުކޮށް ޤާއުލެއް ޙަހިންގޭނެ ހަމަހިމޭން އޮމާން މާ

ފާހަގަ ގޮސްފައިވާ ކަމުގައި  ނަޅައިފަހައިންތައް ލުތަކާއި ޞޫމިއު ބޭންކުން ދޫކުރެވިފައިހުރި ބޮޑެތި ހުރިހާ ލޯނެއްހެންނަމަވެސް 
   -:މިކަން މިގޮތަށް ހިންގަނީ  ކުރެވޭކަމާއި

 ްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް މިފަދަ މިންގަނޑުތަކުން ޙާޞިލް މަންޓްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއިއެކުބޭންކުގެ މެނޭޖ
 ،ހޯދައިގެންނާއި މިންގަނޑުތަކުން ރެކެވޭނެ ގޮތްތައް ބޭންކުން ރާވައި ސަމާލުވުމަށް ވުރެން ބޮޑަށް މި

 ުލޯނުގެ ބަދަލުގައި ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ  ދެއްގައިނހި ން އަދި އެކަމަށް ދަތިވެއްޖެލޯނު އިތުރުކުރަން އެދުމ
 ، ދޫކޮށްގެންނާއި" އޯވަރޑްރާފްޓް"އޮންނަ އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން  ބޯޑުން ދޫކޮށްފައި

 ާއި އަޅާކިޔާއިރު ބޭންކުން ލޯނުދިނުމަށް ރަހުނުކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ގޮތްގޮތަށް ބޮޑު އަގުގައި ރަހުނު އަގުކޮށްގެން އެފަދަ އަގުތަކ
 އަދި  ،ދެވޭ ލޯނު ބޮޑުނޫންކަމަށް ދައްކައިގެންނާއި

  ިއިތުރަށް އޯވަރޑްރާފްޓަށް ދޫކުރާ މަސްދުވަހެއްގެ އެކި ހިސާބުގައި ޢަދަދަށްވުރެން  ހުއްދަކުރެވިފައިވާއޯވަރޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައ
މަސް ނިމި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދާއިރު އޯވަރޑްރާފްޓާއި ލޯނުގެ  ،ނަމަވެސް ފައިސާ އިތުރަށް ދޫކުރި

އެއްގޮތަކަށްވެސް  ބޭންކުން ،ޢަދަދުތައް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް އަކުރުން އަކުރަށް ބަލައިގެން ތިރިކުރުން ފަދަ
  .ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ
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ބަލަހައްޓާ ހިންގުމަކީ މަކަރާ ހީލަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ  ހިސާބު މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ރާ މިބާވަތުގެ ކަންކަމަކީ އަދިބޭންކުން ކު
 ގައި ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، މިކަންކަން ނުހިންގޭ ގޮތަށް ބްޭނކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގެވުން މުހިންމު ކަމު

  .މެވެފާހަގަކޮށްލަ

 ،ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ބޮޑެތި ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ލޯނު ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް މަދު ފައިސާއެއް ނޫނީ ނުލައްވައި
 އްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި،ކުރަފުޅާ ނޯންނަ ވަރަށް ވިޔަފާރިއިސާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން އޮބިހަމައެކަނި ބޭންކުގައި ހުންނަ ފަ

ވަރުގެ ބޮޑެތި ކުލި ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރައްވަން ކުޅަދާނަނުވާވަރުގެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ރަށްތައް ެދކޮޅުނުޖެހޭ
އް މިއީ ވިޔަފާރިތަ. ބީލަމުން ނަންގަވައިގެން އުޅުއްވުމުން ދިމާވާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 ތައް ގެންދިއުން ނުވަތަމަސައްކަތް ބާރަށްފުޅާ ކުރެވެންހުރި މިންވަރަށްވުރެން ބޮޑަށް، އަދި މަސައްކަތް ގެންދެވޭ ދުވެއްޔަށްވުރެން 
  .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެކަމުގައި " އޯވަރ ޓްރޭޑިންގ"

މުޅި ޕްރެޮޖކްޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާ ބޭންކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫނުކުރުމާއި، އެކަށީގެންވާ  ހިންގުމަށާއި" އޯވަރ ޓްރޭޑިންގ"
އެކަނި ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް " ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް"އެއް ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ  ،ވަރަށް ކެޕިޓަލްނުލައި

މިއީ ލޯނު ހުއްދަކުރުމުގައި ބޭންކުން ބަލާ  ކަމެއްކަމަށާއި، ތެރިނު ދޫކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާހަދަން ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުން ލޯ
މެދު ހަރުދަނާ އުޞޫލުތައް ބޭންކް އޮފް އިމިފަދަ ކަންކަމާ ކަމަށާއި،އެއް " ކްރެޑިޓް އިވެލުއޭޝަން"ޗެކްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު 

މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔޭގައި ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކަކީ  ،ކަމުގައި ދަންނަވައިމޯލްޑިވްސް ގައި ވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށްވުރެން މާބޮޑެތި ބޭންކުތަކުންވެސް މިފަދަ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަަކަށް ދޭންވީ ސަމާލުކަން ނުދޭތީ 

ވެސް ބަރީއަ  ންކަމުން އަތުވެދެާނ ލޮޅުންތަކުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްމިފަދަ ކަ ،ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއްކަމަށާއި
  .ފާހަގަކޮށްލަމެވެވެސް ކަމުގައިއެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނީ ބޭންކުންމިހާރުވެސް ކަމާއި، ނުވާނެ
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ބޭންކުން ދޫކުރެވިފައި މިވަގުތު ހުރި  :އިތުރުކޮށްދިނުން އާންމުވެފައިވޭ ަދާކުރަމުން ނުގެންދާ ބައެއް ލޯނަށް މުއްދަތު ބަރާބަރަށް އ  .ރ
ސްޓަށްވާ ފައިސާވެސް ޓްރެގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ އިން" ގްރޭސް ޕީރިއަޑް"އެންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލޯނަށް 

ސްޓްގެ ގޮތުގައި ށަންޖެހުމުންވެސް ލޯނާއި އިންޓްރެފަބަރާބަރަށް ނުދައްކާ ކަމަށާއި، ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ނިމި ލޯނު އަދާކުރަން 
  . ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާވެސް ބަރާބަރަށް އަނބުރާ ނުދައްކާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 ،ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް" ދައުރުނުވާ ލޯނު"އޭގެ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާގޮތުން .އެމް.މިގޮތުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކޮންމެ ލޯނަކީ އެމް
 ގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ، އެލޯނުތަކަށް" NPA"ނުވަތަ " ނަންޕަރފޯމިންގ އެސެޓްސް"ވަކިން  އިއެފަދަ ލޯނުތައް އެހެން ލޯނުތަކާ

އެ މަސައްކަތުން  ،ކުރަންޖެހޭތީވެޚާއްޞަގޮތަކަށް  ތައްވަކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް، އަދި އެފަދަ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ފައިވާކަން ކޮށްއަދި އެފަދަ ލޯނުތައް ވަންހަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ކޮށްގެން ނުވާނެ ބައެއް ކަންކަން ރެކި 

  - :ކުރެވޭ ކަންކަމަކީ މީގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަ. ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  ާވެސްދުވަސްވުމުން ކޮންމެ ލޯނެއް 90ލޯނު ބަރާބަރަށް ނުދައްކާތ NPA ެދުވަސް ހަމަވުމުގެ  90 ،ގެ ގޮތުގައި ގުނަންޖެހޭތީވ
ޖެހިގެން އަންނަ  ،ވެއްދުމަށްފަހު ފައިސާ ދައްކާލިކަމަށް ހިސާބުތަކަށްއެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން  ކުރިން ދެތިން ދުވަސް

