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 ިއލްޔާސް ލަބީބް{ މެންބަރު  ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

 )ކޮމިޓީގެ ފެށޭބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު 

ބޭފުޅަކާ   ގާބިލު  ކުރެވޭނެ  އެކަން  އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި  ވަގުތުން  އަމީރު  މިނިސްޓަރ  ފިނޭންސް  ވަގުތު  ...މި 

 ޝުކުރިއްޔާ. ހަވާލުކުރަން އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތިމާސްކުރަން.

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ދާއިރާގެ   އިސްދޫ  ޙަމީދު.  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  ނޫން.  އެޖެންޑާއަކު  ނޫން.  ޝުކުރިއްޔާ. 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމީދު ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިސްދޫ

 އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންގެ،   އިއްޒަތްތެރި  އާނ.  ކަނޑައެޅިފަ.  މަސައްކަތް  މިއަދު  އެބައޮތް  އެޖެންޑާގައި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

 ބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް.މެންބަރުގެ ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްފިން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

މި އުޅޭ މައްސަލައިގެ ޙައްލަކީ އަސްލު   ދިމާވެގެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަސްލުގައި 

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަ   ވެސް  ދާއިރާގައި  އެހެންވީމާ، އަސްލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެކްސިން ނުޖަހާ. މިހާރު  ތިބި 

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މި ރަށްރަށުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި އެންމެންނަށް  

 އޭރުން. އެއީ މި  އަވަހަށް ވެކްސިން ދެވޭނެ ގޮތެއް މީގައި އަސްލުގައި ހަދަންވީ. އެހެންވީމާ، މި ކަން ޙައްލަކަށްވާނީ

 އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ވެސް...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފޯކަސްކޮށް، ފޯކަސްކޮށް ގެންދެވުން އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 ކިޔައިދެނީ. މި ވަގުތު ޤައުމަށް އޮތް ޙައްލު އަޅުގަނޑު ވެސް މި ކިޔައިދެނީ. މިހާރު ޙައްލު އަޅުގަނޑު ވެސް މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާހަކަ.   ގޮތަކަށް  ހުރި  އެޖެންޑާގައި  އެބައޮތް.  އެޖެންޑާއެއް  އެބައޮތް.  އެޖެންޑާއެއް  މިއަދު  މިއަދު،  އަޅުގަނޑުމެން 

 އެދެން.އެޖެންޑާގައި މައުޟޫޢަށް ވާހަކަ ގެންދެވުން  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އެހެންވީމަ، މި އަޅުގަނޑު ދާއިރާއިން މިހާރު ދިއްފުށި، ހުރާ، ހިންމަފުށި އެ އޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ކޮވިޑު ފެތުރިފަ.  

އެހެންނަމަވެސް، ވެކްސިން އަދިވެސް ފުރަތަމަ ޑޯޒް ވެސް ނުލިބޭ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމަށް  

ރު އަޅައިދީ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާ މި ކަމުން ސަލާމަތްކުރަން އެބަޖެހޭ.  ޓަކައި މި ކޮމިޓީން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާ

އެއީ މި ޤައުމު މި ކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި. އޭރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގައި ތިބި މި އެސް.އެމް.އީ ލޯނުތައް  

އެ މީހުން ތިބީ ގޭގައި ބައިތިއްބާފަ.    ނަގާފައި ތިބި މީހުންނަށް މިކަން ނުކުރެވިގެން އެ އުޅެނީ ގޭގައި ތިބެންޖެހޭތީ.

، މިހިން ހަމަ ދަމުން  28،  14އަނެއްކާ މި އެހެން ވޭރިއެންޓެކޭ ކިޔާފައި އެ ޖަހާލަނީ ހަމަ މަތި މައްޗަށް ސްޓޭމްޕް.  

