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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް    25`. ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ  

އާ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް    19-މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު އެޖެންޑާއަށް މި އޮތީ ކޮވިޑު

ހަމަވެ   މުއްދަތު  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  އެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދައްކަންޖެހިފައިވާތީ  އަނބުރާ  ލޯނު  ކުންފުނިތަކުން  އެ  މިހާރު 

އެދި   ބައްލަވައިދެއްވުމަށް  ގޮތްތަކެއް  އެހީވެވޭނެ  އަރައިގަތުމަށް  ދަތިތަކުން  ކުރިމަތިވެދާނެ  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ފައިލްކޮޅުގައި މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  މަޝްވަރާކުރުން.  މައްސަލައާމެދު  މި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިހާރު  ވާނެ 

އަޅުގަނޑު   އެހެންވީމާ،  ކޮޕީއެއް.  ރިޕޯޓުގެ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު  މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ 

ދެން   ރިޢާޔަތްކޮށްލާފައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކަންކަމަށް  ހުރި  ރިޕޯޓުގައި  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން 

ބައި   މި  ކަންކަން. ކުދި،  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ޚުލާޞާއަކަށްދާނަން. މި  ކުރިއަށްގެންދަން. ކުޑަ 

މެދު ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާއި ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިތުރު ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް  

އަން އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން  އާއި  ބީ.އެމް.އެލް  ކޮވިޑުހޯދައިދިނުމަށް  ކަމަށް.  އަޅާފައިވާ  ފިޔަވަޅުތައް  ގެ    19-ނަނިވި 

ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީ.އެމް.އެލް  

ޕީރިއަޑު   ގްރޭސް  ލޯނުތަކުގެ  ރިކަވަރީ  ތަޢާރުފުކުރި  ސަރުކާރުން  މުއްދަތަކަ  6މެދުވެރިކޮށް  ށް  މަހުގެ 

ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން   މިހާރު  ފުރުޞަތު  އެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ  އިތުރުކުރުމަށް  އިތުރުކުރުމަށްފަހު، 

ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑު ހަމަވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް އިތުރު  

ގްރޭސް ޕީރިއަޑު  6 ދުވަހުގެ  ފުރުޞަތު    12އިތުރުކޮށް، ޖުމްލަ    މަސް  ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކަށް އެދިލެއްވުމުގެ  މަހުގެ 

އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ވޯކިންގް ކެޕިޓަލް ފޯރުކޮށްދީ، މި ދަތި    19-ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް. މި ސްކީމަކީ ކޮވިޑު

ފެށިފަ ގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  އަރައިގަތުމަށް  އިޤްތިޞާދު  ފުރުޞަތާއެކު  ދަނޑިވަޅުން  މި  ސްކީމަކަށްވެފައި  އިވާ 

ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. މިއީ ހަމައެކަނި ކޮވިޑު އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް  އާ    19-ލޯނު 

މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސްއެއް. ދެން އަނެއްކާ އިތުރު    6ގުޅިގެން ދޫކުރެވުނު ލޯނުތަކުގެ ބައިތައް. އޭގައި ފުރަތަމަ ދިނީ  

އޮތީ    6 މި  ދެން،  ނުން.  އޯކޭ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދިނީ.  މި  ގްރޭސްއެއް  ދުވަހުގެ  އެއީ    2މަސް  ބައި.  ވަނަ 

އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ނޫނީ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް  

ސްޓިމި މޮރިޓޯރިއަމްފަދަ  ލޯނާއި  ގޮތުން  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  މި  ކަމަށް.  ފޯރުކޮށްދީފައި  ޕެކޭޖްތައްވަނީ  އުލަސް 
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ފެށިގެން   ލޯ  6އިން  ދަށުން  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  ދެވަނަ  އަދި  ފަސްކޮށްދެވުނު.  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަނބުރާ  މަސް  ނު 

އިތުރު   ފެށިގެން  މަހުން  ސެޕްޓެންބަރު  ފަރާތްތަކަށް  އެދިލައްވާފައިވާ  ފަސްކުރުމަށް  އިތުރަށް  މަސް    4ދެއްކުން 

  19-ފަރާތަކަށް ކޮވިޑު  2204ދުވަހަށް ވަނީ ފަސްކޮށްދީފައިވާކަން. މީގެ އިތުރު އިޤްތިޞާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން  

  6އެހީވަނީ ދޫކުރެވިފަ. މިއީ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ވެސް މިއިނދީ    ވިޔަފާރީގެ އެހީގެ ނަމުގައި ލޯނު

އާ. ދެން ކުދި މެދުފަންތި، ކުދި މެދު ވިޔަފާރިތަކުން ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ދެއްކުމާއި މުވައްޒަފުންގެ    4އާއި  

