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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.   41`  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ަގއި މި އޮތީ، ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން )އެފް.ޑީ.ސީ(ން ޖޭ.އެްމސް ޕްރޮޖެކްޓްސް އިންޑިާއ    1މިއަދު އެޖެންޑާ  

މަޖެހިފައިވާ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީަގއި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކޮށްެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ހަ

ކުރިއަށް    2000 ހަވާލުކޮށްެގން  ލިމިޓެޑާ  އިންޑިއާ  އެމް.ބީ.ސީ  މަޝްރޫޢުާއއި،  ޔުނިޓުެގ  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް 

ހަމަޖެހިފައިވާ   އެޅުމަށް  ފިޔަވަހީަގއި  ދެވަނަ  ހުޅުމާލެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހައުސިންގ ސޯޝަލް  2000ެގންދިއުމަށް   

ޔުނިޓުެގ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ެއކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ )ެއްގޒިމް 

ދެމެދު   ސަރުކާރުން 2021ސެޕްޓެންބަރު    23އިންޑިއާ(އާ  ދިވެހި  އެއްބަސްުވމަށް  ލޯން  ދެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ަގއި 

ެގރެންޓީެގ   އެ  ދީފައިވާތީ،  އެފް.ޑީ.ސީން ެގރެންޓީ  ބޭނުން.  ެގރެންޓީެގ  ހިއްސާކުރުން.  މެންބަރުންނާ  މަޢުލޫމާތު 

ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޒައިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ެގންދިއުމަށް  ޙަވާލުކޮށްެގން ކުރިއަށް  ލިމިޓެޑާ  އެމް.ބީ.ސީ.ސީ އިންޑިއާ 

ޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ހަުއސިންގ ޔުނިޓްސް ިއން ހުޅުމާލެ ފޭސް ޓޫ ޕްރޮ   2000އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް  

އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ބެންކުން ނެުގމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނަށް ދެވޭ ެގރެންޓީ. ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު ޖުމުލަ އަދަދު.  

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ލޯނުަގއި ސޮއިކޮށްފައިާވ    11.5މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ެގރެންޓީ ކުރެވޭ އަދަދު:    130

ެއގްޒިްމ  2021ސެޕްޓެންބަރު    23:  ތާރީޚު އިންޑިާއ،  އޮފް  ބޭންކް  އިމްޕޯޓްސް  އެކްސްޕޯޓް  ފަރާތް:  ެގރެންޓީދެވޭ   .

ބޭންކް އިންޑިާއ. ެގރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ފަރާތް: ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން، )އެފް.ޑީ.ސީ(. ލޯނު ެގރެންޓީ ކުރުމަށް 

( ލިބިފައިވާ...  ފިނޭންސްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ުގޅޭ  އެދި  ލޯނާ  ދީފައިވާ  ެގރެންޓީ  ދެން،  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  2.5އަހަރު، ްގރޭސް ޕީރިައޑް    15ިމލިއަން، މެޗުއަރިޓީ    110.5މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ލޯނުެގ ޖުމުލަ އަދަދަކީ:  

ރޭޓު   އިންޓަރެސްޓް  %  6އަހަރު،  ޕްލަސް  ލައިބަލް  ޚަރަދު. 3.25މަހުެގ  އެހެނިހެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   . 

% ލޯނުެގ  ފީ:  % 0.5މެނޭޖުމަންޓް  ފީ:  ކޮމިޓްމަންޓް   ،0.5% ޕްރީމިައމް  އެން.އީ.ައއި.އޭ  މެނޭޖުމަންޓް 3.   ،

% ޚަރަދު:  0.5ފީ:  ޖުމުލަ  އަންދާޒާކުރެވޭ  ކަމަށް  ހިނާގނެ  ޮގތުަގއި  އިންޓަރެސްޓްެގ  އެމެރިކާ    36.2.  މިލިއަން 

ޮގތުަގއި ހިނާގނެ ކަމަށް އަންދާޒާ  ފީެގ  ޚަރަދު:  ޑޮލަރު. އެހެނިހެން  ޖުމުލަ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު.   6.3ކުރެވޭ 

