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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މަރުޙަބާ    6މާލިއްޔަތު  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ބިލާ އިންޝުއަރެންސް  ބަްއދަލުކުރަނީ  މި  މިއަދު  ފަރާތުން    ދަންނަވަން.  ކުންފުނިތަކުެގ  ޝިޕިންގ  ުގޅޭޮގތުން 

 ޢުވަތު އަރުވަން.ދަބައިެވރިވުމަށް    ގައިޓީބޭފުޅުންނަށް ކޮމި  އަޅުަގނޑު މިހާރު އެ  . އެހެންވީމާ،ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންނާ

ބައްދަލުކޮށްލީ   މި  ކޮމިޓީން  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން   .` )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ދިރާސާކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން  ބިލު  ފަރާތުން  އެކަމާތީ،  އިންޝުއަރެންސް  ކުންފުނިތަކުެގ  ޝިޕިންގ    ުގޅޭޮގތުން 

ހުރި  ލުއަސް މިހާރު    ތިބޭފުޅުންެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޑްރެސްކޮށްލާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އޮތްކޮންސަރންސް 

ހުރިތޯ ބަލާލަން ބިލު ފައިނަލް    ކޮންސިޑަރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްއެ  ކުރެވިފައި އޮތް ޮގތުން،  ފަރުމާަގއި މި  ބިލު

 ބޭފުޅުންެގ ކުޑަ ތަޢާރަފެްއ  މި މީޓިންގަގިއ ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާކުރުމުެގ ކުރިން. ދެން އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،  

ތި ދެން  ޝަރީފް.  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ފަރާތުން،  ކޮމިޓީެގ  މި  މަރަފުށި  އަރުވާނަން. 

ޢަބްދު މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާهللا ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ  ދެން   ރިޔާޟް.  ލަބީބު.  އިލްޔާސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ދާއިރާ ޢަބްދު  ދާންދޫ  ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  މުޙައްމަދު  هللا އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ  އަޅުަގނޑު  އަދި 

ޢަބްދު ކެޕްޓަން  ފަރާތުން،  ކޮމްޕެނީެގ  ޝިޕިންގ  ސްޓޭޓް  މޯލްޑިވްސް  އިތުރުން  މީެގ  އަދި  هللا ނާޝިޒް.  ސަޢީދު 

ދެން  .  ސްެގ ފަރާތުން މިސްޓަރ ޕްރަބާތްދެން އޯޝަން ޝިޕިންގ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ނާޒިމް.  

ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން   ންޑްދެން މެއިންލޭ.  މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓްެގ ފަރާތުން މިސްޓަރ މަންޖޫލާ

ެގންދާނެ ޮގތުެގ ކުރު  މި  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފައްޓައިެގން    އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު؟ ބުއްދިކާ ސަމަރަސިންގހަ ދޯ

އަޅުަގ ދޭނަން.  ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ  ޚުލާސާއެއް  އިންޑަސްޓްރީ  ޝިޕިންގ  ބައިވެރިވާ  މީޓިންގަގިއ  މި  ފުރަތަމަ  ނޑު 

އެކޮމްޕެނީސްތަކަ އަރުވާނަން.   ރަތަމަފު  ކޮންސަރންސްހުރި  ބޭފުޅުންެގ    ށް  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  އެޑްރެސްކުރަން 

ެއކަމާ މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މެން  އެއަށްފަހު،  ިއއްޒަތްތެރި  ސުވާލެްއ  ުގޅޭޮގތުން  ބަރުންެގ 

ސުވާލެ އޮތް އެ  ޮގތުން    އްނަމަ،  މި  އަޅުަގނޑު  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ވެސްމީެގ  ކުރަން  ދެންނެވި    މި  ކުރިން 

هللا ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ ފަރާތުން ކެޕްޓަން ޢަބްދުރަތަމަ  ފު  އަޅުަގނޑުތަރުތީބުން  

ބައިވެރިެވވޭނެ. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ   ނަމަނުންސަޢީދު އަދި ކެޕްޓަން މުޙަްއމަދު ނާޒިމް. ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބޭ

 ެގންދަވާ! ސަޢީދު ކުރިއަށްهللا ކެޕްޓަން ޢަބްދު
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 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ދާއިރާއަށްއާދެ!   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮންސިއުމަރއެއް.   ؛ވަރަށް  ޝުކުރިްއޔާ.  އިންޝުއަރެންސްެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ 

އަރެންސް ޕްރޮވައިޑްކުރުން އެީއ އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންޑޭޓުަގިއ ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން.  ދެން އެްއޮގތަކަށް ވެސް އިންޝު

ކަހަލަ ެއްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އެހާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ   ދެންއޭޒް އަ ކޮންސިއުމަރ މި ބިލުަގއި ނެތް އިނޭގތޯ  ދެން  

 ؟އެހެންނޫންތޯ  މައްސަލަެއއް. ދެން މި ބިލު މިހާރު ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ިމއޮތީ ަވކި އޮތޯރިޓީެއއް އުފަްއދަވާ ޮގތަށް 

ހާ މިހާރު ހުރިޮގތަށް ބަލާއިރު، އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކޮންސިުއމަރ    އަދެން އެކަހަލަ ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އޭޒް  

 ދޭތެރޭ. މި ބިލާ ، އިނޭގތޯ ކުކޮންސަރނެއް ނެތް މިކަމައަނެއްކަހަލަ 

 

 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި

 ތޯ.އިނޭގހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ ވެސް ިވސްނުން ހަމަ އެއީ  އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ކެޕްޓަން ސަޢީދު އެ ބުނުއްވީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޝުކުރިއްޔާ.   އަ އަނެއްހެން  ދެން  މި  އާދެ!  ޝިޕް މި  ނޫން.    އިނީެއއްކޮންސަ  އޭޒް  ޮގތުަގއި  ޝިޕަރއެްއެގ 

ދެން  އިންޝުއަރެންސް ނެުގާމއި  މި  ން  ބޭރުއަދި  އަރެންސް ކުރުމުަގއި ރާއްޖޭެގ އިންޝުއަރ ކޮމްޕެނީސްއާިއ  އިންޝު

ނޫނީ މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާކުރެވޭ ޮގތުން ރާްއޖޭެގ ރީ އިންޝުއަރ  ެއއީ  ޓިްވ،  ރެކަންކަމުެގ ކޮމްޕެ  މި

ކޮފްރަ ނޫނިްއޔާންޓް  ދެން  ށްެގން  ނުކުރެވޭނެ.  ެއއް  ައސްލު   ކަންކަމާ  އެއެހެންވީމާ،  އިންޝުއަރެއއް  ުގޅޭޮގތުން 

ބޮޑަށް  ޙަޤީޤަތުގައި މިއަރުވަނީ   އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރީ.  ފޯކަސް 

 އޯޝަން ޝިޕިންގ ލޮޖިސްޓިކްސް. 

