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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެސް.އޯ.އީ   އަހަރުގެ  `.  މި  މަރުޙަބާދަންނަވަން.    26ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ކޮވިޑު ގެންދިޔައީ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަފާރިތަކަށް    19-އިއްޔެގައި  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ގުޅިގެން  އާ 

ކުންފުނިތަކުން އެ  މިހާރު  ހަމަވެ  މުއްދަތު  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  އަނބުރާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލޯނުތައް  އަނބުރާ،   

ގޮތްތަކެއް   އެހީވެވޭނެ  އަރައިގަތުމަށް  ދަތިކަމުން  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ވިޔަފާރިތަކަށް  އެ  ދައްކަންޖެހިފައިވާތީ 

އަދި   ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެދި  ބައްލަވައިދެއްވުމަށް 

ހޯ މީގެ  ހޯދިފައިވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  މިއަދު  ދެން  ބެހޭގޮތުން.  ދުންތަކާ 

އިއްޔެގައި   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  ނިންމަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުންތަކެއް 

މަޝްވަރާކުރުމަ ބެހޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  މަޝްވަރާކުރި  ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ށް 

ރަޝީދު.   އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  މާފަންނު  އެބައިން  އެދިވަޑައިގެންފައި  އިއްޔެގައި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިހާރު، މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަތުގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  މީގައި އެބަ  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  އާދެ! މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން 

މިހާރު އޮތް ކުދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާއި ނުވަތަ ފައިސާދެއްކޭނެ  

ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނު އަޅާފައިވާކަމަށް  އިތުރު  ފިޔަވަޅުތައް  އަންނަނިވި  ބީ.އެމް.އެލް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން  މަށް 

ބުނި ކަރުދާހުގައި އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ، އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އިތުރު  

އާމް އޮޕަރޭޝަންގެ  ދެއްވައިފިނަމަ  މޮރިޓޯރިއަމެއް  ދުވަހަށް  މަސް  %ހަ  އެކަށީގެންވާކަމާއި    15ދަނީ  ދިއުން  ދަށަށް 



 2021އޭޕްރީލް    20               ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް

 

 

2 

 

އިތުރުވެގެން    25އިތުރުވެގެން، %  25އަދި ޕޯޓްފޯލިއޯ ޑައުންގްރޭޓްކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖެނެރަލް ޕްރޮވިޝަން %

ފަ.  މިލިއަނެއް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މީގައި އެބައޮތް ބަޔާންކޮށް  21ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. އަދި ނެޓް ލޮސް  

އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުމްލަ މީގައި މި ބުނަނީ ތިމަންމެންނަމަށް ދެވޭކަށް ނެތޭ. ތިމަންނަމެންނަށް ދެވޭކަށް ނެތޭ. ދެން  

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މި ފައިސާއަކީ އެކިއެކި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ މިހާރަކަށް އައިއްސަ،  

އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބީ.އެމް.އެލް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާތައް އެ ފަރާތަކަށް  ކުރީގައި ކަންކުރާ ގޮތަކީ ބޭންކް  

ހަދަނީ    އަނެއްކާ ވެސް  އެހީއަށް  ލޯނު  ބޭރުގެ  ލިބޭ  މިހެން  ކަންކުރާ ގޮތަކީ  ފޯރުކޮށްދެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު 

ތިން ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ގެއެއްގެ މަތީގައި އެ  އެސް.އެމް.އީ.އޭ ކިޔާފައި ކުންފުންޏެއް. އެ ހަދާ ސަކީނާ މަންޒިލް މަ

އޭގެ   މުވައްޒަފުންނަށް  ބައިވަރު  އެތައް  ޚަރަދުތައް  އެ  ކޮށްފައި  އޮޕަރޭޓްކުރަނީ.  ކިޔައިގެން  ބޭންކެކޭ  ހަދައިގެން 

ބުނަނީ   މި  އަނެއްކާ  މިހާރު  ހުސްކުރަނީ.  ލޯނު  ޚަރަދުކޮށްފައި  ބޭކާރު  ވައްދައިގެން  އެބަ   38ތެރެއަށް    މިލިއަން 

ބޮޑަށް   ހެދުމަށްވުރެން  ނަންނަމުގައި  ބޭންކުތައް  މި  މިގޮތަށް  ސުވާލަކީ  އުފެދޭ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހޭދަވެއޭ. 

ކަމަކަށް   މި  މިސާލަކަށް  ބޭންކެއް.  ފިޝަރީޒް  ބޭންކެއް،  އެގްރީ  އޮތް  ވިސްނާފައި  ވެސް  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ހުރިހާ  ލެއްވި  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ކިޔާފައި  އެ    އެސް.އެމް.އީއޭ  ފައިސާ  ދޫކުރާ  ބޭންކަކަށް  ހުރިހާ  ކިޔާފައި  ނަމެއް 

ކޮވިޑް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެށުނީއްސުރެން    19-ދޫކުރާއިރުގައި  ރާއްޖޭގައި  މި  ފާހަގަކުރެވީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ގައި 

ފައިސާއެއް އެއްވެސް  ވިޔަފާރިތަކަކަށް  ޒަމާންވީ  އެތައް  ބައިވަރު  އެތައް  ދައްކަމުންދިޔަ  ޓެކްސް  ނުދީ  ދައުލަތަށް   

އަޅުގަނޑު   ދޭކަން.  ފައިސާ  ބަޔަކަށް  ތެރޭގައި  ނޭނގުމެއްގެ  އުފައްދާފައި  ކުއްލި  ހަމަ  ކިޔާފައި  އެސް.އެމް.އީއޭ 

ތިރީސް   ވިހި  ޒަމާންވީ  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކަމުންދިޔަ  ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކުރަން 

ކޮށްގެން ލޯނު ނުދީ ދަންމާ އެތައްވަރަކަށް ބަނގުރޫޓުވެފައި ހުރި މިއީ  އަހަރުވެފައި ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ޝަރުތު ހަމަ

އިތުރުނުކޮށްދީފިނަމަ   މުއްދަތު  އިތުރުކުރާއިރުގައި  މުއްދަތު  މި  އެއީ.  ހުރިތޯ  ފައިސާދީފައި  ކުންފުނިން  އެސް.އެމް.އީ 

ހުއްޓޭނެކަމަށް  އިންޖީނު  އިޤްތިޞާދީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވިޔަފާރި  ރާއްޖޭގެ  ވެސް  ޤަބޫލުކުރެވޭ.    އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑަށް 

ހޯދައިގެން ނަމަވެސް މި އެސް.ޓީ.އެފް.ސީއަށް ފައިސާ ދީގެން ނަމަވެސް   އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ފައިސާ 

ވަޒީފާއެއް   ބައިވަރު  އެތައް  ވާނަމަ  އެހެންނޫންކަމަށް  ކަމެއް.  ކޮށްދޭންޖެހޭ  އެއީ  އިތުރުކުރުން  މުއްދަތު  ލޯނު  މި 

އް ބައިވަރު ގެއްލިދާ ކޮންމެ ވަޒީފާއަކީ އާއިލާއަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. އެ އާއިލާއަށް  ގެއްލިދާނެ. އެތަ

ކަމަށްވަންޏާ   ބިކަވެއްޖެ  ކަމެއް. އާއިލާ  ބަލިކަށިވެގެންދާނެ  ފޭރާން  އިޖުތިމާޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ ނިކަމެތިކަމަކީ  ލިބޭ 

އެބައާދޭ އޭގެން. ގޭގައި  ކުދިންކޮޅު މަގުމައްޗަށް ވިއްސި ވިހާލިވެއްޖި ޚަރަދެއް  އިތުރު  އަނެއްކާ ދައުލަތަށް  އެއީ  އްޔާ 