ޚަރަދު:   ޖުމުލަ  އަންދާޒާކުރެވޭ  ކަމަށް  ހިނާގނެ  ލޯނު    153.0ލޯނު ސަރވިސްކުރުމަށް  ޑޮލަރު.  އެމެރިކާ  މިލިައން 

ރެންޓީ  . އެހެންވީމާ، މިީއ ފުރަތަމަ ލޯނުެގ ަމޢުލޫމާތު. ދެން، ެގ2036އަނބުރާ ދައްކާ ނިމޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަހަރު  

ދީފައިވާ ދެވަނަ ލޯނުެގ މަޢުލުމާތަކީ، އެފް.ޑީ.ސީން ޖޭ.އެމް.ސީއާ ޙަވާލުކޮށްެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  
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އޮފް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޓޫ   2000ޑިޒައިން  ފޭސް  ހުޅުމާލެ  ޔުނިޓްސްއިން  ހައުސިންގ 

އެ ކުރުމަށް  ފައިނޭންސް  ެގރެންޓީ. ޕްރޮޖެކްޓަށް  ދެވޭ  ލޯނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެުގމަށް  ބޭންކުން  އިމްޕޯޓު  ކްސްޕޯޓު 

އަދަދު:   ކުރެވޭ  ތާރީޚް:    116.45ެގރެންޓީ  އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ލޯނުަގއި ސޮިއކޮށްފަިއވާ  ސެޕްޓެންބަރު    23މިލިއަން 

ކޮށްދޭ ފަރާތް: ފަހި ދިރިއުޅުން    . ެގރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބެންކް އޮފް އިންޑިއާ. ެގރެންޓ2021ީ

މަޢުލޫމާތު ުގޅޭ  ލޯނާ  )އެފް.ޑީ.ސީ(.  ޕީރިއަޑް    15މެޗުއަރިޓީ  ؛ ކޯޕަރޭޝަންސް  ެގރޭސް  އަހަރު،   3.5އަހަރު، 

ރޭޓް   %  6އިންޓަރެސްޓް  ޕްލަސް  ލައިބަލް  ލޯނުެގ %3.5މަހުެގ  ފީ:  މެނޭޖުމަންޓް  ޚަރަދު:  އެހެނިހެން   ،0.5  .

ފީ: % ިއނ0.5ްކޮމިޓްމަންޓް  ޚަރަދު:  .  ޖުމުލަ  އަންދާޒާކުރެވޭ  ހިނާގނެކަމަށް  ޮގތުަގއި  މިލިއަން    38.6ޓްރެސްޓްެގ 

މިލިއަން އެމެރިކާ    7.05އެމެރިކާ ޑޮލަރު. އެހެނިހެން ފީެގ ޮގތުަގއި ހިނާގނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޖުމުލަ ޚަރަދު:  

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ލޯނު  162.1؛ ޑޮލަރު. ލޯނު ސަރވިސްކުރުމަށް ހިނާގނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމުލަ ޚަރަދު

އަހަރު:   ބެލެވޭ  ކަމަށް  ނިމޭނެ  ދައްކާ  ހިއްސާކުރީ. 2036އަނބުރާ  މި  މަޢުލޫމާތު  ލޯނުެގ  ދެ  މި  އެހެންވީމާ،   .

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި އެޖެންޑާ ައއިޓަމާ ުގޅޭޮގތުން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ަމރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. މެން

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެ މަޢުލޫމާތެއް އެބަ އޮތް. އެއް މަޢުލޫމާތަކީ، ފުރަތަމަ މި އިންނަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރަން 

ެއީއ  85އަށް ވަނީ އެބަޖެހޭ ސާފުކޮށްލަން. %85މިލިއަން ޑޮލަރު އެއީ ކިހިނެއްތޯ %  11އޭ.    85ޖުމުލަ އަދަދުެގ %

އެއީ،    11 ނޫން.  ޑޮލަރެއް  އަދި  މިލިއަން  110މިލިއަން  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ޑޮލަރު  ކަމަށް    130  ޑޮލަރު  މިލިއަން 

ބޭންކް  އިންޓަ  ނުކުތާއަކީ،  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ދެވަނައަށް  ނުކުތާއަކީ.  ފާހަަގކުރެވުނު  އެއީ  ދެން،  ވިޔަސް. 

