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ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއަށާއި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް :
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ
 2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު AR11/2008 :

 .1ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (04/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ )ބީ.އެމް.އެލް(

ގކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ބީ.އެމް.އެލްއަށާއި،
ގެ  2007ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަ ަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އަދި އެކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

ކ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރާ ބޭންކެއް ކަމުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
މިބޭންކަ ީ

އޮތޯރިޓީއިން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ތަބާވޭތޯ ބަލާ ބޭންކެއްކަމުން ،މިއީ މިމަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުކޮށް ،ހެޔޮގޮތުގައި ބޭންކުގެ
ހިންގުން

ގެންގުޅެފައިވާގޮތް

ބެލުމަށްޓަކައި

ކުރެވިފައިވާ

ގަވަރނަންސް

އޮޑިޓެއްކަމުގައި

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .އަދި

ގއި
މިރިޕޯޓް ަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،މިއޮޑިޓްގައި

އެހީތެރިވެދެއްވި ބޭންކުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

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

ރންގެ ބޯޑު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި ބޭންކުގެ
މަސައްކަތް ހިނގާގޮތާއި ،ލޯނުގެ ހިސާބުތައް ގެންގުޅެފައިވާ ގޮތާއި ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަ ު
ހިންގުން ރޭވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެވިފައިވާނެ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

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

ގއި
ލިޔެވިފައިވަނީ މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ތަފްޞީލު ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށާއި ،މިމަޢުލޫމާތު ބޭންކާއި ޙިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމު ަ

ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މަދު ނަންތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނީވެސް އޭގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ބޮޑުވެފައި

ނ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ބާވަތުގެ މައްޗަށް ބެލިގެ ް
މިރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ

ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ

މާލިއްޔަތު

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހަޅައި،

މިއޮފީހުގެ

ވެބްސައިޓް

www.audit.gov.mv

ގައި

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

އ މިހާރުވެސް
ހިނގަމުން އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްދީފައިވާ އަދި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޚިދްމަތްތަކެ ް
2

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިވެހި ހަމައެކަނި ބޭންކެވެ .މިބޭންކަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ގޮފިތަކެއް ހުޅުވައިގެން ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި އެންމެ

އތުރުން ބޭންކަށް ދާންނުޖެހި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކުގެ ޚިދްމަތް ލިބޭނެގޮތް ވަރަށް
ފުޅާކޮށް ކުރާ ބޭންކެވެ .މީގެ ި

މަޤުބޫލުކަމާއިއެކު ހަމަޖައްސައިދީ ،މެޝިނުން ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އޭ.ޓީ.އެމް ގެ ޚިދްމަތް ތަޢާރަފުކޮށް

އާލާކޮށް ،އަދި ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ނަގުދު ފައިސާ އާއި ނުލައި ތަކެއްޗާއި ޚިދްމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރާއްޖެއަށް

ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި އަދި އަމިއްލަ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ކާޑުވެސް ތަޢާރަފުކޮށް

އއެކު ހިންގައިފިނަމަ ކުރިމަގުގައިވެސް ތަރައްޤީގެ
އެމަސައްކަތްވެސް ފުޅާކުރަމުން ގެންދާ ބޭންކެއްކަމާއި ،ހެޔޮގޮތުގައި ހަރުދަނާކަމާ ި
ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައި އޮތް ބޭންކެކެވެ.
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 .2އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 (2.1ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތައް
ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދޫކުރުމާއި ،ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ

ޚލާސާ ކޮށްލާފައި އެވަނީއެވެ .މިކަންކަން ވަކިވަކިން ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީ ލޯނުދޫކުރުމުގައި
ކުރެވޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން ތިރީގައި ު
ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާތީއާއި ،މީގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވުމާއި ،ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ޞައްޙަނޫން ލިޔުންތައް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބޭންކުން

ނމުވެފައިވާތީ
އޮޅުވާލުމާއި އަދި ބޭންކެއް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުން ފަދަ ކަންކަން ވަރަށް އާ ް

އެކަންކަމާ މެދު އަވަސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އަދި ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާ ،ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުފޫޒުގަދަ މަދު ފަރާތްތަކަކަށް ބޭންކުން ދެވެންހުރި

ނގެ ބޮޑުބައެއް ދޫކޮށްގެން އެދެވޭގޮތެއްގައި ބޭންކް ނުހިންގޭނެކަމީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ވަރަށް ހިތިކޮށް ތަޖުރިބާ
ހުރިހާ ލޯ ު

އޅުއްވައި އެކަން ސީދާ ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ.
ކުރެވިފައިވާ ޙަޤީޤަތެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް އެކަމާއިމެދުވެސް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަހަށް ަ

ހ .ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދަން ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ބޭނުންވޭ  :ބޭންކުގައި ކުރު
މުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައްޔާއި ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި ،ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް

ކން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށާއި ،ޢިމާރާތް ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ލޯނު
ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް )އެލް.ސީ( ހުޅުވައިދިނުމަށް ބޭން ު

ނދެވެން އޮތީ،
ދިނުމަށް ވަޢުދުވެ ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށާފައިވާ ލޯނުތަކަށް ހުއްޓުމެއްނައިސް ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެ ް

އަދި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ވަރަށް އަވަހަށް ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދައިގެން ކަމުގައި

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް އެންމެ އަވަހަށް ފައިސާ ހޯދެން އޮތީ މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ބަރާބަރަށް އަނބުރާ
ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބޭންކަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން މިވަރަށް މިވަގުތު އިޙްސާސްކުރަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި

ކންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ބޭންކް
ބައެއް ލޯނުތަކަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބި ތާށިވެފައިވާތީ އާއި ،ސަރުކާރުގެ ު

އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތެއްގައި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް

ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އަތުލެއްވުމުންނާއި ،ޓްރެޜަރީ ބިލްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ނަމުގައި އެފައިސާވެސް ބަޖެޓް

ރން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ނެގުމުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކު ަ

ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ  8.14ބިލިއަން

އން  4.866ބިލިއަން ރުފިޔާ ) 379މިލިއަން ޑޮލަރު( ،އާދެ  ،60%ނުވަތަ ބޮޑުބައި
ރުފިޔާގެ ) 633މިލިއަން ޑޮލަރު( ތެރެ ި

ތރެއިން ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށާއި ،ބައެއް
ދޫކޮށްފައިވަނީ  12ގްރޫޕަކަށެވެ .މީގެ ެ
ފަރާތްތަކުން ބޭންކުން ލޯނު ނެގި ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަ

ކުރަމެވެ.
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ށ .ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ސިޔާސީ ކުލަވަރުޖެހި ،ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރެވި ،ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެފައިވޭ  2008 :ވަނަ އަހަރު

ނިމުނުއިރު ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ރވެވިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް
ސިޔާސީ މުހިންމުކަމަށް ބެލެވިގެންނާއި ނުފޫޒާއި ބާރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބު ަ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ މިވަގުތު ބޭންކުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު  12ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން ގިނަ ގްރޫޕްގެ ވެރިންގެ ތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ  3ނާއިބު ޒަޢީމުންނާއި ،ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރަކާއި ،ދައުލަތުގެ  3ވަޒީރުންނާއި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  4މެމްބަރުންނާއި އަދި މިފަރާތްތަކާއި ތިމާގެކަމާއި
އ ،ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ  2ކުންފުނިވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭތީއެވެ .އަދި މީގެ
ވިޔަފާރީގެގޮތުން ވަރަށް ގާތް ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ ި

ނތައް ނަގާފައިވާކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި
ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެން ބޭންކުތަކުންވެސް ބޮޑެތި ލޯ ު

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވާ ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެ ކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭތީއެވެ.

މި ގްރޫޕްތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފުރަތަމަ ލޯނު ދޫކުރަންފަށާފައިވަނީ މިބޭފުޅުން މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ

ނމަވެސް ،އޭގެ ފަހުގެ ލޯނުތައް ދޫކޮށް ހިންގުމުގައި މަތީގައި ދެންނެވި ވިސްނުމާއި ފިއްތުންތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަމުގައި
ކުރިން ަ

ދޭހަވެއެވެ.

މި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ސަލްޓަންސް ގްރޫޕް އަށް ދޫކޮށްފައިވާ  577މިލިއަން
ރުފިޔާ

)45

މިލިއަން

ޑޮލަރު(

ގެ

ލޯނުތަކާއި

ފުނައްޑޫ

ގްރޫޕް

އަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

459

މިލިއަން

ރުފިޔާ

) 36މިލިއަން ޑޮަލަރު( ގެ ލޯނުތަކެވެ .މި ދެ ގްރޫޕަކީ އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ގްރޫޕެވެ .ފުނައްޑޫ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔަކީ
އިއްތިފާގަކުން ނަމަވެސް ފާއިތުވި ސަރުކާރުގެ އިސް ވަޒީރެއް އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނާއިބު ޒައީމެއް އަދި ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ސަލްޓަންސް ގްރޫޕުގެ ވެރިންނަކީވެސް މިފަރާތާއި އާއިލީގޮތުން ވަރަށް

ގާތް ބޭފުޅުންނެވެ.

