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 ސަފްހާ 21 ގެ 2
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 ސަފްހާ 21 ގެ 3

 ޖަލްސާ ފެށުން. (1

 

 ހެނދުނުދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވީ  2021 ޖުލައި 15 ޖަލްސާ އާންމުވަނަ އަހަރީ  38 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 

 'ުފަހިވޯޓ'މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް  ގއޮންލައިން މީޓިންޑިޕޮޒިޓަރީ )އެމްއެސްޑީ( ގެ  ޒްމޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީގައި  10:00

 އަލްފާޟިލާޗެއަރޕާސަން  ގެބޯޑުޑިރެކްޓަރުންގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ . ބޭއްވުނެވެމެދުވެރިކޮށް 

 . ވެެޘަނާ މަންސޫރ

 :ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ގަތްވަޑައި ޟިރުވެޙާ ޖަލްސާއަށް

  ޗެއަރޕާސަން ،ޘަނާ މަންސޫރުއަލްފާޟިލާ  1

 ޑިރެކްޓަރއަދި މެނޭޖިންގ ރ، ސީއީއޯ ޔަޓިމޮތީ ސޯ މރ. 2

 ޑިރެކްޓަރ ،ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ލާއަލްފާޟި 3

 އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، ޑިރެކްޓަރ 4

 އަލްފާޟިލް ނަޖީމް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ، ޑިރެކްޓަރ 5

          ޑިރެކްޓަރ ،ޙަސަންهللا ޢަބްދު ލްއަލްފާޟި 6

 ޑިރެކްޓަރ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 7

 މަދު މުޙައްމަދު، ޑިރެކްޓަރޙްއަލްފާޟިލް އަ 8

 

 

 .ވެެހަނީފ ފަރީހާ ފާތިމަތު ާއަލްފާޟިލާ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވ ބޭންކުގެ ފައްޓަވާދެއްވީ ޖަލްސާ ބަރަކާތުން ރުއާނުގެޤު ކީރިތި

 

   .ގެނެސްދެވުނެވެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ރުންގެާދހިއްސާ ވީޑިއޯއެއްތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން ބޭންކާ

 

 ބަދަލުގައި ގެދާރުންހިއްސާ ،ނާއިދާރުންހިއްސާ ކުންފުނީގެ ވަޑައިގެންނެވިެބައިވެރިވ ގައިޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 38 ބޭންކުގެ

 މުއައްސަސާތަކުގެ އެކިއެކި ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ އެރުވިގެން ދައުވަތު ޖަލްސާއަށް ބޭފުޅުންނާއި ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ

 އެންމެހައިެ ބޭންކުގ ާއިއޮޑިޓަރ އެކްސްޓަރނަލް ބޭންކުގެ ބަރުންނާއިންމެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިާނޫސްވެރިންނ ބޭފުޅުންނާއި

  .ދެންނެވިއެވެ ބާމަރުހަ ރިޔާސަތުން މުވައްޒަފުންނަށް

 



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 4

 ރީޒިހާ ގެދާރުންހިއްސާ ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއަށް :1 ތާވަލް

 

 ހިއްސާ 394,380 ނަމުގައިވާ ގެުފަންޑ ޕްރޮވިޑެންޓް މުވައްޒަފުންގެ ސަރުކާރު އާއި ހިއްސާ 2,733,868ާ ނަމުގައިވ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި

 . ވެެމުނީރ މަނާރަތު މަރިޔަމް އަލްފާޟިލާ ރެކްޓަރިޑ ޕޮލިސީ ސީނިއަރ ފިނޭންސްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ ީކުރެއްވ ތަމްސީލު ޖަލްސާގައި މި

 

 ކޮންމެ  ދޭނީ ވޯޓު ޖަލްސާގައި ހިނދަކު ކަނޑަނާޅާހާ އެހެންގޮތަކަށް، މަތީން ގައިވާގޮތުގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 38 ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ބޭންކުގެ

 43 ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ބޭންކުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ިޔާސަތުންރ ކަމުގައި ވޯޓު އެއް ޕްރޮކްސީއަކަށް ހިއްސާދާރުންގެ ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކަށް

 އަށްވުރެ އިންސައްތަ 10 ވޯޓުގެ ޖުމްލަ ލެވޭ ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިފައިވާ ގުހައް ދިނުމުގެ ވޯޓު، މަތީން ގޮތުގެ ވާގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ

 ޕޯލްއަކުން އަދި އެދެވިދާނެކަމުގަޔާއި ނެގުމަށް ޕޯލްއެއް ހިއްސާދާރުންނަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކަށް ތަމްސީލުކުރާ ވޯޓު އަދަދެއްގެ މަދުނޫން

. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި ދެވޭނެ އެއްވޯޓު ހިއްސާއަކަށް ކޮންމެ ޕްރޮކްސީއަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކަށް ކޮންމެ ރުވާޒިހާ، ދެއްވާނަމަ ވޯޓު

 ގަވާއިދާ ހިންގާ ބޭންކުގެ ވާތީ އެދިވަޑައިގެންފައި ނެގުމަށް ވޯޓު  ޕޯލް ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ހިއްސާ އިންސައްތަ 10 ކުންފުނީގެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި އުސޫލުން ވޯޓުގެ ޕޯލް ދޭނީ ވޯޓު އައިޓަމަކަށް ހުރިހާ ޖަލްސާގެ،  މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 

 މެދުވެރިކޮށްކަމުގައި 'ފަހިވޯޓް' ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓުލުން އިާއަހައިގެންކަމ ވޯޓަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފާސްކުރުމަށް އައިޓަމްތައް ލްސާގެަޖ

  .ގެނެސްދެވުނެވެ ވީޑިއޯއެއް ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުލުމާ މެދުވެރިކޮށް 'ފަހިވޯޓް' .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 

 ފަރާތްތަކުގެ ދީފައިވާ ވޯޓު ލޮގިންކޮށް ޖަލްސާއަށް ގުނޭނީ ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ސިސްޓަމްގައި ފަހިވޯޓު ބޭނުންކުރާ ވޯޓުލުމަށް ޖަލްސާގައި

 ނުވާ ބައިވެރި ވޯޓުގައި އްފަރާތްތަ ނުދެއްވާ ވޯޓު ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާރީްރަޖިސްޓ ޖަލްސާއަށް  ށާއިަކަމ ލަބިއްޔަތުންގްއަ

 ގުޅިގެން އައިޓަމަކާ ކޮންމެ ފިޔަވާ 7 ނަންބަރު އެޖެންޑާ. ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކޯޑުެރ ނަތީޖާގައި ވޯޓުގެ ކަމުގައި

އަގު އަދާކޮށްފައިވާ 

 %ގެ ހިއްސާ

ތަމްސީލުކުރައްވާ  ޢަދަދު ގެ ހިއްސާ

 ދަދު އަގެ ދާރުންހިއްސާ

 1ތާވަލް  ޢަދަދު  ވިރުޒިހާ

  ދާރުންހިއްސާ 18 19 3,135,748 58.26%

 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ 01 10 200 0.004%

 ޖުމްލަ 19 20 3,135,948 58.26%



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 5

 ފާސްކުރުމަށް ނީޭދ ޖަވާބު ހަމައެކަނި ރިޔާސަތުން ދާނެކަމަށާއި ލިބިގެން ވަގުތުކޮޅެއް މިނެޓުގެ 1 ހުށަހެޅުމަށް ސުވާލު ދާރުންނަށްހިއްސާ

 ސުވާލުތަކަކީ ކުރައްވާ ދާރުންހިއްސާ އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަނިކަމުގައި ސުވާލުތަކަށް ކުރައްވާ  ދާރުންހިއްސާ ގުޅޭގޮތުން ގަރާރަކާ ހުށަހަޅާ

 އެޖެންޑާގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އޮންނާނީ ދިނުން ޖަވާބު އެސުވާލަކަށް ،ނުވާނަމަ ސުވާލަކަށް ގުޅޭ ގަރާރަކާ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެރިޔާސަތުން  ވަގުތުގައިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 

  ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އާންމުވަނަ އަހަރީ  37 (2

 ތުފުރުސަ ޅުމުގެހެހުށަ އިސްލާހު އަށްާމިއްޔުޔައ ގެޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 37 ބޭންކުގެ ވިްބޭއ އިގަ 2020 އޮގަސްޓް 31

 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ލޫމާތަށްޓަކައިުމައ ގެދާރުންހިއްސާ ވާހަކަ ވާުނ ހުށަހަޅާފައި އިސްލާހެއް ފަރާތަކުން އްވެސްެއ ކަމަށާއިުހުޅުވާލެވުނ

 .އެއްސެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ގެދާރުންހިއްސާ ފާސްކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 37 އަދި

  

 %100 ތެރެއިން ގެދާރުންހިއްސާ ތިއްބެވި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 37

 ވިއެވެ.ފާސް ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 37 ތާއީދާއެކު ގެދާރުންހިއްސާ

 

 ފުރުސަތުރިޔާސަތުން  އަށް ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ ކުރެއްވުމަށް މުހާތިބު ނާދާރުންހިއްސާ

  .ދެއްވިއެވެ

 

 ކުރިއެރުމާ ބޭންކުގެ އަހަރުތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ، ވިދާޅުވެ ކަމުގައި ފަހަރު ދެވަނަ ބައްދަލުވާ އޮންލައިންކޮށް ނާދާރުންހިއްސާ ބޭންކުގެ މިއީ

 އަހަރު ވަނަ 2020. ވިދާޅުވިއެވެ މަށްއްކައުފަލެ ބޮޑު ވަރަށް ލިބުނު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ފުރުސަތު މި ކުރައްވަން މުހާތިބު ގުޅޭގޮތުން

