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 (ޑްރާފްޓް) ޔައުމިއްޔާ ގެޖަލްސާއްސަގޮތުން ކުރާ އާންމު ޙާވަނަ އަހަރުގެ  2023

  ގެ( އެމްއެސްޑީ) ޓަރީސިޑިޕޮ ޒްސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ބޭއްވުނީ ޖަލްސާ

 .މެދުވެރިކޮށް' ފަހިވޯޓު' ސިސްޓަމް މެނޭޖްމެންޓް މީޓިން އޮންލައިން

 2023 ޖަނަވަރީ 10

 އަށް 11:15 އިން 10:00 ހެނދުނު

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 12 ގެ 2

 ފިހުރިސްތު

 3 ޖަލްސާ ފެށުން. (1

 5 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 39 (2

 5 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން. (3

 8 ޔާލު ފާޅުކުރުން.ޚިހިއްސާދާރުންގެ  (4

 11 ޖަލްސާ ނިންމުން. (5

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 12 ގެ 3

 ޖަލްސާ ފެށުން. (1

 ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވީ 2023 ޖަނަވަރީ 10 ޖަލްސާ އާންމު ކުރާ ގޮތުންއްސަޙާ ގެއަހަރު ވަނަ 2023 ގެ ޕލކ މޯލްޑިވްސް އޮފް ކްބޭން

 'ފަހިވޯޓު' ސިސްޓަމް މެނޭޖްމެންޓް މީޓިން އޮންލައިން ގެ( އެމްއެސްޑީ) ޑިޕޮޒިޓަރީ ޒްސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ގައި 10:00 ހެނދުނު

 . ސަޢީދެވެ ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް ޗެއަރޕާސަން ގެބޯޑު ގެޑިރެކްޓަރުން ބެލެހެއްޓެވީ ރިޔާސަތު ޖަލްސާގެ. ބޭއްވުނެވެ މެދުވެރިކޮށް

 

 :ޑިރެކްޓަރުންނަކީ ގަތްވެވަޑައި ވެރުހާޒި ޖަލްސާއަށް

  ޗެއަރޕާސަން ،ސަޢީދު ޔޫޝަޢު އަލްފާޟިލް 1

 ޑިރެކްޓަރ ،ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން ލާއަލްފާޟި 2

 އަލްފާޟިލާ ޖުވައިރިޔާ ސަޢީދު، ޑިރެކްޓަރ 3

          ޑިރެކްޓަރ ،ޙަސަން هللاޢަބްދު ލްއަލްފާޟި 4

 ޑިރެކްޓަރ ،ޝަރާހް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 5

 ޑިރެކްޓަރ ،ޝަރީފް ހުސާމް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް 6

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަޖްނީ، ޑިރެކްޓަރ 7

 ޑިރެކްޓަރ ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 8

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ޑިރެކްޓަރ 9

 ޑިރެކްޓަރ ،ނަސީމް هللاޢަބްދުއަލްފާޟިލް  10

 

  .ހަނީފެވެ ފަރީހާ ފާތިމަތު   އަލްފާޟިލާ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ ބޭންކުގެ ފައްޓަވާދެއްވީ ޖަލްސާ ބަރަކާތުން ރުއާނުގެޤު ކީރިތި

 

 .ގެނެސްދެވުނެވެ ޓަކައިށްލޫމާތައުމަ ރުންގެއްސާދާހި ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކާއި

 

 ބަދަލުގައި އްސާދާރުންގެހި ،ނާއިއްސާދާރުންހި ކުންފުނީގެ ވަޑައިގެންނެވިބައިވެރިވެ ގައިޖަލްސާ މުންއާ ކުރެވޭ އްސަގޮތުންޙާ ބޭންކުގެ

 ބޭފުޅުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އެކިއެކި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެރުވިގެން ދައުވަތު ޖަލްސާއަށް ބޭފުޅުންނާއި ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ

   . ދެންނެވިއެވެ މަރުހަބާ ރިޔާސަތުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭންކުގެ މެންބަރުންނާއި ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
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 ރީޒިހާ ގެއްސާދާރުންހި ވިވަޑައިގެންނެ ޖަލްސާއަށް :1 ތާވަލް

 

 މިނިސްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ފިނޭންސްގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރެއްވީ ތަމްސީލު ޖަލްސާގައިމި ހިއްސާ 3,128,248 ނަމުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި

 . ވެމުނީރެ މަނާރަތު މަރިޔަމް އަލްފާޟިލާ

 

 ވުރެއަށް އިންސައްތަ 50 ހަމަވާނީ އަދަދު ނީނޫޤާ ޖަލްސާގެ އާންމު މަތީން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ ހިންގާ ބޭންކުގެ

 ޖުމްލަ ގޮތުންއެ ، ފާހަގަކުރައްވާ ކަމުގައި ހާޒިރުވުމުން މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކްސީ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާ ގިނަ

 ށްއެބަތިއްބެވިކަމަ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޖަލްސާގައި އިންސައްތަ 58.21  ހިއްސާގެ އަދާކޮށްފައިވާ އަގު ބޭންކުގެ ފަރާތަކުން 10

 . ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން މުގައިހަމަވެއްޖެކަ އަދަދު ޤާނޫނީ ބޭނުންވާ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ މިއަދުގެ ފާހަގަކުރައްވާ

 

 މެދުވެރިކޮށްކަމުގައި' ފަހިވޯޓް' ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަށްވޯޓުލު އިމަށާއަހައިގެންކަ ޓަށްވޯ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފާސްކުރުމަށް ތައްއައިޓަމް ގެޖަލްސާ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 

 . ގެނެސްދެވުނެވެ ޓަކައިށްލޫމާތަމައު ދާރުންގެހިއްސާ ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުލުމާ މެދުވެރިކޮށް' ފަހިވޯޓް'

 

 ފުރިހަމަ މިނަންބަރު އިށުންކަމާފެ ޖަލްސާ ބަރަކާތުން ޤުރުއާނުގެ ކީރިތި އޮތީ ފުރަތަމަ އެންމެ މަތީން ގޮތުގެ ވާޖެންޑާގައިއެ ޖަލްސާގެ

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކުރެވިފައިވާކަން

 

އަގު އަދާކޮށްފައިވާ 

 %ގެ ހިއްސާ

ތަމްސީލުކުރައްވާ  ދަދު އަގެ ހިއްސާ

 ދަދު އަގެ ދާރުންހިއްސާ

 1ތާވަލް  ދަދު އަ ވިރުޒިހާ

  ދާރުންހިއްސާ 9 9 4,661 0.09%

 ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް 1 1 3,128,248 58.12%

 ޖުމްލަ 10 10 3,132,909 58.21%
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 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 39 (2

 ފުރުސަތު ހުށަހެޅުމުގެ އިސްލާހު ޔައުމިއްޔާއަށް ޖަލްސާގެ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 39 ބޭންކުގެ ބޭއްވި ގައި 2022 މެއި 29

 ރިޔާސަތުން މައުލޫމާތަށްޓަކައި ހިއްސާދާރުންގެ ވާހަކަ ނުވާ ހުށަހަޅާފައި އިސްލާހެއް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށާއި

 . އެއްސެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހިއްސާދާރުންގެ ފާސްކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 39 އަދި .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 

 އިންސައްތަ 90ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން  39

 . ވިދާޅުވިއެވެ ންރިޔާސަތު ކަމަށްފާސްވި ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާންމު އަހަރީ ވަނަ 39 ތާއީދާއެކު ރުންގެހިއްސާދާ

 

  .އިންތިޚާބުކުރުން ކުޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަ (3

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލާނީ ޕޯލްގެ އައްޔަންކުރައްވާ ގެ ފަރާތުން ވާގޮތުގެ މަތީން، ސަރުކާރު ވަނަ މާއްދާގައި  50ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ  

ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު އާންމު  ،މަތީން ގޮތުގެ އިވާބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގަށާއި އުސޫލުންކަމަ

 .ވިދާޅުވިއެވެރިޔާސަތުން  ކަމަށްހިއްސާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ

 ޑިރެކްޓަރުންގެ 8 އައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުވާލުމަށް ށްވޯޓަ ކުރުމަށް އިންތިޚާބު ބޯޑަށް ގެޑިރެކްޓަރުން

  .  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް މެންބަރަކު ށްމަގާމަ ގެޑިރެކްޓަރު 1 ހުސްވެފައިވާ ތެރެއިން

 

 . ގެނެސްދެވުނެވެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދާރުންގެހިއްސާ ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން އައިޓަމާއި މި

 

 އައްޔަން ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ގެސަރުކާރު ކަމަށާއިންނަވާނެވަޑައިގަލިބި ވަގުތުކޮޅެއް މިނެޓްގެ 1 ހިއްސާދާރުންނަށް ވޯޓުލުމަށް

 .އެދިވަޑައިގަތެވެ ރިޔާސަތުން ދެއްވުމަށް ވޯޓު ފަރާތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުރެއްވުމަށް

 

 ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު. އިއުލާންކުރެއްވިއެވެ ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ރިޔާސަތުން ހަމަވުމުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނު ވޯޓުލުމަށް

  :ނަތީޖާއަކީ ވޯޓުގެ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުރެއްވުމަށް އައްޔަން

 ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ލިބުނު ތަފްސީލު      

 3,132,909 ޕލކ ސްމޯލްޑިވް އޮފް ބޭންކް ،(ސީއީއޯ) ސްޓުމްކް ކާރލް. މރ 

 ނެތް އަދަދު ހިއްސާގެ ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުން ދެއްވި ވޯޓު ނުފެންނަކަމަށް 

 3662 އަދަދު ހިއްސާގެ ތަމްސީލުކުރާ ހިއްސާދާރުން ނުދެއްވާ ވޯޓު ވަކިގޮތަކަށް 
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 ހޮވުނު އަލަށް ބޯޑަށް އަދި .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވީކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ބޯޑަށް ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  ސްޓުމްކަ ކާރލް. މރ

 .ންނެވިއެވެދެ ރިޔާސަތުން މަރުހަބާއެއް ހޫނު އަށް ސްޓުމްކަ .މރ

 