ފައިސާ "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް  90ކަނޑައެޅިފައިވާ ، ދެތިންދުވަހު ތެރޭގައި އެކައުންޓުން އެފައިސާ ނަގާފައިވެސް
  އަދި ، ކަމުގައި ހިސާބުތައް ހަމަޖެއްސުން" ދައްކާފައިވާ

 ްގެ ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް " ރީސްކެޑިއުލް"ނުވަތަ " ނެގޯސިއޭޝަންރީ"ކަމުންނުދާ ލޯނެއް ދައްކަން ބަރާބަރްަށ ފައިސާ ދައ
މީގެ ތެރޭގައި ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ  .ކުރުން ހިމެނެއެވެ" ކެޕިޓަލައިޒް"މާއި އިންޓްރެސްޓް ހަމަޖައްސައިދިނު ހެން ލޯނެއްއެ

 .ބޮޑެތި ލޯނުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ލޯނު ހިމެނޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ދޫކުރެވޭލޯނުގެ ގޮތުގައި  : ރަހުނު ބެހެއްޓޭ ކަމަކަށް ނުފެނޭމިންވަރަށް  ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ    .ބ
ވަރަށް ގިނައިން ވިފައި ހުންނަނީ ރަހުނު އަގު ކުރެޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، ބަހްައޓާ ރަހުނުގެ އަގު މައްޗަށް ލޯނު ނަގަން 
ކަން މީިއ މި. މަތީ އަގުތަކެއްގައެވެ ވަރަށް ގޮތްގޮތަށްއަގުކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް  ގެ ބޭނުމަށްއިންޝުއަރެންސް

ސަލާމަތުން ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ  އިތުރުން މީގެ. ކުރެވިގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ
އަގުކޮށްގެެން ނުވާނެ  ރަހުނު. ކަމުގައި ފާހަގަވެއެވެޤަބޫލުކުރާ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަާޅ ތަކެތި  ބޭންކުން ބެލުމެއްނެތިތޯވެސް ހުރި

އަގުތައް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ތަކެއްޗަށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އަގުތައް ކަނޑައެޅި ގަނީ މިކަން މިހިންގޮތްގޮތަށް ބޭންކުން 
 ޙަޤީޤަތުގައި ،ދައްކައިގެން ކަމުގައިވިޔަސް އުޒުރުއި މިފަދަ ތަކެތި އަގުކުރާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ނެތްކަމުގެ ށާކަމަވެފައިނެތް  ތަޢާރަފު

އޮއިވަރު  ކަމުގެކުރުމުގެ ވާދަވެރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައްބޮޑެތި ހަމައެކަނި ބޭންކުން ފައިސާ ހޯދައިގެން މިކަން ހިނގަނީ 
  . ބާރުކަމުންނާއި ސިޔާސީ އަދި މަޤާމާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 އޭގެ ސަބަބުންއެތަކެތި ރަހުނުކޮށްފައި ދެވޭ ލޯނުތައް ބޮޑުވުމާއި، ބައެއް ރަހުނުގެ ހަޤީޤީ މާކެޓް އަގަށްވުރެން  ނަތީޖާއަކީ
ދެކޮޅުނުޖެހޭ އަދި . ލޯނު ދޫކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް ގެއްލުންވުމެވެ މިފަދަވުމިާއ، ދޫކުރެލޯނު ތި އެކަށީގެންވާ ރަހުނު ނެ

ނުފޫޒުގެ މައްޗަށާއި ލޯނުނަގާ ފަރާތްތަކާއި ބޭންކުގެ  ސިޔާސީގޮތުން ފޯރުވޭ ނުބަލައިރަހުނުގެ ހަޤީޤީ އަގަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށާއި،
   .ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމެވެދޫކުރެވި ކޮދެމެދު އުފެދޭ ގައިގޯޅި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބެލިގެން ލޯނު  އިވެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓާ

މާއި، އެއިން ކޮންމެ އަގެއް ބިނާވެފައި ކުރެވިދާނެކަތަކެތި އަގުކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަގު އެހެނިހެންރަހުނާއި 
އިން ފެށިގެން " ސެންޓިމެންޓަލް ވެލިއު"މީގެތެރޭގައި . ދަންނަވަމެވެއި ކަމުގަކަމެއްގެ މައްޗަށް  ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާއޮންނަނީ 

ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު ފަދަ " ޕްލޭސްމަންޓް ވެލިއުރި"އާއި " އަރެންސް ވެލިއުޝުއިން"އާއި " ހިސްޓޮރިކަލް ވެލިއު" ގަތް އަގުކަމަށްވާ
ގައި " ލިއުބްލް ވެޒަމާކެޓް ރިއަލައި"ކުރަންޖެހޭނީ  އަގު ރަހުނު ނަގަން ބަހައްޓާ ލޯނުނަމަވެސް  ،ކަމަށާއިކުރެވޭ ތަކެތި އަގު 

މިއީ ލޯނު ނުދައްކައިގެން ރަހުނު ވިއްކާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެއްވެސް ދައްޗެއްނެތި މިއަގުގައި ވިއްކާލެވި  .ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
ގޮތަށް ރަހުނު އަގުކޮށްގެން ބޭނުންވަރަށް ގޮތް އިންޝުއަރެންސްގެ އަގުފަދައެހެންކަމުން . މިއަގު ލިބޭނެކަން ގައިމު ކަށަވަރު އަގެވެ

  . ދަންނަވަމެވެއޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމުގައި  އިލޯނު ދޫކުރުމަކީ މަކަރާ

 ،މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި ެވވޭ އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ މައްސަލަކަމާއި ރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް
މާކެޓް އަގުކަމުގައި ބެލެވެމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓްތަކުގެ  މިންވަރު ބޮޑުކަމުން އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ދަތިކަން އޮތް

މަތީ ކުލި ހުށަހަޅައިގެން ރަށްތަކެއް  ފައިދާވާ ވަރަށްވުރެން މާ. ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ކަމުގައި ޙަޤީޤަތާއި ޚާިލފަށް ބޮޑެތި އަގުތަކެއް
މާކެޓް "އެތައް ބަޔަކު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވަުމކީ މިރަށްތަކުގެ  ގިނަ މާދޫކުރާ ރަށްތަކަށްވުރެން އަދި  ،ބީލަމުން ނެގުމަކީ

ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2004ދަތިކަމާއި، މައްޗަށްދިއުން ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން  "ވެލިއު ބްލްޒަރިއަލައި
 ތިން ހަތަރުހުޅުވިފައިވަނީ އެންމެ  ނިމި ރަށުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހަދާ ވަރަކަށް 70ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު  ކުރުމަށް ތަރައްޤީ

  .ދޭހަވެއެވެމިކަން ރަނގަޅަށް ބަލާލުމުން  ވާ ގޮތްފައިސާ ހޯދާފައި ހަދަން ރަށްތައްމި ރަށްކަމާއި، 
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ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު ބޭންކުން  : ވޭކުރެއިތުރު މުއްދަތު ކޮށްދޫ ވުރެން އިތުރަށް ފައިސާ ހުއްދަކުރާ ވަރަށް އަށް" އޯވަރޑްރާފްޓް"  .ޅ
 .ށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި އޯވަރޑްރާފްޓް ހިމެނޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގްރޫޕަ 11ތެރެއިން  ގެގްރޫޕް 12ޑު އެންމެ ބޮ