މެްއ މަދުވީ ކަމަށް ވީމާ... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ ެއއް ސުމެއް މަދުވީ، އެހެންވީމާ، ެއއް ސު  3.25ރޭޓަށް ވުރެ %

ބަލާފައި އެކަން އިޞްލާޙުކުރަންވާނެތާ. މިހާރު ރަނަގޅު ޯއކޭ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ކުށެއް. އެހެންވީމާ ދެން، އެ ކުށް  

އަކީ ތަންކޮޅެްއ މަތީ 3.25ދެން، މި ލައިބަލް ޕްލަސް  ؟ އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭނެތާ ކޮންމެޮގތެއް ިވޔަސް އެހެންނޫންތޯ

ޮގތުަގ އެހީެގ  ފާހަަގކޮށްލީ. %އަދަދެއް  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެއީ  ބަލާއިރު.  ލޯނަކަށް  ނަާގ  އެހެނެއް.  4.5އި  ނުވާނެ   ،

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ެއއީ، ކިހާވަރެއްތޯ ބަލާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ލައިބޯ އިނީ ކިހާވަރެއްތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާނ 

ފާ އަޅުަގނޑަށް  ދެވަނައަށް  ނެތް.  މައްސަލައެއް  ދެން  % އޯކޭ،  މި  މިވަނީ  ިމ   15ހަަގ  ކޮންތާކުންތޯ  މީހުން  ެއ 

ކުރަނީ ހުރީ ؟ ކުންފުނިން؟ ފައިނޭންސް  ތެރެއިންތޯ؟ ފައިސާ  ެއވެސް  ؟ )ބަޖެޓް  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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ބަލަންޖެހޭނެއެއްނު. ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް  

 ނުނީމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ކުށެއް ފެ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  ދާނަން.  ދޭކަށް  ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  މަނަދޫ  2އެހެންވީމާ،  އޮތީ،  މި  ަގއި 

ހުށަހަޅު ހާރޫން  އަޙުމަދު  މެންބަރު  ބޮޑު  ދާއިރާެގ  ފައިސާެގ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިތަކުން  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އްވާފަިއވާ 

ބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމަށް ވަންނަމުން ނުދާކަން ފާހަަގކުރެވޭތީ، ެއ ކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް  

މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ ސެކްރެޓޭރިެއޓުން ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމަށް ޮގވާލާ ހުށަހަޅާ ަގރާރު. ދެން،  

އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  އެކުލަވާލާފައި  މި  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ބައްދަލުވުމުެގ  ދެ  ބައްދަލުވީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމާ،   ބައްލަވާލަން.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓު  މި  އެރުވިން  ފުރުޞަތު  ވެސް  ކުރީދުވަހު  އަޅުަގނޑު 

ން ކުރެވިފައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭޮގތުން ފުރަތަމަ ބަޔަކުން އަޅުަގނޑު ެއކަ

މަޢުލޫމާތަށް  ދީފައިވާ  އެމް.އެމް.އޭިއން  ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދާން.  ކުރިއަށް  ބަޔަކުން 

ކޮިވޑު ފަތުރުވެރިކަމުެގ19-ބަލާއިރު،  ުގޅިެގން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ  ސަބަބުން  ހީނަރުކަމުެގ  އައިސްފަިއވާ  ސިނާޢަތަށް   

އާންމު  ސަބަބުން  މީެގ  ދަށްވެފަިއވާކަމަށާިއ،  ބޮޑުތަނުން  އަދަދު  ބޭރުފައިސާެގ  ވަންނަމުންދާ  އިޤުތިޞާދަށް 