 އަސަރު ނޭދެވޭ ގެ 19-ކޮވިޑްހާމަކުރެއްވި ފަދައިން  ޖަލްސާގައި މުންއާ އަހަރީ އަހަރުގެ މިދިޔަ، ފެށިނަމަވެސް ރަނގަޅުކޮށް މާލީގޮތުން

 ށްފައިވާކަމަށްޮއަސަރުކ ބޮޑަށް ވަރަށް ގޮތުން މާލީ ،ފަދައިން ވިފައިވާއަންދާޒާކުރެ ކުރިންވެސް ،ދާއިރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ށްަބޭންކ

 .ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ލިބިފައިވާކަމަށް ރުފިޔާ މިލިއަން 325 ބޭންކަށް ފައިދާގެގޮތުގައި ސާފު ލިބުނު ކެނޑުމަށްފަހު ހަށްުޓެކ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2020

 ބޭންކުގެ އަދި ެ.ވިއެވްފާހަގަކުރެއ އަދަދެއްކަން ދަށް އިންސައްތަ 69 ބަލާއިރުއަޅާއި އަހަރާ ވަނަ 2019 މިއީ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ

 މިންގަނޑަށް ލާޒިމްކުރާ ގޮތުން ގާނޫނީ ހުރީ އަދަދު އެ މަށާއިކަ ހިފެހެއްޓިފައި މިންވަރެއްގައި ރަނގަޅު ހުރީ ރައުސުލްމާލު އާއިލިކުއިޑިޓީ

 .ވިދާޅުވިއެވެ އަޅަންޖެހުނުކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް ގިނަ އަވަސްކަމާއެކު ދަނޑިވަޅުގައި މި ބޭންކުން .ވިދާޅުވިއެވެ ގައިކަމަށްމަތީ ވުރެ



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 6

 

 .ވިދާޅުވިއެވެ ށްަކަމުރޯލ ކުރަންޖެހޭ އަދާ ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކުގެ އުމީގަ ކަމަކީ މުންމުހި އެންމެ އްގައިެރދުވަސްވަ އުނދަގޫ ދަތި މިފަދަ

 އޭޝިޔާގައިވެސް ދެކުނު ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެ ބޮޑުކަމާއެކު މިންވަރު ވެފައިވާ ބަރޯސާ ރާއްޖެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފަތުރުވެރިކަމުން

 އްއަސަރުތަ ކުރާނެ އިގްތިސާދަށް ސަބަބުން ކޮވިޑުގެ .ވިއެވެވިދާޅު ކަމަށްުގައުމ އެއް އަސަރުކުރި ބޮޑަށް އެންމެ ގޮތުން އިގުތިސާދީ

 ދައުރެއް މުންމުހި ނެގެހެއްޓުމުގައި އިގްތިސާދު ގައުމުގެ ދީށްފޯރުކޮ ކަންިއެހީތެރ ގައުމަށް  ،އެކުލަވާލައިް ސްޓްރެޓަޖީއެއ ދެނެގަނެ ދުރާލާ

 އިފަރުދުންނާ އާންމު އަސަރުކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ، ޚިދުމަތާއި ބޭންކިންގ ހުއްޓުމެއްނެތި .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ އަދާކޮށްފައިވާކަންވެސް ބޭންކުން

 ފަންޑު އިދާރާތަކުން ބޭރުގެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް އްމައްސަލަތަ ލިކުއިޑިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ންއެހީތެރިކަ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށް

 ގުނައަށް ހަތަރު ބޭންކުން އަހަރުތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ ހިފެހެއްޓުމަށް މިންވަރެއްގައި އެކަށީގެންވާ ރިޒާވް ފައިސާގެ ބޭރު ހޯދުމާއި

  .ވިދާޅުވިއެވެ ކުރަންޖެހުނުކަމަށް މަސައްކަތް

  

 ގައުމަށް މުޅި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތްތައް ބޭންކިންގ ފުރަބަންދުގައި ދަށުން ޕްލޭންގެ ންޓިނިއުޓީޮކ ބިޒްނެސް ބޭންކުގެ، އެގޮތުން

 ބޭންކުގެ ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަން އްޒަފުންގެވަމު ކަސްޓަމަރުންނާއި ބޭންކުގެ އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ މަށްކަވުނުފޯރުކޮށްދެ

  .ވެއެވިދާޅުވި ފައިވާކަމަށްއަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ތަންތަނުގައި ދޭށްފޯރުކޮ ދުމަތްޚި ޗްތަކާއިންރާބް

 

 ދިނުމަށްށްފޯރުކޮ އޮންލައިންކޮށް ތައްދުމަތްޚި މުންމުހި ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެހެން އިސްކަމެއްދީފައިވަނީ މެންއެ ސްޓްރެޓަޖީގައި ކޮވިޑް

 ޕިން ޑިޖިޓަލް ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ށްޚިދުމަތަ ބޭންކިން އިންޓަނެޓް ފުޅާކޮށް އިތުރަށް ވިއުގަ ޑިޖިޓަލް މިގޮތުން .އެވެވިުވިދާޅ ކަމުގައި

 .ވިދާޅުވިއެވެ ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމަށް ކޮށްއޮންލައިން ޅުންހެހުށަ ކޭޝަންޕްލިއެ މޮރޮޓޯރިއަމްއަށް އަދި ދޫކުރުން

 

  ބޭންކުންވަނީ ކުރީކޮޅު ވަރަށް .ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ އެހީތެރިކަން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ ގެ 19ް-ކޮވިޑ ކަމަކަށް ދެވަނަ

 ލޯނާއި ށްދަތައްމު ދުވަހުގެ މަސް 6 ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި .ވެެއިއުލާނުކޮށްފައ ލޯނު ކުރުމުއްދަތުގެ ށްސިނާއަތަ ޓުއަރިޒަމް

 މުއްދަތު މްގެަމޮރަޓޯރިއ މަސްދުވަހަށް 9 އިތުރު ކުެތައާރަފްކުރުމާއ މޮރަޓޯރިއަމް ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ދެއްކުން އަނބުރާ ފައިނޭންސިންގ

 ބަލިމަޑުކަމުގެ ގެ 19-ކޮވިޑް  ށްައިތުރމީގެ  އަދި .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ލިބިފައިވާކަން އޭގެފައިދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 17000 ށްކޮުއިތުރ

 ލޯން ރިކަވަރީ 19-ކޮވިޑް އީއައިބީ ބޭންކުން ތެރެއިން ސްކީމްގެ ފެށި ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް ހާލަތުން ކުރިމަތިވި ސަބަބުން

 . ވިދާޅުވިއެވެ ބަލަހައްޓަމުންދާކަމަށް ތައްވެސްުލޯނ ސްޓިމިއުލަސް ްކޮނޮމިކިއ ރަފުކުރިއާތަ ދާދިފަހުން އާއިކީމްްސ
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 ކަންިވކުރިމަތި ބޮޑަށް ވަރަށް  ދަތިކަން ލިކުއިޑިޓީގެ އަހަރު ވަނަ 2020 ވެސް ބޭންކަށް އެއްފަދައިން އިދާރާތަކެކޭ މާލީ އެހެން ދުނިޔޭގެ

 ބޭނުންވެފައިވާ ކޮންމެހެންވެސް އިގްތިސާދަށް ރާއްޖޭގެ ގޮތުން ކަމެއްގެ ތިންވަނަ ސްޓްރެޓަޖީގެ ކޮވިޑް ބޭންކުގެ .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 ފައިސާ ބޭރު މެދުވެރިކޮށް އްއެޖެންސީތަ ފަންޑިންގ އެކިއެކި ބޭރުގެ އަދި މަސައްކަތްކޮށް ގާތުން އެކުސަރުކާރާ ހޯދުމަށް ފައިސާ ބޭރު

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކޮށްފައިވާކަން ބޭންކުން ތަކެއްމަސައްކަތް ގިނަ ހޯދުމަށް

 

 ތެރޭގައިެއަހަރުގ ފާއިތުވި. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމެއްކަމަށް ިފަސޭހަވ އަރައިގަތުމަށް މިކަމުން ށްވީކަމީކަބޭންކަ ހަރުދަނާ ބީއެމްއެލްއަކީ

 ފައިނޭންސް ޓްރޭޑް އިސްލާމިކް އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ކޯޕަރޭޝަން ފައިނޭންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ،އިާބޭންކ އިންވެސްޓްމަންޓް ޔޫރަޕިއަން

 .ވިއެވެވިދާޅު މަށްފައިވާކަީދށްފޯރުކޮ އެހީތެރިކަން ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކުން މާއެކުައެހީތެރިކ ލޯނު ލިބުނު މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޝަން

 .ކުރެއްވިއެވެގަފާހަ ހޯދާފައިވާކަން އަދަދެއް ގާތްކުރާ ޑޮލަރާއި މިލިއަން 90 އާރާސްތުކުރުމަށް އަލުންު އިގްތިސާދ ހަމައެކަނި މިގޮތުން

 

 .ވިދާޅުވިއެވެ ފައިވާކަމަށްށްމަސައްކަތްކޮ ބުރަކޮށް ރަށްަވ ބޭންކުން ބެހެއްޓުމަށް ރިޒާވް ފައިސާގެ ބޭރު ބޭންކުގައި ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ގައުމަށް

 ނާޒުކު ވަރަށް ރާއްޖެއޮތީ ދަށްވެފައިވާތީ ވަރަށް އަދަދު ވަންނަ ޑޮލަރު ދަށްވެ ބޮޑަށް ވަރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް

 މުދާ ޒަރޫރީ ބޭނުންވާ ދަށްނުވާތީ ކުރާވަރުްބޭނުނ ޑޮލަރު ހުރުމާއެކުވެސް ދަތިކަން ލިބުމުގެު ޑޮލަރ. ވިދާޅުވިއެވެ ފައްތަރެއްގައިކަމަށް