ދުވަސްވެއްޖެ ބައެއް މީހުން މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެއްކަލަ މި ލޯނުތައް ނުދެއްކޭ. އެހެންވީމާ،    60،  54ދަމުން ގޮސް  

 ލޯނުތައް ދެއްކޭނީ ވެކްސިން ފޮނުވައިގެން. އެހެންވީމާ، ވެކްސިން ފޮނުވައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  މި

ފާހަގަކުރަން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވާނީ.  އެހެންނުން  ކުރަންޖެހޭ.  ވަގުތު  މި  އެބަ  ކަންތައްތައް 

އުޅުއް ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އުޅޭނީ. މައުޟޫޢުގައި  ތެރޭގައި  މައުޟޫޢު  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވަންޏާ  ވާ 

އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެން މައުޟޫޢު ތެރެއަށް މި ވަންނަނީ މަޑުމަޑުން ވެކްސިން ކަންތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލާފަ. ދެން 

 މިއީ އަނެއް...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްވާ، ފުރުޞަތުފުރުޞަތު  މިހާރު  އިއްޒަތްތެރި    މިހާރު،  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ  އިނީ  ދީފައި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު 

 މެންބަރު ނަސީމަށް، ނަސީމް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އިނގޭތޯ.   ފާހަގަކޮށްފައި  އޮތީ  މި  ވެސް  ބޭންކުތަކުން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ކޮންސަރން  ބޭންކުތަކުގެ  މި  އާދެ! 

އެހެންވީމާ، ބޭންކުތަކުގެ އެ ކޮންސަރނަށް ނުބަލާ އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ނިންމައިގެން ނުވާނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  

އަޅުގަނ ވެސް  ގޮތަކަށް  ގެއްލުންވާނެ  އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުންނަށް  ނުވާނެ.  ނިންމައިގެން  ކަންތައްތަކެއް  ޑުމެން 

ޖަޒުބާތުގައި   އަޅުގަނޑުމެން މި ދެ ފަރާތުގެ އަޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެހުމަށްފަހު މި ކަމުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު 

. އަޅުގަނޑަށް ވެސް  ޖެހިވަޑައިނުގެން އިނގޭތޯ، ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ވެސް އެބަތިބި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން

ވަރަށް ޕްރެޝަރ އެބަކުރޭ. އަދި ރައްޓެހިން ވެސް ހަމަ މި ނަގާފައި ތިބި. އެ ބޭފުޅަކުގެ ވާހަކަ ހުރީ ހަމަ ސީދާ އެ  

ގޮތަކަށް ޕްރެޝަރ ކުރުމަކީ   ވަކި  އަޅުގަނޑަށް  ރައްޓެހިން  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ  ބޭނުންވާ  ބޭފުޅަކު 

ޖަޒުބާތުގައި ކަމެއް    އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތްކުރަންވީ  ކޮންމެހެން  ނިންމަން  ކަން  ގޮތަކަށް  އެ  ތަނުގައި  މި  ޖެހިގެން 

ނޫން. މި ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު އަދި ބޭންކުތައް ވެސް ބަނގުރޫޓް ނުވާނެ ގޮތަކަށް މި  

އި އެބަޖެހޭ.  ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ކަންކަން  ވެސް  މުޤައްރިރު  އްޒަތްތެރި 

އީ.އައި.ބީ ލޯނު ކަހަލަ ލޯނުތަކަކީ އަސްލުގައި ލޯނުތައް އެބަހުރި މިހާރު ވެސް ބޭންކުތަކުން ވެސް އޯކޭ ކޮށްފައި ހުރި  

 ގޮތްގޮތަށް  ލޯނުތައް. އެކަމަކު އެއީ ވަކި ފަންޑިންގ، މިހާރު މި އަސްލު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ވަރަށް ބައިވަރު

ހުރީތީ އެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. ވަކި ކަމަކަށް ވަކި ފައިސާއެއް ބޭނުންކުރަން    ހަމަ ފައިސާއެއް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް.  