އެބަޖެހޭ. އެ   އެކަން ޙައްލުކޮށްދޭން  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  އެބަ  ދައުލަތުން  ކަމަށްވަންޏާ  ނުދެއްކިއްޖެ  ބިލު  ކަރަންޓް 
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ރެއިން ބޮޅެއް ކަނޑައިގެން ގޮއްސިއްޔާ  ދަރަޖައަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ސިލްސިލާ ގުޅިފައި އޮތް ޗެއިނެއް. މީގެތެ

މިލިއަން ލޮސްވަން    38ދެން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ ބޮޑަށް ތަކްލީފު އެބަ އުފުއްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  

  އެކަށީގެންވާ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނޫން. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އެބަ ލިބޭ. އެ އާމްދަނީއަކީ އެއީ 

އުޅޭ   ހަދައިގެން  ފިހާރައެއް  ދައުލަތަކީ  މި  ކިޔާފައި  އާމްދަނީއޭ  ދައުލަތުގެ  ޓެކްސް.  ދައްކާ  ރައްޔިތުން 

ފައިދާއިން.   ވިޔަފާރި  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ޓެކުހުން.  ރައްޔިތުންގެ  ހިންގަނީ  މި  ޤައުމު  މި  މީކީއެއް.  ކުންފުންޏެއްނޫން 

ނުކުތާއަކީ   ފާހަގަކުރާ  އަޅުގަނޑު  ޕޭޖު  4.5،  2.1،  4.1އެހެންވީމާ،  އެ  މީގައި  ފާހަގަކުރާ    48.  48،  އެ  ގައި 

އެހެންވީމާ،   މޮރިޓޯރިއަމަށް.  އިތުރުނުކޮށްދޭން  މުއްދަތު  އޮންނަނީ  މި  ބާރުއަޅާފައި  މީގައި  އަޅުގަނޑު  ތަންކޮޅު 

ތުރުން ޖުމުލަ  މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު. މިހާރު މިއޮތް ޕީރިއެޑްގެ އި 6އަޅުގަނޑު އެދެން މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް، 

ލައްޕާފައި    12 ފިހާރަ  ބިކަވެ  އާއިލާ  ނޭދިއްޖިއްޔާ  ހަމަ.  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ޕީރިއެޑަށް  ގްރޭސް 

ކުދިންތައް   އެބަ.  ވިއްކާލާ  ގެދޮރު  އެ  ނުދެއްކިގެން  ލާރި  ފިހާރައިގެ  އެ  އަނެއްކާ  ދަރަނިވެރިވެގެން  ގެއަށްދިޔައިމަ 

މި ވާގޮތަކީ އެންސްޕާއިން ޚަރަދު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެބަ ވަދޭ އެތަނަށް.  މަގުމަތިވެ މަގުމަތިވީމަ  

ކޮޅަށްޖެހުމަކީ   ވިޔަފާރިތައް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  ޚަރަދު  އިންތިހާއަށް  ޕްރޮޓެކްޝަނުން  ފެމިލީ 

ހޯދަ ފައިސާ  ގޮތަކުން  ކޮންމެ  ކަމެއް  މަޖުބޫރު  ކުރަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، އެއީ  އިން 

 ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަހަރުގެ   ހުށަހަޅުއްވަނީ އިތުރު އެއް  ތި ފާހަގަކުރެއްވީ، މެންބަރު ތި  މެންބަރު. މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ދޭން. ދެ ލުއިތަކެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ބައެއް  މުއްދަތަށް  ރިޕޭމަންޓުން  ވަކިވަރެއް މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

އިން ލުއި އެއް އަހަރަށް   ނޫނީ މިހާރު ދީފައި  ކަނޑާލުން، ކޮންމެ ޕަސެންޓެއް ކަނޑާލަދިނުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ 

 ދަންމާލަންތޯ އިތުރަށް ނޫންތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން ބޭނުން.

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:   މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އިންނަނީ   އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް  އޮތްނަމަ  ކެންޑެން  ލުޔެއް  ދަންމާލަން. ދެން  އަހަރަށް  އެއް 

% ކަމާއި،  ރޭޓެއް  އިންޓަރެސްޓް  ކުޑަ  މަޢުލޫމާތު    6ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ރޭޓްކަމަށް.  އިންޓަރެސްޓް 
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އެމް.އެމް.އޭގެ  ބީ.އެމް.އެލް ވާހަކަދައްކައިގެން  އެމް.އެމް.އޭއާ  އެއްޗެއް.  ކަނޑަންޖެހޭ  އެއީ  ރޭޓްތައް  އިންޓަރެސްޓް  ގެ 

 ދައުރަކީ ވެސް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކުރުން. ބޭރު ފައިސާ ކޮންޓްރޯލްކުރުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަށްކުރުން އެއީ ވަކި މައްސަލައެއް. އެ މައްސަލައަށް އެބައޮތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު  މިހާރު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް 

ރޭޓް ކުޑަކުރެވޭނެ   އިންޓަރެސްޓް  އެ މައްސަލަ އެބަ ބަލާ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި 

އެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން.  އެމް.އެމް.އޭއާ  ބޭންކްތަކާއި  ބެލޭނެ.  ގޮތްތަކެއް  މައްސަލަ  އެ  ތެރެއިން  އޭގެ  ހެންވީމާ، 

ދެން  ބަލައިލެވޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް، 

ކޮބައިތޯ ފާހަގަކުރެއްވި ލުއިތަކަކީ  ހުރި ލުއިތަކުގެ ވާހަކަ އެބައިން ؟ މެންބަރު  ދެވިފައި   މީގެ  މީގައި މިހާރު މީގައި 

 ފެށިގެން އެކިއެކި ސެކްޓަރތަކުން ފައިނޭންސްތަކުން ދެވިފައި ހުރި ލުއިތަކުގެ ވާހަކަ.  17، 16ޕޭޖު 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި    48ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު މި ޕޭޖު  މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ބޭނުން ކުރުކޮށް ސާފުކޮށްލަން. ވަރަށް ކުޑަކޮށް  

އިތުރު   ލޯނުތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  އެސް.ޓީ.އެފް.ސީން  ބުނަނީ  އެ    6މި  ދީފިނަމަ  މޮރިޓޯރިއަމެއް  ދުވަހުގެ  މަސް 

ފްލޯ   ކޭޝް  ނެޓް  އެކަށީގެންވެއޭ.    38އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް  ހިނގައިދާނެކަން  ދަށްވެގެން  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

ބައިވަރު އާއިލާއަކަށް ނުވަތަ  އެހެންވީމާ،   ބޭންކް ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެތައް  ކޮންމެހެން އެ ނުދީ އެސް.އެމް.އީ 

 ވިޔަފާރިތަކަށްކަށް ދޭންޖެހޭ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުލޫމާތާއި   ލިބިފައިހުރި  ނިންމުމެއްނޫން. މިއީ  މެންބަރު މިއީ  އެ  އިއްޒަތްތެރި  މަޝްވަރާ  މިތަނުން  އަޅުގަނޑުމެން 

އެކަމަކު   ހޯދީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ފައިންޑިންގްސް  އޭގެ  ބަލާފައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ބަލާފަ.  އެއްޗެއްސަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭނެ. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ
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އެހެންވެ   ބުނެފާނެތީވެ  އައިސް  ހާލަތަށް  މި  ފަރާތަކުން  އެ  ދިމާވެދާނެތީ  ތިގޮތަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހެން އެ ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ވެސް އިތުރަށް އެހެން ދިމާލަކުން  

ނަމަވެސް  ހޯދައިގެން  މީހާ  ފައިސާ  އަމިއްލަ  ދޭށޭ.  ފައިސާ  އާއިލާތަކަށް  ކުރިއަރުވާށޭ.  ވިޔަފާރިތައް  ދީފައި   

 ކުރިނާރައިފިއްޔާ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް.؟ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ނިމުނީތޯ

 

  ޤާސިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން 

ރަޝީދަށް   އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  މާފަންނު  ފުރުޞަތު  އެއް  އަދި  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު 