Now I am giving the floor to Mr. Prabath, from Ocean Shipping and Logistics to raise 

concerns or any areas that we need to consider with regard to the proposed insurance 

bill. Thank you.  

 

Accounts Assistant at Ocean Shipping and Logistics, Mr. Parabath Udukumbura 

Speaking: 

Hi. Good morning. I am Prabath Udukumbura, From Ocean shipping and logistics. On 

behalf of our managing director Anand Sinanayaka. He is unfortunately unable to join 

today as he is travelling. Took ask to the concerns, I would actually have to consent 
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with our MD. Because he is a capable of; he actually wanted us ask to gather 

information for this meeting and convey to him. So that he can be updated. 

 

Chairman Speaking: 

Alright. Thank you very much. Now I will… 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުއަށް.މިހާރު އަޅުަގނޑު 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ތި  މިޝުކުރިއްޔާ.   ކްލަޔަންޓުމީެގ  ބޭފުޅުންނަކީ  ހާރު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  މިހާރު    ކްލަޔަންޓުން  ސައިޑުން 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ާގނޫނުން މެންޑޭޓް މި  ދެން  ؟ ކޮށްފައި އޮންނަނީ ކޮންތާކުތޯޕަޓީޒް އިންޝުއަރތިބޭފުޅުންެގ ޕްރޮ

އެހެން ކުރެވޭނީ.  ކުންފުންޏެއްަގއޭ  އިންޝުައރެންސް  ރާއްޖޭެގ  ފްރަންޓްކުރަނީ  ރާއްޖޭެގ    އޭކުރަންޖެހޭނެނޫނީ 

ރާއްޖޭަގއި ހުންނަ ޕްރޮޕަޓީއެއް ވެއްޖެއްޔާ.  ،  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެއް. އެއީ ރާއްޖޭެގ ޕްރޮޕަޓީއެއް ވެއްޖެއްޔާ

މިކޮޅަށް   ދެންކުރާ އެްއޗެހި.  މިސާލަކަށް މިކޮޅުން ޝިޕް؟ މިހާރު ކާޯގ އެްއޗެހި ިއންޝުއަރ ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ  ދެން

ކޮޅަކު އެހެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެްއޗެހި  އޮޕަރޭޝަންންއަންނަ  އެ  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯ  ހެން.  ؟ ހިނަގނީ 

ދެން މިހާރު ނަާގފައި އިންނަ އިންޝުއަރެންސް އެއީ ދުނިޔޭެގ  ؟ ރޮސެސް އިންނަނީ ކިހިނެއްތޯޕްރެންސް  ޝުއަންއި

ވަކި ބޭފުޅުން ޖެހޭތޯ އަދި    އޭތި ތި؟ ކުރޭތޯކަވަރން  އިންޝުއަރެންސު  އެ  ކޮންމެ ތާކު އިންސިޑެންޓެއް ހިނގިޔަސް،

ަގނީ އިންޝުއަރެންސް  ނޫނީ އެކަން ހިނ ؛އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކާއެކީ ންއް ހިންަގިއ، އެހެއެހެން ޕްރޮސެސްއެ

 ؟ކުންފުނިންތޯ

 

 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން   ކުރަނީ  މިހާރު އިންޝުއަރ  އިނޭގތޯ.  މުދާ  ދެން  ބީ.އެލް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ބޯޓު. 

ެވސެލްސް އެލައިޑް  ތައްއަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޮޑަށް  ކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިންޝުއަރ  ެއސް.ޓީ.ޯއެގ  ، 

މެދުވެރިކޮށް.  އަސަބްސިޑި އެލަިއޑް  ެވސް  މާ،  އެހެންވީރީ  އްއޗެްއަގއި  ކުރަނީ އަބަދުެވސް  ހުރިހާ  މި  ފްރަންޓް 

އިންޝުއަރެންސް އެބަ.  އެލައިޑް  ނުލިބޭއެކަމަކު  ރާްއޖޭަގއި  ބީ.އެލް ހުރި  މިސާލަކަށް  ސަރިވސް.  ކަހަލަ 

ކާޯގއިންޝުއަރ ެގންުގޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އަބަދުވެސް  ،  ކުރުން.  ކުރާއިރު  އޮޕަރޭޓް  ލައިނެއް  ޝިޕިންގ  ބުނީ  މި 

ެއއާ އިންޝުއަރކޮށްެގން  އޭތި  ލޭޑިންގ.  އޮފް  ބިލް  ެގންުގޅޭނެ.  ޓަރމްސް  އޭގެ ،  ުގޅޭ   ބީ.އެލްެއއް    ތައްއިންނަ 

  ބޭފުޅުންނާ   ނެ. ރާއްޖޭަގއި އެ ސަރިވސްތައް އަސްލު ނެތް އަދި ލިބޭކަށް ިއނޭގތޯ. ދެން އެންޖެހޭއިންޝުއަރ ކުރެވެ
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ބައެއް،  ކޮށްެގންކޮމިއުނިކޭޓު ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުރި.  ހިނާގފައި  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ކަހަލަ ބަިއވަރު 

މިސާލަކަށް އިނޭގތޯ.  އެބަހުރި  ނުކުރެވި  އިންޝުއަރެ  ކަންތައްތައް  ޮގންސް ބީ.އެލް  ދެން  ވެސެލް  އްސަކުރުން.   ،

ހިނާގ،   މި  ކަނޑުމަތީަގިއ  ބުނީ  އޮޕަރޭޝަން.  ެއ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ވެސެލްސް.  އޮންނަ  ދަށުަގއި  އެޖެންސީެގ 

 .ކަހަލަ ސިޓުއޭޝަންސް އެބަހުރި ދިމާވެފަނުކުރެވޭ ތައްއެްއޗެހީެގ އޮޕަރޭޝަންސްެގ ިއންޝުއަރެންސް

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ެއކްސްޕލެނޭޝަނަ!  އާދެ އެޖެންސީކަޭއެގ  އަޅުަގނޑުެމން  މިސާލަކަށް  މައްސަލަ އަ  މުަގއިކީ  ބޯޓެއްަގއި  ެއއް ންނަ 

ނޯވޭ ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ކަވަރއެއް  މިކޮޅުން  ެއހެންނޫންތޯދިމާވެއްޖެްއޔާ  ޑީޓެއިލްއަކީ.  އެއީ.    އެވާހަކަ ؟.  އޭެގ  އެއީ 

ޓައިޕްސް އޮފް އިންޝުއަރެންސް  ؟ ސް ތާ ދެއްތޯ އެއީސަރވިސަ  ؛ބިލުަގއި އެކަހަލަ ެއްއވެސް  އެީއ ދެން  އެކަމަކު

އިނީޝިއަލީ މި ފައްޓަމުން   ސްެގ ވާހަކަ. ބިލުަގއި ނެތެއް ނޫންތޯ އެކަހަލަ ބައެއް. އެވާހަކަ އަޅުަގނޑު ސައާއި ސަރވި

 ދެންނެވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބިލުަގއި  ،  ޟޫއެއް އުއަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ެއއް މަމީެގ  

ހުރިކުރަނީ  މެންޑޭޓު ރާއްޖޭަގިއ  އިންޝުއަރެންސް    ،  ނޫނީ   ކޮމްޕެނީރާއްޖޭެގ  ކޮށްެގން  ފްރަންޓް    ނޫނީ 

ވިޓީއެްއަގއި އެކްޓި ހިނާގ    ރޭަގއި ތެެގ  ސް ބައުންޑަރީ  އި ދޭ، ވާހަކައަކީރާއްޖޭަގ  ދެންންސެއް މީެގ ފަހުން  އިންޝުއަރެ

މިހާރު  ،  ައސްލު އަޅުަގނޑުމެންއެހެން އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރާއިރު  ދެން  ނުކުރެވޭނެއޭ.  ނީ ބިޒިނަސްެއއްަގއެްއ  ނޫ

ބޭނުންވަނީ މި    ބޮޑަށް އަންޑަސްޓޭންޑް ވާން  ،ސް ވަރެްއެގ އެލަވަންސެއް. އެހެންނަމަވެސްވެސް ހުންނާނެ ކޮންމެވެ

، އިން ވިސްނާއިރު   ސޭ  ބޭފުޅުންނަށް ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީެގ ޕަރ  ތިއަސްލު  ބީ.އެލް އިންޝުއަރެންސް މިކަހަލަ  

ބައެއް  އެނުގނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންޑަސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  ލަިއބިލިޓީ  މިސާލަކަށް  ސް  އިންޝުއަރެންސަކަހަލަ 

ނޫންކަންރާ  އަސްލު ކޮްމޕެޓިޓިވް  އެހާ  އިންޝުއަރެންސަސްާއ    .އްޖޭަގއި  ކޯޕަރޭޓިވް  މީހުންެގ  އެ  ޖެހެނީ  މި  ދެން 

އެ  ؛ުގޅިެގން ައންޑަސްޓޭން  އެއްޗެހި  އެހެންވީމާ،  ބިލުަގިއ    ެވެގންޑުއަސްލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ސާފުވާނީ މަންޒަރު  ރަނަގޅަށް  މީަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަސްލު.    މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  އެހެންވެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މާރަނަގޅަކަށް މި ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީ އަސްލު އަންޑަސްޓޭންޑެއްނުވޭ. އެހެންެވ، އަސްލު  

 ތި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން.  
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 ކަދެްއކެވުން: ވާހަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ޝިޕްތަކެއް ހުންނާނެ. އެއީ ތި ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ތި ބޭފުޅުންެގ ދެ ވައްތަރެއްެގ، މިސާލަކަށްމީެގ މިހާރު 

ކުރާ  މިސާލަކަށް    މި  ،އޯން  ހުރެދާނެ  ދެން  އެްއޗެހި.  ފްލޭްގ  މޯލްޑިވިއަން  ރަޖިސްޓަރޑް  ކޮޅުން  ކޮޅުަގއި  ތި 

އެއް   އިރެންޓުކޮށްފަ ހުންނަ  ލީސްކޮށްފައި  ކިހިނެއްތޯ  ހުންނަ،  އެްއޗެހި  އެ  ެއހެންވީމާ،  ޕްރޮޕަޓީޗެހި.  ތި  ،  އޯން 

އިންޝުއަރެންސްެގ އެލައިޑް  އިންޝުއަރެންސް  އޭ. ވިދާޅުީވ  އޭެގ  ކިހިނެއްތޯ  ލީސްކުރަންޏާ  އަށް އެ ؟ ކުރަނީ  ދެން 

ރާއިރު  އޭތި ކަވަރކު؟ ނޫނީ އެ މީހުން އެހެން ތަނެއްގައިތޯ ކޮށްފައި އިންނަނީ  ،އޯނަރޝިޕް އިންނަ ޤައުމެްއަގއިތޯ

އިންނަނީ އޮޕަރޭޓު؟ ކިހިނެއްތޯ  ކުންފުންޏަކުން  މިކޮޅުަގއި  ރެންޓުކުރިޔަސް  ކުރަނީ.  ެއއީ  މި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކޮށް، 

މިހާރު ބީ.އެލް؟ ކިހިނެއްތޯ  އިންޝުއަރކުރަނީ    ،ދެން  ިމހާރު  ބީ.އެލް  އެްއޗެހީެގ  ޝިޕްކުރާ  މިކޮޅުން  މިހާރު 

 ؟ކިހިނެއްތޯ

 

 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި

އެ ކާޯގ    ބީ.އެލް އަސްލު އެ އިންނަނީ ލައިނަރއަކުން. މިސާލަކަށް ކިޔަމާ ހިނާގ މާސްކްލައިން. ިމކޮޅުެގ އެޖެންޓް

މިކޮޅުެގ އެޖެންޓް ޕްރޮަވިއޑްކުރާނީ މާސްކްލައިންެގ  ، އިންނާނެ ެއ ބީ.ެއލް  އިން ފޮނުވިކަމުަގއި ވިޔަސް، މާސްކްލައިން

މާސްކްލައިން އިން    ިއނީމަ ޝިޕްކޮށްފަ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ެއ ބީ.އެލް އިންޝުއަރކޮށްފައި  މިކޮޅުން ކާޯގ  އްބީ.އެލްއެ 

އެޖެންޓަކަށް މިކޮޅުެގ  ެވސް  ޝިޕްކުރިޔަސް  މިކޮޅުން  އަދި  ކާޯގ  މިކޮޅުެގ  އިންނާނީ.  އިންޝުއަރކޮށްފައި  ،  އެ 

އަިމއްލަ ، އެމް.އެސް.އެސްެގ  އެމް.ެއސް.އެސްގެ ޝިޕްކުރާ ފަރާތަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ެއއީކީ. ދެން ިމސާލަކަށް  އޯނަރ

ެގންުގޅެ އެމް.އެސް.ެއސް  ންބީ.އެލްެއއް  މާނައަކީ  އެބަ.  އޭެގ  އިންޝުައރކުރަން.  ބީ.އެލް  އެ  ޖެހޭނެ  އިން 

އިންނާނެ  ދަށުން  ބީ.އެލްެގ  ބުނާ  މި  ެއރުވިޔަސް،  ކާޯގެއއް  ޑުބާއީން  ކޮންޓެއިނަރއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 އިންޝުއަރކުރެވިފައި އެ ކާޯގ. 