މި ދެ ގްރޫޕަށް ޖުމުލަ  1.036ބިލިއަން ރުފިޔާ ) 81މިލިއަން ޑޮލަރު( ގެ ލޯނު ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމާއި މިއީ ބޭންކުގެ

"އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް" ގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލާއި ،ހިއްސާދާރުންނަށް ނުބަހައި ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް

ބަހައްޓާފައިހުރި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ފައިދާ އާއި ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާގެ  75%ކަމާއި ،ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ
ގއްޔާއި ،ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގައި ވަރަށް ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ކަމުގައި
ލޯނުގެ  13%ކަމާއި ،އެލޯނުތައް ދޫކުރުމު ަ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.


 31ޑިސެމްބަރ  2008އާއި ހަމައަށް ސަލްޓަންސް ގްރޫޕާއި ،ފުނައްޑޫ ގްރޫޕަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް

އރުނުވާ "ނޮން ޕަރފޯމިން އެސެޓްސް"
އަނބުރާ ނުލިބޭތާ  90ދުވަހަށްވުރެން އިތުރުވުމުން ،މި ލޯނުތައް މިހާރު ހުރީ ދަ ު
) (NPAގެ ގޮތުގައި ހިމެނި އެއަށް ފައިސާ ނުލިބިފައެވެ.



ފުނައްޑޫ ގްރޫޕަށް ދެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވެނީ މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ރިޒޯޓެއް ހަދަން ދެވިފައިވާ 23.5

ނ ޑޮލަރު ދެވިފައިވަނީ  04އޮކްޓޯބަރ  2007ގައި ބީލަމުން ރަށް ދޫކުރިއިރު
މިލިޔަން ޑޮލަރެވެ .މީގެ ތެރެއިން  15މިލިޔަ ް

އަޅަން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ  100އެނދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ .އަދި އިތުރު  8.5މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވަނީ ޖުލައި 2008

ގައި އިތުރު  94އެނދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށެވެ .ނަމަވެސް މި  8.5މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ހުއްދަކޮށްފައިވަނީ އެނދުގެ
ޢަދަދު އިތުރު ކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަވެސް ނުދެނީސްކަމާއި ،ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރިތާ  4މަސް ދުވަސް ފަހުން،

 5ނޮވެމްބަރ  2008ގައި މިދެންނެވި ކޮޓަރިތަކުގެ "ސްޓްރަކްޗަރ" ހަދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދައެއް
5

ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިގޮތަށް ބީލަމުންނަގާ ރަށެއް ބީލަމާއި އެއްގޮތަށް ނިންމައި ރިޒޯޓް ހިންގަން ނުފަށަނީސް ކޮޓަރި

ނތޯއާއި ،އެކަމުން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓާއި ޚިލާފުނުވާނެތޯއާއި،
އިތުރުކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ހުއްދަދެވިގެން ވެދާ ެ
މިހުއްދަ ދެވިފައިމިވަނީ ސިޔާސީ ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ތެރެއިން ނޫންތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 23.5މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރަން އެއްބަސްވެފައިއޮތީ މަސައްކަތް ހިނގާ މިންވަރު ބަލާފައި އިމާރާތް ކުރަން

ނމެމުންދާ ނިސްބަތުންނެވެ .ނަމަވެސް އިމާރާތް ކުރާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން އިމާރާތްކުރުން ި

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

ނފުނީގެ
ތަކެކެވެ .ފައިސާ ދޫކުރަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ހިންގާގޮތް ދައްކައިގެން އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ކު ް

ބަދަލުގައި ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރި ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށެވެ.

ވނީ ބޭންކުން
މީގެ ތެރެއިން ބީލަމުގައިވާ ޢަދަދަށް ވުރެން އިތުރަށް ކޮޓަރި އަޅަން ދޫކުރި  8.5މިލިޔަން ޑޮލަރު ނަގާފައި ަ

ދޫކުރާ އެހެން ލޯނު ފައިސާ ނަގާގޮތާއި ވަރަށް ތަފާތު އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ

ނސްޓްރީއިން ހުއްދަވެސް ނުދެނީސް ،އާއިލާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތްކޮށް އިންވޮއިސްކުރާ
ޓޫރިޒަމް މި ި

ސހެން
ގޮތަށް ރޭވިގެން ،މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމެއްނެތި ބޭންކުން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީއެވެ .އަދި ހުރިހާ ފައި ާ

ނަގުދުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނީގައި އުޅޭ ބިދޭސީ ބަޔަކުލައްވައި  2008ގެ ޖުލައި ،އޮގަސްޓް ،ސެޕްޓެމްބަރ ،އަދި އޮކްޓޯބަރ ގައި
ނ ގޮތާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަކަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.
ނަގައި ނިންމައިގެންކަމުގައި ވާތީ ،އެފައިސާ ހޭދަކުރެވު ު

މީގެ އިތުރުން މިރިޒޯޓް ހެދުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ  23.5މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ގެ ތެރެއިން  15މިލިޔަން ޑޮލަރު
ދޫކުރެވިފައިވަނީ ފުނައްޑޫ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައެވެ .އަދި ލޯނު ހޯދުމަށް ބޭންކާއި ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް
އހާތާނގައި މިލޯނުވަނީ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ
ހިންގާފައިވަނީވެސް އެފަރާތުންނެވެ .ނަމަވެސް  2008ވަނަ އަހަރު މެދެ ް

ނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިކަމަށާއި ،މިބަދަލާއި ގުޅިގެން ބޭންކުގެ ޙައްޤުތައް ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާކަން ދޭހަނުވާ

ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.


ސަލްޓަންސް ގްރޫޕަށް ދެ ލޯންޗް ގަންނަން  15ޖުލައި  2007ގައި  14.4މިލިޔަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ ގެ ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ

ކަމަށާއި ،މިލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ފީސިބިލިޓީއަށްވުރެން ބޮޑަށް އެހެން ކަންކަމަށް ބެލެވިގެންކަމަށާއި ،ހޯދާ ބަލަންޖެހޭ

މށާއި ،ލޯންޗްތައް ގަތް އަގުކަމުގައި
ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުކޮށްކަމަށާއި ،އިންޝުއަރެންސް ވެލިއުއަށް ރަހުނު އަގުކޮށްފައިވާ ކަ ަ

ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  1.47މިލިޔަން ޑޮލަރުކަމުގައި މިއޮފީހުގެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ) (AR7/2008ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

6

ނ .އެމް.އެމް.އޭ އިން ހުއްދަކުރާ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެން އިތުރަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ  :އެމް.އެމް.އޭ އިން

ގެންގުޅޭ މިންގަނޑަކީ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް ދޫކުރެވިފައިހުރި ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ ޖުމުލަ އެއްވެސް ހިނދެއްގައި ބޭންކުގެ

"އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް" )ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލާއި ،ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ނުބަހައި ބޭންކުގެ ބޭނުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިދާއާއި،

ރމެވެ .އަދި
ބޭންކުން އުފައްދާފައިވާ ރިޒާވްތަކުގެ ޖުމްލަ( ގެ  40%އަށްވުރެން އިތުރުނުވާ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން ލޯނުދޫކު ު
މީގެއިތުރުން އެއްވެސް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއް ފަރާތަކަށް ،އަގުބޮޑު ރަހުނު ބަހައްޓާފައިވިއަސް "އަންއިމްޕެއަރޑް

ކެޕިޓަލްގެ"  15%އަށްވުރެން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ މިންވަރު އިތުރުނުވާނެ މިންވަރަކަށް ބެހެއްޓުމެވެ.

ނގަނޑުތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައި
ނަމަވެސް އެކި ލޯނުތައް ،އެކި ދުވަސްވަރު ،އެކި މިންވަރަށް ،އެކި ގޮތްގޮތުން އެމް.އެމް.އޭގެ މި ް

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި ލޯނުތަކަށް ވަކިވަކިން ބަލާލާއިރު މުޅި ގްރޫޕަށް ދެވިފައިވާ ލޯނުގެ ޢަދަދު

ނ ސަންޓްރެވަލް ގްރޫޕް ) (48.8%އާއި ސަލްޓަންސް ގްރޫޕް އެކަނި ) (41.5%އާއި،
 40%އަށްވުރެން މަތިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެ ީ

ސ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައި މިހާރު
ސަލްޓަންސް ގްރޫޕް އާއި ފުނައްޑޫ ގްރޫޕް އެއްކޮށްލުމުން ) (75%އެ ދެ ގްރޫޕް އެކުގައެވެ .ނަމަވެ ް
އޮތް އެންމެ ބޮޑު  12ލޯނުގެ ތެރެއިން ގިނަ ލޯނަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.އެމް.އޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ލޯނުތަކެކެވެ.