 ވެގެން މުންމުހި ވަރަށް ހޯދުން  ފައިސާ ބޭރު ބޭނުންވާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ ބޭނުންތަކަށް ތައުލީމީ ދުމަތްތަކާއިޚި ސިއްހީ އިމްޕޯޓްކުރުމަށާއި

  .ވިދާޅުވިއެވެ ދިޔަކަމަށް

  

 ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް މުންމުހި އެހާމެ އަދި ޫގނއުދަ ށްވަރަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޖެހުނު އަޅަން ބޭންކުން ސަބަބުން ދަތިކަމުގެ ފައިސާގެ ބޭރު

 ންޖެހުނުކަމަށްަކުރ ލިމިޓް އްމުއާމަލާތްތަ ފައިސާގެ ބޭރު ހިންގޭ މެދުވެރިކޮށްު ކާޑ ކުރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ބޭންކުގެ މިގޮތުން .ވިދާޅުވިއެވެ

 ުކާޑ ސަބަބުން ލަސްވުމުގެ ރަށްވުރެވަ އަންދާޒާކުރެވުނު އަރައިގަތުން ދަތިތަކުން ދިމާވެފައިވާ ްއިގްތިސާދަށ އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ

 ނަމަވެސް .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވެސްހުނުޖެ ދަމަހައްޓަން އްފިޔަވަޅުތަ އަޅާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކަށް ފައިސާގެ ބޭރު ހިންގޭ ށްކޮބޭނުން

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކުެއުފަލާއ ކުރާނެކަން އިއުލާން ވާހަކަ އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ ލިމިޓް ކާޑު ރެޑިޓްްކ ފެށިގެން އިން 2021 ޖުލައި 17

 

 ގައުމީ އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ދެވިފައިވާކަމަށްށްރިއަުކ އަސަރުތަކާއެކުވެސް ނޭދެވޭ ގެ 19-ކޮވިޑް ،ބޭންކަކަށްވާތީ ހަރުދަނާ އަކީ ބީއެމްއެލް

ކަން އިވާފަދީއެހީތެރިވެ ދެމެހެއްޓުމަށް ފުއްދުންތެރިކަން މާލީ ފޯރުކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އިގްތިސާދަށް ޔަތުންސިއްހައި ބޭންކުގެ

 ފަޚުރުވެރިވާ ހޯދުނުކަމީ ކުރިއެރުންތަކެއް ގިނަ ހާސިލްކުރެވި ލަނޑުދަނޑިތައް ބޭންކުގެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް އަދިފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމެއްކަމަށް
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 އްދުމަތްތަޚި ގބޭންކިން ފަސޭހަކަމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަށުން ޖީގެެސްޓްރެޓ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭންކިންގ ރާއްޖެއަށް މުޅި

 މުގައިދަތުރުފަތުރުކުރު  ޕެންޑަމިކްއާއެކު .ވިދާޅުވިއެވެ މަށްނެކަށްގެންދާއަކުރި މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ށްމަގުފަހިކޮ ލިބޭނެ

 11 އިައަތޮޅުތެރޭގ އާއިެމާލ އަދި ކުރެވިުމިއގާ އަލަށް ުސެންޓަރ ބޭންކިންގ ސަރވިސް ސެލްފް   10 ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް އަޅާފައިވާ

 ބޭންކުން އަދި .އެވެވިދާޅުވި އިވާކަމަށްކުރެވިފަ އަޕްގްރޭޑް ތެރޭގައިއަހަރު ވަނަ 2020 ސެންޓަރު ބޭންކިންގ ސަރވިސް ސެލްފް

 ގެއޭޖެންޓުން ކޭޝް 215 އިހިސާބުތަކުގަ އެކި ެގރާއްޖޭ ށްޮފުޅާކ އިތުރަށް މިއަހަރުތެރޭގައި ދުމަތްޚި އޭޖެންޓުންގެ ކޭޝް ދެމުންދާ

 އޭޖެންޓުން 60 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ނެގުމުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ މީގެތެރޭގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ދެމުންދާކަމަށްށްފޯރުކޮ ދުމަތްޚި

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ފުރިހަމަކުރެވިގެންދިޔަކަންވެސް އިތުރަށް އްދުމަތްތަޚި ދެމުންދާ ބޭންކުން މާލޭގައި އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްޭހިމެނ

 އްެސެންޓަރ ލޯން  ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އްސަކޮށްހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ލޯނުގެ  މިގޮތުން

 ސެންޓަރުތަކުން ސަރވިސް ބްރާންޗްތަކާއި ސަރަހައްދުގައި މާލޭ ގޮތުން ފަސޭހައެއްގެ އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި އިށާހުޅުވިގެންދިޔަކަމަ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ނުކަމަށްހަމަޖެއްސު އިންތިޒާމް ނެގޭނެ ބަރުންނަ އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް

 

 ،އިާދިޔަކަމަށ ކުރެވިގެން އިއުލާން އަހަރު ނިމިގެންދިޔަ ބަދަލުތަކެއް ހެޔޮ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުގެލޯ މުންދާދޫކުރަ ފަރުދުންނަށް އަމިއްލަ

 އިސްލާމިކްގެ ބީއެމްއެލް ،ކުޑަކުރެވި އަގު ތަކުގެުޕްރޮޑަކްޓ ފައިނޭންސިންގ ހައުސިން އަދި ފައިނޭންސިންގ ޕަރސަނަލް މިގޮތުން

 އިތިމާވެއްޓާ އަދި ރާއްޖޭގެ. ވިދާޅުވިއެވެް ކަމަށރިތައާރަފުކު ތަކެއްުރޮޑަކްޓޕް ފައިނޭންސިން އައު މުޅިން އްސަކޮށްހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް

 . ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްރިތައާރަފުކު ރޮޑަކްޓެއްްޕ ފައިނޭންސިންގ ގްރީން އިންވެސްޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޓެހި

 

 ދަތި މި ބޭންކުން މިއީ ،އިާރެއްކަމޚުފަ ބޮޑު ވަރަށް ބުނުިލ ގުޅުމަކީ ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރުން އައު 12,000 އަހަރު ނިމިގެންދިޔަ

 ވުނުކަމުގެދެ ސައިހަމަޖައް އިންތިޒާމު ލިބިގަތުމުގެ އްދުމަތްތަޚި ބޭންކުގެ އެކުފަސޭހަކަމާލުއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުގައިވެސް

 މަސައްކަތް ގިނަ ވަރަށް ވެސްއަދި ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންވަރު ދުމަތުގެޚި ދެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ނަމަވެސް .ވިދާޅުވިއެވެ ށްަހެއްކެއްކަމ

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ންކުރަންޖެހޭކަ

 

 ،ފާހަގަކުރައްވާ ކަމުގައި ރަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު ދުމަތުގެޚި ގެުސެންޓަރ ކޮންޓެކްޓް އިސްކަމެއްދޭކަމަކީ ބޮޑު މެންއެ މިހާރު ންބޭންކު

 ސަބަބުން ގެ 19-ކޮވިޑް   އަދި، މަށާއިަހުރިކ އުނދަގޫތަކެއް ގިނަ ދިނުމުގައި ށްފޯރުކޮ ދުމަތްޚި މި ކުރިންވެސް ގެ 19-ކޮވިޑް

 މިހާރުވެސް .ވިދާޅުވިއެވެ ށްަކަމޖެހުނު ކުރިމަތިލާން ގޮންޖެހުންތަކަކާއި އިތުރު ސަބަބުން ލޮކްޑައުންގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަޅާފައިވާ



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 9

 ވަރަށްވުރެ އުއްމީދުކުރާ ދިނުމަށް ޖަވާބު ކޯލްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ، ކަމަށާއި ބަހައިގެން މުވައްޒަފުން ޓީމްތަކަކަށް ދެމުންދަނީ ދުމަތްޚި

 ނެކަމަށްގޮސްފައިވާ މުންެދށްފޯރުކޮ މަތްޚިދު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭންކުން އެކުވެސް ދަތިތަކާ މި ،އިާކަމަށ ހޭދަވާ ވަގުތު ގިނަ

 މިށާއި، ަގެންދާނެކަމ ކުރިޔަށް އިންވެސްޓުކުރުން ދިނުމަށްށްފޯރުކޮ ދުމަތްތަކެއްޚި ފުރިހަމަ މިހާރަށްވުރެ .ވިދާޅުވިއެވެ

 ށްފެނިގެންދާނެކަމަ ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ންުސެންޓަރ ކޮންޓެކްޓް ތެރޭގައި މަސްދުވަސް ދެތިން އޮތްކުރިޔަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއެކު

 .ވިދާޅުވިއެވެ އަދާކުރާނެކަމަށްވެސް ދައުރެއް މުންމުހި ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުމަށް އްހެޔޮބަދަލުތަ މި .ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ގެުޕޭމަންޓ ޖިޓަލްޑި .ވިދާޅުވިއެވެ އިވާކަމަށްމަލާތްކޮށްފައާމު ގިނަ މިލިއަނަށްވުރެ 73 މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ޑިޖިޓަލް އަހަރު ނިމިދިޔަ

 ޑިޖިޓަލް ސަބަބުން ދިޔުމުގެ އިތުރުވެގެން ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ތަރުހީބު ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ވަސީލަތްތަކާއި

 ގުޅިގެން ޕެންޑަމިކާ 19-ކޮވިޑް .ވިދާޅުވިއެވެ އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އޮތްތާގައި ށްއަކުރި މިންވަރު ރާުމަލާތްކއާމު މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް

 ދަށުން ސްޓްރެޓަޖީ ލްޓަޑިޖި ބޭންކުގެ އިމަގުސަދުގަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭންކިންގ އެހީގައި ޖީގެޮޓެކްނޮލ އެކުފަސޭހަކަމާ