 އަސްލުގައި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އަޅުގަނޑު.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވެސް މި ފުރުޞަތު ދެނިއްޔަކީ. އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ މުޤައްރިރު އަރިހުން އަދި އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް

މަނިކުފާނުގެ   އެ  އަރުވައިދެއްވުމަށް. އެއީ  މެންބަރަށް އެއް ފުރުޞަތު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މެދު  މާފަންނު  ބޭނުމޭ 

އަޅުގަ ނިމުނީމާ  އެހިސާބުން  ނިމުނީމާ  ހިސާބަކުން  ވަކި  ވިދާޅުވާން  ވާހަކަފުޅު  ފަހުމެއްނުވި  އަސްލުގައި  ނޑުމެންނަށް 

ނޫނޭ.  މުހިންމެއް  ބޭންކުތައް  އޯކޭ  ވާހަކައަކީ  މިވީ  ފަހުމް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް.  ވާހަކައެއް  ކޮން  އުޅެނީ  އެ 

ވިޔަފާރިތަކަ ކުދި  އުފައްދައިގެން  ފައިނޭންސް  ބޭންކުތަކުން  މަރުޙަލާއަކީ  ފެށޭ  މި  ފުރަތަމަ  މީގެ  މެދު  އެކަމަކު  ށް 

އިނގޭތޯ.   ބޭންކުތަކުން  ދެނީ  ވެސް  ދިނުން  ދޭ  މި  ރައްޔިތުމީހާއަށް  އައިމާ  ހާލަތަށް  މިކަހަލަ  އަދި  ވިޔަފާރިތަކަށް 

އެކަމަކު ދެންމެ އެ މަނިކުފާނު އެ ވާހަކަ ހުއްޓާލި ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފަޙުމްވި އެއްޗަކީ އޯ ބޭންކުތައް  

ބޭނު މީހާއޭ  ރައްޔިތު  ދިރުވާނީ.  މަރާލާށޭ.  ކިހިނެއްތޯ  ރައްޔިތުމީހާ  މަރާލައިގެން  ބޭންކުތައް  ކިހިނެއްތޯ  އެކަމަކު  މީ. 

އެހެންވީމާ، އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ މުޤައްރިރު، އާދެ! އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަދި އެ  
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އެ ބޭފުޅާއަކީ ވަރަށް މޮޅު އިބާރާތުން މިކަހަލަ  މަނިކުފާނު ވަރަށް، ނޫންނޫންނޫން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  

މި   އިބާރާތުން  ބަލާޣާތްތެރި  އެ  ބޭފުޅާގެ  އެ  ބޭނުމޭ  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅަކަށްވާތީ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ  ކަންތައްތަކުގައި 

 ވާހަކައަށް އަސްލުގައި ވެސް ކޮންޓިނިއަސްކޮށްދެއްވަން. މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަޙީދު.هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ދޫ ދާއިރާގެދިއް

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބްދުޢަދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ހަމަ އެއް މެންބަރު އަނެއް މެންބަރަކަށް ތަޢުރީފުކުރަން ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒަށް. 

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުރިހާ   ހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ރިޕޯޓްގައި  މި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އެބަހުރި.   ކަންބޮޑުވުން  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  ކަންކަމަކަށް 

ލޯ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ނޫން  ބޭނުމެއް  ވެސް  ގޮސް  އަޅުގަނޑު  ޖެހިގެން  މަޅީގައި  ލޯނުގެ  އެ  ނަންގަވައިގެން  ނު 

ހަލާކުވެގެން ދާކަށެއް. އެއީ އޭގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެދެނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  

ބޭފުޅުންނަށް އެއްކޮށް ކަނޑާލަން. އެ ނެންގެވި  މަޢާފުކޮށް އެ    ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެކަން ކަނޑާލެވެން އޮތިއްޔާ 

ލާރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދެއްކޭ ގޮތެއް މީގެން ހޯދޭކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތެއް ހޯދާފައި މި ރިޕޯޓްގައި ލިޔުއްވައިގެން  

ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮތަށް އެކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އެ ބޭނުންވާ ހިސާބާއި އަދި އެ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  

ޑު އެދެން. އެއީ އެ ލާރި މިހާރު ކިހާވަރެއްތޯ މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިފައި ހުރީ  ވެސް ހޯދަން އަޅުގަނ

ނަމަވެސް   ކޮންޓިންޖެންސީން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެޖަސްޓްކުރެވޭ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  އެކަން  ބައްލަވާފައި 

 އެޖެސްޓްކޮށްލާފައި އެކަން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

އެއް   ދީފައި އޮތް މޮރިޓޯރިއަމް އަދި އިތުރު  އެބައި އުނިކުރާކަށް ނޫން. މިހާރު  މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ  އިއްޒަތްތެރި 

ދާއިރާގެ   ތުލުސްދޫ  ނަސީމް،  އިބްރާހީމް  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެކްސްޓެންޑްކުރައްވަން.  އަހަރަށް 

 ރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރިޕޯޓް ބަލާލައިފިން އިނގޭތޯ މީގައި ހުރި ކަންތައްތައް.   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް މި 

ވާހަކައެއް   ދައްކާ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑު  އަސްލުގައި  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާލަދައްކާލަ ތިބޭތިއްޔޭ. ބޭންކުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް ދަށަށް މަޑުމަޑު

ލޯނުތަކެއް.   ގޮތުން  އެހީތެރިކަމުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ވެސް  އެސް.އެމް.އީތަކުން  ދޫކުރި  އައިމަ  ކޮވިޑް  ކުރިން  މީގެ 

އެހެ އޮތީ.  އިޢުލާނުކޮށްފައި  ވެސް  ސަރުކާރުން  މައި  ލަސްކުރާނެކަމަށް  ހަމައަށް  އެއެއްޗިހި  މިއަދާ  ންނަމަވެސް، 

ވިޔަފާރިތަކުގެ   ބައެއް  ފެށިގެން  ޑިސެންބަރުން  ލަހެއްނުކުރޭ.  ލޯނުތަކެއް  ހުރިހާ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ބީ.އެމް.އެލުން 

ހުރި އެތިކޮޅު. މިސާލަކަށް   ފައިސާ ނެތަސް  މީހުން އަތުގައި  އެބަ ކަނޑާ. އެ  ކަނޑަންޖެހޭ    36000އެކައުންޓުން 

މީހު އެ  އެކައުންޓުގައި  ތަނުގައި  އެހެންވީމާ،    10000ން  ލިބެނީ.  ޚަބަރު  ކަނޑާކަމަށް  ވެސް  އޭތިކޮޅު  ހުއްޓަސް 

ނިންމަންވީ.   ކުރަން  ކުރަންޏާ  މިކަން  ދަށަށް.  ދާނީ  ވިޔަފާރިތައް  ތިބުމުން  ދައްކާ  ވާހަކަދައްކަ  މި  އަސްލުގައި 

ނު އެހިސާބުން  އޭރަށް  ވެސް.  ސަރުކާރުން  ނިންމަވީ  ނުކުރަން  ވިޔަފާރިތަކަށް  ނުކުރަންޏާ  ނިންމައިފިއްޔާ  ކުރަން 

ނުކުންނާނެތާ   ފޭރިގެން ވިޔަސް އެ ދައްކަންޖެހިއްޖެކަން. އެހިސާބުން އެ މީހުން  ކަނޑު  މީހުން  އެ  ދެން  އެނގޭނެ 

އެކަން ކުރަން. އެކަމަކު މިހާރު މި ވާގޮތަކީ އުންމީދެއްގައި އެޕްލައި ކޮށްކޮށް ދެން ބޭންކްތަކަށް ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު  

ގުޅަނީ. ގުޅައިގެން އެތަނުން ޖަވާބެއް ލިބޭއިރު އެއްކަލަ ފާޑެއްގެ ރިންގް ޓޯނެއް ޓުވިންޓޯން ޓުވިންޓޯން ލާފައި މިހާރު  