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 ؟ކުރަނީ ކޮންތާކުންތޯއެހެން 

 

 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި
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އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮޅަކަށްފަހު(  )ަވުގތުއޮތީ އިނޭގތޯ.  އަދި  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ބީ.ެއލް އިންޝުއަރނުކުރެވި  

ދެން   ނުނަަގން.  ސަރވިސްއެއް  އެ  ތަނަކުން  ނެތީމަ އެ  އެހެން  ލިބެން  ރާއްޖެއިން  ވަުގތު  އަދި  ދެން    މި 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޑުމެން..އަޅުަގނ  ާގތްަގނޑަކަށް.  ޖެހިން  ހަމަ  މޭޖަރ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ    މި 

 ކުންފުނިތަކަށް.

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

މިސާލަކަށް ؟ އެއީ ަވކި އިންޝުައރެންސްއެއްތަ؟ އިންޝުއަރެންސްއޭ ތި ވިދާޅުވަނީ އެ ކާޯގއާ އެކީ ވާހަކަތަބީ.އެލް  

 އެ ކާޯގ... 

 

Chairman speaking: 

Thank you, very much and  welcome back Mr.Manjula Marasinghe from marine 

transport. I would like to give you the opportunity to address us with the concerns and 

areas that you feel that we should reconsider or consider while finalizing the current 

proposed insurance bill. So, I would give you the opportunity to speak on. 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Thank you. thank you very much Sir. Thanks a lot, I’m really sorry for my technical 

issue. I got disconnected when we joined. Well, I’ve been through the document that 

you had provided the other day the last week. That was all in Dhivehi, and I try to look 

my level best to get it translated than and went through. But unfortunately, I could not. 

Because right now I am sitting in Colombo. Now when it comes to insurance, what 

exactly do you required from us into freight forwarding and logistics? 

 

Chairpman speaking: 

With regard to insurance bill that we are reviewing at the movement, there are some 

restrictions, like once the bill is finalized the companies has operations and registered 

and activities in the Maldives will be mandated to do their insurance through local 

Insurance Companies or they have to put the policies. So, we would like to understand 

in the shipping area in general, what short of insurances that you are required to cover 

and then what are the risks and what are the insurance policies that available here in 

Maldives. So, do you use international insurance policies to cover your shipping. this 

short of arrangement, I mean information that we would like to have. Thank you. 
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Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Ok thank you, thank you. Now I got point, alright. Now when it comes to shipping 

generally it’s a Hull and Machinery insurance that we, that we obtain from the 

insurance company as a shipping lines. That should safeguard ship and the machinery 

of that we use. On top of that, there would be cargo insurance, for all cargo that is 

onboard on our ships. and those are the main two insurance aspects that we do as 

shipping companies here. But unfortunately, with my experience in Male’ there are no, 

you know, what you say, any single insurance company that could provide Hull and 

Machinery or heavy cargo as projects you know as to undertake. But for cargo 

insurance in concerned, there are enough, and more insurance company represents in 

Male’ to cover cargo the insurance factor. Bur as shipping companies’ the main facts 

would be Hull and Machinery and the BL insurance etc… which are not covered in 

Maldives. Obviously, we have to go through the principal insurance companies either in 

Sri Lanka or in say Europe or US to cover those aspects. 

 

Chairman Speaking: 

Thank you very much. I will give opportunity to Hulhudhoo Mp Ilyas Labeeb. 

 

Member of Hulhudhoo Constituency Ilyas Labeeb Speaking: 

Hi… 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Hello Sir, Hi Good morning. 

 

Member of Hulhudhoo Constituency Ilyas Labeeb Speaking: 

Good morning. I just want to know is your company registered in Maldives or re-

registered, just re-register. 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Well, well yes, that’s a good question. Now register our company in 2008 as a foreign 

investment., direct foreign investment. But however, with recent Maldivian regulation 

changes, so we have to re-register as a local, 100% local ownership. So, in that case 

right now we goes as a local company, 100 percent local company, though the whole 

operations is overlooked in Colombo. 



 2022 ފެބްރުވަރީ  28              ވަނަ ބައްދަލުވުން 6ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

8 

 

 

Member of Hulhudhoo Constituency Ilyas Labeeb Speaking: 

So, all the invoices you issue, all the clients, invoices you issue the clients BL are 

insured? Or the cargos are issued? 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Yes. Yes, please. 

 

Member of Hulhudhoo Constituency Ilyas Labeeb Speaking: 

Where do you insure now? 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Right now our insurance is done in Colombo. Yes. Because our Bill of Lading are 

mainly issued in Sri Lanka. And then other origins that cargo been originated from. 

And our BL’s are under, we owns some insurance marine BL. 

 

Member of Hulhudhoo Constituency Ilyas Labeeb Speaking: 

Okay, so is there any ship that you have leased, or you have owned in under local 

company name? 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

No, no, no, no we don't. 

 

Member of Hulhudhoo Constituency Ilyas Labeeb Speaking: 

Okay, thank you. 

 

Chairman speaking: 

Okay. Thank you very much. Now I will give the opportunity to Captain Abdullah 

Saeed, from Managing Director Maldives State Shipping Company.  
 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ވާހަކަބޯރ  ޗާޓަ  އެއްސެވީއޭރު   ޒިންމާވާންޖެހޭނެ  ބޯޓެއް    ރޗާޓަ ؟ދޯ  ޓެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިވާޮގތަކީ  ނެީގމަ 

. މެޝިނަރީއާ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކަވަރ ކޮށްފަ   އެންޑްހަލް  ސް އިންނާނެރސް ލައިބިލިޓީއަށް. ެއ ބޯޓުެގ އޯނަރޗާޓްރަ
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ައޅުަގނޑު  އޭެގއިތުރުން  ޗާޓަރަމެން  ދެން  ޖެހެނީ  މި  ކަަވރއެރހޯދަން  ލައިބިލިޓީ  ލިބޭ  ސް  ކަވަރ  އެ  އް. 

އެޮގތަށް އެހެންވިާމ،  ކަމަކީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  އަނެއް  ދާއިރާަގިއ  އައިންޝު،  ދެން  ޝިޕިންގ  ދެން  ރެންސްަގއި 

އަނެ ހިމެނޭ  ޕްރިވެންޝަނެއް  ދެން  ޕީ  ނިޓީއެއްމްންޑެ އި  އެންޑްކައްޗަކީ  ބައިވެރިެވެގން   އެންޑް.  ކްލަބްސްަގއި  އައި 

  އެ ރާއްޖޭަގއި ނޯވޭ . ކްލަބު  އައިޕީ އެންޑް  އެމެރިކަން  ން. ބޭރުއެ ބޭނުންކުރަނީ މެންއަޅުަގނޑު ދެންއަޅުަގނޑުމެން. 