 ފައިސާ ދޫކުރާކަމަށާއި، ބައެއް ގްރޫޕަށްއިތުރަށް އެއަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެން  އަދި ިމހުރިހާ އޯވަރޑްރާފްޓަކަށްމެ
މިހުރިހާ ގްރޫޕްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  ކަމާއި،ާވ އިދޫކުރެވިފައިތުރަށް ފައިސާ ގުނައެއް  އެތައްޢަދަދަށް ވުރެން  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

 ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި ނުދެއްކުމުން އޭގެ ން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިއޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ ދައްކަ
އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ . ކުރެވެއެވެއިތުރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަ

ގެ އެކައުންޓްތަކުން ތަކުދޫކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ގްރޫޕްއޯވަރޑްރާފްޓް . ކުރެވެއެވެފަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ
    .މިކަން ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ

މިހެން މިދެންނެވީ އެފަދަ ، ކަމާއިއޮވެގެންމެނޭޖްމަންޓްގެ ބައިވެރިވުން މިކަމުގައި  ހިންގެނީ ބޭންކުގެމިގޮތަށް މިމަސައްކަތް 
މިގޮތަށް އޯވަރޑްރާފްޓް އަދި  .ޚިލާފުވުމެއް ލޯނުނަގާ ފަރާތްތަކްަށ ނުހިންގޭނެތީއެވެބައިވެރިވުމެއްނެތި މިފަދަ އެގްރީމެންޓްތަކާ 

ެގ ޝަރުތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ލުއިވުމާއި، އޯވަރޑްރާފްޓް ބަލަހައްޓަން ލޯނަށްވުރެ އޯވަރޑްރާފްޓް ދޫކުރުމުފެސިލިޓީ ހިންގައިދެނީ 
އޮތް  ޖްމަންޓަށް ބޯޑުން ދޫކޮށްފައިމިކަންކުރަނީ މެނޭ ،ދޭހަވާކަމާއިވާގޮތުން ހިންގާފައި ވަރޑްރާފްޓްއޯ ސަބަބުންކަމުގައިފަސޭހަވުމުގެ 

މެދު ބޯޑުގެ ރުހުމާއި ސޮއި އަތުލައި ބޯޑުން އިމިފަދަ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަުހ އެކަމާބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި އަދި 
  . ކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަގޮތަށް  ބަލައިގަންނަ
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         ގޮތުގައިބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ އަދި ފައިސާ ހޯދުން ދަތިވެފައިވާ ލޯނުގެ :  ހޯދުންފައިސާ ނުލިބޭ ލޯނު އަނބުރާ     .ކ
 މީގެ ތެރޭގައި. މިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމުގައި ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ 601ގެ ނިޔަލަށް  2008 ނޮވެމްބަރ 30
ބޭންކުން މިވަގުތު  ،ކަމަަށާއިފެށިގެން އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ނުދައްކާހުރި ލޯނުވެސް އެބަހުރި ދުވަހުން  90

ހިމެނޭ ކަމުގައިވެސް ށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު މީގެތެރޭގައި ގްރޫޕަބައެއް ދޫކޮށްފައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު 
 ވިލާ ގްރޫޕަށްއަދި  ރޫޕްގް ފުނައްޑޫ ،ގްރޫޕް ސަލްޓަންސްމީގެ އިތުރުން މިދެންނެވި ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ . އެވެކުރެވެފާހަގަ 

 ގައިތެރޭ ގެ "ނަންޕަރފޯމިންގ އެސެޓްސް" ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2008ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް، 
   .ހިމެނިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފާހަގަ  ހުރިކަމުގައިނުލިބި އެބަ ތަކަކަށްވެސް ފައިސާ .ސީ.ދަދުތަކެއްގެ އެލްޢަބޭންކުން ހުޅުވާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މީގެއިތުރުން 
ލިބިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބޭންކަށް ފަރާތަށް ހުޅުވި  .ސީ.އެލް ،ެގ ދަށުން އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ.ސީ.މިއީ އެލް .ކުރެވެއެވެ

ސީ .ޚިލާފަށް ލޯނުގެ ގޮތަށް އެލް އިލާޞޫހިންގާ އު .ސީ.މިކަން މިހެން ހިނގަނީ އާންމުކޮށް އެލް. ނުލިބި ހުރި ފައިސާއެވެ
  . މުން ގެންދާތީކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެދެބޭންކުން ބޭނުން ބަޔަކަށް ފެސިލިޓީވެސް 
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ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ :  ނުހުރޭ ޔެކިޔުންތައް މުޅިން ފުރިހަމަކުރެވިފައެއްލި ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާލޯނު   .އ
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިނުވާ  ތައްބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ބެލުން ،ފައިލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ލޯނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

 ތްކުރަން ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެޢިމާރާތަކާއި، ރަހުނު އަގުކުރުމުގެ ލިޔުން، މިގޮތުން. ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
އާއި ޙާލަތްތަކުގައި ގެރެންޓީ ދޭ މީހާ ދެވޭނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް ގެރެންީޓ ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ، އިގޮތުގެ ތަފްޞީލާ ކުރިއަށްދާމަސައްކަތް 

ފަދަ މަޢުލޫމާތު މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި " ނެޓްވާރތު" ދަރަންޏަށްވުރެން އަރަނި އިތުރުވާ މިންވަރުކަމުގައި ބެލެވޭ ފުނިތަކުގެކުން
  .ނުހުންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ބޭންކުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ރަނގަޅަށް  ބޭންކުން މިހާރު ދޫކޮށްފައި ހުރި ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލޯނުދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ  ،ނެތްކަމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތްކަމާއި ބަލާފައި
 އިމީގެ ތެރޭގަ .ސިޔާސީ އަދި މަޤާމާއި ނުފޫޒުގެ މައްޗްަށ ބެލިގެން ކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ ލިއާ ކުރުމަށްވުރެން ބޮޑަށްމުޠާ

މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު  5.4ގައި  2004ޑިސެމްބަރ  27ހަދަން " ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް" ށްގްރޫޕަ ޓްރެވަލް ސަން
  .ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓިފައިވާ ލޯނުތައް ވަގުތުން އަނބުރާ ދައްކަވަން :  ލެއްވުންފައިސާ ނުލިބޭ ލޯނުތައް އަނބުރާ އަތު   .ހ
ހޯއްދެވުމަށް އަންގަވައި، އަނބުރާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެލޯނުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ލޯނު އަނބުރާ އަވަހަށް 

ޑިރްެކޓަރުންގެ ބޯޑާއި ޙަވާލުކޮށް، މި ލޯނުތައް  ޒިންމާ ސީދާ ޔަތާއިމިކަން ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ މަސްއޫލިއްއަދި . ދަންނަވަމެވެ
  .ކުރުވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެއަނބުރާ ހޯދުމުގައި ބޯޑު ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ 

މިހެންމިދެންނެވީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ގްރޫޕް ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުން ބޭންކުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް 
. ހަލުވިކަމާއިއެކު ހިނގައިގަންނާނެވަރަށް ފައިސާ ލިބޭނޭތީއާއި، އެނޫން ގޮތަކުން އެމިންވަރަށް ފައިސާ ހޯދަން އުނދަގޫވާނެތީއެވެ

އާއި ސިޔާސީ ބާރާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފަދަ ކަންކަން އެކުލެވިގެންވާތީ  އިމަކަރާއި ހީލަތިާއ އޮޅުވާލުމާ ހޯދުމުގައި އަދި ބޮޑެތި ލޯނު
ވާތީއާއި މިކަންކަން މެނޭޖްމަންޓްުނ ހިންގާފައިވަނީ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރާއި ބޯޑުގެ ރުހުމާއެކުގައި ކަމުގައި 

