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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި    ެގންނެވި އެންމެހާަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައި   4ވަނަ އަހަރުެގ    2021ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  `.  

މި ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ތިއްބެވިމެންބަރުންނަށް  މި  ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ިއްއޒަތްތެރި   ަވުގތު 

ދާއި މު  :ންނަކީމެންބަރު ިއއް ލަކު  މެންބަރުރާެގ  އިހަވަންދޫ    ، ޒަތްތެރި  ނަޞީރު،  އިބްރާހީމް  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު 

މެންބަރުއިއް  ކެލާ    ޒަތްތެރި  ޝިފާޢު،  އިއް މުޙައްމަދު  މެންބަރުދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު   ޒަތްތެރި  ޝަރީފް،  އިބްރާހީމް 

 ޒަތްތެރި މެންބަރުދާިއރާެގ އިއް ނަދޫ އުތުރު   ތިއަދި  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު  ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާެގ ިއއް

މެންބަރު    ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ޤާކެޔޮދޫ  ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިމް. މިއަދުޙުސައިން   މި 

ކޮން ކުލި  ޕެޓިޝަނާ  ޮގވާލާ  ކުރުމަށްޓްރޯލުހަމަޖެހިފައިވަނީ  މީ  ބެހޭޮގތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން  ެގ 

މަޝް ބޭންކް  ވަރާެގކުރެވެމުންދިޔަ  މޯލްޑިވްސްެގ  ަމތީން  އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުންނާ  އޮފް  ައޅުަގނޑު  ބައްދަލުކުރުން.   ،

ބޭންކްރީމޭއިދާ ދަންނަވަން  މޯލްޑިްވސްޒުަގއި  އޮފް  ހާޒިރު  ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ަވޑަިއެގން  .  ކުރުމަށްއިން 

ކު އާދެ!  ދެންނެިވ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް  ބައްދަލުވުރިން  މި  ިމއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަކީ  ފަދައިން 

ޮއފް މޯލްޑިވްސް ބެހޭޮގތުން ބޭންކް  ފަިއވާ ޕެޓިޝަނަކާޝަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިއަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޕެޓި ފުޅުންެގ  ބޭެގ   

 ނޑުމެންދަންނަވާލީ. މި ވަުގތު އަޅުަގތިބޭފުޅުންނަށް    އްކޮށްލުވާލަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހުރުމާއެފަރާތުން އޮޅުންފި

އެއީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް   ،މާލްނި  ލް މޫސާއަލްފާޟި،  ތުންވްސްެގ ފަރާ ޑި އޮފް މޯލްމި ކޮމިޓީަގއި މި ތިއްބެވީ ބޭންކް

ބޭންކި  ޑްއެން  އިލްރިޓެ ޚިދުމަތްންގ އެސް.އެމް.ީއ  ފަރާ  ެގ  އަލްފާޟިލާ  ތްދެއްވާ  ރަޝްފާބޭންކުން.  ޖަ  ފަރު،  އު 

ންބަރުންެގ ނަމުަގއި އަދި  ިއއްޒަތްތެރި މެ   ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮމިޓީެގ އެންމެހާ  ދެައޅުަގނޑު    .ޓްމަންޓުޕާޑިޓް ޑިކްރެ

ރާއްޖޭަގއި  ،  ތް ޕެޓިޝަނަކީއޮ  ންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި މިމަރުޙަބާ ދައަޅުަގނޑުެގ ނަުމަގއި  

ޚާއް ފަރާތްތައް،  ދޭ  މާލޭަގއި  ޞަބޯހިޔާވަހިކަން  ކުލި   ޅެމުންއު  63%ކޮށް  ދަނީ  ކޮޓަރީގަ   ދައްކައިެގން  މި  ިއ  ކުލީ 

ކުލި ލިބިފައިވާ  އަޅު   އި.ތަކުގަ ޓްމަންޓުއެޕާެއކި  ދައްކަިއެގން    ނުވަތަ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެަގނޑުމެން   ޝަކުވާތަކަކީ 

ކުލި  ލިބޭފުޅުންނަށް އެ ކު ްއ  ތައް ބޮޑުވަމުންދާ އެ ކުލިދައްކައިެގން އުޅެވޭވަރަށްވުރެ މި    ދައްކަިއެގން ނުވަތަ ބޮޑު 

އެްއކަ ކަމަށްމައްސަލަ  ބަލާއިރުަގއިމެޅުަގނޑުއަ  މަކީ. ސަބަބެްއ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ބައެއް  ހުރި  ލިބިފައި  އެ  ،  ންނަށް 

ދައްކަިއެގން   ސްޓުރެއް ނުވަތަ ލޯނު ނަަގިއެގން ބޮޑު ައުގަގއި ެއއަށް އިންޓަދުމަށް ޓަކައި ނަަގންޖެހޭ ލޯނެރެއް ހެެގދޮ

ެގ ފަރާތްތަކުން  އެ  ކުއް ތިބެންޖެހުމޭ  ކުއްޔަށްދޮރު  ބޮޑު  އެހެންވީމާޔަށް  ދިނުމުަގއި  ދެނީ.  މި ތަންތަން  އަޅުަގނޑު   ،

މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ފަރާތުން  މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމެީވ  އެދުމާއެއްކޮށް  ވެސް  ެގ 
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ފަރާތުންފުރަތަމަ  ވީ  އޮޅުންފިލުވަން  މޯލްޑިވްސްެގ  އޮފް  އެހެންވީމަ،ނޭބޭންކު  ފްލޯރ    .  ހަމަ  ަވުގތު  މި  އަޅުަގނޑު 

ހުޅުހުޅުވާލަން ފްލޯރ  ޯމލްޑިވްސްއި.  އޮފް  ބޭންކް  ކުރިން  ުއސޫލުތައްވާލުުމެގ  ެގންުގޅުްއވާ  މި    ކްރެޑިޓު،  ން 

ކޮމިޓީއަށް  ޑިޕާ އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  ބައެްއ  ެގންުގޅުއްވާ  ފަރާތުން  އެސް.އެމް.ީއެގ  އަދި  ޓްމަންޓާއި 

 ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު.  ަގނޑު ދަންނަވަން އަޅު އެދިހިއްސާކޮށްދެްއވުން

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  މޫސާ ނިމާލް  ،ބޭންކިންގ  ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ  

 އިންކަމްެއއް   އީކުއްޔަށް އެ   އިމާރާތްކުރަން މި ދޫކުރާ ލޯނު އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ބޮޑަށް މި ރެންޓާއި  ެގދޮރު

ރިޕޭމަންޓުއިޓަ ޮގތަކަށް   އިން  ކޮށްފައި  ދެން  ނަނީމި  ޕް  ،އިނޭގތޯ.  ދެ  މި އެ  އެއުޅެނީ  ރޮޑަކްޓެއް  ހޯމް ކައްޗަކީ  . 

އެ ލޯ  ންސްޓްރަކްޝަންކޮ ކޮންސްޓް  އީ ނު.  ލޯނު.  ހޯމް  ދޫކުރާ  ހަދަން  އިމާރާތެއް  އަމިއްލަ  ލޯނަކީ  ދެން، ރަކްޝަން 

ރިއަ އެއަނެކަްއޗަކީ  ލޯނު. އެސްލް  ދެންޓޭޓް  ބޮޑެ  އީ  ދެންކްޓްސް  ޕްރޮޖެ  ތިތަންކޮޅެއް  ލޯނަކީ.  އެސްޓޭޓް  ، ރިއަލް 

  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނު؟ )ާއއި. ކީކޭތޯ  11ާއއި %  10މި އުޅެނީ %  ރޭޓު  ޓުސްރެއިންޓަ

%   10%  ރޭޓު  ސްޓުރެއިންޓަ ދެންއާ  11އާއި  އިން،  .  އެ    ރޭޓު  ރެސްޓުޓަެއ  ދަނީ  މި  ލާ ކަނޑައެޅިެގން 

ލޯމިސާލަކަށް  ނިސްބަތުން.    އްގެ އިޓީއެ އިކު  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  % ކަނަހޯމް  % 50ށް  އިކުއިޓީ  ލޯނު    50، 

  ރިއަލް އެސްޓޭޓް   އެ،  ކީ. ދެންރޭޓަ  ސްޓުރެއިންޓަ  10.5މުން %އިކުއިޓީ ެވއްޖެްއޔާ  20%އެ  .  10ވެއްޖެއްޔާ %

ވެއްޖެއްޔާ %  ެއއ10.5ީލޯނު   .% ދެންއިކުއިޓީ  30  ެވއް  %30،  .  %އިކުއިޓީ  ެއއީ  ދެނ11ްޖެއްޔާ   .،  %50  

އެީއ %  ވެއްޖެއްޔާ  ދެން  10.5އިކުއިޓީ  ދެން  15  ، އިނޭގތޯ.  ދޫކުރަނީ.  މި  ލޯނު  އަޅުަގނޑުމެން    15  ،ައހަރަށް 

ލޭަގިއ ކޮށް މާޞަ މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި ޚާއް،  އަހަރަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ ހަމަ އެތަން ރަހުނުެގ ޮގތުަގއި ބަހައްޓާފަ. ދެން

ިގނަވާނީ   މީަގއި  ެއސްހަމަ  ރެންޓަލްޓިއެ  ބޭސްކޮށްއިން  މޭޓެޑް  ރިކަަމކަށް  އެ  ކަލްކިއުލޭޓު   ޕޭމަންޓުފައި    ކެޕޭސިޓީ 

 މު... . އެ ދެން ޕޯޓްފޯލިއޯ ވިސްނާލައިފިއްޔާއަސްލު ންސްކުރެިވެގން ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝްފާ ޖަުއފަރު، ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

އަޔާވެއްޖެއް   ސަިއޑުން   ރަކްޝަންކޮންސްޓް އަސްލު  މިހާރު  ފުޕޯޓްފޯލި  ެގޅުަގނޑުމެން މުން  ބޮޑުވާނެ.  ވަރަދޭއޯ  ކަށް 

އެބަ ޅިއަކުމު ސެކްޓަރއަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަޅު   އޯވަރ  އޮތް  ފަރާތުން  ދޫކުރެވިފަ.  އަބިލި  5ަގނޑުމެން  ން 

  ންގެ ރީޖަ  ، މި މާލެެއއީ މާލޭެގ.  ންއަބިލި  3.5ވޭ  ައޅުާވފައި ދެވިފައި ހުރި ލޯންސްތަްއ އެބަ   އޭެގތެރެއިން ރެންޓަލްއާ 

 ؟ ލޯނުެގ މުއްދަތުތޯ ތި ވިދާޅުވީ ،ދެވިފައި ހުންނާނީއެއީ އަޅުވާފަ.  އާމި އިންނަ ރެންޓަލް
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  މޫސާ ނިމާލް  ،ބޭންކިންގ  ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ  

އަޅުަގނޑުމެން މި   އެވަރު.ޓަލް  ޓޯޓްސްޓޭންޑިންގ މެންެގ ައއުމިހާރު އަޅުަގނޑުެއއީ ެގ ބުކް،  އަޅުަގނޑުމެންމި ވަުގތު

 ގައި. އަސްލު  ަގއި 2012 ލޯނު ދޫކުރަން ފެށީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝްފާ ޖަުއފަރު، ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

،  ވާފައި މި އިންނަ ބައި ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު. ދެން، މާލޭ ރީޖަންެގ ރެންޓާ އަޅު، މާލޭެގ ރެންޓުރެންޓުއެ  ،  އެހެންވީމާ

ކޮމިދޭ ދެވިފައި    ވިޑުތެރެއިން  ލުއިތަކެއް  ފުދޭވަރެއްެގ  ބަދަލުތަކުން  އައި  ރެންޓަލަށް  މި  ވެސް  ންނާނީ. ހުތެރޭަގއި 

 ކުން ފަށާޮގތަށް. މަންޓަ ރިޕޭޑަމިހާރު މި އަދި ކު، ލް ދެވިފަ. ދެންޓަމަސް މޮރިޓޯރިއަމް ޓޯ 9މުޅިއަކު  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުޅުމެންބަރުންނަށް    ތެރިިއްއޒަތް  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  މެންބަރު ފުރުޞަތުތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  ވާލަން. 