ެއވެސް އެހެ އެކަމަކު  ދަ ؛ންވެ.  ެއކަމަކު  ހޯދަނީ.  ތްރޫކޮށް  ފްރޮމް    އެލައިޑް  ކަމިންގ  ިއޒް    ޕީއެމެރިކަން  ކަވަރ 

   އެންޑް ައއި.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

އޭތި..    ތިމިހާރު   ނޫންތޯ  ިމ    .އޯކޭ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވިދާޅުވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

.  ކޭރާއްޖެ ކުންފުންޏެނީ  ކުރަންޖެހޭ  ނޫނީ ފްރަންޓްކޭ  ރެންސް ބިލުން މެންޑޭޓު މި ކުރަނީ ރާއްޖެ ކުންފުންޏެއައިންޝު

ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  ޭއެގ ެވސް ޕޮލިސީ އަންނަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏަކުންނޭ އެ އިޝޫ    ،އޭެގ މާނަައކީ

 ؟ކުރީމަ ރީ އޭެގ ޑިފިކަލްޓީސްއެއް އަންނާނެތޯ އަޅުަގނޑުމެން މެންޑޭޓް

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

  ކަމަކީ   ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ. މިހާރު  ކިޔާލިއިރު ެވސް  ބިލު  ޮގތަށް އިނޭގތޯ  ތިހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ  

ރެންސް  އަ. ދެން އޭެގ މާނައަކީ މިހާރު ނުދޭ ސަރވިސްތައް މި އިންޝު ނީއޭރާއްޖޭެގ ކޮމްޕެނީސްއަށް އެ ބާރު ހޯދައިދެ

 . އިނޭގތޯ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ ދާއިރާެގ ކުންފުނިތަކުން ފައްޓާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންސަރނަކީ އެއް  ބޮޑު  އިންޝުއި  އަސްލުގަ   އެންމެ  ފުރުޞަތު  އައަޅުަގނޑުމެން  މި  ކޮމްޕެނީސްތަކަށް  ރެންސް 

ައސްލުަގ މިހުއި  ހޯދައިދިނުމެކޭ އެްއވަރަށް  އެހެން އިންޑަސްޓްރީސްތަކުަގއި    ވްނަސް އަސްލު ޓިރެރި ކޮމްޕެރާއްޖޭަގއި 

؟ ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރެކްޓިކަލްތޯއޭ   އްކުރާކަށެޑިފިކަލްޓީތައް ކްރިއޭޓު  މި ބުނީއަސްލު  ،  ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ

،  ެއކަހަލަ  ދެން،  އެއަށް މިސާލަކަށް ހަނީމޫން ޓައިމެއް ލާފަިއ ކުރަންވީތޯއޭ  ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން،  ނޫނީ އެކަން

އިމު ވެސް ތި ބޭފުޅުންެގ ބަސް ހޯދާފައި މިކަން ން ހަމަ ަގއަޅުަގނޑުމެ  ، މިހާރުމި އެއްޗެހި ކޮންސިޑަރކޮށްދެން  

އެކަން    ވެންއެހެ  .ނެނޯންނާ  އްއެހެން ޮގތަކަށް ބުނުމުެގ ފުރުޞަތެ  އިރީގަ ކުރީމައެއް ދެން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ކައި

  އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ.
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 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި

އެީއ  .  ޕޮލިސީ އިޝޫކުރަން އުނދަޫގވާނެހެން  މިހުންނަ  ޓްލީ ރާއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭަގިއ މިވަުގތު އިމީޑިއެ

މި ބުނީ އެ    ،ވެސް   އްޖިނެރމަޕޮލިސީ އިޝޫކުރަންޏާ އެ ފުލް ލައިބިލިޓީ އާންމުކޮށް ނަަގންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭަގއި އެ  

ރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ނޫނިއްޔާ އަދެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމައެކަނި އިންޝުނުހުރޭ ކަންނޭނެގ.  ކެޕިޓަލް ވެސް  

ބަދަލުަގއިރބްރޯކަ ފޯކަސްކުރުމުެގ  މި  މައްސަލަައކީ،  ސްތަކަށް  އަނެްއ  ދިާމވާ  މެރިންަގއި  މިމިސާލަކަށް  ކާޯގ    ، 

ސަރވޭ  ސްރރައައިންޝު ބަލަންޖެހޭނެހެން  ޔަރއެޕޮއިންޓްކުރޭ  ވެސް  ކޮމްޕިޓެންސީއަށް  މީހުންެގ  ިމ  ސްއަށް. 

އިންޝުއަރަ ހަމައެކަނި  އިނޭގތޯ.  ހީވަނީ  ރިކުއަރއަޅުަގނޑަށް  އިންޝުއަރކޮށްފައި ޔަެގ  ބަދަލުަގއި    ރމެންޓްސްެގ 

އެއްޗެހި ރިކުއަ،  ހުންނަ  ބައެްއެގ  ހީވަނީ    ރމެންޓުޔަސަރޭވކުރާ  އަޅުަގނޑަށް  ހިމެނުން  ބިލެްއަގއި  ތި  ވެސް 

އިނޭގތޯ.   ނަާގނެ  ޓައިމް  އެ  ރާއްޖޭަގއި  ދެން  ފޯލްެވެގންދާނެހެން.  ސިސްޓަމަކަށް  އޭތި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

 ކުރިއަށްދާން. އެ ކަމަުގއި  ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ެގޕެްއ ދޭންޖެހޭނެހެން 

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ކުޑަ   ހަމައަޅުަގނޑު  ކެޕްޓަން    ެއއަށް  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަައކީ އެ  އެލަބްރޭޝަނެއް  ތިބި   ،ވިދާޅުވާ  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު 

  މެން ެގންނަވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިންސިޑެންޓެއް އަޅުަގނޑު  ، ކަހަލަ އިންސިޑެންސް މިސާލަކަށް ހަމަ އެކި،  ކުންފުނިތަކުން

ކޮންޓެއިނަރރެފްރިޖަރޭޓެ ިއންޝުެއއްެގ  ޑް  ކުރަން  ސަރވޭ  އެ  ދެން  ެވއްޓުނީ.  ކޮމްޕެނީެގ  އަޓެމްޕަރޭޗަރ  ރެންސް 

ކޮންމެ ވެސްފަރާތުން  މީހެއް  އެބަ  ފަދަ  ދެންިއނޭގތޯ  އާދޭމިހާރު  އެްއވެސް  .  ނެތް  މިބުނީ  ،  ކަހަލައެައކަށް 

ން މީހަކަށް ެގ ނޫއެ ދާއިރާ  ނެތް. ދެން ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް  އްރީ ޮގތުން ެއއީ ޯގހެކޭ ވެސް ބުނެވޭކަށެ ރެގިއުލޭޓަ

ދެއްތޯ   އެ އިނޭގނެ  ެއބަހުރި ؟ނުވެސް  ކަންތައްތައް  އެ.  އެކަހަލަ  ވާހަކަައކީ  އެއީ  އަނެއްކާ  .  ވިދާޅުވާ  ދެން 

އަނިޔާވީ މީހަކަށް  ހަލާކުވީ.  ކްރޭނެއް  ވެސް  .މިސާލަކަށް  މަްއސަލަމިކޮޅުން    ވާއިރު  ރިޕޯޓެްއ  ،  އެ  އިންސިޑެންޓް 