 އިންތިޒާމު ދިނުމުގެށްފޯރުކޮ އޮންލައިންކޮށް އްދުމަތްތަޚި ގިނަ ބޭންކުގެ މިގޮތުން ކަމަށާއިރެވުނު ހަލުވިކު އްމަސައްކަތްތަ ކުރަންހުރި

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ސުނުކަންހަމަޖެއް

 

 ކުރިޔަށްގެންދާ ތައްުޖެކްޓޮރްޕ ދުގައިގްސަމަ ހޯދުމުގެ ގޮތްތައް ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ބޭންކިންގ އެކުއާޓެކްނޮލޮޖީ ޒަމާނީ

 އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ލޯންޗް ކާއެކުފީޗާރސްތަ އާި ކުރެވ އަޕްގްރޭޑް އެޕް ބޭންކިންގ މޯބައިލް ބޭންކުގެ މިގޮތުން ށާއިކަމަ

 ހުރި ށްއަކުރި ވާއްަފާހަގަކުރ އުފަލާއެކު ވަރަށް ކަންފައިވާނެބަލައިގަ ބޮޑަށް ވަރަށް އެޕް ބޭންކިންގ މޯބައިލް ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން

 އެޕް މިގޮތުން .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ކުރެވިގެންދާނެރުއިތު ށްައެޕ ބޭންކިންގ މޯބައިލް ފީޗާރސްތަކެއް އައު މުޅިން ތެރޭގައި ހަފުތާތަކުގެ

 އިތުރަށް ދުމަތްޚި ގބޭންކިން ޑިޖިޓަލް ކުރެވިއިތުރު ސޮލިއުޝަންއެއް ޕޭމަންޓް އައު ހެދުމަށް ޕޭމަންޓް މެދުވެރިކޮށް

 ފަސޭހަކަމާއެކު އަޕްގްރޭޑްކޮށް އަދި އޮޓޯމޭޓްކޮށް އްދުމަތްތަޚި ދެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ފުރިހަމަވެގެންދާނެކަމަށް

 އްޒަފުންވަމު ބޭންކުގެ ހުއްޓުމެއްނެތި ޓަކައިދިނުމަށްށްފޯރުކޮ ކަސްޓަމަރުންނަށް އްމަތްތަޚިދު ބޭންކުގެ މެދުވެރިކޮށް ވިއުގަ ޑިޖިޓަލް

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މަސައްކަތް ބުރަ ކުރަމުންދާ

 

 ހަރުދަނާ އޮތް ދެމެދު ކާވިޔަފާރިތަ ބޭންކާއި. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ލިބިގެންދިޔަކަން ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ވިޔަފާރި ފައިދާ މިކަމުގެ

 އެހީތެރިކަން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވި އެހީތެރިކަމަށް ނޑިވަޅުގައިދަ ނާޒުކު މި ،މާއިގޮސްފައިވާކަ ހާމަވެގެން އަހަރު ނިމިދިޔަ ގުޅުން

 ނަތީޖާއެއްގެ .ވިއެވެރެއްފާހަގަކު ކަންވެސްބިތި ތައްޔާރަށް އަބަދުވެސް ޓީމު މެނޭޖްމަންޓް ރިލޭޝަންޝިޕް ބޭންކުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
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 އޮންލައިން ދުވަސްވަރުގައި ގެކަމުބަލިމަޑު މި ،ބަދަހިކޮށް އިތުރަށް އަހަރު ފާއިތުވި ގުޅުން ޔަފާރިތަކާއޮތްވި ގެުދާއިރާތަކ އެކި ގޮތުން

 ފައިނޭންސިންގ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިޔަފާރި .ވިދާޅުވިއެވެ ނެވުނުކަމަށްގެ ބަދަލުތަކެއް ހެޔޮ ޒަރީއާއިން ބޭންކިންގ

 ކެޕިޓަލް ރކިންގަވ ލިބޭ ނުލާއި ރަހުނަކާ އަހަރު ނިމިދިޔަ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރަމުންދާ ކުރުމަށްހަރުދަނާ ފުޅާކޮށް ފެސިލިޓީތައް

 ލޯނަށް ރީޓޭލަރސް ބޭންކުގެ ދުގައިގްސަމަ ހެދުމުގެ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް މަގްބޫލު ވިޔަފާރިތަކަށް ކުދި އަދި ތައާރަފުކޮށް ޕްރޮޑަކްޓެއް ފައިނޭންސް

 ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ލޯނު އައު ގިނަ ވުރެ ބިލިއަނަށް 3 ބޭންކުން އަހަރު ފާއިތުވި އަދި  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވުނުގެނެ ހެޔޮބަދަލުތަކެއް

 .ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް ބޭންކުގެ ވަގުތުގައިވެސް ދިޔަ އަރައިގެން ބުރޫ ޚިދުމަތްތަކަށް ގޮތަކަށް ފަދަދިމާވެފައިނުވާ ކުރިން

 އިސްކަމެއް އެންމެ ވީނަމަވެސް ހުރިކަމުގައި ދަތިތަކެއް އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ހިފަހައްޓައިގެންކަމަށް މިންގަނޑުތައް މަތީ އެންމެ ރިސްކުގެ

 މުހިންމު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޕޮލިސީތައް ންސްޔަކޮމްޕްލަ އެހެންކަމުން. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް އަށްގަވަރނަންސް އަދި  ރިސްކް ދީފައިވަނީ

 އަހަރު ފާއިތުވި ،ރެވިުހަރުދަނާކ އޮނިގަނޑު ހިންގުމުގެ ޑިވިޝަންގެ ކްރިސް އިތުރުން މީގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވުނުގެނެ ބަދަލުތަކެއް

 އަމަލުކުރަން ޕްލޭނަށް ކޮންޓިނިއުޓީ ބިޒްނަސް ބޭންކުގެ ހިމެނިގެން ޓެސްޓްކުރުން އަދި ކުރުން ޕްލޭން އިކުރުމާ ވަޒަން ރިސްކް އިދުންވާގަ

 އެކަށޭނެ ހާލަތާ ދިޔަ ބަދަލުވަމުން، އަސާސަކީ އެއް މުހިންމު ކަށަވަރުކޮށްދިން ކޮންޓިނިއުޓީ ބިޒްނަސް ބޭންކުގެ ށާއިއިވާކަމަފަށާފަ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ށްައެޅުންކަމ ހަލުވިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް

 އްގޮތުގައިެވިޔަފާރިއ ހިނގަމުންދާ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ގެންދަނީ މި ކުރަމުން މަސައްކަތް ބޭންކުން

 މަސައްކަތްކުރާ ހިލޭސާބަހަށް އަހަރަކު އަހަރަކަށްފަހު ބޭންކުންދަނީ ދަށުން ގެުޕްރޮގްރާމ "ބޭންކް އަހަރެންގެ" އިާށްކަމަށދެމިތިބުމަ

 ހަރަކާތްތަކަށް ތަފާތު ޭހިންގ ރަށްރަށުގައި އެކި އަށްީތަރައްގ މުޖްތަމައުގެ އަދިި ތިމާވެށ، އިާކުޅިވަރ، ތައުލީމާއި، ޖަމިއްޔާތަކަށާއި

 .ވިދާޅުވިއެވެ ފޯރުކޮށްދެމުންކަމަށް އެހީތެރިކަން

 

 ރޭވުމަށާއި ހިންގާ މަސައްކަތްތައް ފައިދާއަށް ގެުމުޖުތަމައ ކުންޖަމްއިއްޔާތަ ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ އަހަރުގެތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ މިގޮތުން

 ރާއްޖޭގައި މުޅި މެދުވެރިކޮށް ފަންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ބޭންކް އަހަރެންގެ ކޮށްފައިވާުގާއިމ ބޭންކުން ގޮތުން ކުރުމުގެ ބާރުވެރި ފަރާތްތަތައް އެފަދަ

 މިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފައިވާދީފޯރުކޮށް އެހީތެރިކަން ބޭންކުން ކަށްަޕްރޮޖެކްޓ 20 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ކުރަނިވިފާއިދާ އަށްއުމުޖުތަމަ

 ހަރުކުރުން ްޕެނަލ ސޯލާރ ިހެދުމާއ ލައިބްރަރީ އިގާއިމުކުރުމާ ޕާކު ނޭޗަރ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ދެވުނު އެހީ މެދުވެރިކޮށް ފަންޑު

 އެހީ މެދުވެރިކޮށް ފަންޑް މި ރަށަކަށް 50 މިހާތަނަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހިމެނޭ ތަކެއްުޕްރޮޖެކްޓ ކާމިޔާބުއެތައް ފަދަ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ވާނެކަމަށްފައިދީފޯރުކޮށް



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 11

 

 މިއަދާ ،ކޮށްހަދިޔާ ޗެއަރ ވީލް މޮޓޮރައިޒްޑް އިތުރު ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ފަރާތްތަކުގެ ނުކުޅެދިފައިވާ ހިނގާބިނގާވުމަށް

 ދަނޑިވަޅުގައި ދިޔަގޯސްވެގެން އެންމެ ހާލަތު ގެކޮވިޑް  .ވިދާޅުވިއެވެ ފައިވާކަމަށްީފޯރުކޮށްދ އެހީތެރިކަން ފަރާތަކަށް 140 ހަމައަށް

 ށާއިކަމަ ހަދިޔާކޮށްފައިވާނެ އިކުވިޕްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޓިވް ޕަރސަނަލް ތަކަށްްހޮސްޕިޓަލ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާއެކި ރާއްޖޭގެ ބޭންކުން

 ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް އިތުރުން ކުރުމުގެ ހަދިޔާ ތަކެތި ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ކްލާސްތައް އޮންލައިން ހިޔާގައި ކުޑަކުދިންގެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްނެ ވާިހަދިޔާކޮށްފައ ބޭންކުން ސްކޫލްތަކަށް ގިނަ ރާއްޖޭގެ ސާމާނުވެސް ބޭނުންވާ ރޫމްތަކަށް ކްލާސް

 