 ތު އަރުވަން.  މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

 

  ން: އްކެވުވާހަކަދެ ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ   ކުރަމުމުޤައްރިރު.  މި  މާލޭގަ އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ  ކުއްދިރިއުޅޭ  އިންދާ  ދިރިއުޅޭ  ،  ޔަށް 

، ކުރުމަށް  ެގ މަސައްކަތް. އެ ަމސައްކަތްކުރަމުންތަކެްއ ހުށަހަޅާފައި އިން ޕެޓިޝަނެއް ދިރާސާކުރުމުިގނަ ރަްއޔިތުން

ޝްވަރާ މި މައެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން    އާފް މޯލްޑިވްސްއޮ  އެއްކަލަ ބޭންކް  ފުރަތަމަ  އިަގންނަށަފަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެ  ކުރަންޖެހުނީ ޝަކުވާައކަށް،  ރަްއޔިތުންެގ  ދިރިއުޅޭ  އޮންނަނީ  ވެފައި   މާލޭަގއި  އޯނަރުންއެ    ،މި  މި   ހައުސް 

ކޮންޓްރޯ ކުލި  ލޯނުބުނަނީ  ތިމަންނަމެން  ނެތޭ  ދަށްކުރެޭވކަށް  ނެތޭ،  ހުންނަ   ފައިހަދާނަަގިއެގން    ލްކުރެޭވކަށް 

ބޭންކް އެ ލޯނު ،  ތީވެއިންނަ ވަކި ރޭންޖެްއެގ ތެރޭަގއި އިންނާން  އިއޮފް މޯލްޑިވްސް   ތަންތަނޭ. ލޯނު މި އިންނަނީ 

މިވަރަދައްކަން ދެްއކުމުަގިއ  މުއްދަތުަގއި  ކުްއޔަށްޖެހޭ  ެއއީދީެގންށް  އެހެންވީމަ،  އަންނަނީ.  މި  ދެއްކެން  ިމ    އޭނޭ 

ދޭވަރުެގ ލުއިތަކެްއ  ބޫލުކުރަން ދުނިޔޭެގ ެއއްވެސް ބޭންކަކުން ނުަގމަ  ަގނޑު ވެސް ހަައޅު  ،ދެން  ކީ.ދިމާވާ މައްސަލައަ 
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ކޮ ބޭން  ވިޑާމި  މޯލްޑިވްސް   ކްުގޅިެގން  އަޅުަގނޑުއޮފް  ދިންކަމަށް  ރަނަގޅުހަމަ  ނަށްމެންއިން  މި    ތައްމަޢުލޫމަތު   

ށް  ޚިދުމަތަވްސްއަށް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ ދިން  ލްޑިމޯއޮފް   ހަމަ އެކަމަށް ޓަކައި ހަމަ ބޭންކް  ހުރީ.ބިފައި  ލި

އަޅުަގނ  ވެ ހަމަ  ޝުކުރު  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންޑު  ެއކަމަކު  އަދާކުރަން.  ކުލި،  ސް  މި  ތިބޭފުޅުންނަށް   ިމ 

، ެއ  އޮތްތާނަގއި ވެސް  އަދި މި ކުލި ކުރިއަށް މި ؟ ހިސާބެއްަގއި މަޝްވަރާކުރެވުނުތޯކުރުމުަގއި ެއްއވެސް  ލުކޮންޓްރޯ

މުޅި ހުންނަނީ  މި  ބޭންކުތައް  މި  ބޭންކުތައްރާއްޖޭެގ  ކޮމާޝަލް  ވެސް  ހު   ން  ދެންންނަމި  ހައުސިންގ   ،ނީ. 

ބޭ ކޮންމެވެސް  ކަންފައިނޭންސް  އިނދޭ  ލޯނު    .އެފް.ސީއެޗް.ޑީ.  ނޭނެގންކެއް  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  ބަދަލުަގިއ  އޭެގ 

ބޭންކްހޯ ފަސޭހައަކަށް  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  އަދި  މޯލްދުމަށް  އޮފް  މި  ތި   ޑިވްސް  ދާއިރު  ކޮށްެގން   ޚިޔާރުކުރަނީ. 

ތެ ރޭންޖު  އިންނަ  ތި  ިގނަެވެގން  ރޭބޭފުޅުންެގ  އެންމެ  ކޮ  15ަގއި  ކުލި  ދެނީ.  ތި  ތި ންޓްރޯލުއަހަރަށް   ކުރުމަށް 

އަޅުަގނޑުށް އެއް ބޭފުޅުންނަ ކަމެްއ ކުރެވިދާނެތޯ  ޕެޓިޝަނު  މެންގެ ވެސް  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭންކް ސުވާލަކީ.    ަގިއ 

މޯ ވިލްއޮފް  ކަމުަގއި  ނެތް  ައއިއްސަ  ވާހަކަ  ދޭ    ،ޔަސް ޑިވްސްެގ  ބޮޑުބޭންކުން  ކުލި  ވާކަމަށް ލޯނުތަކުެގ ސަބަބުން 

ދާނެތޯ ، ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ހަމަ ެއއްވެސް ކަމެްއ ކުރެވިބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ން މި ބުނަނީ. ތި އޯނަރުހައުސް

 . ރިއްޔާެގ ސުވާލަކީ. ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ. ޝުކުމެންަގނޑުއަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ކުރިއަށްެގންދަވާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ބޭންކިންގ ރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީޑިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ކޮންމެ ނަށް  އަޅުަގނޑުމެންއާދެ!   އެ  އެ  އޯނަރސް،  ވިޔަސް  ތެއްޮގބޭންކުެގ  ބޮރޯވިންގ  ބޭފުޅުން  ދަންނަވަނީ  ެގ 

ވާހަކަ ދެއްތޯކޮސްޓުެގ  ޕޭމަންޓް. ދެން ؟  މިދިޔަ އަހަރު،  ެއީއ  ާގތްަގނޑަކަށް  ތެރޭގައި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރު    %1 

އި އިނޭގތޯ  ދެން   ސްޓުރެންޓަރެޑިއުސްކުރިން  އެޕްލައިވާނެ.  ،  ރޭޓުެގ.  އޭތި  އެްއޗިްއސަށް  އަންނަ  އަލަށް  ެއކަމަކު 

ބޮޑަށް  ،  ސްނަން. ދެންެމން އެހާ ބޮޑަކަށް އަދި ނުެއްއ ވިަގލަކުން އަޅުަގނޑުކުރުމުެގ އޭންންޓްރޯލުތި ކުލި ކޮ،  ދެން

މިއަ ލިބުނުއިރު  އެްއކަލަ  ެވސް  ދަުއވަތު  މަޢުހައުސިންދު  ބެހޭ  ލޯނާ  ފަރާގ  ދޭނެ  އަިއސް  ލޫމާތު  ދައުވަތު  ތަކަށް 

އިރަކުއެއް. ބޮޑަށް  މިތަނަށް އައަޅުަގނޑުމެން    ން ވިސްނިފަެއއް ވެސް ނެތްއިނީމަ މާ ބޮޑަށް ތި އޭންަގލަކުން އަނެއްހެ

ޓަ ހައުހަމަ   ލޯންސް  ކުއްޔާ،  ރމްސްތަކާއިސިންގ  އެ  ދެން  ވަުގތު  އަ މި  ހުރި އި  ދީފައި  އަޅުަގނޑުމެން    ޅުވާފައި 

 ރީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުަގއި ހުމި ވަުގތު  ޑަށް ބޮލޯނުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެޝުކުރިްއޔާއާދެ!   އިނުގ.  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  މި  ދާއިރާެގން  ޙަސަން    އިްއޒަތްތެރި  ރައިދޫ  މެންބަރު 

ވެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދު  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ވަޑަިއެގން.  އިންނެިވ  އެބަ  ސް 

 ން ޤާސިމް. ޙުސައި

 

  : ކެވުންވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އިެގންނެވި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ޑަ ލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން ވަޙަބާ ބޭންކު އޮފް މޯމުޤައްރިރު. މަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

  ލުއިތަކެްއ ދެްއވި ވާހަކަ.   ތިޑެުގޅިެގން ވަރަށް ބޮ   ވިޑާދެއްވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ ކޮ ފުރުވެސް. ދެންމެ ތިބޭފުޅުން ތަޢާ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ުމެގ ކުރިން. ހަކައަށް ދިއުއަޅުަގނޑު ދެން ހުރި ވާނެތޯ ވިދާތަމަ ދެފުރަ ލުސީކޮބައިތޯ، އޭެގ ތަފު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ބޭންކިންގ ޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީޑިރެކްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

މޮރިހިސާ  ޗް ނިމުނުމާރި ައޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ    ކުރިންޓޯރިއަމްެއއް އިޢުލާނުބުަގއި  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިނޭގތޯ. 

  އޯވަރ ޑިއު ރަކަށްވުރެ  ޑިުއއެްއ، ވަކިވަ  ވަރކީ އެ އޯޠަ، ޝަރުކާޠަލޯނުތަކެއް އެކްރޮސް ދަ ބޯޑު އިތުރު ހަމަ ޝަރު

އެހެންވީނުވުންބޮޑު ޝަރު.  އެ  އަޅުަގނޑު  ވި  ފިޓުއެ  އް  ތަޠުމަ،  ކަސްޓަމަރުންނަށް  މޮރިހުރިހާ  ޓޯރިއަމްއެްއ  މެން 

 މަންޓުޕޭދައްކަން، އެ ރި އެ އަނބުރާ  ،ދައްކަންަގއި ެއްއވެސް ފައިސާެއއް ބޭންކަށް ޑުޕީރިއަ ޓޯރިއަމް އެ މޮރި .ދިނިން

މަހަށް   3އެ    ންބަރު،، ނޮވެ، އޮކްޓޫބަރު ބަރުންސެމްޓެމަހުެގ ނިޔަލަށް. ެއއަށްފަހު  ބަރުންޕްޓެ ސެއްކަން ނުޖެހޭޮގތަށް  ދަ

  އަޅުަގނޑުމެން ހޮލިޑޭއެއް    ންޓު ޕޭމެސްެގ ރިމަންތް  9ޓަލް  . ހަމަ ޓޯންލިބެޓޯރިއަމް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މޮރި

 އެކަމަކު އެ   ށްއެޕްލައިކޮށްެގން އެ ބޭނުންފުޅުިވ ބޭފުޅުންނަން. އެ ދެން  ފަރކުރިއެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް އޮ

 އޮތީ. ފުރުޞަތު

 

  : ކެވުންވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ސްޓުރެޓަވި ވާހަކަ. ދެން މީަގއި ހަމަ އިންމަސް ތި ވިދާޅުވީ ލުއި ދެއް  9އިނޭގތޯ. މިހާރު މި    ޝުކުރިްއޔާއާދެ!  

މި އިންޓައްކިހިނެ ؟އްތޯއިންނާނެ ދެ އަރާނެ ދެއްތޯ ހަމަ ކޮންމެ މަހަކު   ސްޓުރެއެޮގތަށް އިންޓަ،  ެވސް  ސްޓުރެތޯ 

 ؟ ހެއްދެވީ ންޓު ޕޭމެތޯއްއެބައި ކިހިނެ . ސްޓު ރެޓަވެސް އަ އަރާ އިން
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  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ޒް  ކެޕިޓަލައި   ލޯނަށްހިސާބުން    ޓޯރިއަމް ނިމުނުމޮރިއެީއ    ސްޓުރެ އިންޓައަރާނެ. އެ ދެން ހަމަ    ސްޓުރެ އިންޓައާދެ!  

 ބެހިެގންދާނީ.  ތިމުއްދަތަށް އޭ ތްއޮނުެގ ބާކީ ފަހު ދެން ހަމަ އެ ލޯށްވާނީ. ކެޕިޓަލަިއޒް ވުމަ

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ތަނުަގއި ިމއޮތް މައްސަލައަކީ   ރުން މި ދިޔައީ. އަސްލު މިންކޮޅެއް ބޭ އުއިން ކުޑަ ތަޟޫއު . ދެން މަކުރިއްޔާޝުއާދެ! 