މި ހުންނަނީ ފަންޑު ލިބިފައި ވެސް އަސްލުގައި. އެހެންވީމާ، އަދި މި ވަގުތު ދޫކުރަން ހުރި ލޯނުތަކެއް ބޭންކުތަކުގައި  

 އީ އެ މި މޮރިޓޯރިއަމްއާ ކުޅެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އަސްލު. މިއީ މުޅިން ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް މިހުރުމުގެ މާނައަކީ އެ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމުގައި ވިސްނަންވީ ހަމަ ބޭންކުގެ ކޮންސަރން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑުއެހުމަށްފަހު  

އެ ދިރާސާއެއް  ކުޑަކޮށް  އަޅެ  އަމިއްލައަށް  ވެސް  ވަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ކިހިނެއްތޯ  މިއީ  ކޮށްލަންޖެހޭ  ބަ 

ހަމަ   ހިފަނީ  އެ  ކަމުގައި  އެ  ވަރަށް  އެ  ވެސް  ބޭންކުތަކުން  އަސްލުގައި  ގޮތުގައި  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް 

މަސައްކަތްކުރޭ.   ނެގުމަށް  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ވަގުތުގެ  މި  އެބަ  ބަޔަކު  ތިބި  ލެވެލްގައި  ދެއްކޭ  ފައިސާ  ރަނގަޅަށް 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ޙަޤީޤަ ނަގަން  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ބަޔަކު  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  މައްސަލައަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ތުގައި 
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ސަބަބުން އޭގެ ގެއްލުން މި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  

 ށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކަން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ތި  މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.އޭއިން ދީފައި ހުރި 

ޑިސެންބަރު   އަހަ   2020މިއީ  މިދިޔަ  އެއީ  ނިޔަލަށް  ނޫން  ގެ  ބޭންކު  ބޭންކުތަކުންނާއި  ނިޔަލަށް  ރުގެ ޑިސެންބަރުގެ 

ޖުމްލަ   އިދާރާތަކުން  އަދަދުންނަމަ    23718މާލީ  ފައިސާގެ  ލޯނު  ޖުމްލަ  އެއީ  ފެސިލިޓީއަށް  ބިލިއަން    17.8ލޯނު 

ނޫ އަދަދު  މި  ގާތްގަނޑަކަށް  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަނެއްކާ  ދީފައިވޭ.  މޮރިޓޯރިއަމް  މި  ރުފިޔާއަށް  ނީ 

އަދަދާއި ކައިރި ކުރާ ވަރަކަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން. ދެން މީގެ ދަތިކަމަކީ މި ވަރަށް އަނެއްކާ އިތުރަށް  

މަސް ދުވަހަށް ނޫނީ އިތުރަށް އެއް އަހަރު ދިނުމަށް އެ މީހުންގެ އަތުގައި ފައިސާ ނެތޭ މީގެ އަސްލު މި އެންމެ    6

ޖަވާބަކީ. އާދެ! ފުރުޞަތު އަރުވަން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާޚިރުގައި އެ މީހުން އެ ބުނާ  

ކުރިއަށް   ހުށަހެޅުންތަކާއިގެން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެދެން  ބޮޑަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  މުޙައްމަދުދީދީއަށް.  ޙުސައިން 

 ވަޑައިގަތުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ވައްމުލަކުފު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ ފުރުޞަތުތައް  

ދޫކުރުމަ  ލޯނު  ކަނޑައަޅާ  ވިޔަފާރިތަކެއް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހުޅުވާލާއިރު  ށް  އިތުރަށް 

ހުޅުވާލުމަށްފަހު   ފުރުޞަތު  ލޯނުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފެތޭ  މިންގަނޑުތަކަށް  އެ  ޝަރުތުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބޭންކުން 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ދެންނެވުމަށް. މިއީ އަދި މީގެ އިތުރުން  

މިސާލަކަ ހިތަށްއަރާ  އެބަ  ޝަރުތުތައް  އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަޅާ  ބޭންކުން  މި  ވާނީ  ކިހިނެއްތޯއޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ށް 

މި   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދަށްކޮށް  އެންމެއެންމެ  ޝަރުތުތަކެއް  މިނިމަމް  އެންމެ  މިންވަރަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ލުއިކުރެވޭނެ 

ދެން، އެ ކްރެ އިންނަ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ލުއިކުރެވޭނެ އެންމެ، ދެން، އެ  ބަލާ  ޝަރުތުތަކެއް  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ޑިޓް 