ލިބި ލުއިތައް  އަންނަނިވި  ދެއްކުމުގައި  ފީ  ވިސާ  އަދި  ފައިސާ  މެދުފަންތީގެ  ޕެންޝަނަށް  އަދި  ކުދި  ކަމަށް.  ފައިވާ 

ލުއިތައް   ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  މިހާރު  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ދެއްކުމުގައި  ޓެކްސް  ޕްރޮފިޓް  ބިޒްނަސް  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ލިބިފައިވާ ކަމަށް. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ގިނަ ލުއިތަކެއްވަނީ  

އަދި    2020 ކުދި  އެގޮތުން  ކަމަށް.  ދެއްވާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ފެށިގެން  އިން 

ފަރާތަކާއިމެދު   އެއްވެސް  ހުށަހަނާޅާ  ބަޔާން  އަދި  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ޓެކްސް  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ 

ބޭން އެގޮތުން  ކަމަށް.  ނުވާ  ނަގާފައި  އެކްޝަން  ކޯޓަށް  އެންފޯސްމަންޓް  މައްސަލަތައް  ހިފެހެއްޓުމާއި  އެކައުންޓް  ކް 

ހުށަހެޅުމާއި ޓްރޭސްކުރުންފަދަ އެކްޝަންތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި ކަމަށް. ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުން  

އިން އަދި  ކަމަށް.  ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާ  އިންތިޒާމު  ދެއްކޭނެ  ފައިސާ  އުސޫލުން  ސްޓޯލްމަންޓް  އިންސްޓޯލްމަންޓް 

ބަޔާން   ލަހުން  އިތުރުން  މީގެ  ކަމަށް.  ދެވިފައިވާ  ލުއިތައް  އިތުރު  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އުސޫލުން 

ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް. އަދި   ހުށަހަޅާ ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅިގެންވާ ޖުރުމަނާތައް ވެސް މާފުކޮށްދެވިފައިވާ 

މުއްދަތު ދެވޭ  ލުއިތައް  ސްކީމަށް  މި  ޕެންޝަން  ކަމަށް.  ނިންމާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  އެ  ވެސް  އިތުރުކުރުމަށް   

ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ އެއް އަހަރަށް އެއް ފަހަރާ ދެއްކެވެން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ  

 ގޮތުން ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަ

ލުއި ގޮތްތަކެއް    4.4.12.2.3 ފަރާތްތްކަށް  އެއްފަހަރާ ދެއްކެވެން ނެތް  ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ  ސްކީމަށް  ޕެންޝަން 

އިންތިޒާ ދެއްކޭނެ  ބަހާލައިގެން  މަހަށް  މަހުން  އަދަދު  ފައިސާގެ  ދައްކަވަންޖެހޭ  ގޮތުން  މެއް  ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ 

ގާނޫނާއި   ބެހޭ  ކަމަށް. ޕެންޝަނާ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވާ  އޮފީހުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަރާ ޖުރުމަނާ އަރަމުންދާ  

އުސޫލުތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި  އޮތޯރިޓީން  ކަމާއި  އެ  ނޯންނާނެކަން  މަޢާފުކޮށްދެވެން  ޖުރުމަނާ  އެ  ދަށުން  ކުގެ 

ގޮތްތަކެއް   ފަސޭހަ  ލުއި  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ދެއްކުމުގައި  ފީ  ވަރކްޕާމިޓް  ކަމަށް.  ދެއްވާފައިވާ  މަޢުލޫމާތު 



 2021އޭޕްރީލް    19               ވަނަ ބައްދަލުވުން  25ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް

 

 

3 

 

މެދުވެރިކޮށް   ސިސްޓަމް  އެކްސްޕެޓް  ގޮތުން  ފީ   24ހޯދައިދިނުމުގެ  އޮންލައިންކޮށް  އިންތިޒާމު  ގަޑިއިރު  ދެއްކޭނެ   

މަސް ދުވަސް    3ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވާ ކަމަށް. އަދި ކުރިން ދައްކަމުންދިޔަ ފީ ދެއްކޭނެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ  

ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ   ދަތިތައް  ދިމާވަމުންދިޔަ  ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  އޮތްއޮތުމުގެ  ކަނޑައެޅިފައި  ކަމުގައި 

މަހުން ކުރިން    ގޮތުން  އިތުރުން  މީގެ  ކަމަށް.  ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާ  މިހާރު  އިންތިޒާމު  ދެއްކޭނެ  ފީ  މަހަށް 

ނުވާ   ދައްކާފައި  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ފީ  ޕާމިޓް، ވިސާ  ދައްކަންޖެހޭ ވޯކް  ދަށުން  ގަވާއިދުތަކުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ 

ރާރެއް ހުށަހެޅުމުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ވަރކްޕާމިޓް ދެއްކޭނެ  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފީ ދައްކާނެކަމުގެ އިޤު 