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

އެއީ ހަމައެއްބައެއްގެ އެއްކުންފުނިތަކެއް ހިމެނޭ އެއް "އިކޮނޮމިކް އެންޓިޓީ" އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރެވި ބޭންކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު

ނތީއެވެ.
ފޯރާ ެ

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

އަތުވެދާނެ ހީނަރުކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް އެއްވެސް ލޮޅުމެއް އަޔަނުދިނުމަށެވެ .އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް

ށ ނޫނީ ބޭންކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެހެން މީހުންގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި
އެފަރާތްތަކަށް އޮބިއޮންނަވަރަ ް

ފުޅާނުކުރުމާއިމެދު ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލު ކުރުވުމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމާއި އެހެން ވިޔަފާރިތަކާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް
ހިންގޭނެ ހަމަހިމޭން އޮމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ.

ކރެވިފައިހުރި ބޮޑެތި ހުރިހާ ލޯނެއްހެން މިއުޞޫލުތަކާއި އިންތައް ފަހަނަޅައި ގޮސްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ
ނަމަވެސް ބޭންކުން ދޫ ު

ކުރެވޭކަމާއި މިކަން މިގޮތަށް ހިންގަނީ -:


ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިފަދަ މިންގަނޑުތަކުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް



ލނު އިތުރުކުރަން އެދުމުން އަދި އެކަމަށް ދަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލޯނުގެ ބަދަލުގައި ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ޯ



ބޭންކުން ލޯނުދިނުމަށް ރަހުނުކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ގޮތްގޮތަށް ބޮޑު އަގުގައި ރަހުނު އަގުކޮށްގެން އެފަދަ އަގުތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު



އޯވަރޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެން މަސްދުވަހެއްގެ އެކި ހިސާބުގައި އިތުރަށް އޯވަރޑްރާފްޓަށް ދޫކުރާ

ސަމާލުވުމަށް ވުރެން ބޮޑަށް މި މިންގަނޑުތަކުން ރެކެވޭނެ ގޮތްތައް ބޭންކުން ރާވައި ހޯދައިގެންނާއި،

ބޯޑުން ދޫކޮށްފައި އޮންނަ އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން "އޯވަރޑްރާފްޓް" ދޫކޮށްގެންނާއި،

ދެވޭ ލޯނު ބޮޑުނޫންކަމަށް ދައްކައިގެންނާއި ،އަދި

އރު އޯވަރޑްރާފްޓާއި ލޯނުގެ
ފައިސާ އިތުރަށް ދޫކުރި ނަމަވެސް ،މަސް ނިމި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ދާ ި

ޢަދަދުތައް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް އަކުރުން އަކުރަށް ބަލައިގެން ތިރިކުރުން ފަދަ ،ބޭންކުން އެއްގޮތަކަށްވެސް

ތރެއިންނެވެ.
ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ެ
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ބޭންކުން ކުރާ މިބާވަތުގެ ކަންކަމަކީ އަދި މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ހިންގުމަކީ މަކަރާ ހީލަތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ
ނކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގެވުން މުހިންމު ކަމުގައި
ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިކަންކަން ނުހިންގޭ ގޮތަށް ބޭ ް

ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ބޮޑެތި ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވަނީ ލޯނު ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް މަދު ފައިސާއެއް ނޫނީ ނުލައްވައި،

ހަމައެކަނި ބޭންކުގައި ހުންނަ ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން އޮބިނޯންނަ ވަރަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި،

ދކޮޅުނުޖެހޭވަރުގެ ބޮޑެތި ކުލި ހުށަހަޅުއްވައިގެން ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރައްވަން ކުޅަދާނަނުވާވަރުގެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ރަށްތައް
ެ

ބީލަމުން ނަންގަވައިގެން އުޅުއްވުމުން ދިމާވާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިއީ ވިޔަފާރިތައް

ދއުން ނުވަތަ
ފުޅާ ކުރެވެންހުރި މިންވަރަށްވުރެން ބޮޑަށް ،އަދި މަސައްކަތް ގެންދެވޭ ދުވެއްޔަށްވުރެން ބާރަށް މަސައްކަތްތައް ގެން ި
"އޯވަރ ޓްރޭޑިންގ" ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޖކްޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާ ބޭންކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫނުކުރުމާއި ،އެކަށީގެންވާ
"އޯވަރ ޓްރޭޑިންގ" ހިންގުމަށާއި މުޅި ޕްރޮ ެ

ވަރަށް ކެޕިޓަލްނުލައި ،އެއް ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ "ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް" އެކަނި ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ރއްކާތެރި ކަމެއްކަމަށާއި ،މިއީ ލޯނު ހުއްދަކުރުމުގައި ބޭންކުން ބަލާ
ހަދަން ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމަކީ ވަރަށް ނު ަ

ޗެކްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު "ކްރެޑިޓް އިވެލުއޭޝަން" އެއް ކަމަށާއި ،މިފަދަ ކަންކަމާއިމެދު ހަރުދަނާ އުޞޫލުތައް ބޭންކް އޮފް

މޯލްޑިވްސް ގައި ވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވައި ،މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔޭގައި ދިމާވެގެން އުޅޭ އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކަކީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށްވުރެން މާބޮޑެތި ބޭންކުތަކުންވެސް މިފަދަ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކަށް ދޭންވީ ސަމާލުކަން ނުދޭތީ

ނ ލޮޅުންތަކުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ވެސް ބަރީއަ
ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއްކަމަށާއި ،މިފަދަ ކަންކަމުން އަތުވެދާ ެ
ނުވާނެކަމާއި ،މިހާރުވެސް ބޭންކުންވަނީ އެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
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ރ .ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުން ނުގެންދާ ބައެއް ލޯނަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން އާންމުވެފައިވޭ  :ބޭންކުން ދޫކުރެވިފައި މިވަގުތު ހުރި
އެންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލޯނަށް "ގްރޭސް ޕީރިއަޑް" ގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓަށްވާ ފައިސާވެސް

ބަރާބަރަށް ނުދައްކާ ކަމަށާއި ،ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ނިމި ލޯނު އަދާކުރަން ފަށަންޖެހުމުންވެސް ލޯނާއި އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާވެސް ބަރާބަރަށް އަނބުރާ ނުދައްކާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކޮންމެ ލޯނަކީ އެމް.އެމް.އޭގެ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާގޮތުން "ދައުރުނުވާ ލޯނު" ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް،

އެފަދަ ލޯނުތައް އެހެން ލޯނުތަކާއި ވަކިން "ނަންޕަރފޯމިންގ އެސެޓްސް" ނުވަތަ " "NPAގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ ،އެލޯނުތަކަށް

ވަކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ،އަދި އެފަދަ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޚާއްޞަގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭތީވެ ،އެ މަސައްކަތުން

ތއް ވަންހަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ކޮށްގެން ނުވާނެ ބައެއް ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަން
ރެކި އަދި އެފަދަ ލޯނު ަ
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމަކީ -:



ތވެ 90 ،ދުވަސް ހަމަވުމުގެ
ލޯނު ބަރާބަރަށް ނުދައްކާތާ  90ދުވަސްވުމުން ކޮންމެ ލޯނެއްވެސް  NPAގެ ގޮތުގައި ގުނަންޖެހޭ ީ

ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކާލިކަމަށް ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އަންނަ

ގފައިވެސް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ  90ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް "ފައިސާ
ދެތިންދުވަހު ތެރޭގައި އެކައުންޓުން އެފައިސާ ނަ ާ

ދައްކާފައިވާ" ކަމުގައި ހިސާބުތައް ހަމަޖެއްސުން ،އަދި


ށ ފައިސާ ދައްކަމުންނުދާ ލޯނެއް ދައްކަން "ރީނެގޯސިއޭޝަން" ނުވަތަ "ރީސްކެޑިއުލް" ގެ ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް
ބަރާބަރަ ް
އެހެން ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި އިންޓްރެސްޓް "ކެޕިޓަލައިޒް" ކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ

ބޮޑެތި ލޯނުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ލޯނު ހިމެނޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ބ .ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރަހުނު ބެހެއްޓޭ ކަމަކަށް ނުފެނޭ  :ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
އޓާ ރަހުނުގެ އަގު މައްޗަށް ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ،ރަހުނު އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަނީ ވަރަށް ގިނައިން
ލޯނު ނަގަން ބަހަ ް