ދަތި އަދި މި  ކަމަށާއި  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ދަތިތަކާ  ލިބުމުަގއި  ޑޮލަރު  ވިޔަފާރިތަކަށް  ޙައްލުކުރުމަށް  ފަރުދުންނާއި  ތައް 

ޓަކައި   އިތުރުކުރުމަށް  މިންވަރު  ލިބޭ  ޑޮލަރު  މެދުެވރިކޮށް  ބެންކުތައް  ވިޔަފާރި  ވަނީ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ޓަކައި 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ކަމަށާއި، އެ ޮގތުން ައޅާފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެމް.އެްމ.އޭެގ ފޮރިން ެއކްސްޗޭންޖް  

ދަށުން ފައިސާ    ސިޔާސަތުެގ  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަރުދުންނާއި  ާއންމު  މެދުވެރިކޮށް  ބެންކުތައް  ވިޔަފާރި 

ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި އިތުރުކޮށްފަިއވާކަާމއި، ެއ އިތުރުކޮށްފަިއވާ އަދަދު    2021ައދި    2020ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު  

ރުކޮށްދިނުމަށް. ވިޔަފާރި ބެންކުތަކަށް ދިމާވެފައިާވ  ޚާއްޞަކޮށްފަިއވަނީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ފޯ

ރިޒަރވް  މިނިމަމް  ފައިސާެގ  ބޭރު  ޮގތުން  ހޯދައިދިނުމުެގ  ޙައްލެއް  ދަތިތަކަށް  ލިކުއިޑީޓީ  ބޭރުފައިސާެގ 

ލުޔެްއ   އިތުރު  ލިކުއިޑިޓީެގ  ބޭރުފައިސާ  ބެންކުތަކަށް  ވިޔަފާރި  އަދި  ކަމަށާއި  ދަށްކޮށްފަިއވާ  ރިކުއަޔަރމަންޓް 

ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓުަގއި  ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ިވޔަފާރި ބެންކުތަކުެގ    2020އިދިނުމުެގ ޮގތުން އެމް.ެއމް.އޭއިން  ހޯދަ
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އިންޑިއާ  އޮފް  ބޭންކް  ރިޒަރްވ  އެމް.އެމް.އޭާއއި  ބޭންކު،  ރިޒަރވް  އެމް.އެމް.އޭ  ކަމަށް.  އިންވެސްޓުކޮށްފަިއވާ 

ކަ  400ދެމެދުވެފައިވާ   ޑޮލަރު  ޔޫ.އެސް  ދަށުން  މިލިއަން  އެއްބަސްވުމުެގ  ސުވެޕް  އަހަރުެގ    2020ރަންސީ  ވަނަ 

  150މިލިައން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ވަނީ އެކީ ނަާގފަިއވާ ކަމަށާއި އަދި ިމ އަދަދުެގ ތެރެއިން    400ތެރޭަގއި ޖުމުލަ  

މް.އޭ ާއިއ  ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހު އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް. އެމް.އެ  2021މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ވަނީ  

  28.9މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ުގޅިެގން އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު ރެޕިޑް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީެގ ދަށުން  

ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް ަމހުަގއި ހޯދާފަިއވާކަން އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް    2020މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު  

އިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އިތުރުން، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ބޭރު ފައިސާ، ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭރު ފަ

ބޭރު ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ބޭރު ފައިސާ އެމް.އެމް.އޭެގ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު އިންޓަރވެންޝަން ސިޔާސަތުެގ  

ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ބޭރު ފައިސާ ބާޒާރުން    ދަށުން ވިޔަފާރި ބޭންކުތައް ެމދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، މީެގ

އާންމު ފަރުދުންނާއި ިވޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ލިބުުމަގއި ދިާމެވފައިވާ ހީނަރުކަން ކުޑަވެ، ޑޮލަރުެގ ައުގ ހިފެހެއްޓުމަށް  

ތަނު އޮތް  ކުރިއަށް  މީގެއިތުރުން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަށް.  ަމުގފަހިެވެގންދާނެ  މިންވަރަކަށް  ަގއި  ކޮންމެވެސް 