އެދި   ށްދިނުމަށްލްކުރުމަށް، ކޮކުެގ ައުގ ބޮޑުެވެގން ކުލި ކޮންޓްރޯތަލެޓުކުެގ ފްން އުޅޭ ފަރާތްތަހިފަިއެގ މާލޭެގ ކުއްޔަށް

ތަނަށް ވެސް އަިއސް މިއޮތީ  ކުރަމުންދާ ޝަކުވާެއއް މި  ށް ތަކަުމއައްސަސާއެކި  ބޭފުޅުން ސަރުކާރުެގ އެކި   އިނޭގތޯ އެ

ޕެ ކޮމިޓީއަށްމި  ޮގތެއް ބޭފުޅުން    މި  ،ދެން  .ޓިޝަން  ވިދާޅުވަގައިމައިަގނޑު  މި  ެގދޮރު  ،  ނީ  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން 

ލޯނުެގ    ،އިނޭގތޯ  ނު ބޮޑުކަމުންނޭެގ ލޯބޭފުޅުން  ނީ ތިވަ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުަގއި މި ވިދާޅުމި  ބިނާކުރާ ފަރާތްތަކުން  

ތި   ސްޓުރެއިންޓަ ދަށްނުކުރެވެނީ.  ކުލި  މި  އެްއވެސް   ބޮޑުކަމުންނޭ  ސްބޭފުޅުން  ހައްކަހަލަ   ؟ދަވާފަިއވޭތޯޓަޑީެއއް 

ނޫނިއްޔާމު  ނޫނިއްޔާމު ލޯނު  ހައުސިންގ  ެއސްޓޭ  މި  ކިތައް  ރިއަލް  ތިއްބެވި  ނަންގަވަިއެގން  ލޯނު   ންޓު ސެޕަޓް 

ރިޓަރންބޭފުޅުންނަ ލޯނު  އެ  ވެސް  ށް  އޮތްތޯ  އެބަ  އެނެގންޏާމު  ނުކުރެވިފަިއ  ބަލައިލަން.  ބޭނުން  . އަޅުަގނޑު 

  ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ލަްއވާ!އްސަވާކް ޖަމައި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝްފާ ޖަުއފަރު، ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ެއ    ،2.8ންނަނީ %ވެފައި އިެގ ބުކްސްަގއި  ބޭންކު ގެގ ޮގތުަގއި  ންން ޕަރފޯމިކިެގން ނޮމި ވަުގތު މި ލޯނު ނުދެއް

 ންެގ ތެރެއިން.  އަބިލި 5މުޅި 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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  ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ދާއިރާެގ މެންބަރު ކެޔޮދޫ

ކޮން ވާހަކަައކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑު  ވިދާޅުހުރެތޯ  ސަބަބުތަކަކާ  މިހާރު  ތި  މިހާރު  ދެއްތޯ ،  ދެންމެ  ވީތާ 

  ނޫނިއްޔާމު  ؟ދަށްނުކުރެވިެގން މި އުޅެނީ  ސްޓުރެއިންޓަވެފަިއ ހުރި ވާހަކަ. ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ  ޕޭމަންޓުެގ ޑިފޯލްޓުރި

އެީއ  ؟ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި ަމޝްވަރާކުރެވެމުންދޭތޯށް މި މޯލްޑިވްސް ބޯޑުން އެްއވެސް ަވރަކަބޭފުޅުންެގ ބޭންކް އޮފް  ތި

ޝަން  ދެން މި ޕެޓި  ،އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ  އެހެންނޫންތޯ  ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހަމަ ތިވެސް  އެ

ތިބަ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކުެގ    މި  މައްސަލައެްއ.  އޮންނަ  ވެސް  އަބަދު  މިއީ  ބޮޑޭ.    ސްޓުރެިއންޓަކަހަލަ.  ވަރަށް 

، މިކަމުަގިއ  މާއެހެންވީ ؟ނޫންތޯއެހެން  ، ާމ ބޮޑޭ  ،މި ލިބޭ ލޯނުަގއި ވެސް. ާމ ބޮޑޭކޮށް ެގދޮރު ބިނާކުރަން  ޞަޚާއް

،  އޭ. ދެންަގއި ވެސް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާނެތާބޯޑު   .ތެރޭަގއި ެވސް ހުންނާނެތާއޭ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފަބޭފުޅުންެގ    ތި

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ އޮތްތޯޝްވަރާއެްއ ކުރެވިފައި އެބައެްއވެސް ކަހަލަ މަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ތެރޭ    ހެންނެވިދެން  މިދެ!  އާ އަހަރު  ފަހުން  ތައްރޭޓު  ސްޓުރެއިންޓަ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ  ރިވީލްކުރީ    އެންމެ 

،  . ދެންއިންސްންނާނީ ރޭޓްދަށްވެފައި އި   އެ  ވަރޭ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ  1% ދެން ާގތްަގނޑަކަށް  އިނޭގތޯ. އޭރު  

މާކެޓު  ޑަެއޅެނީކަނރޭޓު    ސްޓުރެއިންޓަ ބަލާފަ  އެއްކަލަ  ކޮސްޓު  ،އިކޮންޑިޝަންސްއަށް  އޮފް    އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ާމކެޓު  ،ާއއިފަންޑިންގ  ޕަރފޯނޮ  ެގއޯވަރޯލް  އުޅޭވަރާއި ލޯންސް  މިންގ ން  ލޯނެއް  އެ  ،    އެ  މިސާލަކަށް  ރިސްކާިއ، 

،   ޕޮސިބިލިޓީސް އެ ފަސޭހަވުާމއިއެ ިވއްކާލުން ޭއެގ  ނޫނީން  ކުރުކޯލް  ަގިއ ބޭންކަށް އެ ޯމޭގޖުވާ ޙާލަތްތަކު ޑިފޯލްޓު

ބޭސް  ،  . ދެންެގނުއިންނަނީ އިނޭގތޯ ލޯ  އް މިބޭސް ރޭޓެެއއްކަލަ    ެގއަޅުަގނޑުމެންކަށް ބިނާކޮށްފައި  އެ ހުރިހާ ކަމަ

 ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ވަުގތު    ލޯނަށް ދީފަ. މިސާލަކަށްއެ  މި އިންނަނީ  ެއ މާޖިންގ  ،  މާޖިންގއެއް ލާފައިރޭޓަށް  

ރޭޓަކީ   އެހެންވީމ10ާ%ބޭސް   .% އިތު  10،  އަޅުަގނޑުމެން  ޕޮއިންޓުއަށް  ޕަރސެންޓެއް  ރު  ފައިވް    މި ލާފައި   

ދެންއިންނަ ލޯނަށް.  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ހޯމް  %،  ނީ  ލޯނަށް.  1އިތުރު  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  އިންނަނީ  މި   ލާފައި 

ރޭ މި  ޮގތަކަށް  އަޅުގަ ޓްއެކަހަލަ  އިތުރަކަށް  ވަުގތު  މި  ރިވިރޭމި  ނޑުމެން  ސް.  އެ އު ޓްސް  ކަހަލަ ކުރުމުެގ  އްވެސް 

 ިއނޭގތޯ.  ނާގކަމެއް މި ަވުގތަކު ނުހި

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ރުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 އަޅުަގނޑު ފަހު ސުވާލު އިނޭގތޯ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ރު. މުޤައްރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފަހު ސުވާލު. 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

މިކަމުެގ ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކާ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބައެްއ  މީސްމީހުންނަށް  ބައްދަލުކޮށް   ތެރަޭގއި 

ދާޅުވަނީ ބޭފުޅުން މި ވި  ނަކީ ވެސް. މި ފުޅުން ދެއްތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވާހަކަދެްއކިން. ދެއްކީމަ ހަމަ ވިޔަފާރިކުރާ ބޭ

ދަށްކުރި   ސްޓުރެއިންޓަނޫންހޭ.  މަދުވެސްވާނެކަމުަގއި ލޯނު ނަާގ ފަރާތްތައް  ވީމަ މިއްސްޓެރެއިންޓަހާ ބޮޑު  މިހާރު މި 

، ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ އިންނަ ެގޕް ފިލް ކުރެވޭ އެހެންވީމާ؟ ންކަށްދާ ކަސްޓަމަރުން ިގނަ ވާނެއެއް ނޫންހޭވަރަކަށް ބޭ

ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ  މި    އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑު ހަމަ؟ ނޫންހޭ، ދަށްކުރެވޭނެވަރަށް ކަސްޓަމަރުން ލިބޭނެއޭ. އެހެންވީމާ

 އަޅުަގނޑު ނިމުނީ އިނޭގތޯ. މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ.  އިނޭގތޯ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ވަރަށް ހަމަ ކައިރިން  ހަމަ  ސެކްޓަރ އެކްސްޕޯޝަރ ވެސް އެދެން     އިނޭގތޯ. މިހަމަ އިތުރު އެއްޗެއް އެޑްކޮށްލަން

  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ ެއްއޗެއް. ސެކްޓަރ އެކްސްޕޯޝަރޭއ މި ދެންނެވީ ކޮންމެ ސެކްޓަރއަކަށް ބޭންކުން ެއ ލޯނު

، އެހެންވީމާ؟ ރިސްކު އިންނާނެތާ ދެއްތޯ  ެގބޭންކަށް އޭވަންޏާ    އެއް ސެކްޓަރއަކަށް މާ ިގނައިން ދޫކުރެވޭ ކަމަށް

ވިދާޅުވީ  ހައުސިންގ  ތި  ެއ  ޕޮސިބިލިޓީސް  ސެކްޓަރއަށް  ދޫކުރުމުެގ  ލޯނުތަކެއް  ބައިވަރު  އެކަހަލަ    އާެއއްކަހަލަ 

  32، % 30ސެކްޓަރއަށް ާގތްަގނޑަކަށް ބޭންކުެގ    ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ހައުސިންގ ހަމަ  . އެީއ ވެސް  ތަކެއްވާހަކަ

 % ޯއވަރ  ވިސްނާލައިފިއްޔާ  މާކެޓަށް  މުޅި  ދެން،  % 60ވަރު.  ހަނދާންވަނީއޭ    66،  އުޅެނީ  އަޅުަގނޑު   . މި 



 2021ފެބްރުވަރީ   23               ވަނަ ބައްދަލުވުން  4ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

9 

 

ކޮންޓްރިބިއުޓު މި  މާކެޓުބީ.އެމް.އެލްއިން  % ކުރަނީ  މި.  66ެގ  ލޮޅުމަކީ    އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ  އަންނާނެ  މާކެޓަށް 

އެއަބީ.އެމް.އެލްއަށް  އަންނާ  ލޯނުއިން    ށް  ލޮޅުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ކަެމއްބުކްއަށް  އެހެންވީމާ،ނެ  ވެސް    ތާ.  އޭަގއި 

 ދަންނަވާލީ.ހަމަ  އެްއކަލަ އެ ރިސްކު ފެކްޓަރެއއް އިނދޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް އޭރު އޭތި ެއޑްކޮށް ނުލެުވނީމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން. . ައޅުަގނޑު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ތި ބޭފުޅުން ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރާ  ،  ދެންއަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ހަމަ މާލޭަގއި ކުްއޔަށް.  ކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ޝު

ން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުން ހަމަ މާލޭގެ  ނަސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތެްއެގ ހައިސިްއޔަތުކަމެއް މިއީ ދެން. އަދި ބިޒި

ކަން  މި ފްލަކްޗުޭއޝަންސްތަްއ ތި ބޭފުޅުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސްޓަޑީކުރަްއވާނެ  ،ކުއްޔަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި

އެހެންވީމާ ހުރި  އިނޭގތޯ.  ދޫކޮށްފައި  މާކެޓަށް  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ަގބޫލުކުރެވޭތޯ  އަނެއްހެން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި   ،

ކުލި މިހާރު މި އުޅެނީ އަސްލު   މި ހުރިހާ ކަމަކާއި އަޅާބަލާއިރު މާލޭެގ  ތަކާރޭޓު  ޭއެގ އިންޓަރެސްޓު،  ޑަކްޓްތަކާއިޕްރޮ

ކަމަށް.   ގައިތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ނޫނީ ބެހެއްޓޭނެ ރޭންޖުހަމަ ތި ބޭފުޅުން ދޫކޮށްފައިހުރި އެ ޕްރޮޑަކްޓު