  .ބޯޑުން ކަމުގައިވާތީއެވެއާޚިރު ނަތީޖާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނީ  ބޭންކުގެ ކަންކަމާމެދު

ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ލޯނު ފައިސާ ވަގުތުން ދައްކަވަން އަންގަވައި،  ފުނައްޑޫ ގްރޫޕާއި، ވިލާ ގްރޫޕުން، އިގްރޫޕާ ސްސަލްޓަންވީމާ، 
އެއީ ރާއްޖޭގައި . ވަގުތުން ހްޯއދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއެފައިސާ ނަމަވެސް ވިއްކާލައިގެން ފައިސާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ ރަހުނު

 މި ލޯނުތައް ހުރީ ލޯނު އެގްރީމެންޓާއި، ހިސާބަކުން ފަށައިގެންކަމުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް ތަންފީޒުކުރެވޭނީ މިކަން ކޮންމެވެސް
  . ލޯނުތަކަށްވެސް ލޯނު އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިގެން ކަމުންނެވެ ޚިލާފުވެފައި ކަމުންނާއި، މި

އޭ އިން .އެމް.ބްޭނކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް އެމް:  ބެހެއްޓެވުންއޭ ގެ މިންގަނޑުތެރޭގައި .އެމް.ލޯނު ދޫކުރުން އެމް  .ށ
 ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގެ މާނަ އާއި ރޫހާއި އެއްގޮތަށް ލޯނުގެ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެންނަމަވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ތިރިކޮށް، އަބަދުވެސް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލޯނު ނުދެއްކިގެން ބޭންކަށް  ނަގާ ބޭންކުން ލޯނުއަދި . މި މިންގަނޑުގެ ތެރޭގިައ ގެންގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލޯނު ހުއްދަ ލޮޅްުނ އަރާވަރުގެ ބޮޑެތި ލޯނު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް

  .ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެރާވައި، 
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އާއި ކޭޝްފްލޯގެ އަންދާޒާތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ ދިނުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ފީސިބިލިޓީލޯނުތައް ދޫކުރުމުގައްޔާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ 
ން ރިކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލްކަން ޔަޤީކެ ކޮށްގެން ފައިސާ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގައިހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެޢާމުޠާލި

ހިންގި " ކޮލޭޓްރަލް ލެންޑިން"ބޮޑު އަގުގައި ރަހުނު އަގުކޮށްގެން ރަހުނަށް ބުރަވެގެން  ،ލޯނު ދޫނުކުރުމަށާއިކުރެވިގެންނޫނީ 
ބެލުމަކީ ލޯނު ހުއްދަ ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ފައިނޭންޝަލީ ފީސަބަލް ޕްރޮޖެކްޓެއްތޯ  ،ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެކޮޅުޖެޭހނަމަވެސް 

  .ކުރަމެވެހަގަކަމުގައި ފާ މުހިއްމު އަދި އެހާމެ އަސާސީ މަސައްކަތެއް

ޚިލާފަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  އިއޭގެ މިންގަނޑުން ބޭރުން ލޯނު ދޫކުރުން އާންމުވެފައިވާތީއާއި، މިންގަނޑުތަކާ.އެމް.އެމްމިހެން މިދެންނެވީ 
އޭގެ ސަބަބުން  ރަށް ފައިސާ ލިބެމުން ނުދާތީއާއި، ބައެއް ލޯނަށް ފިައސާ ނުލިބި ހުއްޓިފައިވާތީއާއިބަރާބަ ށްވަރަށް ގިނަ ލޯނަ

  .ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީއެވެ

އަށްވުރެން  %40ގެ ލޯނުތައް  ގްރޫޕް ސްޓްރެވަލް ގްރޫޕާއި، ސަލްޓަން ސަންއަށުްވރެން މިހާރުވެސް މަތީގައި ހުރި  40%ވީމާ، 
 ކެޕިޓަލްގެ ލޯނުތައެްވސް އަންއިމްޕެއަރޑް ވަކިވަކިކި ގްރޫޕްތަކުގައިވާ އަދި މީގެ އިތުރުން އެކިއެ. ތިރިއަށް ގެނައުމަށް ދަންނަވަމެވެ

   .އަށް ތިރިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ 15%

 ،ލޯނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީން ކުރާގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް: ލޯނު ދިނުން ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކުރެއްވުން   .ނ
. ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ ،އެމަސައްކަތް މިހިނދުން މިހިނދަށް ބަދަލުކޮށް

ގާނެގޮތަށް މިހިނދުން ނމިގޮތަށް ހި ކޮށްގެން މިކަންރެޑިޓް މެނުއަލްތަކުގިައ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އިޞްލާޙުއަދި މިކަން ކް
  .ސް ރާވައި ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެމިހިނދަށްވެ

ދޫކުރައްވައިގެން ދަށަށް ނުދާ މިންވަރަށް ދަށަށް ދިއުމަށް  ވެސްދުވަހަކު އަދިބޭންކުގެ މާލީ ޙާލަތު : ބޯޑު ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުން   .ރ
ބޯޑު ޒިންމާ  ވަނަ އަހަރުއޮތް 2008 މެދުއިއްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ ގެއްލުމާކް ތަޙަބޭންފައިވާތީ އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް ތިއްބަވާ

   .މަށް ދަންނަވަމެވެކުރުވު

އަދި އެެއިން ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ  ،ބޭންކެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ މިހެން މިދެންނެވީ
ގޮތަށްވެފައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ބޭންކުގެ މަސްލަޙަތުގެ ކުރިއަށް  ހުރިމަކީވެސް ބޭންކަށް އެންމެ ފައިދާނިންމެވު

ވާންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ކަމުގައި އިމެދު އިާޚރުގައި ޖަވާބުދާރީނުނެރުން ކަމުގައި ވާތީއާއި ބޭންކުގެ ކަންކަމާ
މަކަށް ގެންނަވާފައި ބޯޑުން އިސްތިއުފާދެއްވިއަސް އެކަމަށް ބޯޑު އަދި ބޭންކުގެ ހިންގުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓު. ވާތީއެވެ
  .ބަރީއަވެވެން ނޯންނާތީއެވެ ވުމުންޖަވާބުދާރީ

ރަހުނު ލޯނުތަކުގެ ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުން ނުގެންދާ : ލޯނު އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުން  ހަރުދަނާކޮށް" ސްރީރިކަވަ"  .ބ
އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އާދަކާދަ ބޭންކުގައި މިހިނދުން މިހިނދަށް އާލާކޮށްގެން ނޫނީ ބޭންކު ވިއްކާލައިގެންނަމަވެސް ލޯނު 

  .ދަންނަވަމެވެ ލޯނު ދިންުނ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގުން ދަތިވާނޭ ކަމުގައި، ނެ ކަމަށާއިރަނގަޅަށް ނުހިންގޭ

އެކު ތަންފީޒު ކުރެވެމުން އިހިންގުމުގައި ލޯނު އެގްރީމެންޓް ސާބިތުކަމާ ދޫކޮށް މިހެން މިދެންނެވީ މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނު  
" ރީސްރިކަވަ"އްކަތް ރަނގަޅަށް ހިންގޭ މިކަން ދިމާވަނީ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސަ ،ނުދާކަން ވަރަށް ބޮޑްަށ ފާހަގަ ކުރެވޭތީއާއި

  . އި ފާހަގަ ުކރެވެއެވެއަދި އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީ ކަމުގަ، ބައެއް ނެތުމުންނާއި