 އެޑްވޮކޭޓިންގ  އެގޮތުން ށާއިަހަރުދަނާވެފައިވާކަމ އިތުރަށް އަހަރުތެރޭގައި މި ގުޅުން އޮންނަ ތަކާޖަމިއްޔާ މަސައްކަތްކުރާ ހިލޭސާބަހަށް

 ާއެސޯސިއޭޝަނ ޑެފް އަދި ކްލިނިކް ލީގަލް ފެމިލީ، މޯލްޑިވްސް އޮފް ސޮސައިޓީ ކެންސަރ ،މޯލްޑިވްސް ޗިލްރަން އޮފް ރައިޓްސް ދަ

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ އްހަރަކާތްތަ ހިންގުނު ގެންިގުޅ

 

 ،އްވާަފާހަގަކުރ ހާލަތެއްގައިކަން ހަރުދަނާ މާލީގޮތުން ،ުގަޅރަނ މާ އޮތީ ްބޭންކ މިއަހަރު ބަލާއިރު ދުވަސްވަރާއަޅާ މި އަހަރުގެ ދިޔަިމ

 ހުރިއަށްކުރި ދުމަތްތަކެއްޚި ރޮޑަކްޓްތަކާއިޕް އައު މުޅިން އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ކަމަށްރަނގަޅުކުރެވޭނެ ނަތީޖާ މިއަހަރުގެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ މަށްނެކަޭކުރެވ އިއުލާން ގެތެރޭގައިމަސްތަކު

 

 ގައުމަށް އެއްގޮތަށް ކުރިއެކޭވެސްކަމަށާއި ނގިވަޑައިގަންނަވާެއ ދައުރު މުންމުހި ބޭންކުގެ ނެގެހެއްޓުމުގައި އިގްތިސާދު ގައުމުގެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްދޭޔަގީންކަން ކަމުގެއޮންނާނެ ދެމި ބީއެމްއެލް ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކުގެ ގައުމީ އިާމފޯރުކޮށްދިނު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ

ކަން ހުރި ބޭންކުގައި ގާބިލްކަން ކުރިމަތިލާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ނަމަވެސް .ކަމާއިކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ތަނުގައިވެސް އޮތް ކުރިއަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެ އޮތްކަމަށް ބޭންކުގައި ޓީމެއް އްޒަފުންގެވަމު ހީވާގި ކުރުމަށްުހާސިލ މިކަން އަދި .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

 އެންމެހާ އަދި .ދެންނެވިއެވެ ޝުކުރު ތްތަކަށްމަސައްކަ ބުރަ އަންނަ ންުކުރަމ އްޒަފުންވަމު ބޭންކުގެ ދުވަސްވަރެއްގައި މިހާދަތި

 ސީނިއާ ހާސިލްކުރުމަށް އްލަނޑުދަޑިތަ ބޭނުންވާ .ދެންނެވިއެވެ ޝުކުރު އިތުބާރަށް ކުރައްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށާއި ވާދެއް ކަސްޓަމަރުން

 ރަނގަޅު ބޭންކް ،ވަގުތު ބޮޑު ގޮންޖެހުން މި އަދި .ދެންނެވިއެވެ ޝުކުރު އްމަސައްކަތަ ކުރަމުންދާ އަވަދިނެތި ޓީމުން އެގްޒެކްޓިވް

 .ދެންނެވިއެވެ ޝުކުރު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ގެުބޯޑ އެހީތެރިކަމަށް ލަފައާއި ދެއްވާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މިސްރާބެއްގައި

 

 ހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ފަރުދެއްގެ ކޮންމެ ދިވެހި ޚިދުމަތްތަކުން ބޭންކުގެ މިގޮތުން އިމާރެއްކަހުފަ ބޮޑު ވަރަށް ލިބޭ ވުމަކީ ބޭންކަށް ގައުމީ

 .ނިންމަވާލެއްވިއެވެ ވާހަކަކޮޅު ެވިދާޅުވ ޝަރަފެއްކަމަށް ނުހަނުބޮޑު މީދޭކައިގެނުވަ ބަދަލު
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 .އަދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު ރިޔާސަތުން އަށް ސީއީއޯ ވާހަކަފުޅަށް ދެއްކެވި

 

 .ގެނެސްދެވުނެވެ ޓަކައިށްމަޢުލޫމާތަ ގެދާރުންހިއްސާ ވީޑިއޯއެއް ކުރު އަލިއަޅުވާލައި އުސްއަލިތަކަށް މާލީ ބޭންކުގެ

 

 ްފާސްކުރުނ ބަޔާން އާމްދަނީގެ ޝީޓާއި ބެލެންސް އަހަރުގެ ނިމުނު ގައި 2020ޑިސެމްބަރ  31( 3

  .އެއްސެވިއެވެ ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން ފާސްކުރުމަށް ބަޔާން އާމްދަނީގެ ޝީޓާއި ބެލެންސް ފަރާތުން ގެދާރުންހިއްސާ

 

 ތިއްބެވި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ބަޔާން އާމްދަނީގެ ޝީޓާއި ބެލެންސް ގެއަހަރު ނިމުނު ގައި 2020 ޑިސެމްބަރ 31

 .އެވެިފާސްވ ބަޔާން އާމްދަނީގެި ޝީޓާއ ބެލެންސް އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ބޭންކުގެ ތާއީދާއެކު ގެދާރުންހިއްސާ %100 ތެރެއިން ގެދާރުންހިއްސާ

 

 ފާސްކުރުން ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ( 4

 ރިޕޯޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ގައިުރިޕޯޓ އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ވާކޮށްފައިުޝާއިއ ކޮށްއާންމު ކުރިން

 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށްާވފައިހިމަނާ

 މަރަދޫ. ސ ،ގެަރފުލާވ ،ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 އިތުރަށް ސަބަބު ނުވާ ހާމަކޮށްފައި ވަކިވަކީން އިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ގައިުރިޕޯޓ އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ބޭންކުގެ

 ކޯޕަރޭޓް ނެރެފައިވާ އަހަރު ވަނަ 2014 އޮތޯރިޓީން ޑިވަލޮޕްމަންޓް މާރކެޓް ކެޕިޓަލް އަދި .ވަޑައިގަތެވެއެދި ދިނުމަށްށްކޮުތަފްސީލ

 ވަކިވަކީން އިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ދެވުނު އިސްވެރިންނަށް ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ވާގޮތުގެމަތިން ގައިުކޯޑ ނަންސްރގަވަ

   .   ވިދާޅުވިއެވެ ވެސްށްޖެހޭނެކަމަ ހާމަކުރަން ގައިުރިޕޯޓ އަހަރީ

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ

 ވާދަވެރި ނުވަނީ ހާމަކޮށްފައި ވަކިވަކީން އިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން އާއި މުސާރަ ދެވުނު އިސްވެރިންނަށް ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ކަމަށް  އިަވިސްނާފ ގެއްލުމަކަށް ލިބިދާނެ ބޭންކަށް ޔަތްކޮށްއާރި އެކަމަށް، ނުދާތީ އާންމުކުރަމުން މައުލޫމާތުތައް އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކުން

 ޑިރެކްޓަރުންނާއި މަތިންގޮތުގެ ގައިވާުކޯޑ ނަންސްރގަވަ ކޯޕަރޭޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް މާރކެޓް ކެޕިޓަލްއަދި  ވިދާޅުވިއެވެ. 

 . ވިދާޅުވިއެވެ ހާމަކޮށްފައިވާނެކަމަށް ޖުމްލަކޮށް އިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން އާއިމުސާރަގެ އިސްވެރިން ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ
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 ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން  ފާސްކުރުމަށް ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ގެދާރުންހިއްސާ ނެތުމާއެކު ސުވާލެއް އިތުރު

  .އެއްސެވިއެވެ

 

 %100 ތެރެއިން ގެދާރުންހިއްސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ

 .ފާސްވިއެވެ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ތާއީދާއެކު ގެދާރުންހިއްސާ

 
 

 ފާސްކުރުން. ފައިދާ ހުށަހަޅާ ބެހުމަށް ނަށްދާރުންހިއްސާިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޑ (5

 ލައްކަހަތް މިލިއަން އަށްޑިހަ) 80,728,800 މަގުން ރުފިޔާގެ 15 އަކަށްހިއްސާި ގޮތުގައ ފައިދާގެ ގެހިއްސާ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 01 ންުންކޭބ މި ނިންމާފައިވާކަން ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޭންކުގެ ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރަން ބަހަން ރުފިޔާ( ތޭކަސައަށް ވީސްހާސްއަށާ

 ގެހިއްސާ އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށްވާފައިކޮށް އިއުލާން އާންމުކޮށް މައުލޫމާތަށްޓަކައި ގެދާރުންހިއްސާ ގައި 2021 އޭޕްރިލް

ފައިވާ ކޮށްރަޖިސްޓްރީ ދަފްތަރުގައި ގެދާރުންހިއްސާގެ ނިޔަލަށް  2021 ޖުލައި 06 އިވަނީަހަމަޖެހިފ ބެހުމަށް ފައިދާ

 ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.  ަށްނަށްކަމދާރުންހިއްސާ

 

 މަރަދޫ. ސ ،ފުލާވަރގެ ،ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

  .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކޮބައިތޯ ޕޮލިސީއަކީ ފައިދާއާބެހޭ ހިއްސާގެ ބޭންކުގެ

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ

 ރަނގަޅަށް ޕޮލިސީތަކުގައި އިންޓަރނަލް ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑުން ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖީ ގެންގުޅޭ ބެހުމުގައި ފައިދާ ގެހިއްސާ ބޭންކުން

 ބޭންކުގެ ކަމަށާއިްނޫނ ޕޮލިސީތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ޝާއިއު އާންމުކޮށް ޕޮލިސީތަކަކީ މި ނަމަވެސް. ވިދާޅުވިއެވެ ކުރެވިފައިކަމަށް ޑޮކިއުމަންޓް