އ މިކަން
އިންޝުއަރެންސްގެ ބޭނުމަށް އަގުކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ވަރަށް މަތީ އަގުތަކެއްގައެވެ .މި ީ

ކުރެވިގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ސަލާމަތުން

ޅ ތަކެތި ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގައި ފާހަގަވެއެވެ .ރަހުނު އަގުކޮށްގެން ނުވާނެ
ހުރިތޯވެސް ބޭންކުން ބެލުމެއްނެތި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަ ާ

ބހައްޓާ ތަކެއްޗަށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އަގުތައް ކަނޑައެޅި އަގުތައް
ގޮތްގޮތަށް ބޭންކުން މިކަން މިހިންގަނީ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ަ
ތަޢާރަފު ވެފައިނެތް ކަމަށާއި މިފަދަ ތަކެތި އަގުކުރާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ނެތްކަމުގެ އުޒުރު ދައްކައިގެން ކަމުގައިވިޔަސް ،ޙަޤީޤަތުގައި

ގން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ އޮއިވަރު
މިކަން ހިނގަނީ ހަމައެކަނި ބޭންކުން ފައިސާ ހޯދައި ެ

ނއި ސިޔާސީ އަދި މަޤާމާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ތެރެއިން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ބާރުކަމުން ާ

ނަތީޖާއަކީ ބައެއް ރަހުނުގެ ހަޤީޤީ މާކެޓް އަގަށްވުރެން އެތަކެތި ރަހުނުކޮށްފައި ދެވޭ ލޯނުތައް ބޮޑުވުމާއި ،އޭގެ ސަބަބުން

އެކަށީގެންވާ ރަހުނު ނެތި ލޯނު ދޫކުރެވުމާއި ،މިފަދަ ލޯނު ދޫކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް ގެއްލުންވުމެވެ .އަދި ދެކޮޅުނުޖެހޭ

ނނަގާ ފަރާތްތަކާއި ބޭންކުގެ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށާއި ،ރަހުނުގެ ހަޤީޤީ އަގަށް ނުބަލައި ސިޔާސީގޮތުން ފޯރުވޭ ނުފޫޒުގެ މައްޗަށާއި ލޯ ު
ވެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓާއި ދެމެދު އުފެދޭ ގައިގޯޅި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބެލިގެން ލޯނު ދޫކުރެވި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމެވެ.

ގތްގޮތަށް އަގުކުރެވިދާނެކަމާއި ،އެއިން ކޮންމެ އަގެއް ބިނާވެފައި
ރަހުނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އަގުކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ޮ

ލއު" އިން ފެށިގެން
އޮންނަނީ ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .މީގެތެރޭގައި "ސެންޓިމެންޓަލް ވެ ި

ގަތް އަގުކަމަށްވާ "ހިސްޓޮރިކަލް ވެލިއު" އާއި "އިންޝުއަރެންސް ވެލިއު" އާއި "ރިޕްލޭސްމަންޓް ވެލިއު" ފަދަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް
މށާއި ،ނަމަވެސް ލޯނު ނަގަން ބަހައްޓާ ރަހުނު އަގު ކުރަންޖެހޭނީ "މާކެޓް ރިއަލައިޒަބްލް ވެލިއު" ގައި
ތަކެތި އަގު ކުރެވޭ ކަ ަ

ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .މިއީ ލޯނު ނުދައްކައިގެން ރަހުނު ވިއްކާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެއްވެސް ދައްޗެއްނެތި މިއަގުގައި ވިއްކާލެވި
މިއަގު ލިބޭނެކަން ގައިމު ކަށަވަރު އަގެވެ .އެހެންކަމުން އިންޝުއަރެންސްގެ އަގުފަދަ ގޮތްގޮތަށް ރަހުނު އަގުކޮށްގެން ބޭނުންވަރަށް
މކީ މަކަރާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ލޯނު ދޫކުރު ަ

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

ލފަށް ބޮޑެތި އަގުތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ފައިދާވާ ވަރަށްވުރެން މާ މަތީ ކުލި ހުށަހަޅައިގެން ރަށްތަކެއް
ޙަޤީޤަތާއި ޚި ާ

މކީ މިރަށްތަކުގެ "މާކެޓް
ބީލަމުން ނެގުމަކީ ،އަދި ދޫކުރާ ރަށްތަކަށްވުރެން މާ ގިނަ އެތައް ބަޔަކު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވު ަ

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

ރަށްކަމާއި ،މި ރަށްތައް ހަދަން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ގޮތް ބަލާލުމުން މިކަން ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ.
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ޅ" .އޯވަރޑްރާފްޓް" އަށް ހުއްދަކުރާ ވަރަށް ވުރެން އިތުރަށް ފައިސާ ދޫކޮށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭ  :ބޭންކުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ
އެންމެ ބޮޑު  12ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން  11ގްރޫޕަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި އޯވަރޑްރާފްޓް ހިމެނޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މހުރިހާ އޯވަރޑްރާފްޓަކަށްމެ އެއަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެން އިތުރަށް ފައިސާ ދޫކުރާކަމަށާއި ،ބައެއް ގްރޫޕަށް
އަދި ި

ވ ކަމާއި ،މިހުރިހާ ގްރޫޕްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށް ވުރެން އެތައް ގުނައެއް އިތުރަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައި ާ

އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުދެއްކުމުން އޭގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމާއި،

އިތުރުކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ

ރފްޓް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ގްރޫޕްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކުން
ފަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އޯވަރޑް ާ

މިކަން ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ.

މިމަސައްކަތް މިގޮތަށް ހިންގެނީ ބޭންކުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައިވެރިވުން މިކަމުގައި އޮވެގެންކަމާއި ،މިހެން މިދެންނެވީ އެފަދަ

ށ ނުހިންގޭނެތީއެވެ .އަދި މިގޮތަށް އޯވަރޑްރާފްޓް
ބައިވެރިވުމެއްނެތި މިފަދަ އެގްރީމެންޓްތަކާ ޚިލާފުވުމެއް ލޯނުނަގާ ފަރާތްތަކަ ް
ގ ޝަރުތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ލުއިވުމާއި ،އޯވަރޑްރާފްޓް ބަލަހައްޓަން
ފެސިލިޓީ ހިންގައިދެނީ ލޯނަށްވުރެ އޯވަރޑްރާފްޓް ދޫކުރުމު ެ

ފަސޭހަވުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި އޯވަރޑްރާފްޓް ހިންގާފައިވާގޮތުން ދޭހަވާކަމާއި ،މިކަންކުރަނީ މެނޭޖްމަންޓަށް ބޯޑުން ދޫކޮށްފައި އޮތް

ހ އެކަމާއިމެދު ބޯޑުގެ ރުހުމާއި ސޮއި އަތުލައި ބޯޑުން
ބާރަކާއި އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި އަދި މިފަދަ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަ ު
ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ކ .ފައިސާ ނުލިބޭ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުން  :ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ އަދި ފައިސާ ހޯދުން ދަތިވެފައިވާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި
ގއި
 30ނޮވެމްބަރ  2008ގެ ނިޔަލަށް  601މިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމުގައި ބޭންކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .މީގެ ތެރޭ ަ

 90ދުވަހުން ފެށިގެން އެތައް އަހަރެއްވަންދެން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ނުދައްކާހުރި ލޯނުވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ،ބޭންކުން މިވަގުތު

ލޯނު ދޫކޮށްފައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ގްރޫޕަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމުގައިވެސް

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިދެންނެވި ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަލްޓަންސް ގްރޫޕް ،ފުނައްޑޫ ގްރޫޕް އަދި ވިލާ ގްރޫޕަށް

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

މީގެއިތުރުން ބޭންކުން ހުޅުވާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ޢަދަދުތަކެއްގެ އެލް.ސީ .ތަކަކަށްވެސް ފައިސާ ނުލިބި އެބަހުރިކަމުގައި ފާހަގަ

ގ ދަށުން އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ ،އެލް.ސީ .ހުޅުވި ފަރާތަށް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބޭންކަށް
ކުރެވެއެވެ .މިއީ އެލް.ސީެ .