 .ދެއްވިއެވެ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން އަށް ކްސްޓުމް ކާރލް .ރމ  ،ސީއީއޯ ބޭންކުގެ ކުރެއްވުމަށް ތަބުހާމު އިހިއްސާދާރުންނާ

 

 ބޭންކުގެ ވަގުތެއްގައި ފަހުގެ ގެމިއަދު އަދި ރެވިއައްޔަނުކު ދެންމެ  މަގާމަށް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޓިވްއެގްޒެކެ ގެބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޭންކުގެ

 ބޭންކުގެ ،ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑު ،ޗެއަރޕާސަން ބޭންކުގެ ފާހަގަކުރައްވާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އްވުމަށްއައްޔަނުކުރެ މަގާމަށް ޑިރެކްޓަރުގެ މެނޭޖިންގ

 ވާދެއް ތިޔަ ބެލެހެއްޓުމަށް އިހިންގަ ބޭންކް. އަދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު ފަރާތަކަށް ހުރިހާ ބައިވެރިވިވަޑައިގެންނެވި އަދި ހިއްސާދާރުންނާއި

  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ޝަރަފެއް ކާފަހުރަ ބޮޑު ނުހަނު ލިބޭ ހަވާލުވުމަކީ މަގާމާ މި ،ންނަކަމަށާއިބަލައިގަ އިތުބާރު އެހީތެރިކާމާއި

 

 ބޭންކް އާއި އުމުޖުތަމަ މުޅި އިޖުތިމާއީގޮތުންވެސް ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ،ށާއިކަމަ މަގާމެއް ތްއޮ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ބޮޑު ވަރަށް އީމި

 ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ށްއިތުރަ ކަސްޓަމަރުންގެ، މުވައްޒަފުންނަށާއި، ދާރުންނާއިހިއްސާ ކުންފުނީގެ، ވާތީވެގުޅިލާމެހިފައި ބޮޑަށް ވަރަށް

 ،ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ޝަހުސެއް ވިޔަފާރި މުސްތަގިއްލު ކީބޭންކަ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ށްކަމަ މަގާމެއް އޮތް ޒިންމާތަކެއް ވެސްށްމުޖްތަމައަ

 ނޭޅިޑަނކަ އަބަދުވެސް ޓުމަށްއްބެހެ އަމަލުތައް ތަކާއިމަތްޚިދު ޓްތަކާއިޕްރޮޑަކް ކުންފުނީގެ ގޮތަށް ލިބޭނެ މަންފާ އާ ލާބަ އަށްމުޖުތަމައު

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 ދެމި ގޮތުގައި ބޭންކެއްގެ ހަރުދަނާ ރައިކުރިއަ ބޭންކް ،ވެވިދާޅު ށްކަމަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފުރުން އަހަރު 40 ށްބޭންކަ ،އަހަރު ދިޔަފާއިތުވެ

 މުވައްޒަފުންނާއި  ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި ކަމާއެކުތެދުވެރި އިމާސާބިތުކަ ބޭންކަށް ހިއްސާދާރުންނާއި ވަފާތެރި ބޭންކަށް އަބަދުވެސް މިއޮތީ

 ،ނުލައި އެއްބާރުލުމާއި ދެއްވި  ންފަރާތަކު ހުރިހާ މި. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ ސަބަބުން ގެކަސްޓަމަރުން ތިއްބެވި ކަމާއެކުވަފާތެރި ދެގޮތެއްނުވެ

 ށްހައްގުވާކަމަ ޝުކުރެއް ހާއްސަ ނުހަނު މިފަރާތްތަކަށް ފާހަގަކުރައްވާ ވޭނެކަންނުވެވާސިލު ހަމައަށް އާ ކާމިޔާބީ މިދެކޭ މިއަދު ބޭންކް

  . ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ދެގުނަ އިލްމް އިންސާނީ ތެރޭގައި އަހަރުތަކުގެ ވަނަ 1900 ،އިކަމަށާ ބަދަލުވަމުން ކަމާއެކު ހަލުއި ވަރަށް އަބަދުވެސް ދަނީމި ދުނިޔެ

 ސްތަފާ ކަމަށް ދުވަސް މަސް 13 އެންމެ ނަގަނީ ވުމަށްދެގުނަ އިލްމު އިންސާނީ މިއަދު ، ނަމަވެސްވީ ކަމުގައި ންއަހަރު 100 ވެގެންދިޔީ

 މެދުވެރިކޮށް އިންޓެލިޖެންސް އާޓިފިޝަލް އިންޓަނެޓާއި ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ އިން އައިބީއެމް. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ށްކަމަދައްކާ ހިސާބުތަކުން

 މިއަދު. ޅުވިއެވެވިދާ ށްކަމަ ބައޮތްއެ އުންމީދު ގެކަމު ނެވޭކުރެ ދެގުނަ ގަޑިއިރަކުން 12 ކޮންމެ މިހާރު ލްމުއި ލިބިފައިވާ އިންސާނުންނަށް