ބޭންކިންގ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށާއި އަދި  

ރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން އެއިރެްއަގއި ކަނޑަެއޅިފައިވާ އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓުަގިއ ބޭރު ފައިސާ ލިބޭނެކަން 

އެމް.އެމް ފައިސާެގ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ބޭރު  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެއޮގތުން  އަދި  ކަމާއި  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތްތަކެއް  .ޭއިއން 

ކަމަށް.   މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  އެމް.އެމް.ޭއއިން  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  ެގންނަންޖެހޭ  އޮނިަގނޑަށް  ާގނޫނީ 

އެކް ކަނޑަައޅާފައިވާ  ެއއިރެއްަގއި އެމް.އެމް.އޭއިން  ލިބޭނެކަން )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭރު ފައިސާ  ސްޗޭންޖު ރޭޓުަގިއ 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގެގ ނިޒާމު ތެރެައށް ބޭރު ފައިސާ ވަންނަ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި  

ން ރާއްޖޭެގ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ އެްމ.އެމް.ޭއއިން ކުރައްވަމުންދާ ކަމާއި އަދި މި ކަންތައްތަްއ ތަންފީޛުކުރެްއވުމު

ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން  އިމްޕޯޓުކުރުމަށާިއ،  އިތުރުވެ  މިންވަރު  ލިބޭ  ފައިސާ  ބޭރު  ތެރެިއން  ނިޒާމުެގ  ބޭންކިންގެގ 

ތެރެއިން   ބޭންކިންގ ނިޒާމުެގ  ބޭރު ފައިސާ ރާއްޖޭެގ  ބޭނުންވާ  ބޭރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ރާއްޖެއިން 

މަުގފަހި ދިއުމަށް  ވިޔަފާރިތަްއ ހަމަޖެހިެގން  ަގނެވިއްކުުމެގ  ފައިސާ  ބޭރު  އިތުރުން  ީމެގ  ކަމަށް.  ވެެގންދާނެ 

ޗޭންޖަރ  މަނީ  ެގނެސް،  ބަދަލުތަކެއް  ހަމަތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ދިނުމުަގއި  ލައިސެންސް 

އި ކަންކަން  ސުޕަަވއިޒުކުރުުމެގ  ރެގިއުލޭޓުކޮށް  ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ  އެ ލައިސެންސް  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ތުރަށް 

އެޅިދާނެ   ކުޑަކުރުމަށް  ައުގ  ޑޮލަރުެގ  ސަބަބާއި  ކުޑަނުކުރެވޭ  އަުގ  ޑޮލަރުެގ  ކަމަށް.  ނިންމާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން 

ހިްއސާކުރަނީ   އިންސައްތައިން  ބޮޑު  އާމްދަނީ  ފައިސާެގ  ބޭރު  ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތަފުސީލު.  ފިޔަވަޅުތަކުެގ 
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ވަނަ    2020ެގ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތް  19-ތުން ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވެފައި، ކޮވިޑު ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަ

އަހަރުެގ ތެރޭ މަޑުޖެހިފައި ޮއތުމުެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދަށް ވަންނަމުންދާ ބޭރު ފައިސާެގ މިންވަރު ވަރަށް  

ފައިސާެގ ބާޒާރުން ޑޮލަރު ލިބުން ދަތިވެ ބޮޑު އަުގަގއި  ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައި ވާކަން. މީެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ބޭރު  

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ެއއިރެްއަގއި  އެމް.އެމް.ޭއއިން  މާރުކުރުމުަގއި  ފައިސާ  ބޭރުެގ  އަދި  މާރުކުރަމުންދާކަން.  ޑޮލަރު 

ޓަ ޔަޤީންކުރުމަށް  ލިބޭނެކަން  ފައިސާ  ބޭރު  ިވޔަފާރިތަކަށް  ފަރުދުންނާއި  އާންމު  ރޭޓުަގއި  ބޭރު އެކްސްޗޭންޖު  ކަިއ 