ބަލާފައި  ނޫނީ ކޮންޑިޝަންސްތަކަށް  ލޯނުތަކުެގ  ދޫކޮށްފައިހުރި  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ަގބޫލުކުރަންތޯ  ބޭފުޅުން  ،  ތި 

މިހާރު މި ހުރި ރޭންޖަށްވުރެ ކުލި ދަށް  ،  ެގދޮރު އިމާރާތްކޮށްފައި އެ ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެއަށްވުރެ  އަސްލުަގއި މި

 ަގއެއް އޮންނާނެ ބާަވއޭ. އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ޕޭސްެއއް، ޖާސްމުެގ ެއއްވެސް ވުކުރެ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ! އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިމާލް މޫސާ  ބޭންކިންގ  އީ. އެމް.އެސް  އެންޑް  ރީޓެއިލް އޮފް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ޑިރެކްޓަރ

ރމަންޓަށް އިނޭގތޯ. ެއކި ފެންވަރުެގ ތަންތަން ހަދާ  ޔަރިކުއަންޑްވަނީ މި ބޮރޯވަރެގ  ޕެބޮޑަށް މި ޑި   މައުންޓުއެލޯނު  

ސަބްޖެކްޓިވް ެއްއޗަކަށް އަނެއްހެން ޖެނެރަލީ ތި ސުވާލަށް އެްއކަލަ  ، ވަރަށް  ެއހެންވީމާ؟ ދެއްތޯ  މި އުޅެނީ  މީހުން

ހެދޭ ފެންވަރުަގއި  އެކި  ހަމަ  ެއއީ  ދިނުންވާނީ.  އަޅު   ޖަވާބު  އެކަމަކު  ހުންނަނީ.  މި  ތަންތަން  ަގނޑުމެން  އެކި 

މިނިމަމް މިވެނި ވަރެއްެގ ރެންޓެއް    ލޯނު ދޫކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އެްއކަލަ  ެގންުގޅެން



 2021ފެބްރުވަރީ   23               ވަނަ ބައްދަލުވުން  4ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

10 

 

މިހެން ރޫލް  އަ  އޭޒް  މި  ެއވެސް  އެކަަމކު  ެގންުގޅެން.  އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ޮގތެއް    ލިބޭނެ  ކަމެއްަގއި 

އެއް ހަދަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު އަލަށް ބިލްޑިންގ   ،ލަ ފިަގރއެއް ނޫން އެއީ. ރެންޓަށްކަހަނިންމަން ބެލޭނެ

މިސާލަކަށް   ހުރޭ.  މިންަގނޑުތަކެއް  މިހާރޫމު  3ެގންުގޅޭ  ކުއްޔަކީ  އެކަންހާވަރުކަމާއި ެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އްކަލަ  ، 

ކަލްކިއުލޭޝަންސްއަށް ރެވެނިއު  މި  ކަލް  ، އިންޓަރނަލް  ރޭޓްސްއިންކަމް  ބޭނުންކުރާ  ހުރޭ.    ކިއުލޭޝަންސްއަށް 

މިސާލަކަށް ސޯ،  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ އެކްޗުއަލް.    ރެންޓަށް ދެވޭ ހިސާބުން ދެން  ޓްމަންޓުފުރަތަމަ އެޕާ  އެކަމަކު އެ

ރެންޓަކީ  ރޫމު  3 ކަސްޓަމަރެގ    15000ެގ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލައިެގން  ކެޕޭސިޓީ    ރީޕޭމެންޓުކަމަށް 

މާކެޓުކަލްކިއުލޭޓު  ެއކްޗުއަލް  ހިސާބުން  ދެވޭ  ކުއްޔަށް  އެތަން  ހަދާފައި  ބުރި  ފުރަތަމަ  ނަމަވެސް   . ތާރޭޓްސް  ކުރި 

ވެސް. އެއަށްފަހު ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ   23،000އަށް ވެސް.    20،000މިސާލަކަށް އެހިސާބުން އެ ވެދާނެ  

 ނީ. ވެކުރެޓީ ކަލްކިއުލޭޓު ކެޕޭސިރިޕޭމެންޓް ކަށް ބަލައިެގން އެ އައިންކަމްއެ . އޭތި އިނޭގތޯ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

  ލޯންސް ވަރަށް ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް އެބަ  ހައުސިންގ  ތި ބޭފުޅުން   ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީދެން  ދެން، އަޅުަގނޑު  

ހައުސިންގ ބޭންކުެގ   ދެން،  ެގންުގޅޭ.  އެބަ  ސޭލްސްެގ  ވަރަކަށް    ޓޯޓަލް  އެއްވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ދޫކުރާއިރު  ލޯނު 

،  ސޯޝަލް ހައުސިންގ ؟ ހައުސިންެގ ވެސް އެބަހުރިތާ ބައިވަރު ރޭންޖުތަކެއް ދެއްތޯ ،  ހުންނާނެތޯ ސަމާލުކަންދީފައި

. ެއޮގތަށް ަވކިވަކި ރޭންޖުތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުެގ އެްއވެސް ވަރަކަށް  ހައުސިންގ   ، މިޑް ރޭންޖުގްޒަރީ ހައުސިންގ ލަ

ލެވެލްއަށް ެގދޮރު އިމާރާތްކުރާ   ނޫނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ؟ ސަމާލުކަން ދެންތޯ

ނެ އެްއވެސް ކަހަލަ ކޮންޑިޝަންސްތަކެއް އެބަހުރޭތޯ ބޭންކުަގއި ލޯނު ދޫކުރާ  މަުގފަހިވާ  ފަރާތްތަކަށް މި ލޯނު ލިބުމުެގ

 ތެރޭަގއި.  އްޓަރމްސްތަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ރިާއ  ކްރައިޓީ  އެާއއެކީަގއި ހަމަ އެއަށް އެބައިވެރިެވެގން    އެ  ސްކީމުަގއި ހަމަ  ހަުއސިންގ އަޅުަގނޑުމެން އެފޯޑަބަލް  

ޕްރޮޖެކްޓަމީޓު ިއމާރާތެކުވާ  އެ  މީޓުއްން  އެ  އެޕްރޯޗްކޮށް  އެ  ކަސްޓަމަރަކު  ަގންނަން  ފުލެޓެއް  އެ ،  ހަމަ  ވާނަމަ 

ހުންނާނީ ދޫކޮށްފަިއ  ެއޮގތަށް  އެލޯނުތައް  ާގ.  ފަރާތްތަކަށް  ށްފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަ  ތްަގނޑަކަށް...އީ  އިމާރާތްކުރާ 
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ހަދާ   ،އިންނާނެހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން   ކުްއޔަށްދޭން  އެކައްޗަކީ  ެއއީ  އިމާރާތްކުރާ.  މިުއޅެނީ  ވައްތަރެއް  ދެ  އެއީ 

އެހެންވީމާ އިމާރާތެއް.  ހަދާ  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް  އަިމއްލަ  އަނެކައްޗަކީ  ހަދާ އިމާރާތެއް.  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް  އަިމއްލަ   ،

ހޯމް  ށްއިމާރާތަކަ އިނޭގތޯ.  ލޯނު  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ހޯމް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެގންުގޅެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން   

% ެވސް  ިއކުއިޓީއަކީ  ލޯނުެގ  %  20ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރޭޓަކީ  އެ  ދެން،  %10.5މިނިމަމް.  އެ  ދެން،   .50 

ކަމަށް ލާ  %  އިކުއިޓީ  ރޭޓު  އީއެ   10ވަންޏާ  ބޭސް  ބޭސް،  ހޯމް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއީ  އެީއ  .  ކޮންޓްރަކްޝަން. 

ބޯހިޔާވަހިކަން އަމިއްލަ  ނެތް.  ކޮމްޕޯނަންޓެއް  ކުލީެގ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން،  ،  އެްއކަލަ  ބޮޑަށް    ދެން،އަމިއްލައަށް 

ކަންނޭނެގ   ކުލީެގ  މި ރަށްރަށުަގއި  އިންނާނެ  ވެސް  ތަނެއްަގިއ  ކޮންމެ  ހަދާ  މާލޭަގިއ  އަމިއްލައަށް.  ޮގތަށް 

މާލޭކޮމްޕޯނަންޓެއް. އެހެންވީމާ ޕްރޮޑަކްޓަށް. ،  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ދާނީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު  ިގނަ  ހަމަ  ހަދާ  ަގއި 

% ބޮޑުވާނެ.  ވެސް  ބައި  ލާންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  އިކުިއޓީ  އިންޓަރެސްޓު  30އޭެގ  އެ  ދެން،  ލާންޖެހޭ.   މިނިމަމް 

ށްފައި އިންނާނެ. އަމިއްލައަށް  ކޮއެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޑިފަރެންޝިއޭޓު،  ، ެއ ޑިފަރެންސް. އެހެންވީމ11ާރޭޓަކީ %

ހަދަންޏާ ތަނެއް  ތަނެ  އާއި،އުޅެން  ދޭން  ހައުސިންގ   ޏާ.ދަންހަ  އްކުއްޔަށް  މި   ސް ސޯޝަލް  ޕްރޮޑަކްޓެއް  އެކަހަލަ 

ހުއްޓާލާފައި   ެއފޯޑަބަލް ސްކީމް  މި ދެންނެވީ  އަހަރު  އިނީވަުގތު ނެތް.  އަޅުަގނޑު    މިދިޔަ  އެންޑުަގިއ ކަންނޭނެގ 

 .ހަނދާންވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

މާނަައކީ   ހައުސިންމިހެން    ،ފަންޑުަގއި   ހައުސިންގ އެހެންވީމާ،  އެލޮކޭޝަނެއް  ގސޯޝަލް  ކަހަލަ  ެއްއވެސް  އަކަށް 

ފަސްޓު  ،ނުހުންނާނެ  ފައެއްހަދާ ސަރވް  ހަމަ  ފަސްޓް  އަނެއްހެން  ކަމް  ހަމަ  ޮގތަކަށް  ރޭންޖެްއ،    ކަހަލަ  ަވކި 

 ؟އިންނަނީ އެކަހަލަ ޮގތަކަށްތޯ ކޮންކަހަލަ ހައުސިންްގއެއްތޯ ނުބަލާ ހަމަ ދޫކުރެމޭ އެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

 .. އެކަމަކު. ؟ދެއްތޯކޮންސްޓްރަކްޝަންަގއި ޔެސް  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަުއފަރު  ރަޝްފާ، ޑިރެކްޓަރ  އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ކްރެޑިޓް ބޭންކް

ހައުސިންގ  ދަށުން  އެފޯޑަބަލް  އިން ސްކީެމއް.   ؟ދެއްތޯ  ސްކީުމެގ  ދަށުަގއި  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  އެއީ 

ޭއެގ  ދެން،  ަވރަށް ކުޑަވާނެ.    ރޭޓު  މިލިއަން ދޫކުރެވިފަ. ޭއެގ އިންޓަރެސްޓު  100ޯއވަރ    ވާނީ  ންކުންން ބެއޭެގ ދަށު
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ވަރަ ޓަރމްސްތަްއ  އަސްލު  ހުންނަނީ  ދަށުން  ިމ  ލުއިކޮށް  ޓުސްއަށް  ރިއޔަ  20ށް  ޕަރފަިއްވ  ސިކްސް    ސެންޓު  

 ެގ ޮގތުގައި. އިކުއިޓީ   20. ދެން، % ރޭޓު ޓުއިންޓަރެސް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ދެން، މިހާރު މާކެޓުަގިއ މި ކުލިތަކަށް މި އަންނަ   ،ޮގތުން ހަމަ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ  ފަހު ސުވާލެއްއަޅުަގނޑު ހަމަ  

ބޭފުޅުން  ހަމަ   ތި  ކޮންެމވެސް  ބަދަލުތައް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކުލިތައް  މި  މިހާރުެގ  ސްޓަޑީކުރާނެ. 