ނޫންހެއްޔޭ މީެގ ސަރވިސް  ޕޮއިންޓަކީ މި ބިލުަގއި ކަވަރކުރަންވީކެޕްޓަންެގ  ހެންވީމާ،  އެ ؛ ހަދަން އެކަށީެގންވާ މީހެއް

މީހުންނޭ ޕްރޮފެޝަނަލް  އިންޝު.  ދޭންޖެހޭނީ  މީހުންނަކީ  އެ  އޮތޯރިޓީއަކުން  ކޮންމެވެސް  ކަރެންއައެ  ޕް  ސަސް 

 ފައިޑް ބަޔަކަށް ވާންީވއޭ. ެއއީ. ކަހަލަ ސެޓިެމވެސްރވޭކުރުުމެގ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންކޭސަސްަގއި ސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ
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ދޭތެރޭ  މި  ޕްރޮޓެކްޓް  މިހާރު  ރާއްޖޭަގިއ  އަިއއްސަ  ބޯޓެއް  ކޮންމެވެސް  ފެނުނު  އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްފައި 

ބޮޑު    ވުރެޯއވަރ ހަންޑްރެޑް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ެއ ބޯޓު  ވެެގން  ފަރަކަށް އަރަިއެގން ވަރަށް ބޮޑު ޑެމޭޖު ،  ތަނަކަށް

ޖުރިމަނާކު އިންޝު ،  އެހެންވީމާ  ރި.އަދަދަކުން  ރާއްޖޭެގ އަ މިވަރުެގ  އެބަހުރިތޯ  ކެޕޭސިޓީ  ކަވަރކުރުމުެގ  ރެންސް 

މިސާލަކަށް ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީއަށް   ؟ކުންފުނިތަކަށް ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތުަގއިރެންސް  އައިންޝު

ކަމެއް ،  މިސާލަކަށް ކުޑަކުޑަ  ދެން  ކާގޯ   މިސާލަކަށް.  ެއއީ  ފުލް  ދަނިކޮށްބޯޓެއް  ހިނާގފަިއ  އިން  ަގއި  ސިޑެންޓެއް 

ދިޔައީ އެއްޗެއް  ވެސް  .ހުރިހާ  ކާޯގ  ވެސް  ބޯޓާ.  ބޯޓު  އެްއޗެއް    ކާގޯއާއި  ޭއރުން  އިހުރިހާ  ންނަނީ މި 

ންޝުއަރ  ކިހާވަރެްއެގ ޕަސެންޓެއް އި  ެގއަދި އޭ؟ އެހެންވީމާ، އެ ކެޕޭސިޓީ ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރިތޯ.  އިންޝުއަރކޮށްފަ

 އިޓް.  ިއފް ޔޫ ހޭވް އެނީ އިންފޮމޭޝަން އޮން  ،ލުކުރެވޭތޯަގބޫރާއްޖޭަގއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް 

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

  އަދި ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާނަގއި ވެސް މި ކުރާ ކަަމކީ   ،އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އިނޭގތޯ މިވަުގތު ވެސް ހަމަ

އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ހަމަ   ނޫންތޯ.  ރިސްކް ސްޕްރެޑްކޮށްލަނީ؟ ދެއްތޯއިންޝުއަރކުރަނީ  -ރީ  އިންޝުއަރކޮށްފައި

ރެސްޓްރިކްޓިންގ  ނޮޓް  އިޒް  ބިލް  ދަ  އިފް  އިނޭގތޯ  އަޅުަގނޑު    އިޓް.  ކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އެއީ 

ބޯޓުމިހާރު  ،  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެރީމިސާލަކަށް  އެހެންނަމަވެސް، ދެން    .ނޭގތޯއިަގއި  އެލައިޑް  ތަްއ 

ޔަޤީން ައޅުަގނޑަށް  ޓޯޓަލް  ...  އެލައިޑުން  މީންސް  ދެޓް  ހޯދަން. ސޯ  ކަވަރެއްއ    ކްލެއިމްއެއް ލޮސް  އިންނާނެކަން 

 ޑޯންޓް ސީ އެނީ ޕްރޮބްލެމް ދެއަރ.   އައި،  އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ. ސޯވެސް އަޔަސް  

 

 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި

ޑޮކިއުމެންޓަ އެ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ،ކީ ޑޮކިއުމެންޓް  ބުނަންޏާމު  ދަށުން    .އަނެއްހެން  ކޮންޓްރެކްޓްެގ  ޝިޕްކުރާ އެ  އެ 

ޕޮއިންޓަށް މި ޓްރާންޝިޕްމެންޓް އެބައި ކަވަރ    މިއެ ޕޮއިންޓުން    .ންޝުއަރ ކުރެވިފައިންނަންޖެހެނީ އިއެ  ކާޯގއެއް  

މިހާރު ކާޯގ  .  ެގ ފަރާތުންރ އެ ލައިނަ  ނީ ރކުރަންޝުއަބީ.އެލް އި  މިހާރު  ކަށްފަހު(ނީ... )ަވުގތުކޮޅަ އިންނާކުރެވިފައޭ 

އިން ބޮޑު  ރލައިނަ  ،އެހެންވެްއޖިއްޔާ.  ައއީ  މެއްއިކްލެ ަގއި ކާޯގ  ފޯލްޓު  ރމިސާލަކަށް ލައިނަ،  އައިސިއްޔާ   މެއްއިކްލެ

ބީ.އިކްލެ ކޮށްލަނީ  މި  ޕާސް  މި  އޭތި  އެހެންވިމާ،  ނުކުރެވޭނެ.  ބޭނުން  އެްއޗެއް  އެ  ައއިސިްއޔާ   އެލްމެއް 

 ރެންސް... އައިންޝު

 

 ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ފް )އޮ
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 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ވާނެޮގތަކީ  އޭ ބޭފުޅުންއިނޭގތޯ  ަގއި  ތި  މިސާލަކަށް  ކާޯގސް  ެގންނެވީ  މިހާރު  ެއްއޗެމީޓް،  ޕެރިޝަބަލް  .  އްކަހަލަ 

ސްލައިޓް  ހަމަސިއްޔާ  އްެގނެ އަޔަސް  ޓެމްޕަރޭޗަރ  ކަނޑުފައްތާށޭ   އަކުންޑީ.އޭ އެމް.އެފް. ،  ޑިފަރެންސެްއ    ބުނާނީ 

އިޓްސް    އިނޭގތޯ. ބޭފު؟ ދެއްތޯ  ޑެއްތާރހެޒަ  ހެލްތުބިކޯޒް  ތި  ނޫންތޯ އިކްލެ  ޅުން އެހިސާބުން  ކުރާނެ  މް 

އެ ޝިޕް ހޫ ބްރޯޓް ިއޓް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަވަރެއއް ހޯދަން ެވެގން  ދަ    ރއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ބިކޯޒް ވީ އަ

   ބީ.އެލް ކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ އެ ޕްރޮސެސް...