ކުރަމުންދާކަން.   މަސައްކަތް  އެމް.އެމް.އޭއިން  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  ެގންނަންޖެހޭ  އޮނިަގނޑަށް  ާގނޫނީ  ފައިސާެގ 

ސިސްޓަމަށް  ފައިނޭންޝަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަެއއް  ބޮޑު  ފައިސާެގ  ލިބޭ  ިވޔަފާރިތަކުން  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ހަދާ ބުކިންގތަކުެގ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ވަންނަމުން ނުދާ ސަބަބާއި، ދިވެހިރާ

ބަރޯސާާވ   ޒަމާނުްއސުރެ އިމްޕޯޓަށް  ޖަމާކުރެިވެގންދާ މައިަގނޑު ސަބަބަކުތައް: ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ބޭންކުތަކަށް  ބޭރުެގ 

ބޭނުންކުރާ ދިރިއުޅުމުަގއި  އާންމު  ދިވެހިރަްއޔިތުން  ރާއްޖެއަށް    ޤައުމަކަށްވެފައި،  އިމްޕޯޓުކޮށްެގން  ތަކެއްޗަކީ  ިގނަ 

ފަިއސާެގ   ބޭރު  ޑިމާންޑު  އޮންނަ  ފައިސާއަށް  ބޭރު  އިޤުތިޞާދުަގއި  ރާއްޖޭެގ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާިއ،  މުދާ  ެގންނަ 

އް  ސަޕްލައިއަށްވުރެ އަބަދުވެސް މަތިކަމަށާއި، މީެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދަށް ވަންނަ ބޭރު ފައިސާެގ ބޮޑުބައެ

ބޭރުވެެގންދާކަން.   ނިޒާމުން  މާލީ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތުަގިއ  ޕޭމަންޓްސްެގ  އެހެނިހެން  އަދި  ޚަރަދަށާއި  ރާއްޖޭެގ  އިމްޕޯޓު 

ދާއިރާެގ   އެ  ކަމަށްވާއިރު،  ސިނާޢަތް  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ސިނާޢަތަކީ  މައިަގނޑު  ލިބޭ  ފައިސާ  ބޭރު  އިޤުތިޞާދަށް 

ވިޔަފާރިތަކަކީ ެވސް ިގނަ މުދާ އަމިއްލަ ޮގތުން އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކެްއ  ވިޔަފާރިތަކަކީ، ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ރިޒޯޓު  

ކަމާއި އަދި އިމްޕޯޓު ޚަރަދުެގ އިތުރުން، ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުެގ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ބޭރު ފައިސާެގ އާމްދަނީން 

ބޭނުން ދެއްކުމަށް  ޕޭމަންޓުތައް  އެހެނިހެން  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ބޭރުެގ  މީެގއިތުރުން  ކުރާކަން. 

ޚަރަދު  ހިންުގމުެގ  އަދި  މަޝްރޫޢުތަކަކަށާއި  ތަރައްޤީެގ  ފަރާތްތަކުން  ފަތުރުވެރި  ިގނަ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ސިނާޢަތުަގއި 

ެގ  ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން ލޯނު އަދި ފައިނޭންސިންގ ހޯދާ ކަމަށާއި، މިކަމުެގ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމު

ސިނާޢަތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ިވޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ބޮޑު ބައެއް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި އިންޓަރެސްޓެްއ  

ޮގތުަގއި ރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމުން ބޭރުވެެގންދާކަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމަކީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ މާލީ  

ރިއަރާ ތަރައްޤީވެފައިވާ ނިޒާމަކަށް ނުވާތީ، ރާއްޖޭެގ މާލީ ނިޒާމުަގއި އިންވެސްޓުކުރާނެ  ނިޒާމާ އަޅާބަލާއިރު އެހާ ކު

ނިޒާުމަގއި   މާލީ  ރާއްޖޭެގ  ސަބަބުން  މިކަުމެގ  މަދުކަމަށާއި،  ޕްރޮޑަކްޓްސް  ފަިއނޭންޝަލް  ިގނަ  ބާވަތްތަކުެގ  އެކި 

ިވޔަފާރި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަދުވެ،  ފުރުޞަތުތައް  ފަހި  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  އިންވެސްޓުކުރާނެ  ޚާްއޞަކޮށް  ތަކުން 

ބޭރުަގިއ   ރާއްޖެއިން  ބަެއްއ  ބޮޑު  ފައިދާ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިތަކުން  ފަރާތް  ޙަރަކާތްތެރިާވ  ސިނާޢަތުަގއި 
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ފައިނޭންޝަލް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފައިސާ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިތަކުން  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިންވެސްޓުކުރެިވެގންދާކަން. 