 ދިމާވެދާނެ، އެހެންކަމުން. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ތަފާތުވާނެކަން ވަރަށް ތެރޭގައި އަހަރުގެ 10 އޮތް ކުރިއަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ގައިދުނިޔޭ މިދެކޭ
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 ތަކެއްމަސައްކަތް ގިނަ ދަމަހައްޓަން އްމެގާމަ ވަރުގަދަ ބޭންކް މި ދާއިރާގައި ބޭންކިންގ ރާއްޖޭގެ، ތައްޔާރުވެ މަކަށްގޮންޖެހު އްޗަކާއިދަ ކޮންމެ

  .ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ ޖެހޭކުރަން

 

 ވާދަވެރިކަން  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ޖެހިލުންނުވާ ބޭންކުން މިކަމާމެދު ވިދާޅުވެ ށްވަމުންކަމައިތުރު ދާނީ އަބަދުވެސް ވާދަވެރިކަން ވިޔަފާރީގެ

 ރަނގަޅު މިހާރަށްވުރެވެސް މިއީ އަދި އްވާފާހަގަކުރަ ކަމުގައި ފުރުސަތެއް ލިބޭ ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އިތުރަށް ހިންގުން ގެބޭންކު ކީއިތުރުވުމަ

 ވާންޖެހޭސަމާލު އެންމެ ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން ފޯޑް ހެންރީ. ސިފަކުރެއްވިއެވެ ށްކަމަ އްޑެނމިންގަ އެކަށީގެންވާ ބަލާނެ ހޯދުމަށް ޖާއެއްނަތީ

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކަމަށް ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ އަޅާ ގަދަ ކުރިއެރުވުމަށް ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ބެލުމެއްނެތި ފަރާތްތަކަށް ހެންއެ ޔަކީ ވާދަވެރި

 

 ،ރަނގަޅަކީ އެންމެ އިއްޔެގެ. އެވެދެއްވި ޔަގީންކަން ގެންދާނެކަމުގެ ކުރަމުން މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ކުރިއެރުވުމަށް ވިޔަފާރި ބޭންކުގެ

 ތަކާއިޕްރޮޑަކްޓް ބޭންކުގެ ކާއިތަތްދުމަޚި ދޭ ނަށްކަސްޓަމަރުން ދަންނަކަމަށާއި ކަންމިންވަރު މަދު އެންމެ ދެވެންޖެހޭ ޚިދުމަތް މިއަދުގެ

 . އެރުވިއެވެ ޔަގީންކަން ކަމުގެ ނެގެންދާ ކުރިއަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރަށް ދުމަތްތައްޚި އެހެނިހެން

 

 އިންވެސްޓް އަބަދުވެސް އަށްޓެކްނޮލޮޖީ ށްޓަކައިދިނުމަށްފޯރުކޮ ތަކެއްދުމަތްޚި ފުރިހަމަ އިތުރަށް މެދުނުކެނޑި ގަޑިއިރު 24 ކަސްޓަމަރުންނަށް

 އިސް އެންމެ ންގުނމިރޮ އަބަދުވެސް ކަމަށާއި ބަލުގުމުސްތަ އަކީ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަނެގެންދާ ކުރަމުން

 . ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ ޖެހޭކުރަން ތަކެއްމަސައްކަތް ގިނަ ސާބިތުކުރުމަށް ފައިތިލަ ސަފުގައި

 

 ކޮންމެ އަޅާ ބޭންކުން މިގޮތުން އިކަމަށާ ންޖެހޭކުރަ މަސައްކަތް ދެމިއޮންނަން ގޮތުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ޒިންމާދާރު އަބަދުވެސް ބޭންކް

 މުހިންމު ބެލުމަކީ މިންވަރު ކުރާ އަސަރު އުއަށްމުޖުތަމަ ތިމާވެއްޓާއި ގޮތެއްގައި ހާއްސަ ،އަސަރާއި ކުރާ ސަސްޓޭނަބިލިޓީއަށް ކުންފިޔަވަޅަ

 ގައިމުޖުތަމައު ދިވެހި އިކަމަށާ ބަދަލުވާންޖެހޭ ތައްއެއްގޮ އިޒަމާނާ ސިޔާސަތުތައް އީއެސްޖީ ގެބޭންކު .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ށްކަމަ ކަމެއް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ޖެހޭފާހަގަކުރަންވެސް ރުދައު މުންމުހި ވޭނެއަދާކުރެ

 

 ބޭންކުގެ ދޭނީ ކަމެއްއިސް އެންމެ އިވެސްސިޔާސަތެއްގަ ކޮންމެ ގެންގުޅޭ އަދި އްގައިފިޔަވަޅެ ކޮންމެ އަޅާ ބޭންކުން ،އެހެންނަމަވެސް

 ކަސްޓަމަރުންގެ ވިދާޅުވެ ނޫންކަމަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ވަކިވަކިން މިއީ .ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ ންމާޔަތްކުރުހި މަސްލަހަތު ގެންކަސްޓަމަރު

 އެންމެ ދުމަތެއްޚިއެ ،ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ދުމަތެއްޚި ކަސްޓަމަރުން، ފޯރުކޮށްދީ ކެއްމަތްތަދުޚި ފުރިހަމަ ވެސް އުންމީދުތަކަށްވުރެ