މާކެޓް "އަރެންސްއަށް ބޭނުންވާ އަގުގައި ލޯނު ރަހުނު އަގު ކުރުން ހުއްޓާލައި، ޝުއިން: ހުނު ރަނގަޅަށް އަގުކުރެއްވުން ރަ  .ޅ
މިހާރު ރަހުނު ވިއްކާލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަތިކަމެއްނެތި ރަހުނު ވިއްކާލެވޭނެ އަގްެއގައި  ،ކަމަށްވާ" ރިއަލައިޒަބަލް ވެލިއު

  .ރަހުނުވެސް އަގުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ރަހުނާއި ކުރިމަގުގައި ބަހައްޓާބަހައްޓާފައިހުރި 
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ނެގުމަކީ މަކަރާއި ހީލަތާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން  އަގުކޮށްގެން ލޯނު ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ބޮޑު އަގުގައި ރަހުނު މިހެން މިދެންނެވީ
ބެހެއްޓުން  ލިޔެކިޔުންތައް އިކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަކާފުރިހަމައްަށ ޖަވާބުދާރީވުމަ ،ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމަށާއި

ދެވެންނެތްވަރުގެ، އަދި ބޭންކަށް ލޮޅުން އަރާވަރުގެ ބޮޑެތި ވަރަކަށް ރަހުނުގެ އަގުބޮޑުކޮށްގެން ބޭންކުން  ބޭނުން ،ކަމުގައި ވާތީއާއި
 .ލޯނު ދޫކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާތީއެވެ

" ޓާރމް ލޯނު"ނަމުގައި  ގެ" ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް" :ދޫކުރުން ހުއްޓާލެއްވުން" ޓާރމް ލޯނު"ގެ ނަމުގައި  "ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓް"  .ކ
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައްވައި، އޯވަރޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ލޯނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އޯވަރޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި 

ދާ ތާއަބަދަށް ދެމިގެން ،ދައްކާ ނިންމުމެއްނެތް މިހެން މިދެންނެވީ. ހިންގާ ލޯނަށް ހެއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ގެންދޫކޮށް
ދިނުން އާދަވެފައިވާތީއާއި، އެކަމުން ބޭންކަށް  އޯވަރޑްރާފްޓް ބައެެއް ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ")އެވަރގްރީން(" "އަބަދަށްފެހި"

  .ލިބޭ ގެއްލުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ލޯނު ދިނުން ސީދާ ސާދާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ

ފެތޭގޮތަށް މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައި، މިމިންގަނޑުގެ ތެރެއަށް  އިޑްރާފްޓް ދޫކުރާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކަކާއޯވަރ ،ވީމާ
މިކަން  .މިހާރު ދޫކޮށް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓާފައިވާ ބޮޑެތި އޯވަރޑްރާފްޓްތައް ހަމައަކަށް އަޅުއްވައި މައިތިރި ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ފްޓްތައް ވަގުތުން އަބުރާދައްކަވަން އަންގަވައި، އަބުރާ އޯވަރޑްރާ" އަބަދަށްފެހި"ކުރެވޭނީ މިހާރު ދީފިައހުރި ބޮޑެތި 
  .ނުދައްކަވައިފިނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެންވެސް މިފައިސާ އަވަހަށް އަބުރާ ހޯއްދަވައިގެންނެވެ
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   ކޮށް ބޯޑުގެ ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުންހަރުދަނާށް މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރުން ބޯޑަ)    2.2

އެންމެ ދަތި މައްސަލަތައް އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ ބޯޑުގެ ގިނަ މެމްބަރުންނަކީ ސަރުކާރުން  ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާބޭންކް 
ހިންގުމާއި ބޯޑުގެ  ވެފައި، އެ މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވުމާއި، ބޭންކްއްޔަނުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށްޢަ

 އޮފީހުންނާއިމީގެ ތޭެރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ . ކަމުންނެވެމަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ
، ރުވުމާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ނުރަސްމީކޮށް އަންގަވައިގެން ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ލޯނު ފާސްކު

ބޭންކުގެ ނުސީދާކޮށް  ބޭފުޅުންސިޔާސީ އަދި ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ފަހިކޮށްދިނުމިާއ، ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ބައެއް 
ޓްގެ މުސާރަ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަން، ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއިޅުއްވައިގެން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިގުމުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް އިސް 

ކުރައްވައިގެން ބޭންކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުފޫޒު ސަރުކާރުން އޮވެގެން ނުވާނެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި 
ސީދާކޮށް ތް ބޯޑު ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކުގައި މިފަދަ ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮ. ހިމެނެއެވެފޯރުވުން ފަަދ ކަންކަން 
ބޯޑަކީ ސިޔާސީ ބޯޑެއްކަމާއި މިސަގާފަތް  ނުސީދާކޮށް މިކަން ހިނގާކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން، ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް

  . ކުރެވެއެވެއި ފާހަގަކަމުގަ ކަމާއި، މިކަން އަވަހަށް ހައްލުކުރަންޖެހިފައިވާއަދިވެސް މުޅިން ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައިނުވާ

ޅުންހުރި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެފައި އޮންނަންވާނީ އެބޭފުޅުންނަށާއި އެބޭފުޅުންނާއި ުގ
ން އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭންކުގެ ހިންގު، ނުވަތަ އެބޭފުޅުން ހޮވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުން ލޯނު ހޯދާދިނުން ފަހިކޮށްދެއްވުން ނޫންކަމަށާއި

އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުންވްެސ، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ . ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައިވާން ޖެހޭނެއެވެވަރުގަދަކޮށް ބޭންކް ތަރައްޤީ
އަދި މިކަން . ނެރުމެވެ ޙައިސިއްޔަތުން އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ވާޖިބަކީ ބޭންކުގެ ފައިދާއާއި މަސްލަޙަތު އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުރިއަށް

އްވާ ހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެން އެހެން ކަމަކަށް އިސްކަން ދެއްވަން މަޖުބޫރުވެގެން ނަމަވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަދެމެ
ެން ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި މުޅި ބޯޑާއިމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅި ޖަވާބުދާރީ ކުރެވެންވެސް ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިޒިންމާ އާއި ގުޅިގ

    .ކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަ ނެހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއްވެސް ބޯޑަށް ދޫކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭ ބޭންކް

  :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ހިނގާގޮތް އަލުން މުޠާލިޢާ މެމްބަރުންގެ ޝަރުތުތަކާއި، ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމާއި، ބޯޑުގެ ބާރުތަކާއި
. އިސްލާޙު ކުރައްވައި އެއާ އެއްގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ އެ މިންގަނޑުތައް، ކުރެެއްވުމަށްފަހު
ށް، މިއީ ބައްލަވަންޖެހޭ ހުރިހާ ނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކޮސަމާލުކަމެއް ދެއްވުންވެސް ރަ އި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަމި މަސައްކަތުގަ

  .ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އިސްލާހުކުރައްވަން މުހިއްމު އިސްލާހުތައް ހިމެނުއްވުން ރަގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

އި، މިކަންކަން ފުރިހަމަވާ ހަރުދަނާކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާ ،ތަޖުރިބާއާއި ،މެމްބަރުންގެ ކިބައިގިައ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާއި  .ހ
ނުފޫޒުން  ސިޔާސީ ކުރައްވައިމީހުން ބޯޑަށް ހަމަޖައްސައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގެ ބޯޑު ބައްޓަން

