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  :މައްސަލަ 

 އަންނަ  އ މްދަނީއަށް  ވިޔަފ ރިތަކުގެ  އ އިލ ތަކ އި  ސަބަބުން  ތަކުގެ ފިޔަވަޅު  އަޅ   ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގ   19 ކޮވިޑް 

 ކުރުމަށް  ތަންފީޒު  ޕްރޮގްރ މް  ނިންމ ފައިވ   ހިންގުމަށް  ސަރުކ ރުން ، އަރައިގަތުމަށް  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު 

 .ކަނޑައެޅުން  ގޮތް  ދެކ   މަޖިލީހުން  

 

 ރައްޔިުތންގެ ،ކަމަށްވ ތީ ަމއްސަލައެއް ުމހިއްމު ހިމެނ  މަޞްލަޙަތު ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނ އި ،މިއީ

 .މައްސަލައެކެވެ ހުށަހަޅ  ބަހުސްކުރުމަށް މިމަިޖލީހުގައި ދަށުން ގެ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ  179 ޤަވ ޢިދުގެ މަޖިލީހުގެ

 މަސަްއކަތ އި  ސަބަބުން ތަކުގެ ިފޔަވަޅު އަޅ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ ޯރގ  19 ކޮވިޑް ،މައްސަލައަކީ މި

 25 ސޯލިހު މުޙަންމަދު އިބްރ ހީމް ރައީސް ޕްރޮގްރ މެއް އެހީތެރިވެދިނުުމގެ ވިޔަފ ރިތަކަށް މީހުނަށ އި  ގެއްލިފައިވ  އ މްދަނީ

 ،އަދި ،ނދުހި ކުރެއްވި އިޢުލ ނު ދުވަހު ވަނަ 2020 މ ރޗް

 ،ހެދުމަށްޓަކައި ޙަޤީޤަތަކަށް ޕްރޮގްރ މް އެ އިޢުލ ނުކުރެއްވި  ސޯލިޙް މުޙަންމަދު އިބްރ ހީމް ރައީސް

 ކަމުގައި ކަމެއް މުހިއްމު އެކުލަވ ލުަމކީ މަގުޗ ޓެއް ގޮތުގެ ހިންގ ނެ އެޕްރޮގްރ މް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެޕްރޮގްރ މް

 ގެއްލިފައިވ   އ މްދަނީ މަސައްކަތ އި ސަބަބުން ތަކުގެ ފިޔަވަޅު އަޅ  ނުދިނުމަށް ފެތުރުނަ ރޯގ  19 ކޮވިޑް އަދި ،ހިނދު ދުށް

 އިއުލ ނު ސޯލިޙް މުހަންމަދު އިބްރ ހީމް ރައީސް ކަންކަން އަްނނަނިވި  ގޮތުން އެީހެތރިވެދިނުމުގެ ވިޔަފ ރިތަކަށް މީހުނަށ އި

 ،ހިނދު ކުރެއްވި

 

 މަސްދުވަހަށް  6 ދެއްކުން  އަނބުރ  ،ލޯނުތައް ހުރި ދޫކޮށްފައި މިހ ތަނަށް އިން( އެލް.އެމް.ބީ) މޯލްޑިވްސް އޮފް ބ ންކް -1

 ވަނީ އެލްއިން.އެމް .ބީ އިތުރުކޮށްދ ން ަމސްދުވަސް 6 މުއްދަތަށް ދެއްކުމުގެ އަނުބރ  ޯލނު ،ލަސްކޮށްދިނުމަށ އި

 ދައްކަންޖެހ   ަމހަށް ަމހުން ،ފަށ އިރު ދައްކަން ފަިއސ  ލޯަނށް ،ދުވަހަށްފަހު  މަސް 6 ފުރަތަމަ އަދި ،ނިންމ ފައިކަމ އި

 ؛ކުޑަކޮށްދިނުން އިންސައްތައިން 20 ،ދުވަހަށް މަސް 6 އިތުރު ،ފައިސ 

 

 

 



 

 

 

 

 6 ފައިސ  ދައްކަންޖެހ  ފެށިގެން މަހުން މ ރިޗު ،ލޯނުތަކަށް ސްކީމްގެ ހައުސިން ދޫކޮށްފައިވ   އިން. ސީ.އެފް.ޑީ.އެޗް -2

 ؛ފަސްކޮށްދީފައިވ ކަން  މަސްދުވަހަށް

 
 ފައިނ ންޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އީ.އެމް.އެސް ދަނޑުެވރިކަމަށް ،ވިޔަފ ރިތަކަށ އި ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި ،އިތުރުން އ ގެ -3

 ދައްކަންޖެހ  ެފށިެގން މަހުން މ ރިޗު ،ޯލނުތަކަށް ދޫޮކށްފައިވ  މިހ ތަނަށް އިން( ސީ.އެފް.ޑީ.އެސް) ކޯޕަރ ޝަން

 4 ވަނީ މިހ ރު އިންޓަރެސްޓްވެސް  މަސްދުވަހުގެ 6 އެ އަދި ،އިކަމ އިފަސްކޮށްދީފަ މަސްދުވަހަށް 6 ފައިސ 

 ؛ނިންމ ފައިކަން ވަނީ މިހ ރު ސަރުކ ރުން ދޫކުރުމަށް ލޯނުތައް އިތުރު އަދި ،ކުޑަކޮށްދީފައިކަމ އި އިންސައްތައަށް

 
 މިލިއަން  308 ފައިސ އިން  އަމިއްލަ ގެ.އެލް.އެމް.ބީ ،ވިޔަފ ރިތަކަށް އެނޫން އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކ އި ،ރިޒޯޓުތަކ އި -4