ފްލެޓުހަމަ  ވަރަކަށް   ވާހަކަތަކާމި  އެބަ  ތަކުެގ  ދަށަށް  ބަދަލުތަކާ ދޭއެްއކޮށް  އަންނަ  މި  ބޭފުޅުންެގ    .  ތި  އެްއކޮށް 

 ނެ ކަމަށް ލަފާކުރެިވފައި އެބައޮތްތޯ މިހާރު. ވިޔަފާރިއަށް ކިހާވަރެއްެގ އަސަރެއް ކޮށްފާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ލޯނުތައް ވެސް ފުރަތަމަ    ލީ ޑިސެންބަރުަގއި މޮރިޓޯރިއަްމއަށް    އެއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކައިރިން ބަލަމުން މި ދަނީ.  

ދައްކަންޖެހުޕޭމަންޓު ލޯނުތައް  ިގނަ  އެހެންވީމާނީތައް  އެ  .  އަންނަނީ  މި  ބަލަމުން  ކައިރިން  ވަރަށް  ކޮންކަހަލަ، ، 

ބަިއވަރު ޔުނިޓްސްތައް ހުސްވި ހަމަ ،  ދަންނަވާހެން ފެނޭ ރެންޓަލްސް  ތި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަލަށް ރެންޓަށް ދޭއިރު    އެދެން  ،  އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބަިއވަރު ޔުނިޓްސްތައް ހުސްވި. ވަރަށް ިގނަ ކަސްޓަމަރސްގެ 

 ހަމަ ޖެނެރަލީ ދަންނަވަން ހަމަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ކުޑަ ރެންޓެްއަގއި ދޫކުރަންޖެހުނު ހަމަ. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް

ެއ  ،  ދަތި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޕްރޯޗްކުރި ކަސްޓަމަރސް ކުރާނީ ކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް ދަތި ވެެގންތާ. އެހެންވީމާ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހެން މި ަވުގތު ތަންކޮޅެްއ އަރލީ ކަންނޭނެގ    ކުއްޔަށް އިމްޕެކްޓް ައއި. އަދި އެކަމަކު ދެން

ދަންނަވަން މި ވަުގތު އަދި ދަތި. އެއީ އަހަރުެގ ހަމަ    ެގ އިމްޕެކްޓެްއެގ ވާހަކަކަން މި އަންދާޒާކުރެެވނީވަކި ކިހާވަރެއް 

 ކޮޅު ވީމަ. ފެށުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާ  އާދެ! ކުރިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު
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ކޮވިޑާހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،   މިހާރު  ބޭނުން.  ސުވާލުކޮށްލަން  އެއް  ިއނޭގތޯ.    އަދި  ޮގތެްއަގިއ    ޞަޚާއްުގޅިެގން 

  އީ މާނަައކީ އެ ؟ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގކުރެވޭތޯ  ްއސިލޯނުެގ ޑިމާންޑަށް ކިހާވަރެްއެގ ބަދަލެއް ައއި  ހައުސިންގ 

ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ޑިމާންޑަށް  ބޮޑަށް  އަންނަ ބަދަލަކަށް ކަންނޭނެގ  ހަމަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް    ވާނީ

ބަދަލު  އެ ފޯކާސްޓު   އަންނަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަލެއްވެސް  ކިހާވަރެއްެގ  ކަންނޭނެގ.  ބޭނުންކުރެވިދާނެ   ،  ،

ކޮވިޑާ މި  އަތުެވއްޖެތޯ  ބަދަލެއް  ކިހާވަރެްއެގ  އެބައޮތްތޯ  ޑިމާންޑަށް  ފާހަަގކުރެވިފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ؟ ުގޅިެގން 

 . ވާހަކަ ސެކްޓަރކޮންސްޓްރަކްޝަން    ޮގތެއްަގއި ހަމަ މި ހައުސިންގ  ޞަޚާއް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ ވަރުން   ފެންނާނީ  ޓްރެންޑު  ބޮޑަށް ފެންނާނީ، ޑިމާންޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްކަލަ ޓްރެންޑު

ިމ ުގޅިެގން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުދޭވަރެއްެގ ެއއްކަލަ ޑިކްލައިނެއް ފެނުނު    ، އެ ކޮވިޑާ އެހެންވީމާ؟ ދެއްތޯ

ހުޅުވާލާ  އިޕީރިައޑުގަ   ލޮކްޑައުން އެ  ދެން،  ޖޫންއާއިނޭގތޯ.  އަޕްވަ  ފައި  ހަމަ  ދެން  ޓްރެންޑެްއަގިއ  ރ ހިސާބުން  ޑް 

 ިއން ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ.   ބޮޑު އަނެއްހެން ޑިކްލައިނެއް އިމްޕެކްޓެއް އައިސްއިނީ. މާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ބޭނުން ސުވާލެއްކޮށްލަން. މިހާރު ތި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ،   . އަޅުަގނޑު ރިޔާސަތުންޝުކުރިއްޔާއާދެ!  

ޮގ ލޯނުެގ  ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ  % ހޯމް  އެހެންނަމަވެސް   10.5ތުަގިއ  ޕްރޮވައިޑްކޮށްދެމޭ.  އެބަ  ،  ތިމަންނަމެން 

. މިނިމަމް 20%  ، ނޫން،ނޫން  ،ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. އިކުއިޓީ ތި މާނަކުރައްވަނީ، ނޫން  20އިކުއިޓީެގ ޮގތުަގއި %

  ރާތުން ބަހައްޓަން ހަމަ ލޯނު ނަާގ ފަ،  ، އިކުއިޓީެގ ޮގތުަގިއ ތި ބޭފުޅުން ބަލަންތޯ އެ ނަާގ ލޯނެްއެގ. އެހެންވީމ20ާ

އެއާ ނުވަތަ  ފައިސާތޯ  މުދަލެއް  ޖެހެނީ  ޮގތުަގއި  އިކުއިޓީެގ  ކުރެވޭތޯ  ސާފުކޮށްލަން   ؟ރަހުނު  އަޅުަގނޑު  އެީއ 

 ބޭނުންވާ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

، އަޅުަގނޑުމެން ލޯނު ބޮރޯވަރެގ އިންެވސްޓްމަންޓެއް ލޯނަށް. އެހެންވީމާއެ  އިކުއިޓީައކީ އަސްލު ބޮޑަށް ެއއީ ހަމަ  

ކޮށްފައި އިނަސް އޭެގ ެއއްެވސް  އެކައުންޓުަގއި ފައިސާ ހުއްޓަސް، ނޫނީ އެ ތަނަށް އިންވެސްޓުއެ  އެޕްރޫްވކުރާއިރު  

ނީންނާނެ ޔައެ  ތަފާތެއް  ައޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ޮގތުަގއިޤީޕްރޫވަލްއަކަށް.  އިކުިއޓީެގ  ކަމަކީ  ރެއިޒްކުރާ    ންކުރާ 

އިންކައެ  އަކީ    20% އެ   އަިމއްލަ  ސޭވިންގ؟ ތޯމްބޮރޯވަރެގ  އަިމއްލަ  މާނައަކީ  ނޫނީ  އޭެގ    އެހެންޮގތަކުން ސް 
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އެްއޗެއް   ވެރިފައިކުރެޭވ  ެއކައުންޓުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންކަމްތޯ  ހޯދި  މެން އަޅުަގނޑުއަމިއްލައަށް 

މިސާލަކަށް   އަދި  އިކުއިޓީއަށް.  ހުްއޓަސްެއ  ކޮންސިޑަރކުރަނީ  އިންވެސްޓްކޮށްފައި  ޕްރޫވްކޮށްދޭންޖެހޭ   ،ތަނަކަށް 

ބޮރޯވަރ  ނުވަތަ  ރެއިޒްކޮށްފަިއންބޮރޯވަރސް  އެ  ފެމިލީ  އިންކަމް   ެގ  އޯން  ދެއަރ  ފްރޮމް  ކަމަށް  އިކުއިޓީއެއް 

 ސޯސަސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު    އަޅުަގނޑު .  ޝުކުރިއްޔާއާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  ހިސާބުން  މި 

 ޙަސަން އަޙްމަދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

 ބޭންކް ،  ދެ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ  މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޝުކުރިއްޔާ  

މިލިއަން،   900  ،ކުއަޓަރެއއްަގއި ނޫސްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ އެބަ،  އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ފައިދާ އަހަރެއްަގއި

 ؟މިލިއަން ފައިދާ. އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤީ އަދަދުތޯ 800

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާ ކުރިއަށް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ހައުސިންގ  ބޮޑަށް  މަޢުލޫމާތަ  ލޯނާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޢުދަ  ށް ބެހޭ  މަޢުލޫމާތެއް  ތި  ލިބުނީމާ  ވަތެއް 

   ައއީ.މިއަދު ުގޅޭ މަޢުލޫމާތަށް ތައްޔާރުވެލަިއެގން  ލޯނާ ހައުސިންގ ހަމަ ެއއް ނެތް. އަތަކު ނު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

 ތިޞާދުެގ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ބޭންކު ކަމަށް. އިޤުކުރަްއވަންތޯ ޤައުމެއްެގ  ތި ބޭފުޅުން ަގބޫލު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

  މަޢުލޫމާތު... ުގޅޭ ހައުސިންްގ ލޯނާމި ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އާދެ! 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

އަޅުަގނޑު މި ސުވާލު ދަންނަވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި  ،  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ

 ؟ލުފުޅުކުރައްވަންތޯވާހަކައަކީ ބިނާކުރާ ތަނަކީ ބޭންކު ކަމަށް ަގބޫ ެގތިޞާދުޤައުމެއްެގ އިޤު، ބޭފުޅުންނަށް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

 .. ދަތި އެހެން.އެްއކަލަ ވަރަށް އަޅުަގނޑަށް އަނެއްހެން ހަމަ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ވަޑައިެގން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ މަޢުލޫމާތަށްއަޅުަގނޑު ހަމަ މި 

ބެހޭޮގތުން   އެ ކުލިތަކާ،  އަކީ މާލޭެގ ކުލިތައް ބޮޑުވަމުންދާތީމި މައުޟޫ   ެގޓަކައި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަރާ  ބައެއް  ކުރަްއވާ  ބޭަމސައްކަތް  ބޮޑުވެެގންދަނީ  ކުލި  އެ  ލޯނުތަކުެގ  ތްތަކުން  ނަާގ  ންކުން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ހަމަ އެދުމުެގ މަތިން އެ  ،  ބޮޑުެވެގން ކަަމށް އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކޮށްފައިާވތީ  އިންޓަރެސްޓު

ޚާއް  އެކަމާ ކޮމިޓީ  މި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ  ކުރެވިފައިޞަުގޅޭޮގތުން  އެކަމަށް ،  ވަނީ. 

، އެއަށް ފޯކަސްކޮށްެގން ތި ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެވީ ބޭންކުެގ ދެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުވެ. އެހެންވީމާެއ  ތައްޔާރުވެަވޑަިއެގން  

 ސުވާލުތައް ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

މުޤައްރިރުއި އެްއޗަކާ  ،ްއޒަތްތެރި  އޮތް  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  ހަމަ  ސުވާލު    އަޅުަގނޑު  މި  އަޅުަގނޑު  ބެހޭޮގތުންނޭ 

 ..މި ދަންނަވަނީ. ނޫނޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ އެ ބޭފުޅުންނާ. ިއތުރު ކަމަކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   !ެގންދަވާ ކުރިއަށް . ެގންދަވާ އާދެ! އާދެ! ކުރިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ
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ހަމަ   އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭެގ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްިއން ެގދޮރު އަޅަން ދޫކުރެވޭ ލޯނުެގ އިންޓަރެސްޓު

ޮގްއސަ ލޯނު ލިބެންވީމަ ކުރާ  ،  ލޯނަކާއި މި ވަރެއްަގއޭ މި ހުންނަނީ. ކުރާ އިޢުލާނަކާއި ނަާގ    ބޭންކު އުފެދުނީއްސުރެ

ޮގތުަގއި ފައިދާާވ  ބޭންކަކީ    އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ.  .އުނދަުގލޭ  .ތަފާތޭ  މަސައްކަތަކާ  ކުންފުންޏެއްެގ 

އަޅުަގނޑު ކުންފުންޏެއްކަން  އެންމެ    ވެސް  ހިންާގ  މިތާނަގއި  ދަންނަވަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  އެކަމަކު  ަގބޫލުކުރަމޭ. 