ނުލިބި ހުރި ފައިސާއެވެ .މިކަން މިހެން ހިނގަނީ އާންމުކޮށް އެލް.ސީ .ހިންގާ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ލޯނުގެ ގޮތަށް އެލް.ސީ
ފެސިލިޓީވެސް ބޭންކުން ބޭނުން ބަޔަކަށް ދެމުން ގެންދާތީކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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އ .ލޯނު ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް މުޅިން ފުރިހަމަކުރެވިފައެއް ނުހުރޭ  :ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ
ފައިލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ލޯނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ބެލުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިނުވާ

ރވެއެވެ .މިގޮތުން ،ރަހުނު އަގުކުރުމުގެ ލިޔުންތަކާއި ،ޢިމާރާތްކުރަން ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ކަމުގައި ފާހަގަ ކު ެ

ޓ ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ގެރެންޓީ ދޭ މީހާއާއި
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ،ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީ ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް ގެރެން ީ

ލމާތު މުޅިން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި
ކުންފުނިތަކުގެ ދަރަންޏަށްވުރެން އަރަނި އިތުރުވާ މިންވަރުކަމުގައި ބެލެވޭ "ނެޓްވާރތު" ފަދަ މަޢު ޫ
ނުހުންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބޭންކުން މިހާރު ދޫކޮށްފައި ހުރި ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ބޭންކުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ރަނގަޅަށް

ބަލާފައި ނެތްކަމާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތްކަމާއި ،ލޯނުދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ށ ބެލިގެން ކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
މުޠާލިއާ ކުރުމަށްވުރެން ބޮޑަށް ސިޔާސީ އަދި މަޤާމާއި ނުފޫޒުގެ މައްޗަ ް

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

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ހ .ފައިސާ ނުލިބޭ ލޯނުތައް އަނބުރާ އަތުލެއްވުން  :ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓިފައިވާ ލޯނުތައް ވަގުތުން އަނބުރާ ދައްކަވަން

އަންގަވައި ،އަނބުރާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެލޯނުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން ލޯނު އަނބުރާ އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށް

ކޓަރުންގެ ބޯޑާއި ޙަވާލުކޮށް ،މި ލޯނުތައް
ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިކަން ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ސީދާ ޑިރެ ް
އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ބޯޑު ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ނކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ގްރޫޕް ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުން ބޭންކުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް
މިހެންމިދެންނެވީ ބޭ ް

ހަލުވިކަމާއިއެކު ހިނގައިގަންނާނެވަރަށް ފައިސާ ލިބޭނޭތީއާއި ،އެނޫން ގޮތަކުން އެމިންވަރަށް ފައިސާ ހޯދަން އުނދަގޫވާނެތީއެވެ.

އ އޮޅުވާލުމާއި ސިޔާސީ ބާރާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފަދަ ކަންކަން އެކުލެވިގެންވާތީ އާއި
އަދި ބޮޑެތި ލޯނު ހޯދުމުގައި މަކަރާއި ހީލަތާ ި

ނ ހިންގާފައިވަނީ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރާއި ބޯޑުގެ ރުހުމާއެކުގައި ކަމުގައި ވާތީއާއި
މިކަންކަން މެނޭޖްމަންޓު ް

ބޭންކުގެ ކަންކަމާމެދު ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނީ އާޚިރު ނަތީޖާގައި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕން ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ލޯނު ފައިސާ ވަގުތުން ދައްކަވަން އަންގަވައި،
ވީމާ ،ސަލްޓަންސް ގްރޫޕާއި ،ފުނައްޑޫ ގްރޫޕާއި ،ވިލާ ގްރޫ ު
އދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އެއީ ރާއްޖޭގައި
ފައިސާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެންނަމަވެސް އެފައިސާ ވަގުތުން ހޯ ް

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

ނކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް އެމް.އެމް.އޭ އިން
ށ .ލޯނު ދޫކުރުން އެމް.އެމް.އޭ ގެ މިންގަނޑުތެރޭގައި ބެހެއްޓެވުން  :ބޭ ް
ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުގެ މާނަ އާއި ރޫހާއި އެއްގޮތަށް ލޯނުގެ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެންނަމަވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ތިރިކޮށް ،އަބަދުވެސް
އ ގެންގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ބޭންކުން ލޯނު ނަގާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލޯނު ނުދެއްކިގެން ބޭންކަށް
މި މިންގަނޑުގެ ތެރޭގަ ި
ނ އަރާވަރުގެ ބޮޑެތި ލޯނު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ދޫނުކުރެވޭ ގޮތަށް ލޯނު ހުއްދަކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލޮޅު ް

ރާވައި ،ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
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ލޯނުތައް ދޫކުރުމުގައްޔާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ދިނުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ފީސިބިލިޓީއާއި ކޭޝްފްލޯގެ އަންދާޒާތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ

އސާ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގައިހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަމާއި ޤާބިލްކަން ޔަޤީން
މުޠާލިޢާކޮށްގެން ފަ ި
ކުރެވިގެންނޫނީ ލޯނު ދޫނުކުރުމަށާއި ،ބޮޑު އަގުގައި ރަހުނު އަގުކޮށްގެން ރަހުނަށް ބުރަވެގެން "ކޮލޭޓްރަލް ލެންޑިން" ހިންގި

ހ ،ފައިނޭންޝަލީ ފީސަބަލް ޕްރޮޖެކްޓެއްތޯ ބެލުމަކީ ލޯނު ހުއްދަ ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް
ނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެކޮޅުޖެ ޭ

މުހިއްމު އަދި އެހާމެ އަސާސީ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ އެމް.އެމް.އޭގެ މިންގަނޑުން ބޭރުން ލޯނު ދޫކުރުން އާންމުވެފައިވާތީއާއި ،މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

އސާ ނުލިބި ހުއްޓިފައިވާތީއާއި އޭގެ ސަބަބުން
ވަރަށް ގިނަ ލޯނަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ލިބެމުން ނުދާތީއާއި ،ބައެއް ލޯނަށް ފަ ި

ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީއެވެ.

ވީމާ 40% ،އަށް ު
ވރެން މިހާރުވެސް މަތީގައި ހުރި ސަން ޓްރެވަލް ގްރޫޕާއި ،ސަލްޓަންސް ގްރޫޕް ގެ ލޯނުތައް  40%އަށްވުރެން
ވސް އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލްގެ
ތިރިއަށް ގެނައުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ގްރޫޕްތަކުގައިވާ ވަކިވަކި ލޯނުތައް ެ

 15%އަށް ތިރިކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނ .ލޯނު ދިނުން ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކުރެއްވުން  :ލޯނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީން ކުރާގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް،

އެމަސައްކަތް މިހިނދުން މިހިނދަށް ބަދަލުކޮށް ،ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާއި ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އިޞްލާޙުކޮށްގެން މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާނެގޮތަށް މިހިނދުން
އަދި މިކަން ކްރެޑިޓް މެނުއަލްތަކުގަ ި

މިހިނދަށްވެސް ރާވައި ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އދި ދުވަހަކުވެސް ދަށަށް ނުދާ މިންވަރަށް ދަށަށް ދިއުމަށް ދޫކުރައްވައިގެން
ރ .ބޯޑު ޖަވާބުދާރީ ކުރެއްވުން  :ބޭންކުގެ މާލީ ޙާލަތު ަ
ވނަ އަހަރުއޮތް ބޯޑު ޒިންމާ
އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް ތިއްބަވާފައިވާތީ ބޭންކް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ ގެއްލުމާއިމެދު ަ 2008

ކުރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ ބޭންކެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ ،އަދި އެއިން ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ

ނންމެވުމަކީވެސް ބޭންކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށްވެފައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ބޭންކުގެ މަސްލަޙަތުގެ ކުރިއަށް
ި
ޚރުގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ކަމުގައި
ނުނެރުން ކަމުގައި ވާތީއާއި ބޭންކުގެ ކަންކަމާއިމެދު އާ ި

ވާތީއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ހިންގުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަވާފައި ބޯޑުން އިސްތިއުފާދެއްވިއަސް އެކަމަށް ބޯޑު

ބދާރީވުމުން ބަރީއަވެވެން ނޯންނާތީއެވެ.
ޖަވާ ު

ބ" .ރިކަވަރީސް" ހަރުދަނާކޮށް ލޯނު އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުން  :ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުން ނުގެންދާ ލޯނުތަކުގެ ރަހުނު

ގންނަމަވެސް ލޯނު އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އާދަކާދަ ބޭންކުގައި މިހިނދުން މިހިނދަށް އާލާކޮށްގެން ނޫނީ ބޭންކު
ވިއްކާލައި ެ

ނ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގުން ދަތިވާނޭ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ރަނގަޅަށް ނުހިންގޭނެ ކަމަށާއި ،ލޯނު ދިނު ް

މިހެން މިދެންނެވީ މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނު ދޫކޮށް ހިންގުމުގައި ލޯނު އެގްރީމެންޓް ސާބިތުކަމާއިއެކު ތަންފީޒު ކުރެވެމުން
ށ ފާހަގަ ކުރެވޭތީއާއި ،މިކަން ދިމާވަނީ ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ހިންގޭ "ރިކަވަރީސް"
ނުދާކަން ވަރަށް ބޮޑަ ް

ކރެވެއެވެ.
ބައެއް ނެތުމުންނާއި ،އަދި އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީ ކަމުގައި ފާހަގަ ު