 ؛ނިންމ ފައިކަން ބ ންކުންަވނީ އެ ،ދޫކުރުމަށް ރުފިޔ 

 
 އ  19-ކޯވިޑް ،އެކުލަވައިލ ފައިވ ކަމ އި ޕެކ ޖެއް އެހީތެރިކަމުގެ އިޤްތިސ ދީ ރުފިޔ ގެ ބިލިއަން 2.5 ސަރުކ ރުން -5

 ސީ .އެފް.ޑީ.އެސް އ އި.އެލް.އެމް.ބީ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަން މ ލީ ތަކަށްވިޔަފ ރި ލިބ  ގެއްލުން ގުޅިގެން

 އަންނަ  ،ުހަށހެޅުމަށް އެދި ޯލނުތަކަށް  މި އަދި ،ތައްޔ ރުވަމުންކަމ އި އަންނަނީ  ިމހ ރު ދޫކުރުމަށް ލޯނު  ،މެދުވެރިކޮށް

 ؛ކުރެވ ނެކަން އިޢުލ ނު ތެރ ގައި ހަފުތ ގެ

 
 ޕެކ ޖެއް  ޚ އްޞަ ވަނީ މިހ ރު ަސރުކ ރުން އެހީތެރިވެދިނުމަށްވެސް މަސްވެރިކަމަށް  ބޮޑުކަންނެލީގެ -6

 މި ،ަފށ ފައިވ ކަމ އި ދޫކުރަން ލޯނު ކުންފުނިތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރ  ގަނެ ބޮޑުކަންނެލި އަދި ،އެކުލަވައިލައިފައިކަމ އި

 ؛ދޫކުރ ނެކަން  ފައިސ  ސަރުކ ރުން ވެރިންނަށްމަސް ،ދަތިނުވ ނެގޮތަށް  މަސްވެރިންނަށް ދުވަސްވަރު

 
 މި  ކުރަމުން މަސައްކަތް  ސަރުކ ރުން ،މަދުވެފަިއވިޔަސް ވަނުން ފައިސ  ބ ރު ރ އްޖެއަށް  ،ދަށްވެ ފަތުރުވެރިކަން -7

 އަންނަނީ މިހ ރު އިން. އ .އެމް.އެމް ،އެގޮތުން. ހިފެހެއްޓުމަށް ބޮޑުވިޔަނުދީ މިހ ރަްށވުރެ އަގު ޑޮލަރުގެ އަންނަނީ

  ؛ނިންމަވ ފައިވ ކަން ދޫުކރަމަށް ޑޮލަރު އިތުރަށް ތަކަށްބ ންކު

 



 

 

 

 

 ،ފަރ ތްތަކ އި ގެއްލ  ވަޒީފ  ،ގުޅިގެން އ އި 19-ކޯވިޑް ،ހިންގެވުމުގައި ޕްރޮގްރ މް ދެންނެވުނު އިސްވެ

 އުޖޫރަ އެފަރ ތްތަކަށް ނަމަެވސް. ދެކެމެވެ މުިހއްމުކަމެއްކަމަށް ދިނުމަކީ އުޖޫރައެއް ފަރ ތްތަކަށް އުޅ  މުސ ރައަށް ދުވަހު

 މަސައްކަތުގެ އެފަރ ތްތަކުގެ ،މަތިކޮށް  އެފަރ ތްތަކަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ބ ވަތުގެ ފައިދ ވ  އިޤްތިޞ ދަށް ،ދ ންވ ނީ

 ރ އްޖ ގައި  މިޙ ލަތުގައި ،މިގޮުތން. ރ ވިގެންނެވެ ގޮްތަތކަކަށް އިތުރުކުރެވ ނ  އުފެއްުދންތެރިކަން އިޤްިތޞ ދުގެ ސަބަބުން

 ފެށުން  މަސައްކަތް އެދ އިރ ތަކުގެ ތެރ ގައި ފުރުޞަތެއްގެ އަވަސް އެންމެ ވީ ،ބަލައި ކޮބައިތޯ ދ އިރ ތަކަކީ ރައްޤީކުރެވ ނެތަ

 .ހިމެނެއެވެ ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވ  ތެރ ގައި ކަންތައްތަކުގެ ބައެއް ކުރެވިދ ނެ މިހ ރުވެސް މިޙ ލަތުގައި މިގޮތުން. މުހިއްމުއެވެ

 

 ސިނ އަތު  ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންޑް ފިޝަރީޒް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ފ ހަގަކޮށް ރަށްރަށް ބޮޑެތި -1

 ؛ހިންގުން މިރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރ މްތައް ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ  ފުޅ ކުރުމަށް

 

 މަސް) ހަދައި ގޮތް ވ ނެރައްކ ކުރެ މަސް ތެރ ގައި ޕެކ ޖުގެ ކަނޑައަޅ ފައިވ  ދިނުމަށް ސިނ އަތަށް މަސްވެރިކަމުގެ -2

 ޙ އްޞަ ފަރ ތްތަކަށް ބ ނުންވ  ފުޅ ކުރަން އުފެއްުދންތައް ދިވެހި ބ ޒ ރަށް ދުނިޔ ގެ އަދި ބ ޒ ރަށް( ހިއްކައި/ކައްކައި

 ؛ހިމެނުން ޕެކ ޖެއް

 2020މ ރޗު  29

 

 

 

ޢ ޡިމް  ޢަލީ  

 ދ އިރ  މެދުހެންވ ރު

 

 