 ގަބޫލުކުރަން ކަންނުކުރެވިދާނެ ށްރަނގަޅަ އެންމެ ކަމެއް ހުރިހާ. ވިދާޅުވިއެވެ ށްޖެހޭކަމަހުންނަން ތައްއިންތިޒާމް ކަށްގޮތަ ލިބޭނެ އިންފަސޭހަ

 ކަމަށް ކަމެއް ބަދަލުވާނެ ގޮތް ދެކޭ އާންމުން މެދު ބޭންކާއި ކީތަކަފިޔަވަޅު އަޅާ ބޭންކުން އަރައިގަތުމަށް އެހާލަތުން ނަމަވެސް ޖެހޭނެކަމަށާއި

 .   ވިދާޅުވިއެވެ



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 12 ގެ 8

 

 އަދި .އެރުވިއެވެ ޔަގީންކަން ކުރައްވާނެކަމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިޔުމަށްކުރިއަށް ވިޔަފާރި ގެބޭންކު ،ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް އަދި ފަސްޖެހުމެއް

 . ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާނެ ނިންމުމެއްކަން ހިމާޔާތްކުރާ އަބަދުވެސް މަސްލަހަތު ބޭންކުގެ އަބަދުވެސް ނިންމުމަކީ ކޮންމެ ނިންމާ

 އިތުބާރު އޮތް  މެދު އިމިބޭންކާ ކަމަށާއި ދެމިއޮންނާނެ ގޮތުގައި ބޭންކެއްގެ ންގެދިވެހި ހިންގާ ދަށުން އުސޫލުތަކުގެ ރަނގަޅު އެންމެ އީމި

 . އްވިއެވެރުއެ ޔަގީންކަން ކަމުގެދަމަހައްޓާނެ އިތުބާރު އޮތް ތިޞާދަށްގްއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއި ދާއިރާ ބޭންކިންގ ރާއްޖޭގެ، ދަމަހައްޓާ

 

 .އަދާކުރެއްވިއެވެ ޝުކުރު ރިޔާސަތުން އަށް ސިއީއޯ ވާހަކަފުޅަށް ދެއްކެވި

  

 ޔާލު ފާޅުކުރުން.ޚިހިއްސާދާރުންގެ  (4

 .ދެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ގެޔާލުފާޅުކުރުމުޚި ހިއްސާދާރުންނަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި ވެހާޒިރު ޖަލްސާއަށް

 

 މަރަދޫ. ސ  ،ގެރފުލާވަ ،ރަޝީދު ސަންޙަ އަލްފާޟިލް

 .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކޮބައިތޯ އުސޫލަކީ އަމަލުކުރާ ބޭންކުން ފޮނުވުމަށް ސުވާލު ކުރިން ތަކަށްޖަލްސާ އާންމު

 ރިޔާސަތު

 ބޭއްވޭ މި މިއަދު. ވިއެވެވިދާޅު ކަމަށް ނެތް އެޅިފައިކަނޑަ އުސޫލެއް ވަކި ފޮނުވުމަށް ސުވާލު ހިއްސާދާރުން ޖަލްސާތަކުގައި އާންމު

 އްފަރާތެ ށްމަގާމަ ގެޑިރެކްޓަރު ހުސްވެފައިވާ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އަކީ ޖަލްސާ މި ކަމަށާއި އްޖަލްސާއެ ހާއްސަގޮތުންކުރާ ޖަލްސާއަކީ

 އާންމު އަހަރީ ބޭންކުގެ މުސްތަގުބަލެއްގައި އަވަސް ވަރަށް އަދި. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ށްކަމަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވި އައްޔަންކުރެއްވުމަށް

 ސުވާލު ރިންކު  ހިއްސާދާރުންނަށް ޖަލްސާއަށް މި ރިޢާއަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މިކަންކަމަށް އެހެންކަމުން ،ކަމަށާއިއްވިގެންދާނެބޭ ޖަލްސާވެސް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްނުވާ ލެވިފައިހުޅުވާ ފުރުސަތު ގެފޮނުއްވުމު

 

 މަރަދޫ. ސ  ،ގެރފުލާވަ ،ރަޝީދު ސަންޙަ އަލްފާޟިލް

 ގަވާއިދަށް ހިންގާ  ކުރިއަށްދާކަމަށާއި ފެށިގެން އަހަރުއްސުރެ ދެތިން ފާއިތުވެދިޔަ މަސައްކަތް ގެނައުމުގެ ބަދަލު ގަވާއިދަށް ހިންގާ ންބޭންކު

 .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކޮންއިރަކުންތޯ ވިގެންދާނީހިއްސާކުރު އިނާއްސާދާރުންހި އާންމު އިސްލާހުތައް ފައިވާޅާހުށަހަ

 ރިޔާސަތު

 ކީއުންމީދަ ގެބޭންކު. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް މަރުހަލާގައި ފަހު އެންމެ އޮތީ މިހާރު މަސައްކަތް ގެނައުމުގެ އިސްލާހު ގަވާއިދަށް ހިންގާ ގެބޭންކު

 މަށްތާވަލުކުރު ފާސްކުރުމަށް ތައްއިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވާ ގަވާއިދަށް ހިންގާ ޖަލްސާގައި އާންމު އަހަރީ ބޭއްވޭ ތެރޭގައި ގެމަހު މޭ އޮތް ކުރިއަށް