ފެސިލިޓީސްތައް   ކުރުމަށްފަހު  ލުއި  މިންގަނޑަކަށް  ލުއިކުރެވޭނެ  އެންމެ  އެއިން  ބަލާއިރުގައި  މިންގަނޑުތަކެއް 

ކިހިނެއްތޯވާނީ އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ދެންނެވުމަށް.  ބަލައިދިނުމަށް  އެގޮތަށް  ؟ ޕްރޮވައިޑްކޮށްދިނުމަށް،  އެކަމަކު  ދެން 

ހުށަހަޅަ މިންގަނޑުތަކެއް  އަޅުގަނޑު  އެ  ލުއިކޮށްދިނުމަށްފަހު  މިންވަރަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ލުއިކުރެވޭނެ  އެގޮތަށް  ން. 
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އެގޮތަށް   އެއީ  ކަނޑައެޅުމަށް.  މިންގަނޑުތަކެއް  ލުއި  އެންމެ  ކަނޑައަޅާއިރުގައި  މިންގަނޑުތައް  އެ  ކަނޑައަޅަން. 

 ކަނޑައަޅާފައި އެގޮތަށް ދެން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އެއް ތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްލަދެއްވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ވައްމުލަކުފު

ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އަދި އެމް.އައި.ބީއަށް ދަންނަވާއިރުގައި  

އަހަރު، ނިމިގެންދިޔަ    2020 އަހަރަކީ އެއީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ދިމާވެގެން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ    2020ވަނަ  ވަނަ 

ދަށްވެފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިންގަނޑުތައް  ޕަރފޯމަންސް  އެ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  އެއަށް  ހާލަތަކަށްވާއިރު   

އަޅުގަނޑު   އެގޮތަށް  ދަންނަވަން.  ބޭންކަށް  އިސްލާމިކް  އަދި  މޯލްޑިވްސްއަށް  އޮފް  ބޭންކް  ކަނޑައެޅުމަށް 

ވަނަ    2021ގައި  ހުށަހަޅާހުށަހެޅުމުގައި އެ އިޞްލާޙާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން ދެވަނަ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތު

 ..  އަހަރުގެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   އިސްދޫ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  އަޅުގަނޑު.  ދާން  ނިންމާފައި  އިޞްލާޙު  ފުރަތަމަ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަމީދު ޢަލީ  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިސްދޫ

އެޑްވައިޒެއް   ގޮތަކަށް  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތަކުގައި  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ތެރެއިން   ރިލީފްގެ  ކޮވިޑު  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  ކަންނޭނގެ  ބަލަންޖެހޭ  އެބަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެއްވާއިރު 

ޝެޑިއުލްކުރަން ނޫނީ ކަމަށްވަންޏާމު އެއަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް ހޯދަން ހަމަ ބޭނުންވެފައި  ނަގާފައި ހުރި ލޯންސްތައް ރީ

އަޅުގަނޑަށް   އިނގޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަލަށް ދޫކުރެވޭ ފައިނޭންސްގެ ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް  ކަން  ހުރި 

ފައިނޭންސް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދޭން.  ހީވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންވޭ ކަންނޭނގެ ކުރީގެ ލޯނަށް ރީ

އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

ކުންފުނީގެ   އެއީ  ކަންނޭނގެ  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މުޢާމަލާތްކުރާއިރުގައި  ބޭންކާ  ދެއްކުމުގައި  ލޯނު  ކުންފުނިތަކުން 
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ސްޓިންގް އާއި އެއްޗެހި ބަލާފައި ކުންފުނީގެ މި ވަގުތުގެ ވިޔަފާރީގެ ހާލަތު ބަލާފައި ކުރީގެ ލޯނަށް ފަހުން ދޫކުރާ  ފޯކާ

ވަންޏާހެން   ކަމަށް  ދެވިއްޖެ  ހަމަޖެހިގެން  އުސޫލުތަކެއް  ކުރެވޭނެ  ރީފައިނޭންސް  ރިޕޭމެންޓް  ތެރެއިން  ރިލީފްގެ 

ފަ އަރައިގަންނަން  ތިއިން  ހީވަނީ  ލޯނާ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރުގެ  ލޯނާއި  ކުރީގެ  އަނެއްކާ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ސޭހަވާނީ. 