އިން    2021ޖުލައި    1އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާ ކަމަށް. މީގެ އިތުރުން ކޯޓާ ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  

ދަތިތަކަ ދިމާވެދާނެ  ފަރާތްތަކަށް  ދޭ  ވަޒީފާ  ވެސް  ދެއްކެވުމުގައި  ފީ  ކޯޓާ  ކަމަށާއި  ކޯޓާފީ  ފެށިގެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ށް 

މެދު   މާފަންނު  ކަމަށް.  ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާ  އިންތިޒާމު  ދެއްކޭނެ  މަހުންމަހަށް  ބަހާލައިގެން  ތެރެއަށް  އަހަރު 

 ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

އިތުރު   ލޯނުތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ!  މުޤައްރިރު  މަސް    6މިހާރު 

އާމްދަނީގެ   އޮޕަރޭޝަން  އެ  ދެއްވައިފިނަމަ  މޮރިޓޯރިއަމެއް  އެކަށީގެންވާނެ    15ދުވަހުގެ  ދިއުން  ދަށަށް  އިންސައްތަ 

އިންސައްތަ އިތުރުވުން    25ޑައުންގްރޭޑްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖެނެރަލް ޕްރޮވިޝަންސް  ކަމަށް. އަދި ޕޯޓްފޯލިއޯ  

މިލިއަން ރުފިޔާ    38މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، ނެޓް ކޭޝް ފްލޯރ    21އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. އަދި ނެޓް ލޮސް  

އިތުރުނު މުއްދަތު  މި  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން  އެކަމަކު  ދެން  ކަމަށް.  ސަރުކާރުގެ  ދަށްވާނެ  މި  މީގެން  ކަމަށްވަންޏާ  ކުރާ 

މި   އެކަމަކު  ކުންފުންޏެއް.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ވަޢުދުތަކުގެ  ސަރުކާރުން  ވެސް  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއަކީ  ކުންފުންޏެއް. 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް ބަލާއިރު    38ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މި ސަރުކާރުން މި މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް  

ރައްޔިތުންހޭ.   ހިންގަންޖެހޭ،  ވަގުތުގައި  މި  ސަރުކާރުހޭ  އެއްކޮޅަކީ  ދެކޮޅު.  ތެރޭގައި  މީގެ  މިއީ  އެބަޖެހޭ  ބަލަން 

އިތުރަށް   ތިމަންނަމެންނަށް  ބުނަނީ  މި  ރައްޔިތުން  އެހެންވީމާ،  ލިބެނީ.  އާމްދަނީއެއް  އެއްޗެއް  އަތުން  ރައްޔިތުން 

އިތުރު   ދޭށޭ  އެހެން  6މުއްދަތު  ދުވަސް.  އިތުރު  މަސް  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެ    6ވީމާ،  މި  ދީގެން  ދުވަސް  މަސް 

ދެން   މެނޭޖްކުރަން.  މިކަން  ގޮތަކަށް  އެހެން  ލޮސްއެއް    38އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  މިހެން  ތިމަންނަމެންނަށް  މިލިއަން، 

. އެހެންވީމާ،  އަންނާނޭ ބުނެ މި ވަގުތު ނުދިނީމައި މިވާ ގޮތަކީ މުޅި އިންޖީނު، އިޤްތިޞާދުގެ އިންޖީނަކީ ރައްޔިތުން

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއެއް ނޯންނާނެ ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއްގައި، ވިޔަފާރިވެރިން ނެތް ތަނެއްގައި.   ހުއްޓުނީމާ  ރައްޔިތުން 
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މި   މީގައި  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީން.  ހޯދަންޖެހޭނީ  ޙައްލެއް  މީގައި  ގޮތަށް    6އެހެންވީމާ،  އެދިފައިވާ  މި  ދުވަސް  މަސް 

އިތުރުކު  މުއްދަތު  އަނެއް  އަނެއްކާ  ދެން  ގޮތަކީ.  އޮތް  ކުރެވެން  މިކަން  އެއީކަން  ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑު  ރަން 

ކޮވިޑު މި  މީރާއަށް    19-ނުކުތާއަކީ  އޮތޯރިޓީއަށް  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އާ 

ތަށް، ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޓެކްސް ދައްކާ  ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުން މިއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ދައްކާ ގޮ

ލިބެން ފަށައިފި.   އޮތީ ފުރުޞަތުތަކެއް ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ރިސޯޓުތަކަށް ވެސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު  ގޮތަށް 

ދައްކަނީ އިދާރީމޭޒުން މިހާރު ޑޮލަރުންތޯ،  ؟ އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުން މުޤައްރިރު އަރިހުން މިހާރު ޑޮލަރުންތޯ 