 

 ދަ ރެކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ފް )އޮ

 

Chairman speaking: 

Mr. Manjula, would you like to add anything else? Because we are taking the session in 

Dhivehi. So, if you would like to add anything, and I would like to give you the 

opportunity and then conclude the part with you. So, that we can carry on with the rest.  

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Thank you, thank you, I appreciate very much. I have one point to rise Sir. Now this bill 

is going to be grace with regards to the shipping lines, shipping companies or agencies 

that representing Maldives. Is this has any coverage for freight forwarding and logistic 

industry as well? Will this cover both of this? 

 

Chairman speaking: 

Yes. This is the entire insurance bill. So, it covers all the industries. 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Okay. Fantastic. Now when it comes to freight forwarding, generally I think you phrase 

a section before. Now our Bill of Lading is fully covered, the insurance, the specific 

insurance cover is Freight forwarders liability cover. So, that covers a whole region in 

the world. Including Maldives and this region. So, anything with regard to Freight 

forwarders liability concerns of course, our BL is fully covered. 
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Chairman speaking: 

You mean at the moment from Maldives you can get the coverage for the Freight 

forwarding? 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

No. No. No. No, our insurance cover was done in Colombo. And then that is for whole 

world. I mean any region in the world is covered with that insurance.  

 

General Manager of Maldives State Shipping, Mr. Mohamed Nazim speaking: 

Yeah. What he is trying to say is that their BL is insured. So, wherever the world they 

are shipping any good, that good is covered under their BL. 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Correct. 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

That they have done in Colombo as well. 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Correct. Correct. It is. Yes. 

 

Chairman speaking: 

Right. Anything else to add? 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

That’s all from my side. So, thank you very much. 

 

Chairman speaking: 

Thank you very much. Now we… 

 

Managing Director of Marine Transport, Mr. Manjula Marasinghe speaking: 

Thank you very much for the opportunity. 

 

Chairman speaking: 
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Welcome. Now we are joining by Mainland Shipping private limited, Mr. Buddhika 

Samarasinghe. So, I would like to give him the opportunity to speak if he has any 

concerns with regard to the proposed Insurance bill that we are reviewing at the 

moment. Mr. Buddika. 

 

General Manager of Mainland Shipping (Pvt) Ltd, Mr. Buddhika Samarasinghe 

speaking: 

Actually, the proposed bill I think I have got it in all Dhivehi. Do you have an English 

version? Actually, I haven’t gone through yet. 

 

Chairman speaking: 

Well, sorry to say this, but we don’t have an English translation of it. But at the moment 

if you could just let us know the current types of insurances and the, how, I mean from 

where you are getting those insurance whether it’s being done in locally or by fronting a 

local company. So, we would appreciate if you could share the aspects of insurance that 

you come across in the shipping industry. Thank you. 

 

General Manager of Mainland Shipping (Pvt) Ltd, Mr. Buddhika Samarasinghe 

speaking: 

Well, in terms of Mainland Shipping is concerned, we handle almost our volumes are 

ninety percent of the volume we handled are all bulk cargo. That is between Tuticorin 

and Male’. So basically, our cargo is coming on barges. We don’t have special cover 

for cargo. The shipper themselves has to cover the insurance before they ship it on our 

vessels. But for our liabilities in terms of ship owners and agents, we have it covered 

with insurance provided from Singapore for our machinery and the hull. And of course, 

third party liabilities through P&I club. That’s the only insurance that we have at the 

moment in terms of moving cargo from Tuticorin to Maldives. With regard to any cargo 

insurance, we do not get involved. It is up to the shipper to get it insured. 

 

Chairman speaking: 

One question, Is your ships or barges registered in the Maldives or are they registered… 

 

General Manager of Mainland Shipping (Pvt) Ltd, Mr. Buddhika Samarasinghe 

speaking: 
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No. They are not. They are not. They are registered in different other flags. Not in 

Maldives. 

 

Chairman speaking: 

Thank you. Please go ahead. 

 

General Manager of Mainland Shipping (Pvt) Ltd, Mr. Buddhika Samarasinghe 

speaking: 

Yeah. that’s basically it on our side actually. So, if you can send us a translated copy of 

the new bill it will be appreciated. So, that we can send our concern with regard to the 

new bill. 

 

Chairman speaking: 

Thank you very much. Yes, if we could get one, we will definitely share it with you. 

And I thank you. So, if the online participants from Ocean Shipping and Marine 

Transport and Mainland Shipping would want to leave the session, you are free to do 

that. And We will carry on the session with the Maldives State Shipping company in 

Dhivehi. So that’s why if you want to leave you can leave. Thank you very much.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

َعلَْيُكمْ  ދެންނެވީ   .السَّالَُم  ވިދާޅުވެއްޖެއަޅުަގނޑު  ދެންމެ  ލަިއނަރއެ  މިހާރު  ެގންނައިރު    އްމިސާލަކަށް،  މުދާ 

ޓެމްޕަރޭޗަރ އެ ިއންނަ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްެވެގން އެ ެއއްޗެހިތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ޮގތް ެވއްޖެނަމަ ޭއެގ   މިސާލަކަށް

ކަވަރކޮށް އިންނަނީ  އެ  އެ އިންޝުއަރެންސް  ހާލަތު  އީފަ.  އެ  އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ދެން  ިއންޝުއަރެންސެކޭ.  ަގިއ  ަވކި 

ކްލެ ެއއްކަލަ  މުދާ  އެ  ފުރުވެސް  އިންނަނީއިމްކުރުމުެގ  އެ  އަނެްއކާ  ؟ޞަތުތާ  ދެން  އިނދެފައި  އެހެން  އެ  ދެން 

ދެން   އިނދެފައި  އެހެން  ދެން  ދައްކަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އިންޝުއަރެންސްެގ  ބީ.އެލް  ެއއީ  ކީއްކުރަންތޯއޭ، 

މުދާ އެ  ަވކިން  އަނެއްކާ  ޑިފަ  ،ކީއްކުރަންތޯއޭ  އެ  ދޭތީެގ  ެއ  އިންޝުއަރެންސް  ކުޑަކޮށް  ންރެކާޯގ  ސް 

 ؟ނެތޯދާކިޔައިދެވި

 

 ން މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަލް މެނޭޖަރ ކެޕްޓަޖެނެޓް ޝިޕިންގެގ ޓޭވްސް ސްމޯލްޑި

މިހާރު  ކަންތައް.  އަންނަ  ފޯލްޓަކުން  ލައިނަރެގ  އެ  މިސާލަކަށް،  ކަވަރކުރާނީ  އިންޝުއަރެންސުން  ބީ.އެލް  މިހާރު 

މި   އިންޝުއަރެންސް  ކާޯގނަ ކާޯގ  އާންމުކޮށް  ކޯ  ،ަގނީ  ނެޗުރަލް  މިސާލަކަށް،  ނެތި  ފޯލްޓެއް  އަކުން  ޒްލައިނަރެގ 
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އްޔާމު އޭތި ކަވަރކުރަން.  ޖެކަހަލަ އިންސިޑެންޓަކުން ކާޯގއަށް ެއްއެވސް ހާލަތެއްަގއި ެގއްލުމެްއ ެވއްއެހެން  ނޫނިއްޔާމު

 ތަފާތަކީ.  ެގތީދޭއީ މި

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ވިޔަފާރިވެ ހަމަ  އެއީ  އޯނަރއަކީ  ކާޯގ  ޑިފަރެންސަކީ  އެ ބޭސިކަލީ  ހޯދާނެ  ކަވަރއެއް  އަިމއްލަ  އޭނަެގ  އޭނަ  ރިޔާ. 

