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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފައި    38އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީގެ  

މި ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރިވިއުކުރުމާއި ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

ރިނިއުކު އިންވެސްޓުމަންޓު  ޕްރައިވެޓް  ފޮރިން  ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް  އެލެވޭޓަރ  މެލްކޯ  އޭ.ޖީ،  ގުޅޭގޮތުން  ރުމާ 

ތިއްބެވީ   މި  ވަޑައިގެން  މި  ވަގުތު  މި  ދެން  މަޝްވަރާކުރުން.  ގުޅޭގޮތުން  ސިޓީއަކާ  ފޮނުވާފައިވާ    5ލިމިޓެޑުން 

ރިއަށް ގެންގޮއްސަ މިހާރު މި  މި ވޯޓަށްފަހު ކު  1އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އެ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ރިނިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިވާ އެޖެންޑާ    2އެޖެންޑާ ނަންބަރު   ވަނަ އައިޓަމުގައި މިވާ 

ނަންބަރު ދެވަނަ އައިޓަމާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  

މިހާރު މި ފައިލްކޮޅުގައިވާނެ ސިޓީ. ސިޓީ ކިޔުއްވުމަށްފަހު މި ސިޓީއާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދޭނެ ޖަވާބަކާ މެދު  ވެސް  

ގޮތުން   ބެހޭ  ކަމާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން ދެންނެވުމުން އެ ކޮޅުން އެބައިން  ދެންމެ މި ދެންނެވި އައިޓަމާ ބެހޭގޮތުން މި އިކޮ

ކޮމްޕެނީ   މޯލްޑިވްސް  އެލެވޭޓަރސް  އެލް.ޖީ.އެމް.އެލް.ކޯ  ވަނީ  މި  ޖަވާބުދީފައި  ހަވާލާދީ  ސިޓީއާ  މި  ޖަވާބުދީފަ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  

ކަމަށް    60އެޕްރޫވަލް ދެވޭނީ އެ ކުންފުނީގެ %  ގައި އީމެއިލް    2020ފެބުރުވަރީ    20ހިއްސާ ޑައިވެސްޓުކުރުމުން 

މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތަށްވާނީ އަންގާފައި ކަމަށް. އަދި މިހާތަނަށް މި ކުންފުނިން ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމަށް  

ލިޔެ ސިޓީގައި  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ވެސް  ނުވާކަން  ހުށަހަޅާފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  މި  ކިއުންތައް 

ވެސް   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ފާހަގަކުރައްވާފައި 

މި ދީފައި  މި  މިނިސްޓްރީން  އިކޮނޮމިކް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ  އެ  މިއީ  ޖަވާބު  ވާ 

އެ   ޢަމަލުކުރުމަށް  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ގުޅައިގެން  މިނިސްޓްރީއަށް  ގޮތަށް  މި  ކަމަށް.  އެރުވޭނެ 

މެދު   މާފަންނު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއްޗެއް.  މެންބަރު  އިތުރު  ދެން  އަޅުގަނޑަށް.  އެއީ  ދެންނެވުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. ދާއިރާގެ އިއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް   މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު
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  C-0838/2014މިހާރު މި އޭ.ޖީ މެލްކޯ އެލެވޭޓަރ މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  

ގައި    2014ބިދޭސީން ހިއްސާވާ ގޮތަށް    100% އާ ގުޅޭ ސިޓީގައި މި ބަޔާންކުރާ ހަވާލާދީފައިވާ މި މައްސަލައަކީ  

ސިޓީން މި  ކަމަށް  ކުންފުންޏެއް  އެ    ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 % ކަމަށް    60ކުންފުނީގެ  ޑައިވެސްޓުކުރެވުނު  ޑައިރެކްޓު،  އީމެއިލް    2020ފެބުރުވަރީގެ    20ހިއްސާ  ގައި 

ހިއްސާ   ކުންފުނިން  މި  މިހާތަނަށް  ނަމަވެސް  އަންގައޭ.  ފޮނުވާފައި  ފަރާތަށް  އެ  މިނިސްޓްރީން  މެދުވެރިކޮށް 

މުޢާމަލާތްތައް  ބަދަ ގުޅޭ  ކުންފުންޏާ  އެ  ނުވާތީ  ހުށަހަޅާފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  މި  ލިޔެކިއުންތައް  ބޭނުންވާ  ލުކުރަން 