 ޔަތްއާރި މައްޗަށް ގޮތުގެ ބޮޑުވާނެ ފައިދާ އެންމެ ދާރުންނަށްހިއްސާ ބޭންކުގެ ބޭންކާއި ހުށަހަޅަނީ ފައިދާ ގެހިއްސާ އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ ބޯޑުން

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކޮށްގެންކަމަށް

 ގެއްލުމަކުން ލިބިދާނެ ބޭންކަށް ބަލުގައިގުމުސްތަ ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ މައިގަނޑު ބަލާ ކަނޑައެޅުމުގައި ފައިދާ ގެހިއްސާ މިގޮތަށް އަދި

 އަށާއި ސީއެސްއާރްއަދި ، މިންވަރު ބޭނުންވާނެ ރައުސްމާލު ފުޅާކުރުމަށް ވިޔަފާރި ބޭންކުގެ، މިންވަރު ހުރި ރައުސްމާލު އަރައިގަތުމަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ހިމެނޭކަމަށް ފަދަ ކަންކަންރައުސްމާލު ބޭނުންވާ ދޫކުރުމަށް ލޯނުއާއި  ފަންޑިންގ ބޭނުންވާ ތަކަށްއުމަޝްރޫ އުމްރާނީ ގެުބޭންކ
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 ލޯނު ދަށްވެއްޖެނަމަ ރޭޝިއޯ ފުދުންތެރިކަމުގެ ރައުސްމާލުގެ އިކަމަށާގުޅިފައި ފުދުންތެރިކަމާވެސް ރައުސްމާލުގެ ވަނީ ފައިދާ ހިއްސާގެ އަދި

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ންކަާއިތުރުވެގެންދ ރަދުހަ ދޫކުރުމަށްދާ

 

 ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން  ފާސްކުރުމަށް ބެހުމަށް ރުފިޔާ 15 ގޮތުގައި ފައިދާގެ ގެހިއްސާ އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ނެތުމާއެކު ސުވާލެއް އިތުރު

  .އެއްސެވިއެވެ

 2020 ތާއީދާއެކު ގެދާރުންހިއްސާ %100 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ޖަލްސާގައި ފާސްކުރުމަށް ފައިދާ ގެހިއްސާ އަހަރުގެ ވަނަ 2020

 އަށާވީސްހާސް ހަތްލައްކަ މިލިއަން އަށްޑިހަ) 80,728,800 މަގުން ރުފިޔާގެ 15 އަކަށްހިއްސާި ފައިދާގެގޮތުގައ ގެހިއްސާ އަހަރުގެ ވަނަ

 .ފާސްވިއެވެ ބެހުމަށް ރުފިޔާ( އަށްސަތޭކަ

 

  އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ުމާއިރކުްއައްޔަނއޮޑިޓަރުން ވަނަ އަހަރަށް  2021  ( 6

 ރިޔާސަތުން ފައިވާކަމަށްޮށްފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކ 2ގައި ތުފުރުސައޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި  ކްބޭންވަނަ އަހަރު  2021

 ފަރާތްތަކަކީ: މި ވިދާޅުވިއެވެ.

 ރުފިޔާ 1,422,032ޓް ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޮޑި - ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް .1

 ރުފިޔާ 1,490,000 ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގޮތުގައި ފީގެ އޮޑިޓް -ޔަންގް އެންޑް އަރންސްޓް .2

 

 މަރަދޫ. ސ ،ފުލާވަރގެ، ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 . ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ވަގުތެއްތޯ ކިހާ ވަނީދީފައި ށްއޮޑިޓަރުންނަ ކުރުމަށް ފުރިހަމަ އޮޑިޓް ބޭންކުގެ

 

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ

ވާތީ ކަމެއްކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކަށްހަތާރި ވަކި އޮޑިޓަކީ ނަމަވެސް .ވިދާޅުވިއެވެ ދެއްވާކަމަށް ވަގުތު ވަރަށް ބޭނުންވާ އޮޑިޓަރުންނަށް

 މަށާއި،ކަ ނިޔަލަށް މަހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ އަންނަ ދެން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރުން ލިބެނީ ކުރަންފުރިހަމަ އޮޑިޓް އޮޑިޓަރުންނަށް އާންމުކޮށް

  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވެސް ކުރެވޭ ފުރިހަމަ އޮޑިޓް އޮޑިޓަރުންނަށް މުއްދަތުގައި މި އަދި

 

މަށްވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ޅާފައިވަނީ ހަހުށަ ހުށަހެޅުމެއްއެންމެ ރަނގަޅު  ތެރެއިން މިދެފަރާތުގެ

 ރިޔާސަތުން ކަމަށްވާހުށަހަޅާފައިހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި  2120



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 15

 ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން އައްޔަންކުރުމަށް ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ގޮތުގައި އޮޑިޓަރުންގެ އަހަރަށް ވަނަ 2120 ،އަދިވިދާޅުވިއެވެ. 

 . އެއްސެވިއެވެ

 %100 ތެރެއިން ގެދާރުންހިއްސާ ތިއްބެވި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޖަލްސާގައި ކަނޑައެޅުމަށް އުޖޫރަ ކުރުމާއި އައްޔަނު އޮޑިޓަރުން

 ހަތަރުސަތޭކަ އެއްމިލިއަން) 1,422,032 ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕާރސް ގޮތުގައި އޮޑިޓަރުންގެ ބޭންކުގެ ތާއީދާއެކު ގެދާރުންހިއްސާ

 .ފާސްވިއެވެ ހަމަޖެއްސުމަށް އުޖޫރައަށް ރުފިޔާގެ (ދޭއް ތިރީސް ބާވީސްހާސް

 

 ބުކުރުން.ހާއިންތި ބަރުންންމެ ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ (7

 ސަރުކާރުން ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ތިއްބަވާ ބޯޑުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ންިގޮތުގެމަތ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 47 އިދުގެާވގަ ހިންގާ ބޭންކުގެ

 . ވިއެވެކުރެއް ުއިއުލާނ ރިޔާސަތުން ނަންތައް ފައިވާޅުއްވާހަހުށަ މަށްރެއްވުއްޔަންކުއަ

 

 

 :ބޭފުޅުންނަކީ ފުހިމަވާ ޝަރުތު އަދި ކުރިމަތިލެއްވި މަގާމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ހޮއްވަވާ ހިއްސާދާރުން އާންމު

 އެޑްރެސް ނަން      

 ހޮޅުދޫ. ނ، ނެލުމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް 

 މާލެ، އުފާ. ގ މުޙައްމަދު މަދުޙްއަ ްއަލްފާޟިލ 

 

 އެޑްރެސް ނަން      

 މާލެ، ސޭންޑީބީޗް. ހ (ފަރާތް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޗެއަރޕާސަންކަމަށް) ސަޢީދު ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް 

  ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް (ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ) ސޯޔާރ ޓިމޮތީ މިސްޓަރ 

 މާލެ، ށުގެތާނގީދޮ. މ ނޫރައްދީން ުޢާއިޝަތ އަލްފާޟިލާ 

  މާލެ، ކޮށީގެ. މއ ސަޢީދު ޖުވައިރިޔާ އަލްފާޟިލާ 

 އަލިފުށި .ރ، ނަސީމާމަންޒިލް ޙަސަން هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް 

 ފުވައްމުލައް. ޏ، ސަވާ، ދިގުވާނޑު ޝަރީފް ޙުސާމް هللاއަބްދު އަލްފާޟިލް 

 ފިޔޯރީ. ގދ، ކޮތަންގެ ޝަރާޙް މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 
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 މެންބަރުން ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ،އަދިެ. އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވިއެވ ރިޔާސަތުން ނަށްދާރުންހިއްސާ އުސޫލު އަމަލުކުރާނެ ވޯޓުލުމުގައި

 .އެއްސެވިއެވެ ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން ބުކުރުމަށްހާއިންތި

 ވޯޓުގެ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުރެއްވުމަށް އްޔަންއަ ސަރުކާރުން. ކުރެއްވިއެވެއިއުލާން ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ރިޔާސަތުން 

  :ނަތީޖާއަކީ

 

 ެ.ންނެވިއެވެދ ބާމަރުހަ ރިޔާސަތުންް ބޭފުޅުންނަށ 7 ވިވަޑައިގަތްހޮ

 
 

 

 :ނަތީޖާއަކީ ވޯޓުގެ ނެގުނު މެދުގައި ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތިލެއްވި މަށްމަގާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ާހޮއްވަވ ދާރުންހިއްސާ އާންމު

 

 ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ލިބުނު ނަން

 4,740 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް

 4,740 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް

 2,960 ވޯޓު ބާތިލު

 

 ެ. ންނެވިއެވެދ މަރުހަބާ ރިޔާސަތުންް ބޭފުޅުންނަށ 2 ހޮވިވަޑައިގަތް

 

 ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ލިބުނު ނަން      

 3,130,153 ސަޢީދު ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް 

 3,130,153  ސޯޔާރ ޓިމޮތީ މިސްޓަރ 

 3,130,153 ނޫރައްދީން ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ 

 3,130,153   ސަޢީދު ޖުވައިރިޔާ އަލްފާޟިލާ 

 3,130,153 ޙަސަން هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް 

 3,130,153 ޝަރީފް ޙުސާމް هللاއަބްދު އަލްފާޟިލް 

 3,130,153 ޝަރާޙް މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

 5,795 ވޯޓު ބާތިލު 
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 ފާސްކުރުން. ކަނޑައަޅައި ގޮތެއް އުޖޫރައާމެދު ޑިރެކްޓަރުންގެ (8

 

 އެލަވަންސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޭންކުގެ މަތީން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 63 ވާއިދުގެގަ ހިންގާ ގެ މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް

 މަށްމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުދިނު ބައްދަލުވުމަކަށް ކޮންމެ ރުފިޔާ 3,000 ގޮތުގައި އިނާޔަތުގެ ކޮމިޓީ ބޯޑު އަދި ރުފިޔާ 11,500 މަހަކު ގޮތުގައި

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ރިޔާސަތުން ގެ ވޯޓަކަށް ދާރުންހިއްސާ

 ކިނޮޅަސް .ރ ،ކައްތިރި ،މުއާޒުް ޔޫސުފ އަލްފާޟިލް

 . ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ބާއްވާތޯ މީޓިން ބޯޑު އްކިތަ ތެރޭގައި މަހެއްގެ

 ރިޔާސަތު

 ބޯޑު އިތުރު ހާލަތުގައި ދިމާވާ ކަމެއް ކުއްލި އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ މީޓިންއެއްކަމައް ބޯޑު އެންމެ ބާއްވަނީ ތެރޭގައި މަހެއްގެ ގޮތެއްގައި އާންމު

 .ވިދާޅުވިއެވެ ށްބާއްވާކަމަ މީޓިން ުބޯޑ އިތުރު ޖެހިއްޖެނަމަ ބާއްވަން މީޓިންއެއް

 

 %100 ތެރެއިން ދާރުންގެހިއްސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންތިއްބެވި ޖަލްސާގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތެއް އުޖޫރައާމެދު ރެކްޓަރުންގެޑި

 3,000 ގޮތުގައި އިނާޔަތުގެ ކޮމިޓީ ބޯޑު އަދި  ރުފިޔާ  11,500 މަހަކު ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތާއީދާއެކު ދާރުންގެހިއްސާ

 .ފާސްވިއެވެ ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމަކަށް ކޮންމެ ރުފިޔާ

 

 

    ފާޅުކުރުން. ޔާލުހިގެ ދާރުންހިއްސާ( 9

 . އެވެދެއްވި ރިޔާސަތުން ތުފުރުސަ ފާޅުކުރުމުގެޔާލުހި ނަށްދާރުންހިއްސާ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ރުވެޒިހާ ޖަލްސާއަށް

 

 މަރަދޫ. ސ ،ގެަރފުލާވ، ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 އަހަރީ އަހަރު ނިމިދިޔަ އަދި .ސުވާލުކުރެވިއެވެ ހިސާބަކައްތޯ ކިހާ ގޮސްފައިވަނީ މަސައްކަތް އިސްލާހުކުރުގެ ވާއިދުގަ ހިންގާ ބޭންކުގެ

ދައްކަވާފައިވާކަން  ވާހަކަ ބާއްވާނެ ޖަލްސާއެއް އާންމު އްސަގޮތުންކުރާހާ ށްފާސްކުރުމަ ވާއިދުގަ ހިންގާ ޖަލްސާގައި އާއްމު

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 ރިޔާސަތު

 ހިންގާ ،ވާކަމަށާއިގޮސްފައި ށްގާތަ ނިމުމާއި ގެންގޮސް ށްކުރިޔަ ށްބާރަ ށްވަރަ މަސައްކަތް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ށްގަވާއިދަ ހިންގާ

 މެންއެު އެއްކުރުމަށް އެހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ބަޔަކ ހާލަތަކީ 19-ކޮވިޑް ލިބެންޖެހޭތީ ކޯރަމްއެއް ގެ %75 ށްފާސްކުރުމަ ވާއިދުގަ
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 އުއްމީދުކުރާ ބޭއްވިގެންދާނެކަމަށް ސާއެއްްޖަލ އާންމު އްސަގޮތުންކުރާހާ ތެރޭގައި މިއަހަރު އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ ވަގުތެއްނޫން ގަޅުނރަ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ވާހަކަވެސް

 

 މަރަދޫ. ސ ،ފުލާވަރގެ ،ުރަޝީދ ސަންޙަ ްއަލްފާޟިލ

 ކުންފުނިތަކުގެ 09 ކުރެވިފައިވާ ްލިސްޓ އަދި .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކީއްވެތޯ ގޮސްފައިވަނީ ލަސްވެގެން ބޭއްވުން ޖަލްސާ މުންއާ އަހަރީ

   . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ބޭންކުކަން ކުންފުންޏަކީ ފަހުމެންއެ ބާއްވާ ޖަލްސާ އާއްމު އަހަރީ މިއަހަރު ތެރެއިން

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ

. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ދަތިތަކެއް ގިނަ ބޭރުން ކޮންޓްރޯލުން ބޭންކުގެ ވަނީލަސްވެފައި ބޭއްވުން  ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ

 އެކްސްޗޭންޖުގެ ސްޓޮކް މޯލްޑިވްސް އޮތޯރިޓީއާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް ފަސްކުރެވިފައިވަނީ އްވުންބޭ ޖަލްސާ މި އަދި

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ގައިކަންކީއެހުއްދައާ

 

 މަރަދޫ. ސ، ފުލާރވާގެ، ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 .  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކޮބާތޯ ފައިދާއަކީ ކުރެވޭ އަންދާޒާ ލިބޭނެކަމަށް ނިމޭއިރު އަހަރު ހިނގަމުންދާ މި

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ

 އަހަރުގެ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކުރެވިފާއިވާމަުހާސިލ ނަތީޖާއެއް ގަޅުނރަ ވަރަށްވުރެ ކުރިއުއްމީދު ނުއިރުނިމު މަސް ހަ ފުރަތަމަ އަހަރު

 ނަތީޖާއެއް ލިބޭނެ ނިމޭއިރު އަހަރު ސަބަބުން ހާލަތުގެ ދީސާތިގްއި މާވެފައިވާިދ ސަބަބުން ގެ 19-ވިޑްޮކ އޮތުމާއެކު މަސް ހަ ބާކީ

 ކަމުގައި ކަމަށްކުރެވޭނެުިލހާސ ނިމޭއިރު އަހަރު މި ނަތީޖާއެއް ގަޅުނރަ މާލީގޮތުން ކުރަނީ މީދުއްއު އިާށދަތިކަމަ ވަގުތު މި އަންދާޒާކުރަން

  .ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ކިނޮޅަސް. ރ، ކައްތިރި، މުއާޒު ޔޫސުފު އަލްފާޟިލް

 އޭޓީއެމްގެ .އެވެހަގަކުރެއްވިފާ ކަންންނަފެ ހުންނަތަން ނުކުރެވި ރަނގަޅު ވަންދެންރުގިނައި ށްވަރަ ފައިިޑނކެ ދުމަތްޚި އެމްތަކުގެީއޭޓ

 ފައިވާިކެނޑ ދުމަތްޚި ވަންދެން ގިނައިރުތަކެއް ނައިރުންހު ގެންނެއ ށްބޭންކަ ވަގުތުން ނުވާކަން ނުވަތަ ޑިފައިވާކަންނކެ ދުމަތްޚި

  .ކުރެއްވިއެވެލުސުވާ ސަބަބަކާހުރެތޯ ކޮން ހުންނަނީ ނުކުރެވި ރަނގަޅު އޭޓީއެމްތައް

  

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ
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 ހުންނަ ގިނައިރު ޑިފައިނކެ ދުމަތްޚި އޭޓީއެމްގެ ފެށިގެން އަހަރުން ފާއިތުވި ކަމާއިކުރަމުންދާ ރަމޮނިޓ ގާތުން ށްވަރަ އޭޓީއެމްތައް

 އްޒަފުންވަމު ރަށްރަށަށްެ އަތޮޅުތެރޭގ މިގޮތުން. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަންފިޔަވަޅުތަކު އަޅާފައިވާ ސަބަބުން ގެ 19-ކޮވިޑް  ސަބަބަކީ އެއް

 އޭޓީއެމްގެ ރަކުންމިންވަ ލިބޭ ލުއި ފިޔަވަޅުތަކައް އަޅާފައިވާ ސަބަބުން ގެ 19-ކޮވިޑް ،އްވާަފާހަގަކުރ ދަތިތައް ހުރި ފޮނުވުމުގައި

 މަސައްކަތްކުރާކަން ށްބުރަކޮ ށްވަރަ ބޭންކުން ހައްލުކުރުމަށް މިމައްސަލަ އަދި ކަވާހަ މަދުކުރެވިގެންދާނެ ވަގުތު ހުންނަ ފައިިޑނކެ ތްދުމަޚި

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

 މަރަދޫ. ސ ،ފުލާވަރގެ، ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 .  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކީއްވެތޯ ނޯންނަނީ ޕޮލިސީއެއް ފިޓްެބެނ މަންޓްޔަރިޓަ ބޭންކުގައި

 

  ސޯޔަރ ޓިމޮތީ. މރ ،ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ އަދި ސީއީއޯ ބޭންކުގެ

 ޓްސްފިެބެނ ރިޓަޔާމަންޓް ށްނަންޒަފުވައްމު ރިޓަޔާރވާ، ނަމަވެސްީވ ކަމުގައިނެތްޕޮލިސީއެއް ފިޓްެބެނ މަންޓްަރިޓަޔ ިބޭންކުގައ

 ފާހަގަ ބަލާފައިވާކަން ފަހުންވެސް ވަރަށް ބޯޑުން ގެކުބޭން އްތަލަމައްސަ ދިމާވާ ށްއްޒަފުންނަވަމު ރިޓަޔާރވާ .ވިދާޅުވިއެވެ ށްހުންނަކަމަ

 .ވިދާޅުވިއެވެ މަށްބައްލަވާނެކަ މިކަން ްށއިތުރަ ބޭންކުންާ އްވަކުރ

 

 މަރަދޫ. ސ ،ފުލާވަރގެ، ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 ބޯޑުގައި ށްއެއްކޮ މެންބަރުން 11 އަހަރުތެރޭގައި ދެތިން ފާއިތުވި އިރުހޭެތިބެވަޑައިގަންނަންޖ މެންބަރުން 11 ބޯޑުގައި ބޭންކުގެ

