`
މައްސަލަ :
ކޮވިޑް  19ރޯގ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އއިލތަކއި ވިޔަފރިތަކުގެ އމްދަނީއަށް އަންނަ
ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކރުން ހިންގުމަށް ނިންމފައިވ ޕްރޮގްރމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް
މަޖިލީހުން ދެކ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.

ތންގެ
މއްސަލައެއް ކަމަށްވތީ ،ރައްޔި ު
މހިއްމު ަ
މިއީ ،ރައްޔިތުންނއި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނ ު
ޖލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ހުށަހަޅ މައްސަލައެކެވެ.
ނ މއްދގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިމަ ި
މަޖިލީހުގެ ޤަވޢިދުގެ  179ވަ ަ
އކަތއި
ފޔަވަޅު ތަކުގެ ސަބަބުން މަސަ ް
ށ އަޅ ި
މި މައްސަލައަކީ ،ކޮވިޑް  19ރޯގ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަ ް
މގެ ޕްރޮގްރމެއް ރައީސް އިބްރހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިހު 25
އ ވިޔަފރިތަކަށް އެހީތެރިވެދިނު ު
އމްދަނީ ގެއްލިފައިވ މީހުނަށ ި
މރޗް  2020ވަނަ ދުވަހު އިޢުލނު ކުރެއްވި ހިނދު ،އަދި،
ރައީސް އިބްރހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙް އިޢުލނުކުރެއްވި އެ ޕްރޮގްރމް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި،
މކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި
އެޕްރޮގްރމް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް އެޕްރޮގްރމް ހިންގނެ ގޮތުގެ މަގުޗޓެއް އެކުލަވލު ަ
ދުށް ހިނދު ،އަދި ކޮވިޑް  19ރޯގ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅ ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތއި އމްދަނީ ގެއްލިފައިވ
ވ ކަންކަން ރައީސް އިބްރހީމް މުހަންމަދު ސޯލިޙް އިއުލނު
ނނަނި ި
ތރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އަ ް
ހ ެ
މީހުނަށއި ވިޔަފރިތަކަށް އެ ީ
ކުރެއްވި ހިނދު،

ނ  6މަސްދުވަހަށް
 -1ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) އިން މިހތަނަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް ،އަނބުރ ދެއްކު ް
މ.އެލްއިން ވަނީ
މސްދުވަސް އިތުރުކޮށްދން ބީ.އެ ް
ލނު އަނބުރ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަށް ަ 6
ލަސްކޮށްދިނުމަށއިޯ ،
މހަށް ދައްކަންޖެހ
މހުން ަ
ނށް ފައިސ ދައްކަން ފަށއިރުަ ،
ހ ،ލޯ ަ
ނިންމފައިކަމއި ،އަދި ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހަށްފަ ު
ފައިސ ،އިތުރު  6މަސް ދުވަހަށް 20 ،އިންސައްތައިން ކުޑަކޮށްދިނުން؛

 -2އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ .އިން ދޫކޮށްފައިވ ހައުސިން ސްކީމްގެ ލޯނުތަކަށް ،މރިޗު މަހުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހ ފައިސ 6
ނ؛
މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިވކަ ް

ވރިކަމަށް އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނންޝަލް
 -3އގެ އިތުރުން ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފރިތަކަށއި ،ދަނޑު ެ
ގން ދައްކަންޖެހ
ފށި ެ
ލނުތަކަށް ،މރިޗު މަހުން ެ
ކށްފައިވ ޯ
ކޯޕަރޝަން (އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ) އިން މިހތަނަށް ދޫ ޮ
ފައިސ  6މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިކަމއި ،އަދި އެ  6މަސްދުވަހުގެ އިންޓަރެސްޓްވެސް މިހރު ވަނީ 4
އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްދީފައިކަމއި ،އަދި އިތުރު ލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް ސަރުކރުން މިހރު ވަނީ ނިންމފައިކަން؛

 -4ރިޒޯޓުތަކއި ،ގެސްޓްހައުސްތަކއި އަދި އެނޫން ވިޔަފރިތަކަށް ،ބީ.އެމް.އެލް.ގެ އަމިއްލަ ފައިސއިން  308މިލިއަން
ވނީ ނިންމފައިކަން؛
ރުފިޔ ދޫކުރުމަށް ،އެ ބންކުން ަ