ޅ .ރަހުނު ރަނގަޅަށް އަގުކުރެއްވުން  :އިންޝުއަރެންސްއަށް ބޭނުންވާ އަގުގައި ލޯނު ރަހުނު އަގު ކުރުން ހުއްޓާލައި" ،މާކެޓް
އގައި މިހާރު
ރިއަލައިޒަބަލް ވެލިއު" ކަމަށްވާ ،ރަހުނު ވިއްކާލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަތިކަމެއްނެތި ރަހުނު ވިއްކާލެވޭނެ އަގެ ް

ބަހައްޓާފައިހުރި ރަހުނާއި ކުރިމަގުގައި ބަހައްޓާ ރަހުނުވެސް އަގުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
14

މިހެން މިދެންނެވީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ބޮޑު އަގުގައި ރަހުނު އަގުކޮށްގެން ލޯނު ނެގުމަކީ މަކަރާއި ހީލަތާއި އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން

ށ ޖަވާބުދާރީވުމަކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެހެއްޓުން
ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ކަމަށާއި ،ފުރިހަމައަ ް

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

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

ހއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ދައްކާ ނިންމުމެއްނެތް ،ތާއަބަދަށް ދެމިގެންދާ
ދޫކޮށްގެން ހިންގާ ލޯނަށް ެ
"އަބަދަށްފެހި" )"އެވަރގްރީން"( ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އޯވަރޑްރާފްޓް ދިނުން އާދަވެފައިވާތީއާއި ،އެކަމުން ބޭންކަށް

ލިބޭ ގެއްލުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ލޯނު ދިނުން ސީދާ ސާދާ ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

ވީމާ ،އޯވަރޑްރާފްޓް ދޫކުރާނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ،މިމިންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފެތޭގޮތަށް

މިހާރު ދޫކޮށް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓާފައިވާ ބޮޑެތި އޯވަރޑްރާފްޓްތައް ހަމައަކަށް އަޅުއްވައި މައިތިރި ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިކަން
ކުރެވޭނީ

މިހާރު

އހުރި
ދީފަ ި

ބޮޑެތި

"އަބަދަށްފެހި"

އޯވަރޑްރާފްޓްތައް

ވަގުތުން

ދއްކަވައިފިނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެންވެސް މިފައިސާ އަވަހަށް އަބުރާ ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.
ނު ަ
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އަބުރާދައްކަވަން

އަންގަވައި،

އަބުރާ

 (2.2ބޯޑަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ބޯޑުގެ ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުން
ބޭންކް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ދަތި މައްސަލަތައް އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ ބޯޑުގެ ގިނަ މެމްބަރުންނަކީ ސަރުކާރުން

ލވަރު ޖެހިފައިވުމާއި ،ބޭންކް ހިންގުމާއި ބޯޑުގެ
ޢައްޔަނުކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށްވެފައި ،އެ މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގައި ސިޔާސީ ކު ަ

ރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނާއި
މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުންނެވެ .މީގެ ތެ ޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ނުރަސްމީކޮށް އަންގަވައިގެން ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ލޯނު ފާސްކުރުވުމާއި،

ސިޔާސީ އަދި ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ،ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ނުސީދާކޮށް ބޭންކުގެ

މށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި ،ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ މުސާރަ
އިސް ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅުއްވައިގެން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނު ަ

ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަރުކާރުން އޮވެގެން ނުވާނެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ބޭންކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުފޫޒު

ދ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .ބޯޑު ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކުގައި މިފަދަ ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތް ސީދާކޮށް
ފޯރުވުން ފަ ަ

ކން އެނގޭ ކަމަށާއި ،ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން ބޯޑަކީ ސިޔާސީ ބޯޑެއްކަމާއި މިސަގާފަތް
ފެންނަން ނެތްނަމަވެސް ،ނުސީދާކޮށް މިކަން ހިނގާ ަ

އަދިވެސް މުޅިން ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައިނުވާކަމާއި ،މިކަން އަވަހަށް ހައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޅުންހުރި
ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެފައި އޮންނަންވާނީ އެބޭފުޅުންނަށާއި އެބޭފުޅުންނާއި ު
ކން ލޯނު ހޯދާދިނުން ފަހިކޮށްދެއްވުން ނޫންކަމަށާއި ،އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭންކުގެ ހިންގުން
ނުވަތަ އެބޭފުޅުން ހޮވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭން ު

ވަރުގަދަކޮށް ބޭންކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމުގައިވާން ޖެހޭނެއެވެ .އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުންވެސް ،ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ
ޙައިސިއްޔަތުން އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ވާޖިބަކީ ބޭންކުގެ ފައިދާއާއި މަސްލަޙަތު އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުރިއަށް ނެރުމެވެ .އަދި މިކަން

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ މަސްލަޙަތަށްވުރެން އެހެން ކަމަކަށް އިސްކަން ދެއްވަން މަޖުބޫރުވެގެން ނަމަވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާ

ިގން
ނނީ ފިޔަވަޅުއެޅި ޖަވާބުދާރީ ކުރެވެންވެސް ޖެހޭ ކަމަށާއި ،މިޒިންމާ އާއި ގުޅ ެ
ވަކިވަކި ޑިރެކްޓަރުންނާއި އަދި މުޅި ބޯޑާއިމެދު ޤާ ޫ

ބޭންކް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއްވެސް ބޯޑަށް ދޫކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމާއި ،ބޯޑުގެ ބާރުތަކާއި ،މެމްބަރުންގެ ޝަރުތުތަކާއި ،ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް އަލުން މުޠާލިޢާ

ގވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ މިންގަނޑުތައް އިސްލާޙު ކުރައްވައި އެއާ އެއްގޮތަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ހިން ެ
މި މަސައްކަތުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުންވެސް ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ،މިއީ ބައްލަވަންޖެހޭ ހުރިހާ

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

އ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ،ހަރުދަނާކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާއި ،މިކަންކަން ފުރިހަމަވާ
މެމްބަރުންގެ ކިބައިގަ ި
ހން
މީ ު

ބޯޑަށް

ހަމަޖައްސައި،

ޕްރޮފެޝަނަލް

ގޮތުގައި

ބޯޑެއްގެ

ބޭންކުގެ

ބޯޑު

ބައްޓަންކުރައްވައި

ސިޔާސީ

ނުފޫޒުން

އެއްކިބާކުރެއްވުން،
ށ.

އެއް އަހަރަށްވުރެން އިތުރު މުއްދަތަށް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ކަނޑައަޅައި ،އެބޭފުޅުންގެ ޕަރފޯމަންސްއަށް ބައްލަވައިގެންނާއި
ރއްވުން،
ދައުރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުން ދައުރު ކު ެ

ބރުން ނުހޮވާ ގޮތަށް
ނ .އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެން "ޕްރޮކްސީ" ވޯޓުން މެމް ަ
ހަމަޖެއްސެވުން.

މިހެން

މިދެންނެވީ

ޕްރޮކްސީ

ބޭނުން

ކުރަނީ

މަޤުބޫލު

އުޒުރަކާއިހުރެ

ހަޤީޤަތުގައިވެސް

ޖަލްސާއަށް

ވަޑައިގެންނެވެން ނެތް ހިއްސާދާރުންނަށް އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ވޯޓްދީ ކުންފުނި ބައްޓަން ކުރުމުގައި

16

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެރުވުމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގައި އެކަން ހިނގަމުން އަންނަނީ މުޅިން އެހެން މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށް
ދ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ހިންގަން އެންމެ ސަލާމަތްކަން ބޮޑު ،ހެޔޮ ގޮތް ނޫން ކަމަށްވާތީއެވެ.
ދޭހަވާތީ ،މިއީ މިފަ ަ
އވުން،
ރ .އޮނަރަބްލް މިނިސްޓަރުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ނުވެވޭގޮތަށް ބޯޑު ބައްޓަންކުރެ ް
ބ.

ބޭންކް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ބޯޑަށް ލިބިދެއްވާފައި އޮތުން،

ޅ.

ގާތްތިމާގެ މީހުން ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ނުކުރެއްވުން،

ކ.

ވ އުޖޫރައެއް ދެއްވުން،
ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް އެކަށީގެން ާ

އ.

ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާތީވެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބޯޑުގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް ،ބާރުތައް ރަނގަޅަށް ބެހިފައި

ވމަށްޓަކައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުދީފައި ނުބޭއްވުމާއި ،އަދި ބޭންކުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބޯޑުގައި
ބޭއް ު

ކ ވޯޓް ނުދެވޭ ޑިރެކްޓަރަކަށްވެފައި އޭނާގެ މުވައްޒަފަކަށް މި
ބައިވެރިނުކުރެއްވުން .މިހެން މިދެންނެވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަ ީ

ބާރު ދިނުން އެދެވިގެން ނުވާތީއާއި ،ބޭންކުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާ ނުވަނީސް ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން އެގްޒެކެޓިވް

ރކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބޯޑުގައި ތިއްބެވުމަކީ ބޯޑު ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑަކަށް ހެދުމަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ
ޑި ެ

މަސައްކަތަށް ބުރަހެލިކަން އަންނާނެ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.
ވ.