 .ދެންނެވިއެވެ ވާހަކަ ވޭނެހުޅުވާލެ ކުރިން މީގެ ސަތުފުރު ފޮނުއްވުމުގެ އިސްލާހު އްސާދާރުންހި ގަވާއިދަށް ހިންގާ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 12 ގެ 9

 

  3974 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،ސާމްނި هللاބްދުޢަ އަލްފާޟިލް

 ލިމިޓް ދައުރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ށްއެއްގޮތަ އުސޫލުތަކާއި ންސްގަވަރނަ ކޯޕަރޭޓް ރަނގަޅު އެންމެ އަމަލުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކުން

 ކޮބައިތޯ ވިސްނުމަކީ ގެންގުޅޭ އަމަލުކުރުމާމެދު ބޭންކުން މުސްތަޤްބަލުގައި މިގޮތަށް ދެކޭކަމަށާއި ކަމެއްކަމުގައިރަނގަޅު ކުރުމަކީ

 .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 ރިޔާސަތު

 ޑިވެލްޕްމެންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް ލާޒިމްކުރާ އަމަލުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކުން ލިސްޓެޑް އެކުލާވާލެވިފައިވަނީ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގެބޭންކު

 ކަމަށް މަތީން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ކޯޑާއި ންސްގަވަރނަ ކޯޕަރޭޓް އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ކޯޑާއި  ންސްގަވަރނަ ކޯޕަރޭޓް އޮތޯރިޓީގެ

 ވަރަށް ހިންގުމަށް ބޯޑު ބޭންކުގެ ތަށްއެއްގޮ އުސޫލުތަކާއި ރަނގަޅު އެންމެ ގެންސްނަރގަވަ ކޯޕަރޭޓް އަބަދުވެސް ބޭންކުން. ވިދާޅުވިއެވެ

 ވެސްދައުރު ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސްތަގިއްލު އެއްގޮތަށް ތަކާއި ކޯޑު ންސްގަވަރނަ ކޯޕަރޭޓް ލާޒިމްކުރާ އަމަލުކުރުމަށް ދޭކަމަށާއި އިސްކަމެއް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 

 މަރަދޫ. ސ  ،ގެރފުލާވަ ،ރަޝީދު ސަންޙަ އަލްފާޟިލް

 ސީއީއޯ ތާއީދު އްސާދާރުންގެހި ހުރިހާ ވެސްނަތީޖާއިން ގެވޯޓު ނެގުނު ދެންމެ. ދެންނެވިއެވެ މަރުހަބާއެއް ހޫނު ވަރަށް ސީއީއޯއަށް އައު

 ސީއީއޯ އައު އިކަމަށާކުރާ އުންމީދުތަކެއް ފޮނި މެދު ބޭންކާ ކަސްޓަމަރުން އްސާދާރުންނާއިހި ،އިކަމަށާދިޔަ ގެންހާމަވެ މިންވަރު އޮތް އަށް

 ބޭންކިންގ . ރެއްވިއެވެފާހަގަކު އައިސްފައިވާކަން ތަކެއްބަދަލު ހިންގުންތެރިކަމަށް ބޭންކުގެ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއެކު ހިންގުމާ ބޭންކުގެ

 ކުރަންޖެހޭ މަށްޓަކައިރަނގަޅުކުރު ފެންވަރު މަތުގެދުޚި ބޭންކުގެ އަލީގައި ތަޖުރިބާގެ މުއްސަނދި ހޯއްދަވާފައިވާ ސީއީއޯ ސިނާޔަތުގައި

 ޑިތަކަކީނޑުދަނލަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީއީއޯ ށްއަހަރުތަކަ އޮތް ކުރިއަށް އަހަރާއި އަންނަ. ވިދާޅުވިއެވެ މަށްކަ ފައިވާފާހަގަކުރައްވާ އްތައްކަންތަ

 .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ދާނެތޯގެންފެނި ބޭންކެއް ރަނގަޅު ކުރިއަށްވުރެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަށުން ހިންގުންތެރިކަމުގެ ސީއީއޯގެ އައު އާއިކޮބައިތޯ

 ސީއީއޯ

 އުންމީދު ކަމަށް ފެނިގެންދާނެ އްބޭންކެ ރަނގަޅު ކުރިއަށްވުރެ ދަށުން ގެހިންގުންތެރިކަމު އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިއްސާދާރުންނާއި

. ވިދާޅުވިއެވެ އަލިއަޅުވާލިކަމަށް ކަންކަމަށް ދޭނެ އިސްކަން ވާހަކަގައި ދެއްކި މުހާތަބުކޮށް ހިއްސާދާރުންނާ ދެންމެ. ވިދާޅުވިއެވެ ށްކުރާކަމަ

 ކަންމިކަން އެބަހުރިކަމާއި ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރިކަން ކަންތައްތައް ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން ގައިތެރޭ ތަކުގެދުމަތްޚި ދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް

 މަހުގެ ޑިސެމްބަރު މިދިޔަ. އެރުވިއެވެ ޔަގީންކަން ކަމުގެ ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ އްލެއްހަ ދެއްވާ ންއިސްކަ ށްކުރުމަ ހަރުދަނާ ންމިއަށްވުރެ