ޑޮލަރުންތޯ ދައްކަނީމިހާ މިކަމާ  ؟ ރު  ޑީލްކުރުން، އެމް.އެމް.އޭއިން  އެހެންވީމާ، މިހާރު ޑޮލަރު ނުދައްކާ ކަމަށްވަންޏާ 

ބޭރު ފައިސާ މިހާރު   މި ކަމުގައި  ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަދި އެމް.އެމް.އޭއިން 

މަތީގަ ލޯ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށް  ކަނޑައެޅިގެން  މި  އެމް.އެމް.އޭއަށް  ވެސް  ހިންގަމުންދާއިރު  މާކެޓް  ބްލެކް  އި 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅާތީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން މި ކޮމިޓީގައި. އާދެ! އެއީ އަޅުގަނޑު  

ހު މި  އަންނަނީ  މި  މި ބަދަލެއް  އެއްޗެއް  ޖުމްލަކޮށް މި  މިހާރު މުޅި  ދަންނަވަނީ  ރިހާ ކަމެއް ގުޅިގެން. މިހާރު  މި 

ދުއްވަން   މަގު  އެއްކޮޅަށް  ދުއްވަނީ. އެކަމަކު  އަޅުގަނޑު  އެއްކޮޅަށް  މަގެއްގައި  ދުއްވާ  އެއްކޮޅަށް  ކިޔާފައި  ގާނޫނެކޭ 

ދޯ އިނގެންޖެހޭ  ކޮބައިކަން އިބަ  މަޤްޞަދަކީ  ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  ؟ އޮންނަ  ދުއްވަން މި  އެއްކޮޅަށް  ކީއްވެގެންކަން 

ނޑު މި ސާފުކޮށްދެނީ އެއްކޮޅަށް ދުއްވަން މި ޖެހެނީ ކިހިނެއްވެގެންކަން. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަ

އިތުރަށް   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  މިއީ  އިންނައިރުގައި  ވާހަކަދައްކަން  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުގައި 

މި އުނދަގޫވޭ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  ވާހަކަދެއްކީމާ  މިއާއެކު  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފޯކަސްކުރަން.   

އެހީތެރިވުމަށް   ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ދާއިރާގެ  ޓޫރިޒަމް  ކުރެވޭ  އެބަ  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑު 

އޮފް   މިނިސްޓަރ  ޕްރޮގުރާމް  ތަމްރީނު  ތަފާތު  އަމާޒުކޮށްގެން  ތަންތަނަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ޓޫރިޒަމުން  ފަތުރުވެރިންނަށް 

ހިންގަވާކަން.  އެބަ  ވެސް  ކަންކަން  ހުރި  ވެސް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މަސްވެރިކަމާއި  އަދި  ކަމަށް  ހިންގަވާ 

ތަނެއް.   ހިންގަވާ  ޕްރޮގުރާމްތަކެއް  ތަމްރީނު  އެކަހަލަ  ނުފެނޭ  މިހާތަނަކަށް  އަދި  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

އެބަ   ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  މި  މީގައި  އިތުރަށް  އެހެންވީމާ،  މި  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓް  މި  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރޭ. 

ދިރާސާކުރަން ވެސް ވަގުތު ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ. މިހެން ކުއްލިއަކަށް ނިންމާލެވޭނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޫން. މީގެ އަދި  

ހުޅުވުނީ. މި   މި  އަދި  މަޖިލީސް  ފަންތީގެ ވިޔަފާ   2021މިއަދު  މެދު  ކުދި  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ލޯނު  ވަނަ  ރިތަކަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ކެޕިޓަލުން ދޫކުރުމަށް ރޭވިފައިވާކަން ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،    400ދޫކުރުމަށް  

މިލިއަން ރުފިޔާ،    80މިލިއަން ރުފިޔާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް    88މި ގޮތުން މި ފައިސާ ކޮމާސްގެ ދާއިރާއިން  



 2021އޭޕްރީލް    19               ވަނަ ބައްދަލުވުން  25ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް
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މިލިއަން    44، މަޢާފުކުރައްވާތި،  140މިލިއަން ރުފިޔާ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް    72ށް  މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަ

މި ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން    2021ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،   އަހަރު  ވަނަ 

މީގައި   މިހާރު  އިރަކުންތޯ.  ކޮން  ދޫކުރާނީ  މިއީ  ބަލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑު  އެބަ  ވާނެއޭ.  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބުނަނީ  މި 

މައްސަލައަކީ، އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ އެކި   ބޮޑު  މިހާރު އެންމެ  އިރަކުންތޯ.  ބޭނުން ދޫކުރަނީ ކޮން  ސާފުކުރަން 

ގައި  ފަރާތްތަކުން ލޯނުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިގެން ލިބޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭތީވެ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހަދާއިރު 