 -5ސަރުކރުން  2.5ބިލިއަން ރުފިޔގެ އިޤްތިސދީ އެހީތެރިކަމުގެ ޕެކޖެއް އެކުލަވައިލފައިވކަމއި ،ކޯވިޑް19-އ
ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބ ވިޔަފރިތަކަށް މލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ބީ.އެމް.އެލް.އއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ
ނ
ށހެޅުމަށް ،އަން ަ
ހ ަ
ށ އެދި ު
ލނުތަކަ ް
ނ ތައްޔރުވަމުންކަމއި ،އަދި މި ޯ
ނ ދޫކުރުމަށް މިހރު އަންނަ ީ
މެދުވެރިކޮށް ،ލޯ ު
ހަފުތގެ ތެރގައި އިޢުލނު ކުރެވނެކަން؛

 -6ބޮޑުކަންނެލީގެ

ށ
މަސްވެރިކަމަ ް

އެހީތެރިވެދިނުމަށްވެސް

ސރުކރުން
ަ

މިހރު

ވަނީ

ޚއްޞަ

ޕެކޖެއް

އެކުލަވައިލައިފައިކަމއި ،އަދި ބޮޑުކަންނެލި ގަނެ އެކްސްޕޯޓްކުރ ކުންފުނިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ފަށފައިވކަމއި ،މި
ށ ،މަސްވެރިންނަށް ސަރުކރުން ފައިސ ދޫކުރނެކަން؛
ދުވަސްވަރު މަސްވެރިންނަށް ދަތިނުވނެގޮތަ ް

އވިޔަސް ،ސަރުކރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި
ށ ބރު ފައިސ ވަނުން މަދުވެފަ ި
 -7ފަތުރުވެރިކަން ދަށްވެ ،ރއްޖެއަ ް
ށވުރެ ބޮޑުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް .އެގޮތުން ،އެމް.އެމް.އ .އިން މިހރު އަންނަނީ
އަންނަނީ ޑޮލަރުގެ އަގު މިހރަ ް
ކރަމަށް ނިންމަވފައިވކަން؛
ބންކުތަކަށް އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫ ު

އިސްވެ ދެންނެވުނު ޕްރޮގްރމް ހިންގެވުމުގައި ،ކޯވިޑް 19-އއި ގުޅިގެން ،ވަޒީފ ގެއްލ ފަރތްތަކއި،
ވސް އެފަރތްތަކަށް އުޖޫރަ
ހއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ .ނަމަ ެ
ދުވަހު މުސރައަށް އުޅ ފަރތްތަކަށް އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ މު ި
ށ ،އެފަރތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ
ދންވނީ ،އިޤްތިޞދަށް ފައިދވ ބވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެފަރތްތަކަށް މަތިކޮ ް
ތން ،މިޙލަތުގައި ރއްޖގައި
ތކަކަށް ރވިގެންނެވެ .މިގޮ ު
ތ ަ
ދންތެރިކަން އިތުރުކުރެވނ ގޮ ް
ސަބަބުން އިޤްތިޞދުގެ އުފެއް ު
ތަރައްޤީކުރެވނެ ދއިރތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރގައި އެދއިރތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
މުހިއްމުއެވެ .މިގޮތުން މިޙލަތުގައި މިހރުވެސް ކުރެވިދނެ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރގައި ތިރީގައިމިވ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

 -1ބޮޑެތި ރަށްރަށް ފހަގަކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނއަތު
ފުޅކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވފައިވ ޕްރޮގްރމްތައް މިރަށްރަށުގައި ހިންގުން؛

 -2މަސްވެރިކަމުގެ ސިނއަތަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ ޕެކޖުގެ ތެރގައި މަސް ރައްކކުރެވނެ ގޮތް ހަދައި (މަސް
ދންތައް ފުޅކުރަން ބނުންވ ފަރތްތަކަށް ޙއްޞަ
ކައްކައި/ހިއްކައި) ބޒރަށް އަދި ދުނިޔގެ ބޒރަށް ދިވެހި އުފެއް ު
ޕެކޖެއް ހިމެނުން؛
 29މރޗު 2020

މ
ޢަލީ ޢޡި ް
މެދުހެންވރު ދއިރ