އުނދަގޫވެދާނެ. އަނެއްކާ އިތުރު   ބޭންކުން ނުދީފި ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް  ބާޑެންސްތަކަކަށްވެގެން އެ ފުރުޞަތު  އިތުރު 

ވަގުތު މި  ކުންފުނިތަކަކީ  ގިނަ  އެހެންވީމާ،  ވެގެންދާނީ.  ކުންފުނިތަކަށް  އެ  ބަލާލައިފި    ބާޑެންއަކަށް  ހާލަތަށް  މާލީ 

ފައިނޭންސުން   ނޫން. އެހެންވީމާ، އަލަށް ދޫކުރާ  ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ ބައެއް  ބޮޑަށް  އެހާ  ވެސް  ރެވެނިއު  ކަމަށްވަންޏާމު 

ކަންނޭނގެ   ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ކުރީގެ ލޯނުތަކަށް ރީފައިނޭންސް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު 

އަރައި އެ  ތީގެން  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  ކުޑަކޮށް  އެބައި  ޓެކްނިކަލީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގަންނަން. 

 އެރޭންޖްމަންޓްސް ކިހިނެއްތޯ އޮތީ އޭތި ހަމަޖެހިފަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑްރާ އޭގައި  އެބައިން.  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ވެސް  ބެހޭގޮތުން  ކަމާ  ވިދާޅުވި  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އާދެ!  ފްޓެއް 

ނޫނީ   ފެސިލިޓީއެއް  އިތުރު  ކުރުމަށް  ރިފައިނޭންސް  ފަރާތްތަކަށް  ހުރި  ނަގާފައި  ގުޅޭ  ކަމާ  ތި  އެބައިން  ހެދިފައި 

ފުރަތަމަ   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ދިނުމަށް.  ލޯނެއް 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް.؟ ކު އެބައިންނެވިތޯހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޤާސިމް ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

އަޅުގަނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު 

 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   ކެޔޮދޫ  ހުށަހަޅުއްވައި  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު 

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ތާއީދުކުރެއްވި  ޤާސިމް  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދާއިރާގެ  ފެނިވަޑައި މެދު  ފުވައްމުލަކު  ފާސްވެއްޖެ.  އިއްތިފާޤުން  އާދެ!  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ގަންނަވާނަމަ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

ގޮތުން   ހުށަހެޅުމެއްގެ  ދެވަނަ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  މި    2021ޝުކުރިއްޔާ  ހިމެނިގެން،  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހަމަޖެހިފައިވާ   ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން  މެދު  އަދި  މިލިއަން ރުފިޔާ    400ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުދި 

ރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރައްވާއިރު މި ލޯނުތައް ދޫކުރެވޭނީ ކުދި އަދި  އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަ

މި   ލޯނުތަކަށް،  މި  ހަމަޖެހިފައިވާ،  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޭނުން  ލޯނުތަކުގެ  މި  ތެރެއިން  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ފަންތީގެ  މެދު 

ނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި މިއަދުގެ  ލޯނުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށްތޯ ކަށަވަރުކުރާނެ ހަރުދަ

ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ އެހީތެރިކަން   ދެމެހެއްޓެނިވި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  ރިޢާޔަތްކޮށް ކުދި އަދި  ހާލަތަށް 

  ވަނަ އަހަރުގެ ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވާ   2021ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވާ އަދި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލްއިން  

ތަފްސީލު   އެ    2021ޑިސެންބަރު    31ގޮތުގެ  ފޮނުވުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  ގައި 

ކޯޕަރޭޝަނަށް ދެންނެވުމަށް. އާދެ! މި އަޅުގަނޑުގެ ފަހުގެ މި ހުށަހެޅުމަކީ އެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

މި ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި  ފާހަގަކުރެއްވި  އޭގައި    މެންބަރު  ކިހާވަރެއް  އަދި  ކިހިނެއްތޯ  ހެދީ  މި  ފައިސާއަށް 