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މި ފައިސާ ލިބޭނެ މުއްދަތަކީ، ޓައިމްފްރޭމަކީ ކޮބައިކަން. މިސާލަކަށް މީގައި މި  

މިލިއަން ރުފިޔާ    400ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ    2021ބުނާ  

ދޫކުރުމަށް ކެޕިޓަލުން  ދޫކޮށްފިތޯ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން،  ކަމަށް.  ރޭވިފައިވާ  ؟  

އެހެންވީމާ، އެ ދޫކުރެވޭނެ ޓައިމްލައިނަކީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މިސާލަކަށް  ؟ ދޫކުރާނެ ދުވަހަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދޫކޮށްފިތޯ

ބޭނުމެ އެއެއް  ދިނީމަކާ  މަހުގައި  ޑިސެންބަރު  ދިނީމަކާއެއް،  މަހުގައި  މި  ޑިސެންބަރު  ނުކުރެވޭނެ.  ގެ  2021އް 

މި   ހިމަނާފައިވާ  މީގައި  ފައިސާ،  މި  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދޫކުރަންޖެހޭ.  ފައިސާ  އެ    400ބަޖެޓާއެކު 

އަޅުގަނޑަކަށް   ތެރެއަށްވީމަ  ދުވަހު  އަހަރު  މުޅި  ކޮމިޓީން.  އެ  ދޫކޮށްފައިވާތޯ  މިހާރުވަނީ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ޑިސެންބަރު   އޭނައަށް  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  ދިނީމަކާއެއް  ކަމަށް.    2021މަހުގައި  ކުރެވޭނެ  ކަމެއް  އެ  އަހަރު  ވަނަ 

 އެހެންވީމަ، އެ ސާފުކުރަން ބޭނުން. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ބޭނުން...  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ޕޮއިންޓާ    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ތި އަދި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި

 ހަމައަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓްގައި އެ ޑިސްކަސްކުރަން ނުވެސް ދެވޭ ކަންނޭނގެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު 

ސްޓް ހައިސް، ޑައިވިންގް، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ބައި ވެސް  އަދި އަޅުގަނޑު ބޭނުން ލައިވް ބޯޑު އެސޯސިއޭޝަނާއި ގެ

 އެ ވެސް އޮޅުންފިލުވާލަން އިނގޭތޯ އިތުރަށް. އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދެން އަޅުގަނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި  މިލިއަން    400އާދެ! ފަހުން، އާދެ! މިހާރު ދެންމެގައި ތި ފާހަގަކުރީ މި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ލޯނުގައި  

ކޮން   ޑިސްޕަރސްކުރެވިފައިވަނީ  މިހާހިސާބަށް  ހޯދިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެއީ  އޭތި  އަދަދެއްތޯއިން.   .

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފްސީލު ހޯދިދާނެ ކިހާވަރެއް ޑިސްޕާސްކުރެވިއްޖެތޯ މިއަދާ ހަމައަށް.  

 

 ޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މު

ކުރިއަށްގެންދާނަން   މި  އަޅުގަނޑު  އިތުރު    4.12.3.1ދެން  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުދި  އިން. އެންމެ 

ފަންތީގެ   މެދު  އަދި  ކުދި  ބޭންކުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް.  ރޭވިފައިވާ  ތަޢާރުފުކުރުމަށް  ލޯނުތަކެއްގެ  ކުދި 

ލޯނު ތެރެއިން  ލޯނުގެ  ދޫކުރާ  މިންގަނޑުތަކަށް    ވިޔަފާރިތަކަށް  ޝަރުތުތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބޭންކުން  ދޫކުރުމަށް 

ބޭންކުގެ   ދިނުމުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު  އަހަރުގެ    2021ފެތޭ  މި  ކަމަށް. އެގޮތުން  ހިމެނިފައިވާ  ސިޔާސަތުގައި  ގެ 

ކޮލަޓަރެލަ ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  އަދި  ބޭންކުން  ކުއަރޓާގައި  އަދަދަކަށް  ފުރަތަމަ  ވަކި  ނުލާ  ކާ 

ކަމަށް.   ހަމަޖައްސާފައިވާ  ބޭންކުން  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  ތަޢާރުފުކުރުމަށް  ފެސިލިޓީއެއްވަނީ  ނެގުމުގެ  ފައިސާ 

އަދި   ޙައްލުވެ  މައްސަލަ  ނުލިބުމުގެ  ފައިނޭންސިންގް  ސަބަބުން  ކޮލަޓެރަލްގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެފަދަ  އެހެންކަމުން 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެސް ކުދި    2021ސް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދިޔަކަން. މީގެ އިތުރުން  ބޭންކިންގގެ ފައިނޭން