  އެއްކިބާކުރެއްވުން،

ބައްލަވައިގެންނާއި މުއްދަތަަށް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅައި، އެބޭފުޅުންގެ ޕަރފޯމަންސްއަށް  އެއް އަހަރަށްވުރެން އިތުރު  .ށ
    ، ދައުރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުން ދައުރު ކުރެއްވުން

ބަރުން ނުހޮވާ ގޮތަށް ވޯޓުން މެމް" ޕްރޮކްސީ"އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެން   .ނ
ތުގައިވެސް ޖަލްސާއަށް ޤަޤީބޫލު އުޒުރަކާއިހުރެ ހަޤުމިހެން މިދެންނެވީ ޕްރޮކްސީ ބޭނުން ކުރަނީ މަ. ހަމަޖެއްސެވުން

ދީ ކުންފުނި ބައްޓަން ކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ވޯޓްއެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް  ހިއްސާދާރުންނަށްވަޑައިގެންނެވެން ނެތް 
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އެހެން މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށް މުޅިން ރާއްޖޭގައި އެކަން ހިނގަމުން އަންނަނީ ، ނަމަވެސް. އިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެރުވުމަށެވެބަ
  .ކަން ބޮޑު، ހެޔޮ ގޮތް ނޫން ކަމަށްވާތީއެވެދޭހަވާތީ، މިއީ މިފަަދ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ހިންގަން އެންމެ ސަލާމަތް

  ،ކުރެއްވުންސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ނުވެވޭގޮތަށް ބޯޑު ބައްޓަން ،ސްޓަރުންނާއިމިނިއޮނަރަބްލް   .ރ

  އޮތުން، ފައިދެއްވާބޭންކް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ބޯޑަށް ލިބި  .ބ

  ،ނުކުރެއްވުން ބައިވެރި ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިމާގެ މީހުންގާތް  .ޅ

  ،ދެއްވުން މެމްބަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއްބޯޑު   .ކ

ބާރުތައް ރަނގަޅަށް ބެހިފައި  ،ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާތީވެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޯޑުގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް  .އ
ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބޯޑުގައި އަދި ބޭންކު ،ޓުލުމުގެ ހައްގުދީފައި ނުބޭއްވުމާއިޑިރެކްޓަރަށް ވޯ ގބޭއްވުމަށްޓަކައި މެނޭޖިން

 ފަކަށް މިށްވެފައި އޭނާގެ މުވައްޒަކަޑިރެކްޓަރ އީަކ ވޯޓް ނުދެވޭ ޑިރެކްޓަރަ ގމިހެން މިދެންނެވީ މެނޭޖިން. ކުރެއްވުންބައިވެރިނު
އެގްޒެކެޓިވް ޒަފުން ބޭންކުގެ މުވައްބޭންކުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާ ނުވަނީސް  ،ބާރު ދިނުން އެދެވިގެން ނުވާތީއާއި

ބޯޑު ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑަކަށް ހެދުމަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޯޑުގައި ތިއްބެވުމަކީ  ގެ ގޮތުގައިޑިރެކްޓަރުން
  . ތީއެވެކަމަކަށްވާ މަސައްކަތަށް ބުރަހެލިކަން އަންނާނެ

ތައް ނިންމަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ލިޔެކިޔުމުން ންނިންމުބޯޑަށް ކަންކަން ހުށަހެޅި  ،ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެގޮތާއި  .ވ
   ކުރެއްވުން،ބަހައްޓައި އެއާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް 

ހުރިހާ މެމްބަރުން އެކުގައްޔާއި، ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވަކިން އެބޭފުޅުން ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަރުދަނާކަން ބަަލއި ބޯޑުގެ   .މ
  ،ބެއްލެވުންޕާރފޯމަންސް 

ތައް ހަރުދަނާކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ބަދުަލކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބޯޑުގެ ކަންތައް  .ފ
  ،ބައްޓަންކުރެއްވުން

ށް ބައްޓަން ރާގޮތަތާ ފުށުނާމަސައްކަ ގެއޯ ެގ މަސައްކަތާއި ޗެއަރމަން.އީ.ޗެއަރމަންގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް ލިޔުއްވައި، ސީ  .ދ
 ބައިވެރިނުވާގޮތަށް ބައްޓަންއާއި ބޯޑު ޗެއަރމަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގައި  އަދި ބޭންކް ،ކުރައްވައި
  ،ކުރެއްވުން

ފޫޒުގެ މުވައްޒަފުން ހޮވާ، ވަކިކޮށް، މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދީ، މުސާރަ ހަމަޖައްސާ މިފަދަ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ނު ބޭންކުގެ އިސް  .ތ
  ، ރެއްވުންތެރެއިން ބޭރުކޮށް ބޯޑާ ޙަވާލުކު

ލޯނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ބޯޑުން ވަކިކޮށް، ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކޮށް، ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް އިންޓާނަލް   .ލ
އޮޑިޓްއިންބަލައި އެކަން ބޯޑަށް ރިޕޯޓް ކުރުވައިގެން އެކްަނ ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބޯޑުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ބައްޓަން 

  އަދި ، ކުރެއްވުން

ޑެއް ނސުލޫކީ މިންގަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ގެނެވޭނެ، ބޭންކަށް ޚާއްޞައަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް . ގ
އެ މިންގަނޑު އާންމު ކުރައްވައި، ޑު ނއެންމެންނަށް އެގޭނޭގޮތަށް އެ މިންގަކޯޑެއް އެކުލަވާލައި،  ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް

  . ންފީުޒ ކުރެއްވުމެވެރަނގަޅަށް ތަ
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  ކުރުންމާއި ހިންގުންތެރިކަން ވަރުގަދަމެނޭޖްމަންޓް ޓީ  )2.3

އަހަރަށްވުރެން އިތުރުވެފައިވާއިރުވެސް އަދިވެސް ދިވެހިންގެ  25ބޭންކުގެ އުމުރުން  :މެނޭޖަރުން އުފެއްދުން  ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކް
މެނޭޖަރެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިކަމަށް ނެރެވިދާނެ ހީވާގި، ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން އެއްވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކް

ފައިވާ އަދި ތަޖްރިބާވެްސ ހުރި ބޭފުޅުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އެބަތިއްބެވިކަމާއި މިކަމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އިސްނަގަންޖެހި
  . ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ނަމެަވސް ބޭންކް . ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގައި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ނިންމަނީ ހަރުދަނާ ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއަކުންނެވެ :ޑިޓް ކޮމިޓީ ކްރެ
އެހެންކަމުން ބޭންކުގައި ލޯނު ދިނުމުގެ . އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

. އޯ އަށް ވަކި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ދީގެން ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީން ބޭރުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ީއ.ންކަން ހަމަޖައްސަނީ ބޯޑުންނާއި، ސީކަ
ދި ކުރައްވާ އެހެން އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކާއިހެމެމްބަރުން  އަދި ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތްވެސް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ

  . އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުގެންދެވޭ ކަމުގައި ބޭންކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ނިންމުންތަކުން ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ

 ޓާމް އޯވަރޑްރާފްޓްތަކަށްރޭޓާއި އިންޓްރެސްޓް  ޕްރައިމް ނަގާ ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް :ބޭންކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުން 
ފަރާތްތަކަށް  އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނޫން ގައި ލޯނުދޫކުރާޕްރައިމް ރޭޓް .މަ އެއް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެނަގަނީ ހަ
އޯވަރޑްރާފްޓްތަކަށް ނަގަނީ އަދި އެއަށްވުރެންމަތީ  ދެވޭ  ،އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި .މިއަށްވުރެން މަތީ ރޭޓެއްގައެވެލޯނުދެނީ 
  .ރޭޓެކެވެ