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ދަންނަވަމޭ. ދެން އަޅުގަނޑު އިދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު  

  100ގައި ކުރެވިފައި އަދި މިހާރު މި ކަން ނުކުރެވިގެން %  2014އި  ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ގޮތުގަ   100މި %

ރެކޯޑަށް   އިދާރީމޭޒުން  އެއީ  މިނިސްޓްރީން.  އެބައޮތްތޯ  ގެނެއްސަ  ބަދަލު  ގަވާއިދަށް  މި  ނުހިންގިގެން  ގޮތުގައި  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަ އޮތީމަކަން  ވެފައި  މިހެން  އެއަށްފަހު  ފާހަގަކޮށްދެން.  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިއަށް  ޓަކައި  ކަމުގައި  މި  ށް 

ބަޔާންކޮށްފައި، ކަށަވަރުކޮށްފައި އެ ސިޓީ ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެން އެ ފަރާތަށް ޖަވާބު.   ދެވެން ނެތީ އެ ސިޓީގައި 

އިންވެސްޓަރުންގެ   ހައްދަވާއިރުގައި  ގަވާއިދުތައް  ބެހޭ  އިންވެސްޓުމަންޓާ  ފޮރިން  މިހާރު ސަރުކާރުން  މި  އަދި  ދެން 

ބަދަލުކުރުމަކީ  ކޮންފިޑެންސް ނުގެ ގޮތަށް ގަވާއިދު  އެއީ، ގެއްލޭ  ބަދަލުކުރުމަކީ  ގޮތަށް ކުއްލިކުއްލިއަށް ގަވާއިދު  އްލޭ 

ފާހަގަކުރެވޭ.   އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ފަސްޖެހޭނެ  އިންވެސްޓުކުރަން  ރާއްޖޭގައި  އިންވެސްޓަރުން  ބޭރުގެ  އެއީ 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ، ފޮރިން އިންވެސްޓުމެންޓަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެ އް ގާއިމުކުރުމަކީ އެއީ މި ކޮމިޓީން މި 

ކަންތައްތަކަކީ   ބައެއް  މިހާރު  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ފާހަގަކުރާ  ފާހަގަކޮށް،  ނުކުތާ  އެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވާތީ  ކަމެއް 

އެ ހަމަ  ދޭތެރެއަކުން  އަނެއްކާ  އޮއްވާ  ގާނޫނު  އާބިޓްރޭޝަން  ވެސް  މައްސަލައިގައި  ބަޔަކު    އާބިޓްރޭޝަން  ކަމަށް 

އެ   އިންވެސްޓަރުން  ކަންކަމުގައި  ބޭރުގެ  ކޯޓުތަކާއި  ބޭރުގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށް  އޭގައި  މަސައްކަތްކޮށް،  މީހުން 

ފޮރިން   އެހެންވީމާ،  ކުރޭ.  އެބަ  ބަދަލު  ކޮންޓްރެކްޓުތައް  ދުވަހު  އަނެއް  އަނެއްކާ  ނިންމާފައި  މަސައްކަތްކޮށް 

ގާނޫނުތަކާ ގާނޫނު،  ކުއްލިކުއްލިއަށް  އިންވެސްޓުމަންޓުގެ  ކަންކަން  ހިނގާ  މަރުޙަލާގައި  ޝަރުޢީ  އެ  އަދި  އި 

ބަދަލުނުވާނެ ގޮތަށް އިންވެސްޓަރުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަށް އަދި ކޮންފިޑެންޝިއަލް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުގެ  

ކަމެއްގަ ދެކޭ  ކޮމިޓީން  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  ބައްޓަންކުރުމަކީ  ވެސް  ސިޔާސަތުތައް  ގައިމު  ހަމަ  އި 

އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން މި ކަމަށް މި ނުކުތާ މި ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްދެއްވުން  

 އެދެން އެނގޭތޯ ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދެންމެގައި   ފެންނަނީ  މި  ބެލިބެލުމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މި.  މިހާރު 

ޑިރެކްޓް   ފޮރިން  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެދު  މާފަންނު  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި 

ވުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުން ނަމަ މީގައި މި އެ ބޭފުޅުން އިންވެސްޓުމަންޓުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮންފިޑެންސްދެއް

މިހާރު މި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ލާފައި މި އޮތީ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ހުރީކީއެއް ނޫން.  