މިލިއަން ރުފިޔާ އެސް.ޓީ.އެފް.ސީއަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް    400އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް  

މިލިއަން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން    88އިރާއިން  ވަނީ ރޭވިފައިވާ ކަމަށް. މި ގޮތުން މި ފައިސާއިން ކޮމާސްގެ ދާ

ދާއިރާއިން    80 މަސްވެރިކަމުގެ  ދާއިރާއިން    72މިލިއަން،  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  އަދި  ރުފިޔާ    44މިލިއަން،  މިލިއަން 

ކަމެއްދީ މި  ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް. ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އިސް

ސްޕޯޓްސް   ވޯޓަރ  އަދި  ޑައިވިންގް  އަދި  ބޯޑުތަކަށާއި  އީވޯ  ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި  ޓަކައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ   ފުޅާކުރުމުގެ  ދާއިރާތައް  މި  ދޫކޮށް  ލޯނު  ސެންޓަރުތަކުގެ  ސަރވިސް  ސަޕޯޓް  ސެންޓަރުފަދަ 

ދާއިރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކަމަށް  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  މުހިންމު  ދާއިރާއަށާއި  މަސްވެރިކަމުގެ  އެއްފަދައިން  އެކޭ 

އަންނަ   ކުރިއަރަމުން  ފަށައިގަން  އަލަށް  ދާއިރާތަކުން  މި  އިސްކަމެއްދީ  ދާއިރާއަށް  ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ދާއިރާއަށާއި 

ޒުވާނުންނަ ގޮތުން ލޯނު ދޫކުރުމުގެ  ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މުހިންމުކަން. މި  ށާއި އަންހެނުންނަށާއި ޚާއްޞަ  ވިޔަފާރިތަކަށް 

މުހިންމު  އިސްކަންދިނުން  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެކި   އެހީއަށް  ސަރުކާރުގެ  އެއާއެކު  ހަމަ  އަދި  ކަމަށް. 

އޮފް   މިނިސްޓަރ  އިތުރުން  މީގެ  ކަމަށް.  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ސްކީމްތައް  ލޯނު  އެކި  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާއި 

ންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުދި އަދި މެދު  ފިޝަރީސް މެރިން ރިސޯސަސް އެ
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ބަޖެޓުގައި   މިނިސްޓްރީގެ  އެ  މަޝްރޫޢުތައް  ލޯނުތަކުގެ  ތަފާތު  އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ 

 އިތުރު ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްތައް އަދި  ހިމަނާފައިވާކަން. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި

ސަރުކާރުން   ދިނުމަށް  ލޯނު  ގޮންޖެހުންތައް. ވިޔަފާރިތަކަށް  ދިމާވެފައިވާ  ސަބަބުން  ލުއިތަކުގެ  އެހެނިގެން  ދެވިފައިވާ 

ދައުލަތުގެ   ކަމަށް  ތާށިކަން  ފުލޯރގެ  ކޭޝް  ބަޖެޓާއި  ގޮންޖެހުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް  އެކަމަށް  ނަމަވެސް  ބޭނުންވި 

މްދަނީއަށް އައި ގޮންޖެހުމާއި ފައިނޭންސިންގގައި ހުރި އެކި ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ކޭޝް ފުލޯރ މެނޭޖްކުރުމަށް  އާ

ވެސް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް. އެހެންކަމުން ޚަރަދު އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަކީ ބަޖެޓަށާއި ކޭޝް ފުލޯރއަށް  

މެދަ އަދި  ކުދި  ކަމަށް.  ކަމެއް  ވިތިވެދާނެ  މުއްދަތު  ދު  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  އަދި  ލޯނު  ދޫކޮށްފައިވާ  ޔަފާރިތަކަށް 

މެދުފަންތީގެ   އަދި  ކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމަށް.  ކުރިމަތިވާނެ  ގޮންޖެހުންތަކާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އިތުރުކޮށްފިނަމަ 

އިންސްޓޯ ދައްކަންޖެހޭ  ދައްކަންޖެހޭއިރު  ފައިސާ  ހަމަވެ  މުއްދަތު  މޮރިޓޯރިއަމް  އަދަދު  ވިޔަފާރިތަކަށް  ލްމެންޓްގެ 

ޕަރފޯމް   ލޯނުތައް  ކުރިމަތިލާންޖެހި  ދަތިތަކާއި  މުސްތަޤުބަލުގައި  ކުރުމަށް  ސަރވިސް  ލޯނު  ދިއުމުން  ބޮޑުވެގެން 

 ވަނަ އަހަރު..  2020ނުކުރެވިގެން ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑެޕިއުޓީ މުޤައްރިރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން އެދެން.  