ލިބެންވާނީ ލޯނު  ނޫން  މީހާއަކަށް  މީހެއްެގ  އަމުއްސަނދި  އެ  ވަރަކުން  ލިބޭ  އެ  މީހާއަށް  ފަޤީރު  މިތާ  ކީެއއް. 

ވާހަކަ އިންޓަރެސްޓު ޮގތެެގ  ފަސޭހަ  އެޅޭނެ  ެގދޮރު  މީހާއަށް  ެއ  މި    އްއަކީ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އެ  އެބަޖެހޭ.  ހޯދަން 

ދައްކަނީ. އަޅުަގނޑަށް ވެސް އިނޭގ ސޯޅަ ލަްއކަ، ވިހި ލައްކަ، ސޯޅަ މިލިއަން، ވިހި މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިެގން  

މީހާއަކަ ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަދި  އަޅާއިރުަގއި  ެގދޮރެއް  ކުލި  މީހަކު  އެ  ނުކުރެވޭނެކަން  މަޖުބޫރެއް  ވެސް  ށް 

އެހެންނަމަވެސް ެވސް.  ބޭ،  ކުޑަކުރާކަށް  ދަންނަވަނީ  މި  ހަމަޖެހިއްޖެ އަޅުަގނޑު  ެއކަން  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ންކުެގ 

ނޯޭވ    މީހާއަށް. ނުވަތަ އެ ެގދޮރު އަޅާ މީހާައށް. އެ ވިސްނުމެއްނޫންހޭ މި ކުލި ކުޑަކުރެވޭނީ ރައްޔިތުކަމަށްވަންޏާއެއް

ޓަރއެްއަގިއ ެއއްހާސް  ންކެއްަގެއއް. ބޭންކުަގިއ މި ހުންނަނީ ބޭންކުެގ ފައިދާއަށް އަހަރެްއެގ މަްއޗަށް ވާހަކަައކީ ކުއާބޭ

މި   ދެހާސްމިލިއަން،   ސުވާލަކީ.  ކުރާ  މި  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ހިންަގނީ.  ބޭންކު  ޮގތަށޭ  ފައިދާވާ  ލުިއ    އަށްމިލިއަން 

ދުނި،  ލިބެންޏާމު އެހެންވާހަކައަކީ  އިންޓަރެސްޓު  ޔޭެގ  މީހާއަށް  ތަންތާނަގއި  ރައްޔިތު  ކުރެވޭ  އެފޯޑު  ކުޑަކޮށްފައި 

ންކުން. ދެން،  އިން ެގދޮރު އަޅާ މީހާއަށް ލޯނު ދެނީ ބޭ   25އެ ދޫކުރަނީ. މިތާނަގއި %  ހަދާފައޭ  ވަރަކަށް ޕަސެންޓު

ީމހާއަށް   އަޅާ  ެގދޮރު  މަްއޗަށްކިހިނެއްހޭ އެ  ތަނަކަށް އެ  މަހެއްެގ  ދަްއކަންޖެހޭ  ޓްމަންޓެްއ  ޕާއެ  ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ 

ދާނީ ކޯޓަށް. ދިޔައިމަ ބިން ވެސް ދިޔައީ. އެ މީހާ    ންކުންބޭދެން،  ؟ ނުއްރުފިޔާއަށް ނުދީެއއް ނުކުރެވޭނެއެ   25000

، އަށް ޙައްލެއް ެގންނަން ބޭންކުަގއި ވެސް ދިޔައީ. ޖަލުަގއި އޮންނަން ޖެހެނީ. އެއީ އަޅުަގނޑު ިމ ކުރާ ސުވާލަކީ. މި

ބޭންކު ހުންނައިރުަގިއ    ޓެކްނޮލޮޖީ ައންނައިރު ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާ،  ވާހަކަައކީ ދުނިޔެ ތަރައްޤީވެެގން އަންނައިރު

ޖެހެނީ. އެއީ މި ކުރާ ސުވާލަކީ. މުޅި ގައިމު މި އޮތް    ވެސް ހަމަ މި ބޭންކުން މި ޮގތަށްހޭ މި ޢަމަލުކުރަން މި 

  30ބުރިއަށް އަރަިއެގންދާއިރުަގއި ހަމަ އެ %  13ބުރިއަށް،    15ވާހަކައަކީ ިމ އޮތް ހުސްވެ ޮގސް  ،  ލޭަގއި ބިމެއްމާ

 އްވަބައްލަވާ! އެއަށް ޖަވާބު ދެ؟ ހޭއިގަ 40ހޭ ެއކަން ކުރަންޖެހެނީ. %އިަގ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ކިންގބޭން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ކުރެޭވ  އެ ކަލްކިއުލޭޓު   ލޯނަށް އެ އިންޓަރެސްޓުދެންނެވިން ދެން، އަޅުަގނޑުމެން    ެވސް  އަޅުަގނޑު އަނެއް ކުރިން

ރިސްކުތަކާއި ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ،  ޮގތާއި  ބަްއޓަންކުރެ  ލޯނު  މި  ވިފައިާވ  ޕްރޮޑަކްސްޓްސްތައް 
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ައތުަގއި މިއަދު ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ިއނޭގތޯ. އެ އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގ ކެޓަަގރީތަކާ،  ޮގތާއި 

ހަމަ އޭަގއި    .ޓެކްނިކަލް އިންފޮމޭޝަން  ވަރަށް  ހަމަ  ބޮޑަށްއެހެންވީމަ،  ،  ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ހަމަ  ލޯނާ  އެ ހައުސިންގ 

ލެެވލްެގ ޑިސްކަސްކުރެިވެގން   މެނޭޖްމެންޓުހަމަ  ޮގތުން އެ ބޭންކުން ދެކޭ ޮގތް ކަހަލަ އެއީ  ުގޅޭ   މިސާލަކަށް ކަމަކާ

ޖަވާބެްއވީމަ   ވަުގތު ދެވޭނެ  ހައުސިންގއެ  އަޅުަގނޑަށް    މި  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ.  ދަތި  ދަންނަވަން  ެއްއޗެއް    އިހަށް 

 ދެވިދާނެ.  ލޯނުެގ މި ދަންނަވާހެން ޓެކްނިކަލް ސުވާލަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

އަޅުަގނޑު މި   ؛އޭ އޮތް ލޯނު ދޫކުރަނީ މި ވެނި ރޭޓަކަށޭ. މިއީ  ތި ވިދާޅުވަނީ ހަުއސިންގ   މި ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑު

އެހެން އަދި  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ބޯހިޔާވަހިކަން  ރަްއޔިތުންނަށް  ޮގތުަގިއ  ލުއި  ކުޑަކޮށް  މިއަށްވުރެން  ، ދަންނަވަނީ 

 އޭނަ  ންޗެއް އަމިއްލައަށް. ބަނދެފައި ދެންބޯހިޔާވަހިކަން ެއކަންޏެއް ނޫން. ރަށެއްަގއި ހުންނަ ކުއްޖަކު ބަންނަނީ ލޯ

ނުހުންނަނީ   ނެތީމައަތުަގއި  ލާރިއެއް.  އަޅާލާނެ  ލައިެގން   އިންޖީނެއް  ލޯނަކަށް  ބޭންކަށް  ބޭނުންވަނީ  މި  އޭނަ 

ްއެގ  އިންޖީނެއް ަގނެލަން. އެ އިންޖީނު ވާހަކައަކީ ަގނެލެވޭވަރު ވެސް މި ދެނީ އެހާ ބޮޑު ިއންޓަރެސްޓުަގޭއ. ޤައުމެ

ވަދެފައި މިކަން، މީެގ އެްއވެސް    އުރެވެނި  ށްއެ މީހާ ރަންކުރީމަތާ ޤައުމަ،  ތިޞާދު ބިނާކުރަން ލުއި ލޯނުދީފައިއިޤު

މޯލްޑިވްސްެގ ބޭފުޅުން އޮފް    ތަނަށް ބޭންކް  މިވާލު މި ކުރަނީ  އަޅުަގނޑު މި ސު؟ އޮތްތޯވިސްނުމެއް ބޭންކުަގއި އެބަ 

ތިބީމަ.   މަޖިލީވަޑައިެގންފައި  ރައްޔިތުންެގ  ވެފައިިމ  ކޮމިޓީއަކަށް  ރަ ނަކީައޅުަގނޑުމެން،  ހުެގ  އްޔިތުން   

ދެބޭފުޅުން  އެ  ،  ން ެއ މީހުންެގދެއްކިކަމިތާ    ކަމިވާހަތިބި މީހުންނަށް ވާތީވެ. އެ މީހުން މިއަދު    ތިޚާބުކޮށްފައިއިން

މިޮގތަށް   ވާހަކައަކީ  އެހެންވީސުމިއަދު  ކޮމިޓީން.  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ކުރޭ  އެބަ  މިއަމާވާލު  އޮ،  ޮގތެްއ  ށް  ތް 

މިވަން ން މަސައްކަތްކުރަން ވާހަކައަކީ ދަންނަހޯދަ މި ވާހަކަ  ައޅުަގނޑު  ކީއްކުރަން،  ،  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ  ވެެގން 

ބޭނު ބޭނުމުެގ  ކުރުމުެގ  ކޮބާމިކަން   25.  ުވރެ ކުޑަެއއްނުކުރެވޭޕަރސެންޓަށް   30  ެގނޭ،ނު  އްލެއް ޙަ  އަކަށްމި؟ މަކީ 

ދިރާުގ  ޕަރސެންޓަށް ހަމަ  މިނެޓަކަށް  27އުފެދިެގން    ދަނީ.  ބޭންކްރުފިޔާައށް  ޮގތަށް  ދެއްކި  މޯލްޑިވްސް       އޮފް 

 ދަްއކަނީ.  ހިންަގނީ. ެއ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި މިއަދު ސްވެއަދި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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  ން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންކަކީ ތަފާތު އެތައް ކެޓަަގރީއަކަށް ކަންކަން ކުރާ ފަރާތެއް ންާވލަސަތުން ދައަޅުަގނޑު ރިޔާ

ބޭފުޅުންނަށް ؟އެހެންނޫންތޯ އެންމެ  އެނިގލަްއާވނެތި  ވެސް  ބަިއވަރު   ކާއި ޓަޑިޕާޓްމަން  ކްރެޑިޓު    އެހެނިހެން  އަދި 

    ވޭ...އެބަ އެކުލެިވެގން ތަކެއް  ޓުޑިޕާޓްމަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަން އަޙްމަދުޙަންބަރު ދާއިރާެގ މެ އިނުގރައިދޫ

 .  އިނޭގތޯ ކަނީޓްމަންޓްތައް ނެތް ާވހަކައެއް ނޫން ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްމުޤައްރިރު، ބޭންކުަގއި ޑިޕާ ރިއިްއޒަތްތެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! އަޅުަގނޑު ވާހަކަދައްކަންދެން މަޑުކުރައްާވ! ކޮށްލަްއވާކަދައްކަންދެން މަޑުއަޅުަގނޑު ވާހަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަން އަޙްމަދުޙަންބަރު ދާއިރާެގ މެ އިނުގރައިދޫ

ވިދާޅު   މުޤައްރިރު ވެސް    އެްއޮގތަކަށް ނޫންޓްމަންޓުޑިޕަ  ަގއި ބޭންކު  ؛ތިޔަހެން  ވާހަކަެއއް  ނެތް  .  އަޅުަގނޑު  ތައް 

މި ފަސޭހަކަމާ   އަޅުަގނޑު  ރައްޔިތުންނަށް  ދިެވހި  ބޭންކުެގ    ،އެކީަގއި  ދައްކަނީ  ދިވެހިންެގ  ބޭންކު،  އަހަރެންެގ 

  ކުރަްއވަންތޯ ސޭހަކަމާއެކު ކުރާނެ ިވސްނުމެއް ބޭންކުން ެގންުގޅުްއވަން ޚިޔާލުފުޅުއިފަކަންކަން ރަނަގޅަށް ލުވާހަކަައކީ  

ސުވާލުކުރަނީ މި  އެނު  . އަޅުަގނޑު  މި  . އޮތްތޯބަވަތަ  މިއަދު  މިނެތިއްޔާ  ދެވާހަކަދެްއކީމަ    ތާ  ޮގސް    އެ  ބޭފުޅުން 

 .  ދަްއކާ ާވހަކައަކީދައްކާނެތާއޭ. އެއީ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަ އާ ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  މިއަދު  ައޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  އޮތީ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ތަްއޔާރުެވެގން ށްޟޫުއއައުދެ!     