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 ސަފްހާ 12 ގެ 10

 ކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ތަކެއްމަޝްވަރާ ގިނަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންވަރު ދުމަތުގެޚި  ގައިވެސްބައްދަލުވުމު ސްޓްރެޓެޖީ ބޯޑު ބޭއްވުނު ތެރޭގައި

 .ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ވެސް ޕްލޭންގައި( ޕާފޯމަންސް) ވަޒަންކުރާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާ ބޭންކުގެ ،ހިމެނޭގޮތަށް ވެސް އޭނަ އަދި ޓީމް އެގްޒެކްޓިވް

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ ސާފުކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ރުމަށްހަރުދަނާކު ށްބޮޑަ މިހާރަށްވުރެ  ފެންވަރު ގެޚިދުމަތު ދޭ ންނަށްކަސްޓަމަރު

 ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތެއް ބޭންކުން ހުރުމާއި މެދުކެނޑިފައި ޚިދުމަތް ގެއޭޓީއެމް އަކީ ޝަކުވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ގިނަ އެންމެ. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް

 ހުރިއިރު ގޮތްތަކެއް ދެވޭނެ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން މިއަށްވުރެ. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް އުނދަގޫވުން ދިގުވެފައި މަރުހަލާތައް ޖެހޭފުރިހަމަކުރަން

 . ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާ އިތުރަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތްތައް އުނދަގޫ ދަތި އަމަލުކުރަމުންދާ މިހާރު

 

 ނެކުރެވޭ ސިފަ ގޮތުގައި އްގެބޭންކެ ކުޑަ މިއީ ހިނގާއިރު ދުވަހަކު ކޮންމެ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް މުޢާމަލާތްތަކެއް އަދަދެއްގެ ބޮޑު ފާހަގަކޮށްލެވޭ

. އެވެފާހަގަކުރެއްވި ހިނގާކަމަށް މުއާމަލާތް 22,000 މެދުވެރިކޮށްވެސް އޭޓީއެމް ހަމައެކަނި މައްޗައް ދުވާލެއްގެ، އިކަމަށާ ނެތް ޖާގައެއް

 ވީހާވެސް ކަމަކީ މުންހިމު ކަމަށާއި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަންނާނެކަން ވެސްވަގުތު ވާދަތި ލިބުމުގައި ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ންއެހެންކަމު

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ހޯދައިދިނުން ހައްލެއް އަވަސް

 

 މަރަދޫ. ސ  ،ގެރުފުލާވަ ،ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

  ނަމަވެސްވީ މުގައިނުނިމޭނެކަ އޮޑިޓްކޮށް އެއްކޮށް އަދި ބަޔާން މާލީ އަހަރީ ވީއިރު ކަމުގައި ދުވަސް ހަފުތާއެއްހާ މިވީ އަދި ތާ ނިމުނު އަހަރު

 ކޮންގޮތަކަށްތޯ ހުރީ ހާލަތު މާލީ އަހަރުގެ ދިޔަމި  ބަލާއިރު އަޅާ އަހަރާ ކުރީ. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ހުންނާނެ މިހާރު އަދަދުތަކެއް އަންދާޒާ

 .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

 ސީއީއޯ

 . ދާޅުވިއެވެވި ނެތްކަމަށް ހާމަކުރެވެން ތައްހިސާބު މާލީ ޖުމްލަ އަހަރުގެ މިދިޔަ މިވަގުތު، ކަމުން ކުންފުންޏެއް ލިސްޓެޑް ބޭންކަކީ

 ދައްކާގޮތުން ތަކުންހިސާބު މާލީ ގެ ކުއާޓަރ ވަނަ 3 ގެއަހަރު ވަނަ 2022 ކުރެވިފައިވާޝާއިޢު ވެބްސައިޓްގައި ބޭންކުގެ އެހެންނަމަވެސް

 މަތީ %17 ބަލާ އާ ކުއާޓަރ  ފާއިތުވެދިޔަ މިއީ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ށްކަމަ ފައިދާއެއްވެފައި ސާފު ރުފިޔާގެ މިލިއަން 690 ވަނީ ބޭންކަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ށްވާނެކަމަގަޅުނރަ ފައިދާވެސް ޖުމްލަ ރުގެއަހަ ވަނަ 2022 ގަބޫލުކުރެވެނީ އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް އަދަދެއް
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 މަރަދޫ. ސ  ،ގެރުފުލާވަ ،ރަޝީދު ހަސަން އަލްފާޟިލް

 .ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ  އިރަކުންތޯ ކޮން ގަސްތުކުރަނީ ބާއްވަން ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ބޭންކުން

 ރިޔާސަތު

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވަމުން ތައްޔާރީތައް އެންމެހާ ވާންޖެހޭ ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ އާންމު އަހަރީ ތެރޭގައި މަހުގެ މޭ  އަންނަ މިދަނީ ބޭންކުން

 