ހަ ދެން  ހަމަވުމަށްފަހު  މުއްދަތު  އެ  ކަމެއްގެ  އެ  ހެދުމަށްފަހު  އެގްރިމެންޓެއް  ފަހަރަށް  މިހާރު  ދެވަނަ  މަ 

ޗޭންޖަކަށް އަންނާނެކަން   ޕޮލިސީ  އެ އަންނަ  އޮންނަ ސިޔާސަތަކަށް  އޭރުގައި  އެޕްލައިކުރާއިރުގައި ހަމަ ސަރުކާރުގެ 

ދެކޭގޮތުންނަމަ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  އިންވެސްޓަރުންނަށް 

އެހެ ހަމަ  ހީވަނީ  ކަންނޭނގެ.  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް  ދެކިވަޑައިގަންނަވާނީ  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ން 

އަންނަ   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ރިވިއުކުރާއިރުގައި  އަންނަ  ދެން،  އަންނަ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  މުއްދަތެއް  މި  މީގައި 

އި ޑިރެކްޓު  ފޮރިން  އެއީ  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  އެއީ  ޗޭންޖަސްތަކަކީ  ގެނައުމަށް  ޕޮލިސީ  ރާއްޖެ  ންވެސްޓުމަންޓުތައް 

ޓަކައި އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ދެންމެ ތި  

  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީގައި މި ފާހަގަކޮށްފައި މިވާ ޖަވާބާ އެއްކޮށް 

ގޮތަށް.   ފޮނުވާ  ސިޓީ  މި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މި 

ތި   ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނޑު...  އެހެންވީމާ، 

ކުރި  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ނިންމާފައި  ފާހަގަކުރެއްވި  މިހާހިސާބުން  މައްސަލަ  މި  ގެންދަން  އަށް 

ޝުކުރިއްޔާ.   ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  އެކަކާއިގެން  ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  ވޯޓަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން 

ވޯޓަށް   މި  އަޅުގަނޑުމެން   .` ފެށީ.  މި  އަލުން  ވޯޓަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މަށްފަހު އަލުން މި ފެށީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ދެވަނަ ބައި ނިމިފައި އޮތީ މިހާރު.  މެދުކަނޑާލު

ލޯނުތައް ރިވިއުކުރުން. އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން   ކުންފުނިތަކުން ނަގާފައިވާ  ފުރަތަމަކަން އެއީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

ގެންގޮއް ހިސާބަކަށް  ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތް  މަސައްކަތާއިގެން  މި  އެ  އަލުން  ދެން  އިނީ.  މެދުކަނޑާލާފައި  ސަ 

ގެންދެވުނު.   މަސައްކަތް  ރިވިއުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިއްޔެގައި  ކުރިއަށްދާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން 

ލް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނާއި އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަ

ފަށަނީ   މި  ނިމުނީ. ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  އޭވިއޭޝަނާ އިއްޔެ  އައިލެންޑް  އެއަރޕޯޓާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި 

އަރުވަން.   އަޅުގަނޑު  ވަގުތުކޮޅެއް  ބަލާލަން  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ކޮމްޕެނީ.  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

އަޅުގަނޑުމެ މިހާރު  މޯލްޑިވްސް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެމް.އޭ.ސީ.އެލާއި  މި  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ނުރަސްމީކޮށް  ން 
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މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި ސްޓެލްކޯ  

މީގަ މަޝްވަރާކުރެއްވި.  ބެހޭގޮތުން  ފެސިލީޓްސްތަކާ  ލޯނުތަކާއި  ހުރި  ޕީ.އެސް.އެމް.އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އާއި  އި 

މި ނިންމީ. ދެން،  ގޮތަށް  ލިޔާ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  ލިޔުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންބޮޑުވާ ސުވާލުތައް  މެންބަރުން 

އަދި ކުންފުނިތަކަށް މި ލޯނުތަކުގެ ރީޕޭމެންޓު، ރިޕޭމެންޓް ޝެޑިއުލް... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން މިހާރު ލޯނުތަކުގެ  

މިއަދުގެ  އައުޓްސްޓޭންޑިންގ   މިހާހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  ހޯދާ  ލިޔެގެން  ކުންފުނިތަކަށް  އެ  އަދަދު  ހުރި 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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