ބިޒީއޭ. ދެން ގަޑިއެއްހާއިރު ހޭދަވޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަން ނިންމާ ގޮތަކަށް ނިންމާލާފައި  

ނުދައްކާ. މިހާރު ރައްޔިތުން ވަރަށް ފޫހިވޭ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ކޮންމެ ދުވަހަކު މި  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި ވާހަކަ

ކަމެއްގައި   އޮތް  ފާއިތުވެފައި  ވަގުތު  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމެއްނުވޭ.  އަސްލުގައި  ތިބެނީ.  މި  ދައްކާ  ވާހަކަދައްކަ 

ލަށް އެބަ ފާޑު ވެސް ކިޔާ. މަލާމާތް ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ވާހަކަދައްކަންވީމަ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާ

ކުރޭ. ދެން ތި ކަމުގައި ތިބޭށޭ މި އަހަރު ނިމެންދެން ތި ވާހަކަދައްކާލަ ދައްކާލާ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދު  

އެބަހުރި.    ވާހަކައެއް ރައްޔިތުން އެ ދައްކަނީ. އެ މީހުންގެ ފްރަސްޓްރޭޝަން އެބަހުރި. ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް
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އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ ހަމަ ރިޕޯޓް ހަދާލައިގެން މި ވާހަކަ ދައްކަދައްކާ. މި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިކަން  

ނުވާނެކޮޅު   ޙަޤީޤަތުގައި  ފޮނުވާފައި  ލިޔުންތައް  ފާޑުގެ  ފާޑު  ހުންނަނީ  މި  ތަންތަނުން  އެ  ދެން  އަންގާލައަންގާލާ. 

ހުރެގެން އެއްޗެއް  ބޮޑަށް ދައްކާފަ. އަޅުގަނ ފައިސާ  ބޭންކްތައް ސަވައިވާންޖެހޭ. ބޭންކުތަކުގެ  ޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން 

ދުވަސް   މަސް  ހަ  ކީއްކުރަންހޭ  ދެން  ނިންމުމަށްފަހު  ދޭން  ހުރިވަރަކުން  ނެތޭ. ބޭންކުތަކުގައި  ދެވޭނީ. މައްސަލައެއް 

ންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާފައިހެން  ނަގަނީ. ދެން ހަމަ ނިންމޭނެއެންނު. އެއީ މިހާރު ނިންމީ ދޭން. އެހެ

ނިންމާނީ. ނިންމާފައި އިޢުލާނުކުރާނީ. އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންތައްތައް ގިނައިން މިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ  

މައް އަންނަ  މި  އަސްލު  އެއީ  ގޮތުގެ.  ދޭނެ  ފަށާނީ  ހަދަން  ގަވާއިދު  ދެން  އެއަށްފަހު  އިޢުލާނު.  ސަލައަކީ.  ކުރާނީ 

 ގަވާއިދު ހަދާފައި އިޢުލާނުކުރާނަމަކާ މި ލަސްކަމެއް ނައިސް. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޢުލާނެއްކުރީ   މިނިސްޓްރީން  އޮފް    2ފިނޭންސް  ބޭންކް  އެއީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މާރިޗުގައި.  މެދުވެރިކޮށް  މޯލްޑިވްސް 

ނު ސްކީމްގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ. އެހެންވީމާ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ރިކަވަރީ ލޯ  19-ކޮވިޑް

ކޮވިޑް ގް  19-ދޫކުރި  ލޯނު ސްކީމްތަކުގެ  ހުރި  ރިކަވަރީ  ނަގާފައި  އިތުރުކުރީ. އެއީ ބޭންކުން  އެކަނި  ރޭސް ޕީރިއަޑް 

ހު ނަގާފައި  ތަންތަނުން  އެހެން  އަދި  ނޫން.  ވާހަކައެއް  މި  ލޯނުތަކުގެ  އެހެންވެ  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ލޯނުތަކުގެ  ރި 

އެއްޗެއްސަށް އިތުރުކުރި އަދި ލާރި ދެއްކި މީހުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުދިން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ. މާރިޗް މަހުގެ  

އެ   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް.  ފުރުޞަތު  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އިތުރުކުރަން  ދިން  ޑެޑްލައިނެއް  މީހުން  އެ  ނިޔަލަށް 

އެސް.އެމް.އީ  ފަރާ ދިން  މޮރިޓޯރިއަމެއް  ކުރީގައި  ބޭންކުން  ލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދީފައިވަނީ.  ތްތަކަށް 

އިތުރަށް   އޭތި  ލޯނުތަކަށް.  ހުރި  ނަގާފައި  ތަންތަނުން  މިކަހަލަ  މޯލްޑިވްސްއިންނާއި  އޮފް  ބޭންކް  ބޭންކުންނާއި 

ދިން އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުން ވެސް ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަށް  ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު  ؟ އެކްސްޓެންޑް ކުރެވޭތޯ

ނުސީދާކޮށް   ނުކުރެވޭނެއޭ  ދަތިވާނެއޭ.  ވަރަށް  ކޮށްފިއްޔާ  އެހެން  ގޮތުން  ހުރި  ފައިނޭންސް  ތިމަންނަމެންގެ  މިހާރު 

ދީފީމޭ. އަހަރު  އެއް  މިހާރު  ނެތޭ.  ކުރެވެން  އެހެން  ތިމަންނަމެންނަށް  ބުނަނީ  ވެސް  ބޭންކުން  ގޮތަށް    ބުނަނީ.  އެ 

ވަރަށް   ލިކުއިޑިޓީ  ކޭޝް  ތިމަންނަމެންގެ  ދަށްވެއްޖެއޭ.  ވަރަށް  ލިބޭވަރު  ލާރި  ލޯނަށް  ތިމަންނަމެންނަށް  ދިނީމާ 

ދޭ   އަހަރު  އެއް  އިތުރަށް  ނެތޭ  ވަރަކަށް  އެހާ  ލިކުއިޑިޓީ  ތިމަންނަމެންގެ  ވަރަށް  އެހާ  އެހެންވެ  ދަށްވެއްޖެއޭ. 

ރެކޮމަންޑް   އަޅުގަނޑުމެން  އެމް.އެމް.އޭއިން  ވަރަރަކަށް.  ދެން  ބަލާފަ.  މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ދީފައި  އެމީހުން  ކުރަންވީ 

 ވެސް އެބަހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދީފައި މިކަމާ ގުޅިގެން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން. 
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 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީގައި   ދެން  ކިޔާލައިފިން.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓު  މި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެފް.ޑީ.އެސް.އީން ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެ  

ކަމަށް އުޅޭ  ޖޭމްވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޢުލޫމާތު    ބޭފުޅުން  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރެވެނީ. ދެން  މީގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ދޫކުރަން ފެށި ލޯނުތައް    19ވަނަ އަހަރު    2020ދޮގަކަށް ނުވާނަމަ އެފް.ޑީ.އެފް.ސީން މިދިޔަ  

 ދޫކުރުމަށް ވެސް ލަސްތަކެއް  އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ދިމާވެގެން އެ ލޯނުގެ ފައިސާ އެ ފަރާތްތަކަށް 

ދިމާވި. ދެން މުޅި ދުނިޔެ ލޮކްޑައުނާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލޯނު ނެންގެވި ފަރާތްތައް އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ  

އެ   ގުޅިގެން  ވަގުތު ގޮސްފައި ވަނީ. މިކަމާ  ގިނަ  ވަރަށް  ސާމާނު ގެނައުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެން އެކަމަށް ވެސް 

ދިޔަ. އަދި    ލޯނުތައް އިތުރަށް ނަގައިގެން  ދޫކުރުމުގައި ވެސް ދުވަސްތަކެއް  ލޯނުތައް  އެ  ފަރާތުން  އެފް.ޑީ.އެސް.އީ 

އެހެންމެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީގައި ލަސްތަކެއް ވެގެންދިޔަ. މިހެން މިކަންވެފައި އޮއްވާ އަޅުގަނޑަށް  

ޝަކުވާ މި  ފަރާތަކުން  ފަސް  އެބައުޅޭ  އެ  ތޮއްޑޫގައި  ލޯނު  ބޭފުޅުން  އެ  މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް.  އެ  އާދޭ  އެބަ  ތައް 

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވެގެން ފައިސާ ދައްކާ މުއްދަތު އައިސްފައި އެ އޮތީ. އައިއިރު އަދިވެސް ތަންތަން ނުނިމޭ. ދެން  

ޚާއް ހިސާބަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެސްޓްހައުސްތައް  ޞަކޮށް ލޯ ސީޒަން  ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ލޯ ސީޒަން. އޮގަސްޓާ 

މި   އެއްޗަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ދައްކަންވީމާ،  މަހަކު  ރުފިޔާ  ސާޅީސްހާސް  ތިރީސް  އަންނައިރު  އަންނަނީ.  މި 

މީގައި   އެދޭ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެބޭފުޅުން  މިކަމުގައި  މިހާރު  ދެން  ގޮތުން.  މިކަމުގެ  އެބަވޭ  ބޭފުޅުންނަށް 

އަހަރު މި ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްގެން ވިޔަސް އެއްޗެއް މަޢާފުކުރާ ވާހަކައެއް    ލުއިތަކެއްވާނެ ގޮތެއް އިތުރަށް އެއް 

ނޫން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ދެންނެވީ. މި ފަސްކޮށްދޭން. އެހެން ބޭންކުތަކުން ވެސް އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ދީފައި ހުރި  

ފައި މި ފަރާތްތަކަކަށް. އޭރު ވިޔަފާރި  ފުރުޞަތުތައް ހަމަ އެ ގޮތަށް އެފް.ޑީ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން އޭރުގައި ނެތް ލިބި

ނުފެށި އެހެންނަމަވެސް، މި ލޯނު ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތައްވީމާ އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ތަން  

ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ވަގުތުތަކެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް    ނިންމާ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޓަކައި 

އެހެންވީމާ، މީގައި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ބޭންކުތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން ވެސް މީގައި އިތުރު މުހުލަތުތަކެއް  

މިކަމުގައި ހޯދުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްތޯވާނީ މި ދެންނެވި ލުއިތައް ނުދީފިއްޔާ  

ހު ވަގުތުގައި ބޭންކުން ތަންތަން ނަގާ ހިސާބަށް ދާނީ. ދިޔައީމާ ދެން ނިކުންނާނީ އެހެން  ދެން ފަ ؟ މި ވިޔަފާރިތަކަށް

ވެސް   ފަރާތްތަކަށް  އެ  ނުވެ  ކަންތައް  މިކަހަލަ  ދާނީ.  ކަންތައް  މިކަހަލަ  ކޭސްތަކާއި  ކޯޓު  ދެން  މައްސަލަތަކެއް. 
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ބޮޑު އެންމެ  އޮތް  ދެވެން  މިއަށް  ގޮތަކަށް  ލިބޭނެ  ޖާގަ  މުހިންމު  ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ  ވަރަށް  އެއީ  ދިނުން  ލުއިތަކެއް   

ކަމެއް ކަމުގައި ފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ އެފް.ޑީ.އެސް.ސީއާ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އިތުރަށް  

 ވާހަދައްކަންޖެހޭނަމަ އެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް އެރޭންޖްކޮށްދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ޝުކުރިއްޔާ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޤުޞަދަ ބުނާ މަޤުޞަދަކީ، ބޭނުންވާ  އަސްލު  ރިޕޯޓުގައި  ވެސް  ކީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މީގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ވިޔަފާރި   ކުދި  އެބަހުރި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ވިޔަފާރިތަކުން  ކުދި  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  ކޮވިޑުގެ 

ރަށްރަށުގައި ވެސް އަދި ވަރަށް ގިނަ ގެސްޓްހައުސް ސްޓާޓްކުރާ ވިޔަފާރިތައް ވެސް އެބަހުރި ހަމަ ލޯނު ނަގައިގެން  

ހަމައަށް ނުދެވެނީސް ކޮވިޑު އައި ވާހަކަ އަސްލު މައްސަލައަކީ. އައިސްގެން  ފަށާފައި އިނގޭތޯ. ފަށައިގެން ވިޔަފާރިއާ  

ދައްކަން   ބޭފުޅުންނަށް އެ ވިޔަފާރި ސްޓާޓް ނުކުރެވިގެން ލޯނު ނުދެއްކޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މީގައި ބުނަނީ ލޯނު  އެ 

ތިމަ ނުކުރެވެއޭ.  ސްޓާޓެއް  ވިޔަފާރި  އަދިވެސް  މިއުޅެނީ.  ނުދެއްކިގެންނޭ  ލޯނު  އުނދަގުލޭ.  އެކަމަކު  ންނަމެން 

ކުދި   އިނގޭތޯ.  ދެންނެވީ  މި  ތަން  އޮތް  ރިއަލިޓީ  އަސްލު  މީގައި  އިނގޭތޯ.  އިންވެސްޓްކޮށްފީމޭ  މި  ނަގައިގެން 

ވެސް   ތަންތަނުން  އެހެން  އާއި  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ  ކުރީގައި  ތަންކޮޅެއް  އެބަހުއްޓޭ. ކޮވިޑުގެ  ރަށްރަށުގައި  ވިޔަފާރިތައް 

ކުދި ނަގައިގެން  އެ    ލޯނު  އެކަމަކު  ވެސް.  ދާއިރާއިން  ޓޫރިޒަމްގެ  ލޯކަލް  ޚާއްޞަކޮށް  ފަށާފައި  ވިޔަފާރިތައް 

ހަމަ   އަސްލު  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނުވެއޭ.  އަދިވެސް  ގޮތެއް  ފެއްޓޭ  ވިޔަފާރި  އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ބޭފުޅު އެ  މުއްދަތު. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ އިނގޭތޯ. ވިޔަފާރި ނުފެއްޓި  ނުދެއްކޭނެތާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  އިތުރު  ންނަކަށް 

އޮތް   ހާލަތު  މިއީއޭ  ވާހަކަދައްކައިގެން  އިތުރަށް  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއާ  ކޮމިޓީން  މުހިންމު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެއަށް 

ހިސާބަކީ އިނގޭތޯ. ހާލަތު އޮތް ހިސާބަކީ މިއޭ. އެހެންވީމާ، އިތުރު ފުރުޞަތެއް ކިރިޔާ ވެސް ދެވެން އޮތް ކަމަށް  

އްޖެއްޔާމު ދެއްވާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ. އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ. ސޮރީ!  ވެ

މީހާ   އިންވެސްޓްކުރި  ވިޔަފާރި  ދާނީ.  ކޭސްއަކަށް  ކޯޓު  މިސާލަކަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ނުބައި.  އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ 

ވީމާ، އެ ހާލަތަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި މީތި ހިނގާށޭ އަނެއްކާ ވެސް  އެހެން ؟ ބަނގުރޫޓްވަމުން ދާނީ. އެހެނެއްނޫންތޯ

ވެސް   އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރިޔަސް  ޕޮއިންޓެއް  ވަކި  ސީދާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތޮއްޑޫ  ދެންމެ   އަޅުގަނޑުމެން،  
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މި  ވާހަކަތަކެއް  އަސްލު  ދެންނެވި  މި  ވެސް.  ދާއިރާގައި  އަޅުގަނޑު  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އެއީ  އެބަހުރި  ދައްކަނީ.   