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ އަހަރު ޑެޓް މޮރިޓޯރިއަމް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކިންގ ސެކްޓަރއަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް    2020

ކަ ފަށާފައިވާ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ފެންނަން  އަސަރު  ކޮށްފައިވާ  ބޭންކުތަކުން  އެއަހަރު  އަދި  އަހަރު    2021މަށް.  ވަނަ 

ބިރު   ކުރިމަތިވުމުގެ  ގޮންޖެހުންތަކާއި  އިތުރު  ބޭންކްތަކުން  ދިނުމުން  މޮރިޓޯރިއަމެއް  މިފަދަ  އަހަރެއް  އިތުރު  ކަމުން 

މޮރިޓޯރިއަމަށް މިވަގުތު ފުރުޞަތުތަކެ އަދި  ކަމަށް  ބޭނކްގެ އިކިއުޑިޓީއަށް އަސަރުކޮށް  އެބައޮތް  އް ހުޅުވާލައިފިނަމަ 

ކޮވިޑް އަދި  ކަމަށް.  އެކަށީގެންވާ  ކުރިމަތިވުން  ދަތިތަކާ  ދޫކުރުމަށް  ލޯނުތައް  ދީފައިވާ    19-އިތުރު  ގުޅިގެން  އާ 

ދިނުމަށް ބޭންކްތަކުން  ލޯނުތަކަކީ ބޭންކްތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ވެފައި އިތުރު ލުއިތަކެއް 

ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ހުރި ހުރަސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް.    2021އެއީ  

ވެސް   ބޭންކްތަކަށް  ހުރުމުން  ވަންދެން  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  މޮރިޓޯރިއަމްގައި  ލޯނުތައް  ދެވިފައިވާ  މިހާރު  އަދި 

ދިމާ ދަތިކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް އިތުރު  ކޭޝްފްލޯގެ  ކަމަށް. އެސް.ޓީ.އެފް.ސީން  ކަމެއް    6ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ 



 2021އޭޕްރީލް    19               ވަނަ ބައްދަލުވުން  25ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް
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އިންސައްތަ ދަށަށް ދިއުން އެކަށީގެންވާ    15މަސް ދުވަހުގެ މޮރިޓޯރިއަމެއް ދެއްވައިފިނަމަ އެ އޮޕަރޭޝަންގެ އާމްދަނީ  

ސަބަބުން ކުރަންޖެހުމުގެ  ޑައުންގްރޭޑް  ޕޯޓްފޯލިއޯ  އަދި  ޕްރޮވިޝަން  ކަމަށް.  ޖެނެރަލް  އިންސައްތައަށް    25 

  38މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ ނެޓް ކޭޝް ފްލޯރ   21އިތުރުވެގެން ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. އަދި ނެޓް ލޮސް 

ޕްރޮފިޓް  ބިޒްނަސް  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން  އިންލެންޑް  ކަމަށް. މޯލްޑިވްސް  އެކަށީގެންވާ  ދަށްވުން  ރުފިޔާއަށް    މިލިއަން 

ޓެކްސް   ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ދިމާވެފައިނުވާ  މައްސަލަ  ކޭޝްފްލޯގެ  ގުޅިގެން  ލުއިތަކާ  ދެވިފައިވާ  ދެއްކުމަށް  ޓެކްސް 

ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފައިސާ ދައްކާ   ގަވާއިދުން  ލުއި ކުރެވިފައިވާތީވެ އާއްމުކޮށް  ދެއްކުން ފަސްކުރުމާއި، އަދި ޖުރުމަނާ 

ހުށަހަޅާ ފައިސާ ނުދެއްކުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން    ފަރާތްތަކުން ވެސް ސުންގަޑިއަށް ބަޔާން 

އަންދާޒާކުރެވޭ ވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމްޕްލެއިންސް ލެވެލް ދަށްވެގެންދާ ކަމަށް. އަދި  

ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެއްކިބާވުމަށް  ދެއްކުމުން  ޓެކްސް  ބޭނުންކޮށްފާނެ  މިއީ  ނަހަމަގޮތުގައި   

ފައިސާ   ޕެންޝަން  ބަހާލައިގެން،  ފައިސާއާ  ޕެންޝަނާއި  ކަމަށް.  އެކަށީގެންވާ  ދިއުން  ވެގެން  ފުރުޞަތަކަށް 

ފަރާތްތަކަށް   ނުވާ  ދެއްކިފައި  ފައިސާ  އެންމެހައި  ދައްކަވަންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި  ދެވިފައިވާ  ދެއްކުމަށް  ބަހާލައިގެން 

ރުމުން ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޖަމާވުން ލަސްވެގެންދާ ކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބުން އެ ފައިސާ  މުއްދަތު އިތުރުކު

ވިޔަފާރިތައް   މެދު  އަދި  ކުދި  ކަމަށް.  ލަސްވެގެންދާ  ލިބުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ފައިދާ  އޭގެ  އިންވެސްޓްކޮށްގެން 

 އަމް. ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ އިތުރު ކަންތައްތައް. މޮރިޓޯރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަހާއިރު އެބައިން މިތަނުގައި އެހެން ކޮމިޓީއެއް ވެސް އިނގޭތޯ. ރިޕޯޓުގައި ދެން ބާކީ އިން ދެތިން ޕޮއިންޓެއް.    12

 ބައިތައް ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.  