ރަހުނެއްގެ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓެއް  6ބޭންކުން ދައްކާގޮތަށް އިންޓްރެސްޓް  5%އަހަރަކު  ގްރޫޕަށް އެއް މަވެސްނަ
މީގެ  .ލޯނެއް ދީފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ  6ގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް 5.25%އަހަރަކު  ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި

ގެ ރޭޓްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ  8.5%މިލިޔަން ޑޮލަރު  21 ހަމަ މިފަރާތަށް އެހެން ރަހުނެއް ބަހައްޓާފައިއިތުރުން 
ކަމުގައިވިއަސް މިކަން މިހެން ދިމާވަނީ ޑޮލަރުން ބެހެއްޓޭ ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން . ކުރެވެއެވެ

އޯ ގެ އަތްމައްޗަށް .އީ.މިކަން ކޮމިޓީއަކުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީ ގޮތުގައި ބޭންކުން ކުރަމުން ގެންދާތީއާއި،އޭގެ ނަހަމައެކަންވެސް 
  .ފާހަގަކުރެވެއެވެދޫކުރެވިފައިވާތީ ކަމުގައި 

. އި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުން އާންމުގޮތެއްގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައަޅަނީ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކޮމިޓީއަކުން ކަމުގަ
ކަނޑައެޅުމުގައި ފައިނޭންޝަލް މާކެޓް އެވަގުތު އޮތް ޙާލަތާއި، " ޕްރައިމް ރޭޓް"ބޭންކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލޯނު ދޫކުރާ 

ނުދޫކުރާ ރޭޓް ފަދަ ވާދަވެރި ބޭންކުތަކުން ލޯ، މާކެޓުން ފަންޑު ލިބުމުގެ ފަސޭހަ ނުވަތަ ދަތިކަމާއި، ބޭންކަށް ފަންޑު ލިބޭ ރޭޓާއި
ޕްރައިމް ރޭޓް ގައި ލޯނު ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތައް ނޫން ފަރާތަކުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި . ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއެެވ

  ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްބޭ. ލޯނުގެ މުއްދަތާއި، ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފަދަ އިތުރު ކަންތައްތައްވެސް ދިރާސާ ކުރެއެވެ
ގެ އިން ދޫކުރާ ލޯނަށާއި، އެކި ފަރާތްތަކުން ޖަމާކުރާ ފައިސާއަށް ދޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކޮމިޓީއެއް

އޯ ގެ .އީ.ވަނީ ސީކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުތައް އޭގެ ސަބަބުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް  ،އެއްވެސް ދައުރެއް އޮތް ކަމަކަށް ދޭހަ ނުވާކަމަށާއި
  .އި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލެވިފަ

އޯ ގެ އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި، .އީ.ބޭންކުގެ ސީ: އޯ ގެ ދަތުރުތަކާއި ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން .އީ.ސީ
ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ވަރަށް އިނާޔާތްތައް ހިމެނޭކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން ޚަރަދުތަކަށް 
އޯގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް .އީ.މެީގ އިތުރުން ސީ. މިނިވަންކަމާއިއެކު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ކަށް ހުށަހެޅުމުން ބޭންކުން އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ކަމަށާއި މިފަދަ ބިލްތައް ބޭން ،ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި
  .ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި ފިހާރަތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަނެފައިވުމާއި ބާރތްޑޭ ފާހަގަކުރަން ތަކެތި ހޯދުން ހިމެނެއެވެ
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ގެ ގޮތުގައި ދަތުރު ޚަރަދު. ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވެމުން ދެއެވެ އޯ އާއި ވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑެތި.އީ.ގެ ސީބޭންކު
އެހެންނަމަވެސް . ޑޮލަރެވެ 300ދަތުރުގެ ޓިކެޓްގެ އިތުރުން ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ދުވާލަކަށް މީހަކަށް  ކުރިން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ

ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެއް" އެލަވަންސް"ލިބޭ  ޑޮލަރަކީ ހަމައެކަނި ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު 300އުޞޫލާ ޚިލާފަށް، މި
އޮންނަަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު  މިއީ މިކަންކަމަށާއި  ހަމަޖައްސާފައިދަތުރުގެ އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް ބޭންކުން ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ 

  .ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ އުޞޫލު

މިހެން މިދެންނެވީ . ނެތް ކަމުގައި ވެސް ފާހަަގަ ކުރެވެއެވެނގެންޖެހޭ މަންފާ ލިބޭކަން އެމީގެ އިތުރުން ދަތުރުތަކުން ބޭންކަށް ލިބެން
 ދޭން ލޯނު ހޯދައިގެން" މަނީ މާރކެޓުން ކްރެޑިޓް ލައިން"ރާއްޖޭން ބޭރުން ކުރު މުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި މިދަތުރުތައް ކުރައްވަނީ 

ލިބިފައިވާކަން  އެއްލިޔެކިޔުންތައް ދައްާކ ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ދަތުރެއްގައި މިފަދަ ފައިސާކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފައިސާ ހޯދުމަށް
  .އަދި ބޭންކުގެ ރިޕޯޓް ތަކުގައި ދަތުރުތަކުން ޙާޞިލުވި ކަންކަން އެނގެން ނުހުންނާތީއެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ، ވީމާ

  މަަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން،މެނޭޖަރުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކް  .ހ

ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ ވަރުގަދަކޮށް، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް ހުސްކްޮށ ބައިތިއްބައި، ކްރެޑިޓް މެނުއަލްތަކާ އެއްގޮތަށް ކްރެޑިޓް   .ށ
ލޯނު ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގަނީ މިފަދަ އުޞޫލުތަކާ ، ން ޕްރޮފެޝަނަލައިޒްކޮށްއިވެލުއޭޝަން ހަދައިގެން ލޯނު ދިނުމުގެ ކަންކަ

  އްވުން،ދިމާވާ މައްސަލަތައް ސީދާ ބޯޑަށް ހުށަހެޅު ،އެއްގޮތަށްތޯ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް އިން ބަލައި

ބޭންކުގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓާއި އިންޓާނަލް އިޮޑޓްގެ މަސައްކަތް ސީދާ ބޯޑުގެ ދަށަށް ގެނެސް، މިމަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް،   .ނ
މިކަންކަން ހިނގާ  ،ބޭންކުގެ ހުރިހާ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާއި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އޮޑިޓްކޮށް ،ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަރުގަދަކޮށް

  ން،އްވުބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅު ،އަންގައިބޯޑަށް  ކޮންމެ މަހުަކނުހިނގާ ގޮތް 

މުވައްޒަފުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭގޮތަށް، އަދި ރިޒޯޓްތަކަށް ދިއުމާއި ބޭންކުގެ  ބޭންކުގެ  .ރ
  ،ކުރެއްވުންއިމުކޮށް މިކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުޤާކަސްޓަމަރުންނާއި ގައިގޯޅި ގުޅުން ނުއުފެދޭ މާހައުލެއް 

ވިޔަފާރިކުރުން މަނާކޮށް އެހެން މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުން ނޯންނަގޮތަށް ރާވައި، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  މުވައްޒަފުންބޭންކުގެ   .ބ
   އެރުމްަށ ޖާގަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުން، ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ފުށު "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް"