އަޅުގަނޑު   ވާހަކަ.  ހުރި  ދާއިރާގައި  ތޮއްޑޫ  ވިދާޅުވީ  ދެންމެ  ވެސް  ދާއިރާގައި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ.  ރަނގަޅު  ވަރަށް 

 ދާއިރާގައި ވެސް އެބަހުރި. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުލޫމާތުތަކު ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ.  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން  ބުނަނީ  ން 

މެދު   އަދި  ކުދި  ސުވާލަކީ  ކުރި  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއާ.  ކުރިން  ސުވާލު  ސީދާ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ޕެކޭޖްތަކެއް   ސްޓިމިއުލަސް  އިތުރު  މޮރިޓޯރިއަމްފަދަ  ލޯނާއި  އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ 

ސައިފިނަމަ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިކަން. ދެން އޭގެ ޖަވާބުގައި އެ މީހުން ދިން  ހަމަޖައް

ސްޓިމިއުލަސް   މޮރިޓޯރިއަމްފަދަ  ލޯނާއި  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ވާހަކައަކީ 

މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދީފައޭ.  ވަނީ  ކަސްޓަމަރުން    ޕެކޭޖްތަކެއް  ހުރިހާ  އެސް.ޑީ.އެފް.ޑީގެ  ދަށުން  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  ފުރަތަމަ 

ދެއްކުން   އަނބުރާ  ގާތްގަނޑަކަށް.    2020މާރިޗް    1ލޯނު  ހިސާބު  ފެށުނު  ކޮވިޑު  އެއީ  ދުވަހުގެ    6އިން،  މަސް 

ދަށުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން   އިތުރަށް ފަސްކުރުމަށް  މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްދެއްވުމަށް. އަދި ދެވަނަ މޮރިޓޯރިއަމްގެ 

އެހެންވީމާ،   މަސްދުވަހަށް.  ހަތަރު  އިތުރު  ފެށިގެން  މަހުން  ސެޕްޓެންބަރު  ފަރާތްތަކަށް  މަސް    10އެދިލައްވާފައިވާ 

ދަށުން   ޕެކޭޖްގެ  ރިކަވަރީ  އިޤުތިޞާދީ  އިތުރުން  މީގެ  ބުނަނީ.  މީހުން  އެ  ކަމަށް  ފަސްކޮށްދެވުނު    2203ދުވަހަށް 

ފަރާތަކަށް. މި ސްކީމުގެ    2203ވިޔަފާރި އެހީގެ ނަމުގައި ލޯނުގެ އެހީ ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށް.    19-ފަރާތަކަށް ކޮވިޑު

ސަބަބުން އިޤުތިޞާދަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމީހުން  

ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު މި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ    މީހުންނަށް  2203ބުނަނީ. މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ  

ޕީރިއަޑް ޖެހިއްޖެ. އެކަމަކު އައިއިރު ވެސް އަދިވެސް ވިޔަފާރިތައް ހަމަނޭޅޭ. އިޤުތިޞާދު ހަމައަކަށް ނޭޅޭ. ދެން އޭގެ  

ސްގެ މުއްދަތު  ގެ އޯ.ޑީ ފެސިލިޓ4.4ީއެއް މިސާލު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވެސް އެބައޮތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެގި  

ދަތިތައް   ވާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ  ދައުލަތަށް ވާ ކަމެއް  އިތުރުކޮށްދީފަ. ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް  އަހަރަށް  އަނެއްކާ އެއް 

ބުނަނީ   މި  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން  ބުނަނީ،  މި  ކޯޕަރޭޝަނުން  ދެން  މިއުޅެނީ.  އައިސްގެން  ޝަކުވާ  މީހުންގެ  އުޅޭތީ 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި    2021ކަށް އިތުރު ހަ މަސް ދުވަހުގެ މޮރިޓޯރިއަމެއް ދީފިނަމަ  މިތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަ

 % އާމްދަނީ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  އެއީ    15ލަފާކޮށްފައިވާ  އެހެންވީމާ،  ދާނެ.  ކަމަށް.  އެކަށީގެންވާ  ދިއުން  ދަށަށް 

ޕޯޓްފޯލި ބުނަނީ  މި  ދެން  ކަމެއް.  ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތެއް  ވިސްނާފައި  ކުރަންޖެހުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑައުންގްރޭޑް  އޯ 
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މިލިއަން ރުފިޔާ    21އިތުރުވެގެން ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. ނެޓް ލޮސް    25ސަބަބުން ޖެނެރަލް ޕްރޮވިޝަން %

ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް. ނެޓް ކޭޝް ފްލޯ   އެކަށީގެންވާ ކަމަށް.    38އިތުރުވެގެން  ދަށްވުން  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން 

މީހުން  އެ  އެޑިކުއެސީ  ދެން  ކެޕިޓަލް  ކޯޕަރޭޝަންގެ  އިތުރުކޮށްފިނަމަ  މުއްދަތު  މޮރިޓޯރިއަމްގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   

އެކޯޕަރޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް   ފުދުންތެރި ކުންފުންޏަކަށްވުމަށް  ރޭޝިއޯއަށް އަސަރެއް ފޯރާނެ ކަމަށް. އަދި 

ހޭ ކަމަށް  މި  ކުރިމަތިވެ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ކަމަށް.   ހާސިލުކުރުމަށް  ދިގުދެމިގެންދާނެ  އިތުރަށް  މުއްދަތު  ދަވާ 

ބުނެފިއްޔާ.   އިތުރުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  އެބަހުއްޓޭ  ގޮންޖެހުންތައް  ހުރިހާ  މި  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބުނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ  ގޮތުގެ  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކަންތައް.  ދިމާވާނެ  ވިދާނެ. އެމީހުންނަށް 

ޕޮއިންޓަކީ.   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބުނަންޖެހޭނީ.  އެއްޗެއް  ބުނާ  ތިބެ  އެނގިގެން  މަޢުލޫމާތު  ހުރިހާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް.

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ވާހަކަދެއްކެވުން:   

ތާއީދުކުރަން.   ވެސް  ވާހަކަފުޅަށް  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތޮއްޑޫ  އަޅުގަނޑުހަމަ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ކުރާ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަށްވެގެން ނުވާނެ ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއްގެ    ،އެހެންނަމަވެސް

ފެންނަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ހުރި  ވާހަކަދެއްކުން.  މީގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ވިދާޅުވިހމެން  ތި  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  އަސްލު 

ކުރެވޭނީ ކިހާ    ޗެލެންޖެސް މީގެ ރީޒަނަބްލީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާއި ބޭންކަށް ކުރމަތިވާނެ ކަންތައްތަކާއި ބަލާފައި 

ރެކޮމަ ރަނގަޅު  އެޑިއުކޭޓެޑް  ބަލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުމިންވަރެއްތޯ  ދޭން.  ބުނެވިދާނެ ންޑޭޝަން  ގަނޑުމެންނަށް 

މަ ހުރިހާ ލޯނުތަކެއް  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ހަދާށޭ. އެހެން ހަދާށޭ. އަޅުގަނޑު  ގޮތުން މިހެން  ފުކުރާއިރު  ޢާސިޔާސީ 

މިސާލަކަށް  ؟ އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮން މިންވަރެއްތޯ  އިވެސް އެކަމަކު ކުރެވޭނެ މިންވަރެއް މީގަ 

ހުރި  ކޮބައިތޯ ބަލާ އެ  ޑިސްރެސްކޮށް  ހުރި އެކައުންޓްސްތަކަކީ  ކޮބައިތޯ ނުވަތަ ޕޮސިބިލިޓީސް   އެކައުންޓްސްތަކަކީ 

ފަރާތްތަކަށް މިސާލަކަށް ވަކި ފޯމިއުލާއެއް ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާ  

އެކީގައި ބޭންކްސްއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޑިސްކަޝަނެއް  ގެންދަންވީނޫންތޯއެކަހަލަ  ކުރިއަށް  އޭގެ  ؟   ގެންގޮސްފައި 

އެކަން    އެކަމަކު  .ސްޓޭޓްމަންޓްސް މޭކްކުރެވިދާނެ  ތަންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވީ ސިޔާސީ