އިއްޒަތްތެރި   ލިބުނީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ދޫކުރެވިއްޖެތޯ 

، އެގޮތަށް މި  މިލިއަން ރުފިޔާއިން. އެހެންވީމާ 400މެންބަރަށް ވެސް ސާފުވާނެ ކަންނޭނގެ ކިހާވަރެއް ދޫކުރެވިއްޖެތޯ 

 އެސް.އެމް.އީއަށް ދެންނެވުމަށް މިހާރު ކިހާވަރެއްތޯ ދޫކުރެވިފައިވަނީ އޭގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް. އާދެ!  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެ އިޞްލާޙު ކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވާތީވެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

އަޅުގަނޑު   އިޞްލާޙަށް  ދެވަނަ  ހުށަހަޅުއްވި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެގައި  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވިޔަފާރީގެ   ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ  ދެންމެގައި  އަޅުގަނޑު  އިޞްލާޙަކީ  ބޭނުންވާ  ގެންނަން 

ޖެހިފަ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޭނުން  ލޯނުތައް  މި  އެކުލަވާލާ،  ތެރެއިން  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ކަށަވަރުކުރާނެ  ފަރާތްތަކަށް  އިވާ 

ކުރިއަށްދާނެ   ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ވިޔަފާރިތައް  ފަންތީގެ  މެދު  ކުދި އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހާލަތުގައި މި  މި  އަދި 

ދެއްވާއިރުގައި ލޯނުތައް  އިތުރަށް  މީގެ  އަދި  ދަންނަވާ  ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް  އަދި  އެހީތެރިކަން  ކުންފުނިތަކާއި  ބައެއް   

މި އޯގަނައިޒޭޝަންސްތަކަށް   ހާލަތްތަކުގައި ތިބި  އެބަ ބޭނުންވޭ ރީފައިނޭންސް ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  ފަރުދުން  އިތުރަށް 
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ބައްޓަންކުރުމަށް   ސިޔާސަތުތައް  ގޮތަށް  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތުތައް  އެ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ނުވަތަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ދެންނެވުމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރައްވާ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  

 ވަޙީދު. هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ޤާސިމް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުވަޙީ هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ދެން ހުރި އިޞްލާޙުތައް އެކީ ހުށަހެޅުމަށް. ދެން އިޞްލާޙުތައް ހުރިއްޔާ ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް އެކީ ހުށަހެޅުން  

އެދެން.   ހުރި  އަޅުގަނޑު  ދެން  މުޙައްމަދުދީދީ.  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު 

 ން.ލާޙުތައް އެކީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވައިޞްލާޙުތައް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ އިޞް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީ 

ހިންގުން   ވިޔަފާރިތަކުގެ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ގޮތުން  އިޞްލާޙެއްގެ  ތިންވަނަ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވިޔަފާރިތަކުން   މިފަދަ  އަދި  ގާއިމްކޮށް  ފެސިލިޓީސް  އިންކިއުބޭޝަން  ދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  ހަރުދަނާކޮށް 

ޚަރަދުތައް ކުޑަ މެދުވެރިކޮށް  ކުރަންޖެހޭ  މާހައުލެއް ކޯ ވޯކް ސްޕޭސް  ކުރުމަށް ފަސޭހައިން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފީސް 

  6ގާއިމްކުރުމަށްފަހު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ހާސިލުވެފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެނގޭނެފަދަ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެއް  

ށް ދެންނެވުމަށް. އަދި އިތުރަށް ކުދި އަދި މެދު  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވުމަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނަ

ފަންތީގެ   މެދު  އަދި  ކުދި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ކުރިއެރުވުމަށް  އުފެއްދުންތައް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ފަންތީގެ 

ކުންފުނިތަކުން   ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ވިޔަފާރިތަކާ 

 ސައްކަތްކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަށް ޕީ.ސީ.ބީއަށް ދެންނެވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އެއީ ދެ ހުށަހެޅުން.މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެބައިންނެވިތޯ ބޭފުޅަކު  ތާއީދުކުރައްވާ  އިޞްލާޙަށް  ދެ  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  މެންބަރު  ؟ އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި 