  ނާޔަތްތައްއިއުވާލައްވައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ތައް " އެލަވަންސް" އޯ ގެ އުޖޫރައިގައި ހިމެނޭ.އީ.ބޭންކުގެ ސީ  . ޅ
އޮޅުންބޮޅުން މަދުކޮށް  ޚަރަދު ދިނުމުގައި އަރާއެލަވަންސްތަކާއި މިހެން މިދެންނެވީ . ސެވުންއިގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއް"މުސާރަ"

  .ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ

ޓީއަކުން ކުރާގޮތަށް ޑައެޅުމާއި، ލޯނާއި ޑިޕޮޒިޓްގެ ވައްތަރުތައް ފަރުމާކޮށް ބައްޓަން ކުރުން ކޮމިނއިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަ  .ކ
  ،ހަމަޖެއްސެވުން

ވާލަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާގޮތަށް ރައްވައި ދުތައް މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާކުރާއްޖެއިންބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް    . އ
މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ގުޅުވައި  ގެ ނަތީޖާތަކުދަތުރު އިދަތުރުތަކާކުރައްވާ ، އިތުރަށް ދެއްވާބައި އުނިކުރައްވައި ފަހުސެވުމަށްހަމަޖެއް

  ކުރެއްވުން،އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މިޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް 
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ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި ނޫޅެވޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް އެބަޔަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް އެއްބަޔަކަށް ނުކުރެވޭގޮތަށް، އަދި އެއްވެސް ބަޔަކަށް   .ވ
 ،ހުށަހަޅުއްވައިއިސްތިސްނާތައް ބޯޑަށް  ބެއްލެވޭނެ އިންތިޒާމު ރާއްވަވައި، ދިމާވާބަހައި، މިގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހިނގާތޯ 

     ގެވުން،ންހިއި މިގޮތަށް ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ވައެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ބަހައްޓަ

އެސިސްޓެންޓް  3ބޭންކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އެހެން މުސްތަޝާރުންވެސް ދައުރު ކުރައްވައި، މިވަގުތު ބޭންކުގައި ތިއްބަވާ   .މ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާތަކާއި، ޖަވާބުދާރީވުމާއި، މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް މިހިނދުން 

  އަދި، ވުންސް އިސްލާޙުކުރެއްމިހިނދަށްވެ

މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖެއަކީ . ެގ މަސައްކަތް އިސްލާޙު ކުރެއްވުން" މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް"ބޭންކުގައި މިވަގުތު ހިންގާ   . ފ
އަމާޒަކަށްވާންވީ ލޯނު މާކެޓް މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާވަރަށް ފައިސާ ލިބެންނެތް ކުޑަކުޑަ މާކެޓެއްކަމުން، ބޭންކުގެ 

ލޯނު ފެސިލިޓީ ކަމަކީ އެންމެ މުހިއްމު  އަދި. ވާތީއެވެއްޤީކޮށް މާކެޓް ކުރުންކަމުގައިކުރުން ނޫންކަމާއި، އެހެން ޚިދްމަތްތައް ތަރަ
ފަހިވެ  ޞަތުފުރުޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ސީދާސާދާކޮށް އެނގެން އޮތުމާއި ގިނަބަޔަކަށް ލޯނު ނެގުމުގެ  ކުންބޭނުންވާ ފަރާތްތަ

  . އޮތުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ އެކު ލޯނާއި އެހެން ޚިދްމަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ފަހިވެފައިއިހަރުދަނާކަމާ
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ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު ތަމުސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުން ދާދިފަހުން  :ވުންބޯޑު ހޮވުމުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިންމެ .1
. ކުރެވިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެބަދަލުކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެްސ، މި ބަދަލު އޮމާންކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ގެނެވި ތަންފީޒު 

ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، މުވައްޒަފުންނާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ މީހުން  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ މަސައްކަތްވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް
ވީމާ، އަލަށް ހޮއްވަވާ ބޯޑަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑަކަށް ހައްދަވައި، ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާ . މާޔޫސްވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައެވެ

 . ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ބިތުސާޙަވާލުވެވޭނެގޮތް މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް ހަމަޖައްސަވައިގެން ބޭންކުގެ ހިންގުން 

 ބޭންކުން ލޯނު ދިން ކަންކަމަށް ނޫން އެހެން :ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ލޯނުގެ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެންވެސް އެފައިސާ ހޯދުން .2
ކަންކަމަށް ލޯނުފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި އަދި ބަރާބަރަށް ފައިސާ ލިބުން ހުއްޓިފައިވާ ލޯނުތައް ވަގުތުން އަނބުާރ 

. ނުދައްކަވައިފިނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން އެފައިސާ އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެވަގުތުން ދައްކަވަން އަންގަވައި، އެފައިސާ 
ޚިލާފެުވފައިވާތީއާއި، މިފަދަ ލޯނުތަކާ  އިންނެވީ މިލޯނުތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ހިމެނޭތީއާއި، ލޯނު އެގްރީމެންޓާމިހެން މިދެ

ކުރިޔަށް އަލުން ހެދި ބޭންކުގެ ހިންގުން ހުއްޓިފައިވާތީއާއި، އަދި އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިގެންނޫނީ ބޭންކުގެ މަސައްކަތް 
  .  ކަމަށްޓަކައެވެ ގެންދިއުން އުނދަގޫވެފައިވާ

ޖެހި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނުބާރާއި ނުފޫޒުގައި  ،އާއި "ޗާލާކީ"ބޭންކުން ލޯނު ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ  :ކްރެޑިޓް ވަރުގަަދ ކުރުން .3
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ހަރުދާަނ ކްރެޑިޓް  ،ހަރުދަނާކަން ދިރާސާކޮށް ބަލައި މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނާއި

އަދި ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް . ކަންތައް ރާވައި ހިންގަވަން ދަންނަވަމެވެކޮމިޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލޯނު ދިނުމުގެ 
ގްރީމެންޓްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއި ހަރުދަނާކަމާއެކު ތަންފީޒު ޑިޕާރޓްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރައްވައި ލޯނު އެ" ރިކަވަރީސް"ބަލަހައްާޓ 

 . ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބޭންކުގެ އަމަލުތައް  ލޯނުތައް ދޫކުރެއްވުމުގައިބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި  :ބޭންކުގެ ބޯޑު ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން .4
ބޯޑު އެކުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް  ކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިވަކިންނާއި، މުޅިބޭންކުގެ ޑިރެހުރިގޮތާމެދު 
 އިގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކާ ބޭންކްޝަރަފެއްކަމުގައިވާ މި  އިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރާދިވެހިމިހެން މިދެންނެވީ . ދަންނަވަމެވެ

 އަކުން "ސޮރީ"ނުވަތަ  ،"ކީއްކުރާނީ"ފަރާތެއްނެތި  އެއްވެސް އެކަމުގެ ޒިންމާނަގާނެ ހިސާބަށް ދިޔަދޭން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު
ނަގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ގަވަރނަންސްގެ  އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދި .ނިންމާލެވިގެން ނުވާނެތީއެވެ

  .ގޮތުން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ

މެންޓް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އެގްރީ :ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން ރުމުގެމެންޓް ތަންފީޒުކުއެގްރީ .5
. ދަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެނދުން މިހިނބުރާ ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޤާނޫނީ ހަމަތައް މިހިނލޯނު އަ

ހަރުދަނާ އިސްލާޙީ  ،ބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ލޯނުތައް، މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ހޯއްދަވައިނއަ އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
  . ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވައިގެން ބޭންކު އޭގެ އަސްލަށް ރުޖޫޢަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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