 އެހެންކަމުން .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މަދުކަން މެންބަރުން ންވެސްވުރެށްތަކަ ފަހަރު އެހެން މިއަހަރު އަދި. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ހަމަނުވާކަން

 ށްަހައްލުކުރުމ މައްސަލަ މި އަދި  ކޮބާތޯ މަސައްކަތްތަކަކީ  ވޭކުރެ މަށްވުހަމަކުރެއް މެންބަރުން ށްޖާގަތަކަ ހުސްވެފައިވާ ބޯޑުގެ

 . ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކޮންކަމެއްތޯ ކުރައްވަނީ

 ރިޔާސަތު

 ޝަރުތު މެންބަރުކަމަށް ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ،މާއިދާކަށްކުރިޔަ ރޮސެސްއެއްްޕ ދިގު ށްވަރަ ފާސްކުރުމަށް ނަން ޑިރެކްޓަރުންގެ

 ފާސް ނަން ގެއެހެންބޭފުޅެއް ށްއެޖާގައަ ށްއިރަ ބާއްވަންވާ ޖަލްސާ މުންއާ އަހަރީ، ހާލަތުގައި ފާސްނުވާ ނަން ސަބަބުން ހަމަނުވުމުގެ

 ފަށާކަމާއި ދުރާލާ ށްވަރަ މަސައްކަތް ފާސްކުރުމުގެ ނަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ބޭންކުގެ އަދި .ކުރެއްވިއެވެ ގަފާހަ ނުކުރެވިދާކަން

 މިއަހަރު. ވިދާޅުވިއެވެ ކުރަމުންދާކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ހުރިހާ ނެކުރެވޭ ފަރާތުން ބޭންކުގެ ހައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ މި އަދި



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 20

 އަވަހަށް ވަރަށް ޑިރެކްޓަރުން ދެ ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް މުންއާ އާންމު ހާއްސަގޮތުންކުރާ، ށްޖާގައަ މެންބަރުންގެ ދެ މަދުވެފައިވާ

  .ވިދާޅުވިއެވެ ވާހަކަވެސް އައްޔަނުކުރެވިގެންދާނެ

 ނިމުން ޖަލްސާ( 10

 ތަކަށްސުވާލު  ހުށަހެޅި އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކުރައްވާކަމަށް އުއްމީދު ކަމަށްނުުދެވ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް އެންމެހާ ގެދާރުންހިއްސާ

  .ވިއެވެެންނެދ ޝުކުރު ބޮޑަށް ވަރަށް

 ދެތިން ގޮތުގައި ފަހުބަހެއްގެ ކުރިން ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާެ ވިދާޅުވ ކަމަށް ފުރިހަމަވީ އައިޓަމެއް ހުރިހާ އެޖެންޑާގެ ޖަލްސާގެ މިހިސާބުން

 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ްކަމަށ ބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން ނުކުތާއެއް

 މާލީ .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކުރަމުންދާކަން އަދިވެސް ދަށްވެސްސާއިގްތި ދުނިޔޭގެ މުޅި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި އަސަރު ނޭދެވޭ ގެ 19-ކޮވިޑް

 ވަރަށް ގޮތުން މާލީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ބޭންކަށްވަނީ ސަބަބުން ޕެންޑެމިކްގެ 19-ކޮވިޑް، ނަމަވެސް އޮތް މަގާމެއްގައި ހަރުދަނާ ގޮތުން

 . ވިދާޅުވިއެވެ އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބޮޑަށް

 ދެނެގަނެ ރޯލު މުންމުހި ކުރަންޖެހޭ އަދާ ހައިސިއްޔަތުން ބޭންކުގެ ގައުމީ އަޅައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަސް ކާރިސާގައި ކުރިމަތިވި ގައުމަށް

 ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ބޭންކިންގ އަރައިގަތުމަށް ހާލަތުން މި އަދި ވަގުތު ހުޅުވާލި އަލުން އިގްތިސާދު ފުރަބަންދުގައާއި

 ބޭރުގެ މަސައްކަތްކޮށް ގާތުން ވަރަށް ސަރުކާރާއެކު މިބޭންކުވަނީ  އަދި .ހާމަކުރެއްވިއެވެ ވާކަންއަދާކޮށްފައި ދައުރެއް މުންމުހި

 ތިބިކަން ދިވެހިންނާއެކު ދުވަސްތަކުގައި އުނދަގޫ ދަތި މި، ޅައިއަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަސް ގުޅިގެން ހޯދުމުގައި ފައިސާ އިދާރާތަކުން

 .ވިދާޅުވިއެވެ މަށްކައިދައްކުވައިދީފަ

 ކަސްޓަމަރ ގޮތުން ވާސިލުވުމުގެ އަމާޒަށް ބޭންކުގެ ބޭންކުންވަނީ އަހަރުވެސް ވަނަ 2020 ނަމަވެސް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކެއް ބޮޑެތި

 ކުންފުނީގެ އަދި .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ އިވާކަންއިންވެސްޓްކޮށްފަ އިތުރަށް ކުރުމަށްމެނޭޖް ރިސްކް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ސަރވިސް

 އައްޔަން މެނޭޖްމަންޓަށް އެގްޒެކެޓިވް ތަޖުރިބާކާރުން ވާމީގްބައިނަލްއަ ދިވެހިންނާއި ވެރިުހުނަރ، ިގެނެވ ބަދަލުތަކެއް އޮނިގަނޑަށް

 ޚިދުމަތުގެ ބޭންކުގެ އަހަރު ވޭތުވެދިޔަ މަސައްކަތާއެކު ބުރަ ކުރި ޓީމުތަކުން މި ންޓުގެަމެނޭޖްމ އަދި. ހާމަކުރެއްވިއެވެ އިވާކަންކުރެވިފަ

 އިތުރު ގެނެވޭ އްޚިދުމަތަ ސާބިތުވެތިބެ ގޮތުގައި މި އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ މަށްކައިވާފުޅާކުރެވިފަ އިތުރަށް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެ ފެންވަރު

 ކުރުމަށް ހިއްސާ ކުރިމަގުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް ލޫމާތުއުމަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްގެ ވާދަވެރި ރަނގަޅު، ކުރިއެރުންތަކާއި

 .ވިދާޅުވިއެވެ އުއްމީދުކުރާކަމުގައިވެސް



 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 21 ގެ 21

 ވަފާތެރިކަމާއި ހިއްސާދާރުންގެ އަދި .ދެންނެވިއެވެ ޝުކުރު އެއްބާރުލެއްވުމަށް ދެއްވާ ފަރާތްތަކުން އެ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެހާ ބޭންކުގެ

 ބޯޑުގައި އަހަރު ދެ ފާއިތުވެދިޔަ އިތުރުން އޭގެރެއްވިއެވެ. އަދާކު ޝުކުރު ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ އިތުބާރަށްޓަކައި ކުރައްވާ

 ލަފައާއިި ދެއްވ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް މިސްރާބެއްގައި ރަނގަޅު ބޭންކް ވަގުތުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުން މި ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރެއްވި

 .އްވިއެވެެއަދާކުރ ޝުކުރު އެފަރާތްތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި

 ރކްަވ ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި މުވަޒައްފުންގެ ހީވާގި ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލްކަމުގައިވާ އަގުބޮޑު އެންމެ ބޭންކުގެ

 ހުރިހާ އަޅަންޖެހޭ މަތިން އިރުޝާދުގެ ލަފާއާއި އެޗްޕީއޭގެ ވެސް ދިނުމުގައި ތައްޚިދުމަތް ބޭންކުގެ އިތުރުން އިންތިޒާމުގެ ގެ ހޯމް ފްރޮމް

 ރޫހު ދުމަތުގެޚި އަދި ނަމޫނާ ދައްކަމުންގެންދާ ކަތުގައިއްމަސަ މުވައްޒަފުން ގެބޭންކު އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވާިއަޅާފައ ބޭންކުން ފިޔަވަޅެއް

 ގޮންޖެހުންތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭންކަށް ދަށާއިސާތިގްއި ގައުމުގެ، އުއްމީދަކީ  އަދި .ވެއެވިެންނެދ ޝުކުރު ފާހަގަކޮށް

 .ދެއްވުމެވެމިންވަރުކޮށް هللا ކާމިޔާބީއެއް އަވަސް މަސައްކަތްތަކަށް ކުރަމުންގެންދާ މެނޭޖްމަންޓުން ބޯޑާއި އަރައިގަތުމަށްޓަކައި

 ގެ' ވޯޓު ފަހި' އަދި .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކަންފަހަރު ދެވަނަ ވިގެންދާންބޭ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި އޮންލައިން ޖަލްސާ މުންއާ އަހަރީ މިބޭންކުގެ މިއީ

 . ވިއެވެެންނެދ ޝުކުރެއް ސައްހާ ވަރަށް އަށް ޑިޕޮސިޓަރީ ޒްސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ދެއްވި ހަމަޖައްސަވައި އިންތިޒާމް

 ،ޑިޕާޓްމެންޓާއި އައިޓީ ބޭންކުގެ ޓީމާއި މާކެޓިންގ، އިމެނޭޖްމަންޓާ ގެުބޭންކ، ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިންތިޒާމްތައް އެންމެހާ މިޖަލްސާގެ

 ހުރިހާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި މިކަމުގައި ންޓުންަޑިޕާޓްމ އެފެއާރޒް ކޯޕަރޭޓް އަދި އޮފީސް ސީއީއޯގެ ،ޔުނިޓް ފެސިލިޓީސް

 .އެވެވިެންނެދ އްެޝުކުރ ސައްހާ ވަރަށް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

 .ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެހައި ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ މިޖަލްސާއަށް

 

 ގައެވެ. 11:20 ުހެނދުނ ލެއްވީާނިންމ ސާޖަލް

 

 