ކަން   އެކަން  ފަހުން  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އައި  ފިނިކަމެއް  ހިތަށް  ބައެއްގެ  އޭގެން  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާހާ ގެއްލުން މާ  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެން ޤައަޅުގަނޑަށް    ،ސިލުނުވެގެން އޭގެން   ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި 

މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ މީގެން ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޖެންޑާގެ އެއް ފަރާތްވެލާފައި  



 2021އޭޕްރީލް    20               ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް
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ބޭންކުގެ ލިކުއިޑިޓީއަކީ ވެސް  ؟ ސް މި ޝޮކު ބޭންކަށް ނެގޭނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯރަނގަޅަށް މި ކަމުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ވެ

ޕްރޮޑަކްޓިވް   ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިނާކޮށްފައި  އެއަށް  ބަލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފޯމިއުލާއެއް  ހަމަ  ކިހާވަރެއްތޯ 

ރެކޮމެންޑޭޝަން އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޑިއުކޭޓަޑްދޭން.  ހަމަ  ދެން  ހަމަ  ރެކޮމަންޑޭޝަ    މައްޗަށް  ނެއް  މަޢުލޫމާތުގެ 

ރެކޮމަ ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސްންޑުބިނާކޮށްފައި  ރަނގަޅުވާނީ.  އެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް    ، ކުރީމާ 

އިތުރު   މިސާލަކަށް  އެކައުންޓެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ދެން  ގޮތަށް  މި  އަހަރު    10ބްލޭންކެޓްކޮށް  ނުވަތަ  ދުވަސް  މަސް 

ސްޓެންޑްކުރަން ބުނެފިއްޔާ ބޭންކްގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަ އެއްކޮށް ޒީރޯއަށް ދާނެ އިނގޭތޯ. ބޭންކުން ވެސް  ދުވަހަށް އެކް

ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ވެސް  މެނޭޖްމަންޓުގައި  ޚާއްޞަކޮށް  ހުންނާނެ. ބައިވަރު ޚަރަދުތައް    ކުރަންޖެހޭ 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި   ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި  ހުންނާނެ.  ހުރި  ވެސް  ކެޕޭސިޓި  ދެއްކޭނެ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކޮބައިތޯ ޑިސް  ކަސްޓަމަރުންނަކީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ވާހަކަ  ޓްބަލާފައި  ފަރާތްތަކެއްގެ  ނެތް  ކެޕޭސިޓީ  އެ  ރެސްވެގެންނޫނީ 

އަޅުގަނޑުމެން   ހޯދޭތޯ  ގޮތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ކޭޓަރކުރެވޭނެ  ފަރާތްތައްކަށް  އެ  ދައްކަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަތްކުރަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ސީރިއަސްކޮށް މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ދިމާލުން  މަސައް

 މި މަސައްކަތްކުރަން. އަޅުގަނޑު އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު މެދު 

ކޮވިޑު ހިމަނައިގެން    19-މިހާރު  ބަޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  އިޢުލާނުކޮށް  ޕެކޭޖެއް  ރިލީފް  އިކޮނިމިކް  ގުޅިގެން  އާ 

އެއީ   ދޫކުރި    މިލިއަން   355ގާތްގަނޑަކަށް  ޕެކޭޖެއް  ބަޖެޓުން   .ފަރާތަކަށް  2108ރުފިޔާގެ  ދައުލަތުގެ    މިއީ 

ފައިސާއެއް.   ކިހިނެއްހޭދޫކޮށްފައިވާ  ފައިސާ  ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ  ޓެކްސް.  ؟ ދެން  ނެގި  އަތުން  ރައްޔިތުން  އެއީ 

އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް    މިހާރު މި  ،ލިބިފައި ހުރި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ. އެހެންވީމާގޮތްގޮތަށް  އެހެނިހެން  

ވިޔަފާ  ކުދި  ޚާއްޞަކޮށް  މައްސަލަ.  ތަކުލީފުތަކެއް  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މި  އިންޖީނަށް  އިޤުތިޞާދުގެ  އަދި  ރިތަކަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި ޕެކޭޖް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް    355.4އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި  

އަހަރު ދުވަހަށް ފަސްކުރަން. މި  ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ލުޔެއް ދީ އިންޓްރެސްޓް ހަމަ ޒީރޯ އިންޓްރެސްޓުގައި އެއް 

އިންޓްރެސްޓްގައި. މިއީ އެސް.އެމް  މިލިއަން  355 އީ. ބޭންކެއް އުފެދެނީ ރައްޔިތު މީހާ އުފެއްދިގެން. ބޭންކް  .ޒީރޯ 
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އެބަހުރި.   އަޅުގަނޑު  ހަނދާން  އުފެދުނު  މޯލްޑިވްސް  ބޭންކް  އޭރު  އޮފް  މި  މިހާރު  ޑިޕޮސިޓްކޮށްގެން.  އެތަނަށް 

މި އެހީތައް  އު  އުފެދިގެން  ލޯނު  ދޭ  ރާއްޖެއަށް  ބޭރުން  އެސް.މިޅެނީ  މި  ޖަމާކޮށްގެން.  މީގަޑީއަށް     އި .އެފް.ސީ 

ބަޖެޓަށް   ދައުލަތުގެ  ލިބެނީ  މި  ފައިސާ  މި  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެސް.އެމް.އީ 

ބަޖެޓު ދެނީ    ފާސްކޮށްފައި   އަޅުގަނޑުމެން  މި  ބުނަނީ ބަޖެޓުން  ދީފައި  ދޫކުރާށޭ  ލާރި  ލޯނު  ބޭންކުން   %4  

ދޭ އިންޓްރެސްޓު ގޮތެއް ނޫނެއްނު. ބޭރުން  ބޭންކް ހިންގާ  ތައް ހިންގަނީ އޭގެން  ރު ބޭންކުމިހާ.  ލޯނުގެ..  ގައި. މިއީ 

ވިޔަފާރިން.   ކުރާ  ހޯދައިގެން  އަދާކުރަނީ  މި  އާމްދަނީ  މި  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ  އަދާކުރަނީ.  ވަޒީފާ  އޮފިސަރެއްގެ  ލޯނު 

ލޯނު އޮފިސަރު ނުޖެހޭނޫންހޭ ނަގާކަށް. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދީފައި  މި    ،އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ. އެހެންވީމާލޯނު  

އެހެންވީމާ ފައިސާއެއް.  އެ   ، ހުރި  ވެސް  ނާޒިލް  ހުށަހަޅަން  ތާ  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގެ  އީއޮތީ  ކިނބިދޫ  ދުކުރައްވާފަ. 

އިޝާރާތެއް  އެކަހަލަ  ވެސް  މެންބަރު  ކޮވިޑު  355.4ކުރެއްވި.    އިއްޒަތްތެރި  މި  ބަޖެޓުން  ރުފިޔާ    19-މިލިއަން 

ރިލީފް ޕެކޭ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ އެއްކޮށް މަރިލީފްފައި މޮރިޓޯރިއަމްގެ ގޮތުގައި. މިސާލަކަށް  ފުކުރަން.  ޢާޖެއްގެ 

މަ އެއްކޮށް  ހުށަހަޅަން  ފައިސާ. ޢާއަޅުގަނޑު  ހުރި  ދީފައި  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  މިއީ  މި    ފުކުރަން.    2008މިހާރު 

ލުއި ދެވިއްޖެއްޔާ އެއީ ދި  ފަރާތަކަށް ދެވިއްޖެއްޔާ އެއީ ޤައުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް.    2108ވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތަކަށް 

ކުރިއެ އްއެތަ ވިޔަފާރިތައް  ސަބަބުން  އޭގެ  ބަޔަކަށް  ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  ނާންނަ    ރުވުމަށް  ދިޔަ  މިސާލަކަށް 