ހންގާނެގޮތާއި ،ބޯޑަށް ކަންކަން ހުށަހެޅި ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ލިޔެކިޔުމުން
ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ި
ބަހައްޓައި އެއާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވުން،

ލއި
މ .ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އެކުގައްޔާއި ،ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވަކިން އެބޭފުޅުން ބޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަރުދަނާކަން ބަ ަ
ޕާރފޯމަންސް ބެއްލެވުން،
ފ.

ލކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް
ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޯޑާއި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ބަދަ ު
ބައްޓަންކުރެއްވުން،

ގ މަސައްކަތާއި ޗެއަރމަންގެ މަސައްކަތާ ފުށުނާރާގޮތަށް ބައްޓަން
ދ .ޗެއަރމަންގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް ލިޔުއްވައި ،ސީ.އީ.އޯ ެ

ކުރައްވައި ،އަދި ބޭންކް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޗެއަރމަން އާއި ބޯޑު ބައިވެރިނުވާގޮތަށް ބައްޓަން

ކުރެއްވުން،
ތ.

ބޭންކުގެ އިސް މުވައްޒަފުން ހޮވާ ،ވަކިކޮށް ،މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދީ ،މުސާރަ ހަމަޖައްސާ މިފަދަ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގެ
ތެރެއިން ބޭރުކޮށް ބޯޑާ ޙަވާލުކުރެއްވުން،

ލ.

ނލް
ލޯނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ބޯޑުން ވަކިކޮށް ،ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކޮށް ،ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް އިންޓާ ަ

ނ ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބޯޑުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ބައްޓަން
އޮޑިޓްއިންބަލައި އެކަން ބޯޑަށް ރިޕޯޓް ކުރުވައިގެން އެކަ ް
ކުރެއްވުން ،އަދި

ތކަށް ޙައްލު ގެނެވޭނެ ،ބޭންކަށް ޚާއްޞަ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް
ގ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ަ
ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑެއް އެކުލަވާލައި ،އެންމެންނަށް އެގޭނޭގޮތަށް އެ މިންގަނޑު އާންމު ކުރައްވައި ،އެ މިންގަނޑު

ޒ ކުރެއްވުމެވެ.
ރަނގަޅަށް ތަންފީ ު
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 (2.3މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި ހިންގުންތެރިކަން ވަރުގަދަކުރުން
ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކް މެނޭޖަރުން އުފެއްދުން  :ބޭންކުގެ އުމުރުން  25އަހަރަށްވުރެން އިތުރުވެފައިވާއިރުވެސް އަދިވެސް ދިވެހިންގެ

ތެރެއިން އެއްވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކް މެނޭޖަރެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިކަމަށް ނެރެވިދާނެ ހީވާގި ،ތަޢުލީމީ

ސ ހުރި ބޭފުޅުން ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އެބަތިއްބެވިކަމާއި މިކަމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އިސްނަގަންޖެހިފައިވާ
އަދި ތަޖްރިބާވެ ް
ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ވސް ބޭންކް
ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ  :ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގައި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ނިންމަނީ ހަރުދަނާ ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ނަމަ ެ

އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ބޭންކުގައި ލޯނު ދިނުމުގެ

އ.އޯ އަށް ވަކި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ދީގެން ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީން ބޭރުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކަންކަން ހަމަޖައްސަނީ ބޯޑުންނާއި ،ސީީ .

ތތަކާއިހެދި
އަދި ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތްވެސް ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކުރައްވާ އެހެން އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަ ް

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

ބޭންކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުން  :ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ނަގާ ޕްރައިމް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި ޓާމް އޯވަރޑްރާފްޓްތަކަށް
ނަގަނީ ހަމަ އެއް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޕްރައިމް ރޭޓްގައި ލޯނުދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ލޯނުދެނީ މިއަށްވުރެން މަތީ ރޭޓެއްގައެވެ .އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި ،ދެވޭ

ރޭޓެކެވެ.

ޑރާފްޓްތަކަށް ނަގަނީ އަދި އެއަށްވުރެންމަތީ
އޯވަރ ް

ނަމަވެސް އެއް ގްރޫޕަށް އަހަރަކު  5%އިންޓްރެސްޓް ބޭންކުން ދައްކާގޮތަށް  6މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓެއް ރަހުނެއްގެ

ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި އަހަރަކު  5.25%އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގައި  6މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ހަމަ މިފަރާތަށް އެހެން ރަހުނެއް ބަހައްޓާފައި  21މިލިޔަން ޑޮލަރު  8.5%ގެ ރޭޓްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ

ކުރެވެއެވެ .މިކަން މިހެން ދިމާވަނީ ޑޮލަރުން ބެހެއްޓޭ ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވިއަސް

އެކަންވެސް އޭގެ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭންކުން ކުރަމުން ގެންދާތީއާއި ،މިކަން ކޮމިޓީއަކުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީ.އީ.އޯ ގެ އަތްމައްޗަށް

ދޫކުރެވިފައިވާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރޓް ކޮމިޓީއަކުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުން އާންމުގޮތެއްގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައަޅަނީ އިންޓްރެސްޓް ޭ

ލތާއި،
ބޭންކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލޯނު ދޫކުރާ "ޕްރައިމް ރޭޓް" ކަނޑައެޅުމުގައި ފައިނޭންޝަލް މާކެޓް އެވަގުތު އޮތް ޙާ ަ

މާކެޓުން ފަންޑު ލިބުމުގެ ފަސޭހަ ނުވަތަ ދަތިކަމާއި ،ބޭންކަށް ފަންޑު ލިބޭ ރޭޓާއި ،ވާދަވެރި ބޭންކުތަކުން ލޯނުދޫކުރާ ރޭޓް ފަދަ

ވ .ޕްރައިމް ރޭޓް ގައި ލޯނު ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތައް ނޫން ފަރާތަކުން ނަގާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި
ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއެ ެ

ނކަން ފަދަ އިތުރު ކަންތައްތައްވެސް ދިރާސާ ކުރެއެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ލޯނުގެ މުއްދަތާއި ،ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީ ް

އިން ދޫކުރާ ލޯނަށާއި ،އެކި ފަރާތްތަކުން ޖަމާކުރާ ފައިސާއަށް ދޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކޮމިޓީއެއްގެ

އެއްވެސް ދައުރެއް އޮތް ކަމަކަށް ދޭހަ ނުވާކަމަށާއި ،އޭގެ ސަބަބުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުތައް ވަނީ ސީ.އީ.އޯ ގެ
އވެ.
އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެ ެ

ސީ.އީ.އޯ ގެ ދަތުރުތަކާއި ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން  :ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއި،

ރން ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމާއި ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ވަރަށް
އިނާޔާތްތައް ހިމެނޭކަމާއި ،އޭގެ އިތު ު

ގ އިތުރުން ސީ.އީ.އޯގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް
މިނިވަންކަމާއިއެކު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީ ެ

ހށަހެޅުމުން ބޭންކުން އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ކަމަށާއި މިފަދަ
ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ބިލްތައް ބޭންކަށް ު

ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި ފިހާރަތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަނެފައިވުމާއި ބާރތްޑޭ ފާހަގަކުރަން ތަކެތި ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
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ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯ އާއި ވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވެމުން ދެއެވެ .ދަތުރު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި

ކށް މީހަކަށް  300ޑޮލަރެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ކުރިން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ ދަތުރުގެ ޓިކެޓްގެ އިތުރުން ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ދުވާލަ ަ

ފހު
މިއުޞޫލާ ޚިލާފަށް 300 ،ޑޮލަރަކީ ހަމައެކަނި ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު ލިބޭ "އެލަވަންސް" އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ަ

ދަތުރުގެ އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް ބޭންކުން ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށާއި މިއީ މިކަން އޮންނަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު
އުޞޫލު ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުތަކުން ބޭންކަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ލިބޭކަން އެނގެންނެތް ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ
މިދަތުރުތައް ކުރައްވަނީ ކުރު މުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން "މަނީ މާރކެޓުން ކްރެޑިޓް ލައިން" ހޯދައިގެން ލޯނު ދޭން

ކ ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ދަތުރެއްގައި މިފަދަ ފައިސާއެއް ލިބިފައިވާކަން
ބޭނުންކުރެވޭނެ ފައިސާ ހޯދުމަށްކަމުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ދައް ާ
ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ރިޕޯޓް ތަކުގައި ދަތުރުތަކުން ޙާޞިލުވި ކަންކަން އެނގެން ނުހުންނާތީއެވެ.