އެކަމަށް ތައްޔާރުނުެވ  ،  ފް މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީ. އެހެންީވމާއޮ  ކަމަށް ބޭންކް

ސުވާލުތަކަކަށް   ދަތިވާބޭފުޅު  އެ އަންނަ  ޖަވާބުދޭން  ވެސް  ވެންނަށް  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ސް  ނެ. 

އެހެންވީމާ ައޅުއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.  ވަރަށް،  އެަގނޑު  ބޮޑަށް  ކަނޑައެ  މިއަދުެގ  މަދެން  އިން  ޟޫއުއަށް  އުޅިފައި 

 ސަންއަށް އަރުވާނަން.ލު ޙަ ފަހު ސުވާހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތައް ބައްޓަންކުރެްއވުން. އަޅުަގނޑު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަން އަޙްމަދުޙަންބަރު ދާއިރާެގ މެ އިނުގރައިދޫ
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ކުރީމަ މިހާރުެއއްލު ޖަވާބެއް ވެސް ނުލިބޭނެކަން އެނިގއްޖެސީތަފުޮގތަކަށް  ތްދެން އޮ  އަޅުަގނޑު މި ސުވާލު  ؟ ނު 

  ައކީ. ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް ވިދާޅުވެޭވވަރު ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ ަވޑަިއެގންފައި ތިއްބެވީއެ    ،އެއަށް ރެޑީެވެގންނޭ

ވާ ވާހަކަ  ޒުލު ތަނާ، ައޅުަގނޑު  ހެންވީމާމިކަން ކުރުމުެގ ބޭނުމެއް މިތާ އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެ،  ންދެ

  ދަންނަވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ިއއްޒަތްތެރި . ކެލާ ދާއިރާެގޝުކުރިްއޔާ ދެ!އާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްއިބްރާހީމް ޝަރީކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި އެ  ޝުކުރިއްޔާ  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  އެްއޗަކާ ބޭފުޅު  މުޤައްރިރު.  ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން   ތި،  ޅިެގންުގ  ން 

  ދޭތެރޭަގއި ދޫކުރެްއވި   އާ  6އާއި %   5އަހަރު ދުވަހަށް %  20ބޭފުޅުންެގ ސްކީމެއް    ސޯޝަލް ހައުސިންގަގއި ތި

ސްކީމު އެ  މިހާރު  ވިދާޅުވި.  ކުރިއަށްެގންދަވަންކަމަށް  ނުވަތަ  ހުއްޓިފައިތޯ  ވަނީ  ެއްއ  ؟ ކުރަްއވާތޯތުސް ަގ    ެއއީ 

،  ދައްކަން އުނދަޫގވެެގން  ވާލަކީ، މިހާރު ތި ވިދާޅުވީ މިސާލަކަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން ޕޭމަންޓު. ދެން އަނެއް ސު ސުވާލު

ބޭފުޅުންނަށް   މި،  ދެޭއ. ދެންމުން އެބަބޭފުޅުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަ  ުގޅިެގން އުނދަޫގވެެގން ތި   ކުއްޔަށް ައއި ބަދަލާ

ބޭފުޅުން ޕޮލިސީ    ހުރީ ނުވަތަ ތި  ބޭފުޅުން ވިސްނުން  ތޯ ތި އްހިނެ ތަ ކިނުވަ؟ މަންޓެއް އެބަ އޮތްތޯއެރޭންޖްއިތުރު  

  ؟ެގންުގޅުްއވަނީ

 

  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ފް މޯލްޑިވްސް.  އޮ ބޭންކް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝްފާ ޖަުއފަރު، ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

އެފޯ  ތަމަފުރައާދެ!   ސްކީމަކީސުވާލުަގއި  ހައުސިންގ  ބޭންކުން  ޑަބަލް  އޭރު  ދަށުން  ާގނޫނެްއެގ  އެމް.އެމް.ޭއެގ   

.އޭއިން މި ަވުގތަށް  އެ ސްކީމު މިހާރު ވަނީ އެމް.އެމް  ިއ.ދޭތެރޭަގ  އާ  6ާއއި %  5ޔަ ލޯނުތަކެއް %ދި  ދޫކުރަމުން

ލޯނެްއ ނުެއްއ ދެވޭ. އެކަަމކު މި ވަުގތު    ނެއްދަށަކުން  ކު އިތުރަކަށް އެ ސްކީުމެގހުއްޓާލެވިފަ. އެހެންވީމަ، މި ވަުގތަ 

ދަށުން   ސްކީމުެގ  ެއ  އުޅޭ  އެބަ  އެީއ  އަމިލި   120ބޭންކުަގިއ  ދެން  68ން.  ދަށުން  ،  ލޯންސް.  ސުވާލުެގ  ދެވަނަ 
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،  ދެން  ންބަރު، ޖަނަވަރީ.ތައް ވަނީ ފެށިފައި، ޑިސެދެން މިހާރު ޕޭމަންޓު،  މަސް ދެވިފައި ނިމުނީމަ  9ޓޯރިއަމް  މޮރި

އެއްބައި  އަޅުަގ ފެނޭ  އެބަ  ދަތިނޑުމެންނަށް  އެހެންވީާވތަންލޯންސްތައް  ބޭފުޅަކާމާ.  ކޮންމެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން   ، 

ވަރަ ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް.  ވެސް  ދަތިވާ  ދަނީ  މި  ކުރެވެމުން  އިތުރަށް ރީޝެޑިއުލް  ދެން  ވާހަކަދައްކަމުން  ާގތުން  ށް 

ެއޮގތުެގމަތީން މިހާރުއެހެންވީމާ ރީޝެޑިއުލް ވެސް ކުރެވިފަ.  ޓޯރިއަމް  އް ވާނީ މޮރިވެސް ލޯންސްތަ  ،  ނިމުމަށްފަހު 

 . ވެނީ ޮއޕްޝަން އޮފަރ ކުރަމުން މި ދެވެސް ވާހަކަދައްކަމުން އެ އަދި މިހާރު ދަތިވާ ބޭފުޅުންނާ

 

  ކެވުން:ހަކަދެއްވާ މޫސާ ނިމާލް ،ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ވިޑް އިމްޕެކްޓެއް  ޓޯރިއަމް އަޅުަގނޑުމެން ދިނީ ކޮއެްއކަލަ މޮރި،  ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބަލަން އިނޭގތޯ

ކަށް ޕްރެކްޓިކަލީ ފަސޭހަ ކަމަ  ،ދެން.  ކަހަލަ އެއްެވސް އެއްޗެއް ނުބަލާމިތޯ  އަނެކަތި  ންޓުއައިތޯ، ކުލި ކުޑަވިތޯ، ޓެނެ

ނުވާނެ ެއކްރޮވެސް  ހަމަ  ޯއވަތީވެ  ބޯޑު  ދަ  ވުރެ  ސް  ދުވަހަކަށް  ިމވެނި  ޑިުއއެއް   ންމެންނަށް އެވާ  ނުއިތުރުރ 

އަޅުަގނޑުމެން ދިނީމޮރި މިހާރު އަޅު  ޓޯރިއަމްއެއް  ވަރަށް އެއްކަލަ ހަމަ  ބޮޑަށް  ަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ އޭރު. އެކަަމކު 

ސްލު ވެސް ޝުއަރކުރަން ހަމަ އަނުއިނިޓީ އަޅުަގނޑުމެން އެންޭއެގ ޖެ.  މި ެގންުގޅެނީ  އްޗެޕްރޯކޭސް އެއި  ބަ  ކޭސް

ޑެއް ނޫން. އެކަަމކު ހަމަ ހާ ސްޓްރެއިޓް ފޯރވަރަށް ިގނަ ކަންކަމަށް. އެހެންވީމަ، އެ،  އުޅެނީ  ނަ މިދަތިވެެގންތޯ މީ

 . އި އަޅުަގނޑުމެންައށް އެބަ ދަތިވޭތޯ ބަލާފަސްލު ވެސް މީނަކޮންމެ ކޭސްެއއް ަވކިން ބެލިެގން ހަމަ އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  ޝިފާޢު  އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފުރުޞަތުދެ! ދެވަނައާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މު ދެންޤައްރިޝުކުރިއްޔާ  އަނެއްހެން ،  ރު.  ލޯނުތައް  ބޮޑެތި  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ބަލަން،  ތިބޭފުޅުންނަށް ފޮ  ޓުބްޏާ ނިއުމަރަސް ޑެއަނެއްހެން  ، ހަމަ ޔޫ. އެހެންނަމަވެސް  ރއިޒް ނޮޓް އޭން އިޝޫ 

އިޝޫ  ޑިުއސް  އިޑްއަންޕެ ބޮޑު  ތިެއއީ  ކޮންސަރންައކަ  ައކަށް  ބޮޑު  އަންޕެއި ށްބޭފުޅުންނަށް  އިނޭގތޯ.  ާވނެ  ޑް   

ހީވާތައް  ޑިއުސް އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ބޮޑަދާނީ  ވަރަށް  މާޮގތުން  ފައިނޭންޝިއަލް   ބޮޑެތި   ންނައަ  އެ  ކެޓަށްށް 

ޖެނެރޭޓު  ލޯނު ނަާގޅިެގން  ުގ  ބަދަލުތަކަކާ ބައިވަރު    ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް  އެ  ދަތިކުރެވޭނެ  ކުރިމަތިވެެގން.  ތަކެއް 

މިން ކިހާ  ކިހާވަރަކަށް،  އަންނަނީ  ާމކެޓު،  ވަރަކަށްދަތިތައް  ދަތިތަކާ  އެ  އެ  ފެކްޓަރ  ތެރޭަގއި  ދާނެ  ތައް ދިމާލަށް 
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ވެހަމަގައިމުތިބޭފުޅުން   މޮނި  މާލެޓަސް  ކުރާނެ.  މާލޭ ސަރަޙައްދުެގ  ޞަޚާއް ،  ރ  ރިއަލްކޮށް  އަދި  އެސްޓޭޓް    ކުލި 

ރސް ބޭފުޅުންެގ ކަސްޓަމަ  ތި ހަމަ  އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޕާޓަކަށް ވާނެ.    އެއީ ބޭންކް  އަކީނަސްބިޒި

ސަރަޙައް  މާލެ  ބޮޑަށް  ބިޒިވަރަށް  އެސްޓޭޓް  ރިއަލް  އަދިނަސްދުެގ  އުޅެނީ.  މި  ކަމުަގިއ  ލޭންޑް  ެއއީ  ަގއި  ލޯޑެއް 

އަމިއްލައަވިޔަސް  ވި،  ކުއްޔަށްދިނުން  ހަދައިެގން  ެގ  އަިމްއލަ  ނަަގިއެގން  ،  ޔަސްށް  ކުއްޔަށް  ބިން  ނޫނީ 

ކުްއޔަށް ސާނަދި   އިމާރާތްކޮށްެގން  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  ކުރުޮގތަކަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ން  ފުކޮށްލަސް. 