 ޢަލީ ޙަމީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލީ ޙަމީދުރާގެ މެންބަރު ޢަދާއި އިސްދޫ

ޙުސައިން   ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ޙުސައިންގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު 

 މުޙައްމަދުދީދީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  ދާއިރާގެ  ފުވައްމުލަކު  އިސްދޫ  ހުށަހަޅުއްވައި  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ތާއީދުކުރެއްވި ދެ އިޞްލާޙަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  

 ވަޙީދު. هللا ޢަބްދު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؟ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ. އިތުރު އިޞްލާޙެއް އެބައިންތޯ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެން  އެބައި  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނުދޭ.  ސިގްނަލެއް  ބެންކުން  އިތުރުކޮށްދޭކަށެއް  މޮރިޓޯރިއަމް 

ބި މިހާރު ވިޔަފާރި ހަމަ ރަނގަޅަށް  އިތުރުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިންކަމުގައި ވިޔަސް ލޯނު ދެއްކޭނެ ފަރާތްތައް އެބަތި

ކުރެވޭނެ   ރީސްޓަރަކްޗަރ  ވާހަކަދައްކައިގެން  ބެންކާ  ފަރާތްތަކުން  ނެތް  ދެއްކެން  ލޯނު  އެހެންވީމާ،  ހިނގާތީވެ. 

ގޮތަކަށް އެ މަގުފަހި ބެންކުން ކޮށްދޭންވީއޭ ހަމައެކަނި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި. އެހެންވީމާ، ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާނެ  

ބެންކުން  ގޮތެއް   އެކަނި. އެ ދެން  ފަރާތްތަކަށް  ބެންކުން. ބެންކަށް ދެންނެވޭނެ. ހަމައެކަނި ދެއްކެން ނެތް  ހޯދޭނެތާ 

 ކަނޑައަޅާ ކޮންޑިޝަނެއްގެ ތެރޭގައި އެ މީހުންނަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  
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އިޞްލާޙަކާ އެއްކޮށް. އެއީ   ކުޑަ  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ 

ހެދިފައިވާ   ބެންކުގައި  މިހާރު  ޝަރުތުތައް،  އެ  ރީސްޓްރަކްޗަރކުރާއިރުގައި  އެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު 

ގޮ ލުއިކުރެވޭނެ  ބޮޑަކަށް  އެންމެ  ވީ  ފުރުޞަތު  ޝަރުތުތައް  އެ  ރީސްޓްރަކްޗަރކުރަން  ބެލުމަށްފަހު  ތްތަކެއް 

ވިޔަފަރީގައި މިހާރު ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރާއިރުގައި ވީ އެންމެ ލުއިގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ  

 މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދެންނެވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

 ވަޙީދު. هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ފުރުޞަތެއް ބޭނުންފުޅުވާތީވެ. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދޫކޮށް ބޭންކުތަކުން  މިހާރު  ހުށަހެޅުމުގައި  ހުށަހެޅި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ތެރެއިން  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  އޮތް  ފައި 

 އޮތްތަނުގައި ލޯނު ނުދެއްކޭނެކަމަށް ފާހަގަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައް

އެއްކޮށް   އިޞްލާޙާ  ގެނައި  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ދެންމެގައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްދޫ  އާދެ! 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި  هللا ދިއްދޫ  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  ހުށަހަޅުއްވައި  ވަޙީދު 

އެދެން.   ވޯޓުދެއްވުން  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިޞްލާޙަށް  ތާއީދުކުރެއްވި  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެންބަރު 

ތާއީ ހުށަހަޅާ  މިހާރު  ފާސްވީ.  ފާސްކުރަން  އިއްތިފާޤުން  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  އެކީ  އިޞްލާޙުތަކާ  ލިބުނު  ދު 
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މިއަދުގެ   މިހިސާބުން  ފާސްވެއްޖެ.  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީގެ  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

________________________ 

 