ން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފިލިޔަސް އޭގެން ނާންނާނެ ދިޔައެއް. ހިކި ކެޔޮދަޅިގަނޑަކުން  ކެޔޮދަޅިގަނޑެއްގައި އަޅުގަނޑުމެ

ގަހަށް   އެ  ފުރުޞަތެއް  ނޭވާލާނެ  ހުންނާނެ  ދިރިދިރި  އެއަށް  ނާންނާނެ.  ދެލެއް  ފެލިޔަސް  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ 

ކިހިނެއްތޯ މީހާ ގެ ގަހަށް ދިރޭނެ ފުރުޞަތު ދީގެން ނޫނިއްޔާ ދެން  ލާރި  ދޭންޖެހެނީ. އެ  އަޅައިގެން  ންގޮސް ބިޑި 

ކަމެއް. ރާއްޖޭގައި   ކަހަލަ  ދިނުން  ފެން  ހަމަ  ހޯދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ފައިސާ  ބާއްވައިގެން  ޖަލުގައި  މީހަކު  ނެތް 

ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދީފައި އެ މީހުންނަށް ނޭވާލާނެ ފުރުޞަދު ދީފައި އެ މީހުން އަތުން އާމްދަނީއެއް ލިބުނީމަ  

ލޯނު  އެއްޗެއް   އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއަކީ  މި  ނޫން.  ކަމެއް  ބެހޭ  ބޭންކާ  މި  ރަނގަޅަށް.  އޮންނާނީ  އެކަން  ނެގީމަ 

އޮފިސަރެއް. އިތުރު ދައުރެއް ނޫން އަދާކުރަނީކީއެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު އެދެން  

ގެއްލުންވާނެ  ތާއީދުކޮށްދިނުން. މިއީ ދައުލަތައް  ކަމަށް  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް  މި  ނޫން. މިއީ  ކަމެއް   

 ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ނާޝިޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ
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އަޅުގަނޑު އެއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ރެކޯޑިންގ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  

 ގެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއްނުކުރަން.މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މު މައްސަލައިގަޤަޝުކުރިއްޔާ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްލެއް    އިއްރިރު.  އަސްލު  މައްސަލައަށް  މި 

ހޯދައިދެވޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް އެބަޖެހޭ ތަރުތީބުކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި  

ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް ހެދުމަ މައްޗަށް  މިނިސްޓްށްވުރެން  އޭގެ  ފިނޭންސް  މިއަދުވެސް  ބުނޭ އިޤުތިޞާދު  ބޮޑަށް  އެބަ  ރީ 

ގަޅުވެގެން ނުދާ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެވެސް ޙައްލެއް މިވަގުތަށް ގެނެސްދެވޭނެ ގޮތެއް އެބަ  ރަނ

އުޅެނީ   މި  މިހާރު  ވެސް.  އަނެއްކާ  ކަންކަން  ހުރި  ކުރަން  މި  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ސާފުވާންޖެހޭ.  ރިޕޯޓުން 

. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށްގެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދެވޭތޯ

ހުރި   ބޭންކުތަކަށް  މި  އެބަވޭ  އަންޑަސްޓޭންޑް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެވޭނީ.  ލުއި  ދެން  ކޮންގޮތަކަށްތޯ  ބަލަންޖެހޭ 

ން ޙައްލެއް ނުގެނެސްދޭ  ގޮންޖެހުންތައް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ މި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެ

ކަމަށް ވަންޏާ މި ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. ދަނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރާށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ.  

 އެކަމަކު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމެއް ނޫން މީގައި. އެހެންވީމާ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންމެވެސް   އެބައިން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  މީތި  އަދި  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި  ވަރަކަށް 

ފުރުޞަތުތައް   ލޯނުގެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  މީގެ  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ތަފުޞީލުކޮށްލަންޖެހޭހެން 

ވިޔަފާރިތަ ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހުޅުވާލާއިރު  ހުޅުވާއިރު  އިތުރަށް  އެއީ  ކަނޑައަޅަން.  ކެއް 

އަނބުރާ   ލޯނު  އަދި  ވެސް  ހުޅުވާލާއިރު  ދެން  ވިޔަފާރިތަކެއް.  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ވިޔަފާރި  ގޮތަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ދެއްކުމުގައި ވެސް މިހާރު ދީފައި ހުރި ލޯނުތައް ކަނޑައެޅި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި  

މޯލްޑިވްސް  މިން ހުޅުވާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭންކް އޮފް  ފުރުޞަތު  ވިޔަފާރިތަކާއި ލޯނުގެ  ފެތޭ  ގަނޑުތަކަށް 



 2021އޭޕްރީލް    20               ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް
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އެސް.އެމް.އީ   އިތުރަށް  އޭގެ  އަދި  ދެންނެވުން  ބޭންކަށް  އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ބޭންކް  އިސްލާމިކް  އަދި 

އަދި   ވެ  2021ބޭންކަށާއި  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ދޫކުރުމަށް  ވަނަ  ލޯނު  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ސް 

މިލިޔަން ރުފިޔާ އެސް.އެމް.އީ ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޕްޓަލް އިން    400

ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު   މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޯ  2021ޑިސެންބަރ    31ލޯނުތައް  ޕަރޭޝަނަށް  ގައި 

ދެންނެވުން. މީތި އަދި ތަންކޮޅެއް ތަފުޞީލުކޮށްލަންޖެހެނީ އެ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ލޯނުތަކެއް އެޕްލައިކުރެވޭނެ ލުއި  

ގޮތެއްގައި    ދެމެހެއްޓެނިވި  ވިޔަފާރިތައް  އެ  ރިޕޭމެންޓަށް  ލޯނުތަކަށް  ހުރި  ނަގާފައި  މިހާރު  އަދި  ގޮތްތަކެއް 

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަ އެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ  ސަސްޓެއިން  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ށް މިއަދުގެ ހާލަތަށް 

އެ   ގޮތަށް  ޕްލޭންގައިވާ  ބޭންކުގެ  އެބައިނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްދިނުމަށް.  އެކަން  ބައްލަވާފައި  ގޮތަކަށް 

އޮތީ ދައުލަތް  މުޅި  އެއީ  ދަތިވާނެ.  ގެންދަން  ޕްލޭން  ބިޒްނަސް  މުޅި  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  އެހެން.   

އަހަރަށް    1ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު    4.4ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިއަދު މަޖިލީހުން ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަން މިއުޅެނީ  

ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް މިކަން   އިން ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަ  ޕްލޭންކޮށްފައި  އޯޑީ ފެސިލިޓީއެއް ދޭން. އަސްލު 

ބޮޑަށް ދަތިވާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އެ މީހުންނަށް ދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި އެކަން  މާ

އަންނަ   މި  އެޖެންޑާކުރާނީ  ދެން  މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑު  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދިނުމަށް. 

ކޮ ބާއްވަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަލްސާ  ސަންޑޭގައި. ސަންޑޭގައި  މަޖިލީސް  އިނގޭތޯ. ސަންޑޭގައި  މިޓީއެއް. ސަންޑޭގައި 

ނޯންނާނެ. ސަންޑޭގައި ކޮމިޓީ ބާއްވާނަން. ބާއްވާފައި ސަންޑޭގައި މި މައްސަލަ އެކީ ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން މި  

؟  އްސަލައެއް އެބައޮތްތޯ ޖަހާއިރު މަ  1ދައުރުގައި ރިޕޯޓު... އެހެންވެއްޖިއްޔާ ތާޒްޑޭގައި އަޅުގަނޑު ބާއްވާނަން. ތާޒްޑޭ  

ޖަހާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މީތި އެޖެންޑާކޮށްފައި މި މައްސަލަ ގެންނާނަން. އެ ދުވަހު މި ރިޕޯޓު    1އެހެންވީމާ، ތާޒްޑޭ  

 އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނަން. މިހިސާބުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

___________________ 

 

 

 

 