ށް ޓަކަިއ ބޭރު ފައިސާ ބާޒާރުެގ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ސިސްޓަމަށް ެގނައުމަ

ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  ނިޒާމު  މާލީ  އިތުރުން  މީެގ  ކަމަށާއި،  ކުރަމުންދާ  ެއމް.އެމް.އޭއިން  މަސައްކަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ 

އިންވެސްޓުކުރުމު ނިޒާމުަގއި  މާލީ  ރާއްޖޭެގ  ބޭނުމުަގއި  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ހުޅުވާލުމުެގ  ފުރުޞަތުތައް  ފަހި  ެގ 

ކަމަށް   މި  މިޮގތުން  ކުރަްއވަމުންދާކަާމއި،  އޮތޯރިޓީން  އެ  މަސަްއކަތްތައް  ތަރައްޤީކުރުމުެގ  މާކެޓެއް  ސެކަންޑްރީ 

ެއ   މަސަްއކަތް  ގާއިުމކުރުމުެގ  ސިސްޓަމު  ޑިޕޮސިޓަރީ  ސެންޓްރަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ބޭނުންވާ 

ފަރުދުންނާއި އޮތޯ އާންމު  މަޢުލޫމާތު.  ދީފައިވާ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް.  ކުރަމުންދާ  ރިޓީން 

އޮތްތަނުަގިއ   ކުރިއަށް  ފިޔަވަޅުތަކާިއ،  އަޅާފަިއވާ  ޙައްލުކުރުމަށް  ދަތިތައް  ހުރި  ލިބުމުަގއި  ޑޮލަރު  ވިޔަފާރިތަކަށް 

އްޖޭަގިއ ބޭނުންކުރެވޭ ިގނަ މުދަލަކީ އިްމޕޯޓުކުރެވޭ މުދާކަމުން، މި އެޅުމަށް ނިންމާފައިާވ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތަފުސީލު. ރާ

މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ބޭރު ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ިމޮގތުން ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތަކުެގ ތެރެއިން ބޭރު  

ޝްރޫޢުތަކަށް ހިނާގ ޚަރަދު ބޭރު  ފައިސާ ިގނައިން ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް، ޚާއްޞަކޮށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީެގ ބޮޑެތި މަ

ސަބަބުން  މީެގ  ކަމަށާއި،  ކަމެްއ  ކުޑަކުރެވިދާނެ  ޕްރެޝަރ  ރިޒަރވް  ކުރުމަކީ  ހޯދަިއެގން  ފައިނޭންސް  ފައިސާެގ 

މެދުވެރިކޮށް  ނިޒާމު  ބޭންކިންގ  ފައިސާ  ބޭރު  ބޭނުންވާ  ިވޔަފާރިތަކަށް  ފަރުދުންނާއި  އާންމު  ރިޒަރވުން 

އެހީތެރިވެ ހިންުގމަށްވަނީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ބޮޑެތި  ހިމެނޭ  ބަޖެޓުަގއި  ދައުލަތުެގ  ކަމަށް.  ދޭނެ 

އަދި   ކަމަށާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  އެހީ  ްގރާންޓް  ނުވަތަ  އެހީ  ލޯނުެގ  ބަޖެޓު   2021ކޮންސެޝަނަލް  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ހަމަޖެއްސުމަ  9ތަންފީޛުކުރުމަށް   ޮގތުަގއި  ފައިނޭންސްެގ  ބޭރުެގ  ރުފިޔާެގ  މިނިސްޓްރީން ބިލިއަން  އެ  ށް 

އާެއކު ރާްއޖޭެގ ފަތުރުވެރި ކަމަށް ބުރޫއަރައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރު   19-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑު  2020ރާވާފަިއވާކަން.  