 ޖަލްސާ ނިންމުން.  (5

 ވަރަށް ތަކަށްސުވާލު ހުށަހެޅި އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ކުރައްވާކަމަށް އުއްމީދު ކަމަށް ދެވިއްޖެ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް އެންމެހާ ގެދާރުންހިއްސާ

  .ވިއެވެންނެޝުކުރުދެ ބޮޑަށް

 

 ނުކުތާއެއް ދެތިން ގޮތުގައި ފަހުބަހެއްގެ ކުރިން ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާ ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށް ފުރިހަމަވީ އައިޓަމެއް ހުރިހާ އެޖެންޑާގެ ޖަލްސާގެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން

 

 .ދެންނެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށްވާދީފައިށްފޯރުކޮ ދުމަތްތަކެއްޚި ފަހުރުވެރިވާފަދަ ގައުމު ދިވެހި ބޭންކުންވަނީ އަހަރުތެރޭ 40 މިވޭތުވެދިޔަ

 ކޮށްދިންތައާރަފު ބޭންކުން މި ދުމަތަކީވެސްޚި ކޮންމެ ޒަމާނީ އަދި މަގުބޫލު ހުރި ލިބެން ގައުމުގައި މި މިއަދު ސިނާއަތުގައި ބޭންކިންގ

 ފަދަ ޕޭ މޮބައިލް، އެޕް މޮބައިލް، ބޭންކިންގ އިންޓަރނެޓް، ޕީއޯއެސް، ކާޑު، އޭޓީއެމް. ވިއެވެއްކުރެ ފާހަގަ އުފަލާއިއެކު ކަންދުމަތެއްޚި

 ކަމަށްނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ ކުރެވުނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޔަށް ރައްޔިތުންނާ ދުމަތްޚި ބޭންކިންގ ފުޅާކޮށް ވީހާވެސް ބޭންކުން މި ދުމަތްތަކަކީޚި

 ކަމުގައި ގަބޫލުކުރާކަމެއް ބޭންކުންވެސް ކަމީ ޖެހޭ ރަނގަޅުވާން އިތުރަށް ،ފެންވަރު ދުމަތުގެޚި ،އެހެންނަމަވެސް .އެވެފާހަގަކުރެއްވި

 މަށްދާކަ ވެމުންކުރެ މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ގިނަގުނަ ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ދުމަތްތައްޚި ބޭންކުގެ ކަމުން މިހެން. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

 މަސައްކަތްތަކެއް ގިނަ ދަނީ މަގުފަހިކުރުމަށްވެސް ލިބޭނެ ފަސޭހައިން ދުމަތްތައްޚި ،އެހީގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިތުރުން މީގެ. އެވެވިދާޅުވި

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މަށްކަ ކުރެވެމުން

 

 އަހަރެއްވަންދެން އެތައް މިކުރިއެރުމަކީ އަދި. ދެންނެވިއެވެ ކަމަށް މުވައްޒަފުން ބޭންކުގެ ބާނީންނަކީ ހަގީގީ ކުރިއެރުމުގެ މިދެކޭ މިހާރު ބޭންކް

 ދިމާވާ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ މާހައުލުގައި މަސައްކަތުގެ .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކަންދުމަތްތައްޚި އަގުހުރި ކޮށްދެއްވި މުވައްޒަފުން ބޭންކުގެ

 އެންމެހާ ފާހަގަކޮށް މަސައްކަތް ބުރަ ކުރައްވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިދުމަތެއް ފުރިހަމަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަންކަމާއެކުވެސް އައު ގޮންޖެހުންތަކާއި

  .އެވެވިންނެޝުކުރުދެ މުވައްޒަފުންނަށް
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 ހެޔޮތަޢުފީޤް ހެދުމުގެ ތަކަށްގީގަހަ އުންމީދުތައް ތަސައްވުރާއި ދެކޭ ބޭންކާއިމެދު މެނޭޖްމަންޓުން ބޯޑާއި ބޭންކުގެ، ހިއްސާދާރުންނާއި

 ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޭންކުގެ އަދި .ދެންނެވިއެވެ އާދު ޙަޟްރަތުގައި ވަތަޢާލާގެ ސުބްޙާނަހޫ هللا އެދި ދެއްވުން މިންވަރުކޮށް

 .ވިއެވެނެދެން ރެއްޝުކު ހާއްސަ  މެނޭޖްމަންޓަށް ،މެންބަރުންނަށާއި

 

 .ދެންނެވިއެވެ ރުޝުކު އަށް އެމްއެސްޑީ ދެއްވި ހަމަޖައްސަވައި އިންތިޒާމް ގެ"ވޯޓު ފަހި" ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ މުންއާ ޙާއްސަގޮތުންކުރާ ބޭންކުގެ

 ބައިވެރިވެ ޖަލްސާގައި އިމުވައްޒަފުންނާ ހުރިހާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ،ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިންތިޒާމްތައް އެންމެހާ ޖަލްސާގެ އަދި

 . ނިންމަވާލެއްވިއެވެ ޖަލްސާ ދަންނަވާ ޝުކުރު ބޭފުޅުންނަށް އެންމެހައި ވަޑައިގެންނެވި

 

 ގައެވެ. 11:15 ހެނދުނު ލެއްވީސާ ނިންމާޖަލް
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