ލޙީ ފިޔަވަޅުތައް :
ވީމާ ،އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިސް ާ
ހ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކް މެނޭޖަރުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުން،

ށ.

ށ ބައިތިއްބައި ،ކްރެޑިޓް މެނުއަލްތަކާ އެއްގޮތަށް ކްރެޑިޓް
ކްރެޑިޓް ކޮމިޓީ ވަރުގަދަކޮށް ،ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށް ހުސްކޮ ް
އިވެލުއޭޝަން ހަދައިގެން ލޯނު ދިނުމުގެ ކަންކަން ޕްރޮފެޝަނަލައިޒްކޮށް ،ލޯނު ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގަނީ މިފަދަ އުޞޫލުތަކާ

އެއްގޮތަށްތޯ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް އިން ބަލައި ،ދިމާވާ މައްސަލަތައް ސީދާ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުއްވުން،

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

ކ ބޯޑަށް އަންގައި ،ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން،
ނުހިނގާ ގޮތް ކޮންމެ މަހަ ު

ތގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭގޮތަށް ،އަދި ރިޒޯޓްތަކަށް ދިއުމާއި ބޭންކުގެ
ރ .ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ގޮ ު
ކަސްޓަމަރުންނާއި ގައިގޯޅި ގުޅުން ނުއުފެދޭ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށް މިކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެއްވުން،

ބ.

ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިކުރުން މަނާކޮށް އެހެން މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅުން ނޯންނަގޮތަށް ރާވައި ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ

ޅ.

ބޭންކުގެ ސީ.އީ.އޯ ގެ އުޖޫރައިގައި ހިމެނޭ "އެލަވަންސް" ތައް އުވާލައްވައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ އިނާޔަތްތައް

ށ ޖާގަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުން،
"ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް" ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުމަ ް

"މުސާރަ"އިގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން .މިހެން މިދެންނެވީ އެލަވަންސްތަކާއި ޚަރަދު ދިނުމުގައި އަރާ އޮޅުންބޮޅުން މަދުކޮށް

ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ.
ކ.

ވއްތަރުތައް ފަރުމާކޮށް ބައްޓަން ކުރުން ކޮމިޓީއަކުން ކުރާގޮތަށް
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމާއި ،ލޯނާއި ޑިޕޮޒިޓްގެ ަ

އ.

ދޫކުރާގޮތަށް

ހަމަޖެއްސެވުން،

ރާއްޖެއިންބޭރަށް

ކުރާ

ދަތުރުފަތުރުގެ

ކަންތައްތައް

މިހާރަށްވުރެން

ހަރުދަނާކުރައްވައި

ދުވާލަކަށް

ފައިސާ

ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދެއްވާބައި އުނިކުރައްވައި ،ކުރައްވާ ދަތުރުތަކާއި ދަތުރުތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ގުޅުވައި
ތކަށް މިޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުން،
އެކަށީގެންވާ ގޮ ަ
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ވ.

ހުރިހާ ކަމެއް އެއްބަޔަކަށް ނުކުރެވޭގޮތަށް ،އަދި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެބަޔަކާއި ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި ނޫޅެވޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް
ބަހައި ،މިގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހިނގާތޯ ބެއްލެވޭނެ އިންތިޒާމު ރާއްވަވައި ،ދިމާވާ އިސްތިސްނާތައް ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައި،
އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ބަހައްޓަވައި މިގޮތަށް ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ހިންގެވުން،

މ .ބޭންކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އެހެން މުސްތަޝާރުންވެސް ދައުރު ކުރައްވައި ،މިވަގުތު ބޭންކުގައި ތިއްބަވާ  3އެސިސްޓެންޓް
ޖެނެރަލް

މެނޭޖަރުންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

މިހިނދަށްވެސް އިސްލާޙުކުރެއްވުން ،އަދި
ފ.

މތަކާއި،
ޒިން ާ

ޖަވާބުދާރީވުމާއި،

މަސައްކަތްތައް

ރޭވިފައިވާގޮތް

މިހިނދުން

ގ މަސައްކަތް އިސްލާޙު ކުރެއްވުން .މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖެއަކީ
ބޭންކުގައި މިވަގުތު ހިންގާ "މާކެޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް" ެ

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާވަރަށް ފައިސާ ލިބެންނެތް ކުޑަކުޑަ މާކެޓެއްކަމުން ،ބޭންކުގެ އަމާޒަކަށްވާންވީ ލޯނު މާކެޓް

ހން ޚިދްމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް މާކެޓް ކުރުންކަމުގައިވާތީއެވެ .އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ލޯނު ފެސިލިޓީ
ކުރުން ނޫންކަމާއި ،އެ ެ

ސދާކޮށް އެނގެން އޮތުމާއި ގިނަބަޔަކަށް ލޯނު ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެ
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ސީދާ ާ
ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ލޯނާއި އެހެން ޚިދްމަތްތައް ލިބޭގޮތަށް ފަހިވެފައި އޮތުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ.
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ނ
 .3ނިންމު ް
.1

ބޯޑު ހޮވުމުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ނިންމެވުން :ބޭންކުގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު ތަމުސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުން ދާދިފަހުން
ބަދަލުކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް ،މި ބަދަލު އޮމާންކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ގެނެވި ތަންފީޒު ކުރެވިފައިނުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ މަސައްކަތްވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ،މުވައްޒަފުންނާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ މީހުން

މާޔޫސްވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައެވެ .ވީމާ ،އަލަށް ހޮއްވަވާ ބޯޑަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޯޑަކަށް ހައްދަވައި ،ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާ
ޙަވާލުވެވޭނެގޮތް މިހިނދުން މިހިނދަށްވެސް ހަމަޖައްސަވައިގެން ބޭންކުގެ ހިންގުން ސާބިތު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

.2

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

ދައްކަވަން އަންގަވައި ،އެފައިސާ ވަގުތުން ނުދައްކަވައިފިނަމަ ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން އެފައިސާ އަވަހަށް ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ވފައިވާތީއާއި ،މިފަދަ ލޯނުތަކާ
މިހެން މިދެންނެވީ މިލޯނުތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް ހިމެނޭތީއާއި ،ލޯނު އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފު ެ

ހެދި ބޭންކުގެ ހިންގުން ހުއްޓިފައިވާތީއާއި ،އަދި އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިގެންނޫނީ ބޭންކުގެ މަސައްކަތް އަލުން ކުރިޔަށް

ގެންދިއުން އުނދަގޫވެފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ.
.3

ދ ކުރުން :ބޭންކުން ލޯނު ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ "ޗާލާކީ" އާއި ،ބާރާއި ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ކްރެޑިޓް ވަރުގަ ަ

ނ ކްރެޑިޓް
ހަރުދަނާކަން ދިރާސާކޮށް ބަލައި މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނާއި ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން ހަރުދަ ާ

ކޮމިޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލޯނު ދިނުމުގެ ކަންތައް ރާވައި ހިންގަވަން ދަންނަވަމެވެ .އަދި ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ޓ "ރިކަވަރީސް" ޑިޕާރޓްމަންޓް ވަރުގަދަ ކުރައްވައި ލޯނު އެގްރީމެންޓްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއި ހަރުދަނާކަމާއެކު ތަންފީޒު
ބަލަހައް ާ
ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

.4

ބޭންކުގެ ބޯޑު ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން :ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދޫކުރެއްވުމުގައި ބޭންކުގެ އަމަލުތައް
ބރުން ވަކިވަކިންނާއި ،މުޅި ބޯޑު އެކުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް
ހުރިގޮތާމެދު ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެމް ަ

ތގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކާއި
ދަންނަވަމެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ދިވެހިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރާއި ޝަރަފެއްކަމުގައިވާ މި ބޭންކް ގާ ް

ހިސާބަށް ދިޔަދޭން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެކަމުގެ ޒިންމާނަގާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއްނެތި "ކީއްކުރާނީ" ،ނުވަތަ "ސޮރީ" އަކުން

މގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި ގަވަރނަންސްގެ
ނިންމާލެވިގެން ނުވާނެތީއެވެ .އަދި އެކަ ު

ގޮތުން ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަމުގައި ވާތީއެވެ.

.5

އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން :ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ،ރަހުނު ވިއްކާލައިގެން

ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޤާނޫނީ ހަމަތައް މިހިނދުން މިހިނދަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ލޯނުތައް ،މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ހޯއްދަވައި ،ހަރުދަނާ އިސްލާޙީ

ރޖޫޢަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވައިގެން ބޭންކު އޭގެ އަސްލަށް ު
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