ތާށިކަން  ޑޮލަރުެގ  ފޫބެއްދުަމށާއި،  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުެގ  ުގޅިެގން  ދަށްވުމާިއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާމްދަނީ  ފައިސާެގ 

ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ   1.36ހަރުެގ ތެރޭަގއި ބޭރުެގ ލޯނު އެހީއާ ްގރާންޓު އެހީެގ ޮގތުަގއި  ޙައްލުކުރުމަށް އެ އަ

ވަނަ    2020މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި    540އާ ުގޅިެގން  19-ކަމަށާއި، ީމެގ ތެރެއިން ސީދާ ކޮިވޑު

މިލިއަން ޑޮލަރާއި ޖަޕާން    250 ސަރުކާރުން ލިބުނު  އަހަރު ހޯދުނު މުހިންމު ފައިނޭންސިންގއަށް ބަލާއިރު، އިންޑިއާ

މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނޭ    50މިލިއަން ޑޮލަރާއި އޭޝިއަން ޑިެވލޮޕްމަންޓު ބޭންކުން ލިބުނު    47.5ސަރުކާރުން ލިބުނު  

ންސްެގ ކަމަށާއި، މި ފައިސާެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ ރިޒަރްވއަށް އޮތް ޕްރެޝަރކުޑަވެފަިއވާ ކަމަށާއި އަދި މި ފައިނޭ

އެހީތެރިކަން  ބޮޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ނިޒާމުން  މާލީ  ޑޮލަރު  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަރުދުންނާއި  އާންމު  ސަބަބުން 

ކޮވިޑު  2020އެހީއަކަށްެވެގންދިޔަކަން.   އަހަރު  ހިއްސާާވ  19-ވަނަ  ސަރުކާރު  ސަރުކާރާއި  ުގޅިެގން  ކާރިޘާއާ  ެގ 
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އެޅި ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ކަމަށާިއ، ކުންފުނިތަކުެގ  ކުޑަކުރެވިފަިއވާ  ޕްރެޝަރ  ކުރާ  ރިޒަރްވއަށް  ފިޔަަވޅުތަކާެއކު   

އަދި   2021 ކަމަށާއި  ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާފައިވާ  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް  ޚަރަދު  ެވސް  އަހަރު  ވަނަ 

އިސާެގ އާމްދަނީއާއި އިޤުތިޞާދީ  ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންޭގ އައު މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެމުންދަނީ ބޭރު ފަ

ވެސް   މަސައްކަތްތަކުން  ކުރެވޭ  މެނޭޖުކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުެގ  ވުާމއެކު  ކަމަށާއި،  ރިޢާޔަތްކޮށްެގން  ހާލަތަށް 

ޑީޑޮލަރަިއޒުކުރުމަށް   އިޤުތިޞާދު  ރާއްޖޭެގ  އިތުރުން  ކަންކަމުެގ  މި  ދަްއކުރެވިފަިއވާކަން.  ޕްރެޝަރ  ރިޒަރްވއަށް 

ޕްލޭންތަްއ  ރާއްޖެއަ އެކަށައަޅާފައިވާ  ހެދުމަށް  ވަންނަޮގތް  ބާޒާރަށް  މާލީ  ރާއްޖޭެގ  ފައިސާ  ބޭރު  ލިބޭ  ށް 

ތަންފީޛުވުމާއެކު، އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ޑޮލަރު ލިބުމުަގއި ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލު ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް 

ކުރެްއވުން( އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން އަންނަ ކޮމިޓީެއްއަގއި ިމ  ބެލެވެެއވެ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާ

 ރިޕޯޓުެގ ނުނިމި އޮތްބައި ކުރިއަށްެގންދާ ޮގތަށް ިމއަދު މި ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން.  

 

_______________ 