 

 ކެވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއް

ވިޔަފާރިތައް   މުއްދަތަށް  ދިގު  އިތުރުވެ  މިންވަރު  ދަރަނީގެ  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ސަބަބުން  ލޯނުގެ  އިތުރު  މޮރިޓޯރިއަމާއި 

ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް. އެހެންކަމުން އިތުރު މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުމަކީ  

ވަރާއި ލެވަރޭޖް މިންވަރު އިތުރަށް ދުރު ރާސްތާއަށް ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު  ވިޔަފާރީގެ ދަރަނީގެ މިން

ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކުދި އަދި މެދު ވިޔަފާރި ދަރަނީގެ މިންވަރު އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރިތައް  

ތައް ފަންނީ ގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި



 2021އޭޕްރީލް    19               ވަނަ ބައްދަލުވުން  25ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް
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ގޮތްތަކާއި   ހީނަރުކަމުގެ އަރައިގަނެވޭނެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކުރުމާއި  ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. މިގޮތުން ލޯނުތައް ރީޝެޑިއުލް 

ށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ  އަދި ދިގު މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކަށް ވިޔަފާރިތައް އަހުލުވެރި ކުރުމަ

ގެންދެވޭނެ   ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނި  ހުޅުވާލާއިރު  އިތުރަށް  ފުރުޞަތުތައް  ލޯނުގެ  އަދި  މުހިންމުކަން. 

ވިޔަފާރިތަކެއް ކަނޑައަޅައި ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ މުހިންމުކަން. އެއީ ލޯނު ދޫކުރެވޭ  

ކުރުމަށް  ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް  ބަލައި  ކައިރިން  މިންވަރު  ލެވަރޭޖް  މިންވަރާއި  ދަރަނީގެ  އިތުރުވާ  ތަކުގެ 

މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއަރުވާ މާކެޓް އެކްސެސް  

ސިނާޢަތްތަ  ތަފާތު  ބަރޯސާނުވެ  ސިނާޢަތު  އެއް  ރާއްޖޭގެ  ހޯދުމާއި،  ކުރިއަރުވާ  އުފެއްދުންތެރިކަން  ދިވެހިންގެ  އް 

އެތެރޭގެ އަދި ބޭރުގެ މާކެޓްތަކަށް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން މުހިންމު ކަމަށް. އަދި  

އެހީތެރިކަ ފަންނީ  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  ވިޔަފާރިތަކުގެ  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  އިތުރުން  ދިނުމަށް  މީގެ  ން 

މަސައްކަތް   ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފަސޭހައިން  ވިޔަފާރިތަކުން  ފެސިލިޓީސް ގާއިމުކޮށް އަދި މިފަދަ  އިންކިއުބޭޝަން 

އަދި   ކުދި  ދާއިރާގެ  މުހިންމުކަން. ޓޫރިޒަމް  ގާއިމުކުރުން  މެދުވެރިކޮށް  ކޯވޯރކް ސްޕޭސް  މާހައުލެއް  އޮފީސް  ކުރާނެ 

ވިޔަފާރިތަކަށް  ތަފާތު    މެދުފަންތީގެ  އަމާޒުކޮށްގެން  ތަންތަނަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ފަތުރުވެރިންނަށް  އަދި  އެހީތެރިވުމަށް 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ   މަސްވެރިކަމާއި  އަދި  ކަމަށް.  ހިންގަވާ  ޓޫރިޒަމުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީނު 

ތަ ތަފާތު  އެހީތެރިވުމަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  އޮފް  ދާއިރާގެ  މިނިސްޓްރީ  ޕްރޮގްރާމްތައް  މްރީނު 

އަދި   ކަމާއި  ހިންގަވާ  އެގްރިކަލްޗަރއިން  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިންގ  ބަޖެޓުގައި    2021ފިޝަރީޒް  އަހަރު  ވަނަ 

 މިފަދަ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް. ދެން އޮތީ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ. ދެން އޮތީ ކޮމިޓީގެ މިއަށް  

މި   މިއަދު  އެޖެންޑާކުރާނަން  އަޅުގަނޑު  މާދަމާ  އެހެންވީމާ،  ނިންމުން.  ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ބަޙުސްކޮށްފައި 

ށްގައި ނިންމުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން  ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަ

 މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

_____________________ 
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