ތި އޮބް  ތި  ބޭނުންވަނީ އާއިބޭފުޅުންެގ  ަވުގތު   ޮމނިޓަރިންގސްއާ  ޒަރވޭޝަންސް  މި  ތެރެއިން  ހުރިހާ ކަމެއްެގ  ތި 

ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށްވުރެ ކަސްޓަމަ  މިހާރު ތި ، ައޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ހަމަ ޓްރެކްޓިވް އިނޭގތޯއެ  ރބޭފުޅުންެގ ތި ހުރި 

އެޓްރެކްޓިވް  މާނައަކީވިޔަފާރިވެރިން  ލުިއ    ،  ލޯޓަމިހާރަށްވުރެ  ދެވޭނެރމްސްތަކެްއަގިއ  ހަމަ ނު  އަޅުަގނޑަށް   ،

މަކެޓުަގ ތި  ބޫލުކުރެވޭޮގތުން  މިހާރު  ެގންުގޅު  މިދާޮގތުން  ތި  ލުިއ ޕްރޮޑަކްްއވާ  ބޭފުޅުން  ޓްސްތަކަށްވުރެ 

މާކެޓަ ރިއަޕްރޮޑަކްޓްސްތަކެއް  ސަރަޙައްދުެގ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެން  ނޫނީ  ނެރެެގން  ިވޔަފާރި   ލްށް    އެސްޓޭޓް 

ހަމަހިފެހެއް އިންވެސްޓަރުން  ގައިމުޓޭނެކަމާމެދު  ޝައްކުކުރޭ.  އެބަ  ފަރާތްތަކުން  އުޅޭ  ިވޔަފާރީަގއި  އެ  ވެސް 

ވަުގތު  ލަކްޓަންޓުރިކޮންމެވެސްވަރަކަށް   މި  އެބަ   ހަމަ  ކަމެއް  އެްއެވސް  ކޮށްދޭނެ  ސަރުކާރުން   ތި  އޮތްތޯއިނޭގތޯ. 

ބާޒާރަށް   ތަކެއްޓުރޮޑަކްނަގޅު ޕްވުރެ ރައި މިހާރަށްޒަރވޭޝަންސްތަކުެގ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވިފައޮބްމި    ބޭފުޅުންނަށް

 ؟ނެނެރޭ

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ޕްރޮޑަކްޓު  ދެންނެވި  ދެން  ،އެ  ކުރިންވެސް  ެއޑިޝަހަމަ  ވަރަށް  ހެން  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ލެންޑިންގަގއި  ނަލް 

ސެކްޓަރގަ ކެއަ ހައުސިންގ  މި  ެއއީ  އި.ރފުލްވާންޖެހޭ  އެކްސްޕޯޝަރ  ާގތްަގ  ސެކްޓަރ  ނޑަކަށް  ދަންނަވާހެން 

ބުކު ލޯން  ބައި  ގެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއް  ސެކްޓަރއަ  މި  ތިންބައިކުޅަ  މި  ދޫކުރެ އޮތީ  ދެންށް  މުޅި ،  ވިފަ.  ޕްލަސް 

ިމއޮތީ ައޅުަގނޑުމެން އަތުތިންބަިއކޮށްފައި ދެ ބައިޓުެގ  މާކެ   ، ސެކްޓަރ ރިސްކު ވަރަށް ބޮޑު އެހެންވީމާ  .އިގަ ވަރު 

އިތުރު ލޯނުތައް ،  ޖެހޭ އެއްކަލަ ލުއިތަކެއްދީެގން، ެއއީ ެއއްކަލަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަންވީމާ. އެހެއިނޭގތޯ

އެބަ ވިސްނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ެއކަމަށް  ދެންދޭއިރު  ސެކްޓަރަގއި ،  ޖެހޭ.  ހައުސިންގ  ދެން  ބޮޑަށް  ެއ   

ފާހަަގކުރެވުނު ހަމަ  ލޯ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅު   ގައިނު އެފޯޑަބަލް  ކަމަކީ  ަގވެސް  ފާހަަގކުރެވުނު  ނޑުމެންނަށް 

އެލޯނު  އެފޯޑަބަލް ސަބަބަކީ  އެއީ  ދެވުނީ.  މި  މީތި  މީހަކަށް  މަދު  ވަރަށް  އޮވެމެ  ސްކީމެއް  ފެތޭ      ރޭންޖަށް 

ައސްލުޓްމައެޕާ ނެތުން  އޭރު    ންޓްސްތައް  އެފޯޑަނައަ މިލި  2.2އޭރު.  މި  ތަންތަނަށް  ހެޔޮ  އަުގ  ވުރެ  ން  ލޯ  ބަލްށް 
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ަގނެވޭނެ އެޕާ  ،ށްަގރީއަޓަ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، އެ ކެ  ސްކީމު ދެވުނީ ހަމަ އަުގހެޔޮކޮށް  ޓްމަންޓްސް  އެްއކަމަކީ އެ 

،  ދެން އެއީ ދެން މި ަވުގތު ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށްއެއީ ެއއް ކަންތަްއ.    .ބަލްވުންިއލަކެޓުަގއި ެއވެެއއީ މާ  ،ދެއްތޯ

 ރަޝްފާ.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝްފާ ޖަުއފަރު، ޑިޓް ޑިރެކްޓަރ ކްރެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ 

ހުރި  ެވސް އެބަ  ސަިއޑަށް ދާއިރުލީަގލް    ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ މިހާރު ލީަގލް ސަިއޑުންކަަމކީ  އެއް

ނަާގދަތިތަކެއް އެްގޒާމްޕަލެއް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ވަންޏާމު  .  މި  ކަމަށް  ސިމްޕަލް  ފްވަރަށް  ޕަރޗޭސް   ޓުލެހުންނަ 

ޓައި އޭެގ  ކަންތައްތައް.  ޓްރާން  ވެސް  ލްޓަކުރުމުެގ  ދަތިވޭ  ބައްސްވަރަށް  މި  ފަރާތަށް.   ަގންނައިލަވަ ފަރވާން 

،  ޑުންއަނެއް ކަމަކީ ލީަގލް ސައި،  . ދެންކަށް ތަންކޮޅެއް އަަވސް ޮގތެްއ އިނދެދާނެތޯ، އެކަހަލަ ކަންތައްތަ އެހެންވީމާ

  ެމއްހެން.ނެކަތި ކުރެވޭނެ ކައަ ެއއްޗިއްސަށް ރޭޓު ސްޓުރެއިންޓައެއީ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަންޑަސްޓޭންޑުއަޅުަގ ބޮޑަށް  ތި  ތި  ހަމަ  ވީނޑަށް  ޑިފޯލްޓު،  ބޭފުޅުން  ލޯނު  ލީަގލް    ވެސް  ވީމަމިސާލަކަށް  އެ 

ކަންތައްތަކާ ނަާގ  މި  އެއްޗެ  މަރުޙަލާއިން  ހުރިހާ  ކޮމި  ކޮންސިޑަރ  މިއް  އިށްފައޭ  އެއް  ސްޓާރެންޓަ    ޗެއް ހުރިހާ 

ޑަކްޓަށް  ނަ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު ކުރެިވއްޖެއްޔާ ހަމަ ޕްރޮއޮން  ، ެއ މަރުޙަލާތައް މިހާރު މިފިކްސްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ

މަ ހަ،  ން ތުޮގ  ނޑު ހަމަ އިތުރު ސުވާލެއްއަޅުަގ،  ދެން.  ކޭކުރޭ. އޯ   އެ ކޮންސިޑަރ؟ ދެއްތޯ   އޭދެވިދާނެ  އްޔެވެސް ލު

ތި މުހި  ގައިުމވެސް  ވަރަށް  ވެސް  ަގވަރމަންޓުބޭފުޅުންނަށް  އެއްޗަކަށްވާނެ  ސަރުކާރުެގ  ދެއްތޯ  ޕޮލިސީ  ންމު   .

އަޅުަގނޑަށް    ސިޔާސަތެއް. އެބަަގމިހާރު  ވިސްނުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަރުކާރުން  މާލޭ ބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއި  ހުރި 

މިވާ ކޮންޖެސްޓް  އަތޮ  ސަރަޙައްދުަގއި  ކުޑަކުރަން.  ޞިއް  ށްތެރެއަޅު ވުން  ތަޢުލީމީ   ،ޚިދުމަތްތަކާއި  ޙީހަމަ  މަތީ 

ސިންގއަށް ބޭފުޅުން މި ހައު  . ތިއިމުގަ އަތޮޅުތެރޭަގއި ބޭތިއްބު  ައތޮޅުތެރޭަގިއ ރަްއޔިތުން،  ރުކަޒީކޮށްލާމަ  ޚިދުމަތްތަކާ

ބު އަނެއްހެން  ލޯނުަގއި  ދޫކުރާ  އަތޮޅުތެރެއަމި  ވަުގތު  މި  ނިސްބަށްނެލަދެވިދާނެތޯ  ކިހާވަރެއްެގ  ބޮޑު   ކިހާ  ތެއް، 

އެބަ ދޫކުރެވިފަ އަދަދެއް  އަތޮ އުޅޭތޯ  އިތުރުން  ،  ދެންއޯކޭ.  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؟ ެގދޮރުއެޅުމަށް  ޅުތެރޭއި  އޭެގ  ހަމަ 

ތޯ  އްފްކުރަންޖެހޭ ނިސްބަތް ހައުސިންގ ލޯނުަގއި ކިހިނެއޯ ޮގތުަގއި ރައިޓް  ޑް ޑެބްޓްސްަގނޑު ސާފުކޮށްލަން، ބޭއަޅު

 ؟ އުޅެނީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރަޝްފާ ޖަުއފަރު، ކްރެޑިޓް ޑިރެކްޓަރ މޯލްޑިވްސްެގ ބޭންކް އޮފް 
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މިދޭތެރެއިން ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވީ ހަމަ  ،  . ދެންުއޅޭކަށް އެބަރަސިންގ ލޯނުަގއި ވެސް ފުދޭވަހައު

އެބަ ދެ ފަރާތްތައް ވެސް  ޮގތެްއވިޔައެހެންވީމާހުއްޓޭ ނުދައްކާ.  އްކޭ  އަސްލު ކޮންމެ  ދަތިވެެގން،  ހަމަ  ،  އްސަގޮ   ސް 

އަޅުަގނޑުމެން   ރެިގދެން  ތެރެއިއުއިންނަ  ރައިޓްލޭޝަނެްއެގ  ޭއަގއި ން  އެކަމަކު  ކުރަންޖެހެނީ.  ުއޅޭ އޯފް  ވެސް 

 ަގނޑުމެން. ފުދޭވަރެްއެގ ނިސްބަތެއް ައޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފަހުނަށްަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން   ސުވާލެއް ނެތިއްޔާމުމެންބަރުންެގ އިތުރު   ިއއްޒަތްތެރި  .ޝުކުރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް  

އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން އަޅުަގނޑުމެންެގ   ތުން ބޭންކް، ައޅުަގނޑު ރިޔާސަންމާލާނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ނި

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ކުލި  މިއޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މި  މިތަނަށް  ވާހަކަތި  ބެހޭޮގތުން    މިއަދު  އަޅުަގދެއްކި  ނޑުެގ  ފުޅަށް 

އަދި ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެފަރާތުން  ޝުކުރުދަންނަވަން.  އެއްފަހަރު  ކޮމިޓީެގ ވެސް  ން 

  ތި ،  ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިލަްއވާ އެބަ ދަތިފުޅުނުަވންޏާ އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަން ބޭނުންވާތީ

ޕަ ހިއްސާކޮ  ރސަނަލްބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނޑުނަންބަރު  ދެެވސް  ބޭފުޅުން  ދެ  ށްލެވިދާނެތޯ  ެވސް   .  ބޭފުޅުން 

އެދެން.   އަދި    އިތުރުވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ޖައްސަވާލަދެްއވުން  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ހިއްސާކޮށްލަން  ކަމެއް 

 . ޮއފް މޯލްޑިވްސްެގ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން ބޭންކް ފުރުޞަތު

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ މޫސާ ނިމާލް ،ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސް.އެމް.އީވްސްެގ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑި

ބޮޑަ ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ދެންހަމަ  ތި ،  ށް.  ކަހަލަ    ހީކުރަން  ކޮންމެވެސް  ދެން  މިކަމުަގއި  ދެން  ބޭފުޅުންނަށް 

   ދެން. ންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް. އެއީއް ކުޑަނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެނިންމޭނެ ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެ ތަކެއްޮގތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަޝުކުރިްއޔާ  އާދެ!   ދެށްވަރަށް  އިނޭގތޯ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(      ވެސް.  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭފުޅުންނަށް  އާދެ! 

މިއަދުެގ  ،  ތުރު ކަމެްއ ނެތުމާއެއްކޮށްހެން ކަންތަކުެގ ޮގތުަގއި އިއެޖެންޑާަގއި އެހެނި  ކޮމިޓީގެ ނޑުމެން މިއަދު  އަޅުަގ

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިމުނީ. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވން ނިމުނީ.  

 

_______________ 

 