. ލްެއކަހަލަ އެްއޗެްއސަކީ ޝިޕް ޯއނަރެގ ރެސްޕޮންސިބަ  ސް.ގ ވެފަހަރެއްަގއި ހަމަ ހުރެދާނެ ޕެކިންއެ  މުދަލަށް.  

އި  ފަ އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާއެއް އެ ކަނޑައެޅިޖެެވއް  ޯގެއއްއެކަމަކު މިސާލަކަށް، ޓެމްޕަރޭޗަރ ސެންސިޓިވް ކާ 

މިސާލަކަށް  ދާދިފަހުން ހަމަ ދިމާވި ހާދިސާއެއް.  .   މެއިންޓެއިންކުރުންތިޖުަގއި އޭވޮޔޭޅި  ންނަ ޓެމްޕަރޭޗަރެއްަގއި މުއި

ބޭލީ ބޭލީ.  ބޯޓުން  ވެއްޓެން ،  އަޅުަގނޑުމެން  ޓެމްޕަރޭޗަރ  ހުއްޓާ  ތެރޭަގއި  މުދާ   އެމް.ޕީ.އެލް  ެއ  ސްޓިލް  ފެށީ. 

 ކޮންޓެނިއަރަގއިތާއެހެރީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،  އަންޓިލް ކްލިއަރެންސް،  ކްލިއަރނުކުރަންޏާ އެީއ އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް 

ވޭކުރަން  ރެވއްޓެންޏާ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ. ދެން އޭެގ އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަލަައކީ މިހާރު ސަ  އޭތި.

 .  ..ހިނގައިދާނެ އިނޭގތޯ ހަމަ ޓެމްޕަރޭޗަރ އެއީ ކޯްއޗެްއކަން ނޭނޭގ

 

 ޝްވަރާކުރެްއވުން( )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މަ

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ކަންތައްތައް މި ާގނޫނު ފާސްވީމާ،    ޑަށް ހީވަނީ ެއއްކަލަ މި ޒިމް ވެސް ވިދާޅުވިހެން އިނޭގތޯ އަޅުަގނނާކެޕްޓަން  

ފައްޓަން  ޚިދުމަތެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުންފުނިތަކަށް  އިންޝުއަރެންސް  ނުދީފިއްޔާ  މުއްދަތެއް 

މުއްދަތެއް  އެ ބޭފުޅުންނާ ކަންނޭނެގ ބޮޑަށް އެ ވާހަކަދައްކަވަންީވ. ކިހާވަރެްއެގ    އެހެންވީމާ  އިމީޑިއޭޓްލީ.ދަތިވެދާނެ  

ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދެވޭނީލިބުނީމަ ސަރވިސަސް  ބޭނުންވާ  އެ  ދެން  އިންޑަސްޓްރީއަށް  އެންޓަޔަރ  އަޅުަގނޑުމެން  ؟ ތޯ 

އެޮގތަށް.   މިހާރަށްއެއީ  ދެކެނީ  ދެއްތޯ ؛މިހާރުން  ލިބޭ  އެބަ  ވެސް  އެލައިޑުން  އެންޑް  ،އަނެއްހެން    ހަލް 

ޕްރިވެމެޝިނަރީ ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ލިބޭ.  ކަންކަން  އެހެން ކަހަލަ  ތްރޫކޮށް  އެލައިޑް  ދެއްތޯ  ނުކުރޭތާ  ންޓެއް 

  އްނުވޭ އެ އެށް ހިކަޕްރިވެންޓެއްނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަ އެްއވެސް ކަެމއް  އް ހޯދުމާ އެކަހަލަ  ންޝުއަރެންސެ އިރީ

ހަމައެކަނި  މައްސަލަެއއް ބޭނުންވަނީ އެ  ހެންނެއް.  ބޭފުޅުން  އެ  ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދޭން  ސަރވިސްތައް  ހުރި  ނުލިބި 
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ބަްއލަވައިލައްވާފައިކިހާވަރެއް  މުއްދަތެއްތޯ  ފެނޭ.  ،  ެގ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ދެްއވުން  މުއްދަތެއް  ދަ ެއވަރުެގ    )އޮފް 

 އާދެ! އާދެ! ކޯޑުަގއި މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ރެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ... ތޯމިހާރު ކިހިނެއްތޯ އަސްލު އިންޝުއަރނުކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރުން ނުލިބެނީ 

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކެޕްޓަން ޢަބްދުސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑިވްމޯލް

ބަލާ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ކާޯގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލައިނަރސްެގ އަސްލު  އެހެން  ހަމަ  ބަޔަކީ  ބޮޑު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ  އިރު 

ހެޕެްގ    ،(Maersk)  މާސްކް،  ޓެޑް ލައިނަރސްތަްއ މި ހިމެނެނީ މިސާލަކަށްލިއޭކާޯގ. ލައިކް އަޅުަގނޑުމެންނާ އެފި

މީހުން.  ސީ.އެމް.އޭ ،(Hapag-Lloyd)  ލޮއިޑް މި،  އެ  ދަތުރަކު    500  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެ  ކޮންޓެިއނަރސް 

އަިމއްލަ ،  ެގންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކާޯގ.  ލައިނަރސްެގ  މެއިން  ދެންނެވި  މި  ޕަސެންޓޭޖަކީ  ބޮޑު  ވަރަށް  އޭެގ 

މިސާލަކަ ދި  ބޮކްސްަގއި  ޓު  ކޮމްޕެއަރ  މަދު  ވަރަށް  އަދި  ވޮލިއުމް  ކާޯގެގ  އަންނަ  ޑުބާއީން  ނޫނީ  ޔޫރަޕުން  ށް 

ސް. ދެން އެހެންވީމާ، އެހާ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަކާ ކޮންސަރންެވެގން ނޫޅެނީ. ދެން އެކްސްޕޯޓަށް މި ރއަދަ

  އާ މަިއަގނޑު ޕްރިއާ ސީ،  ާއއިބިްގ ފިޝް،  އާއި މިފްކޯ،  އާއި އެއީ އެންސިސްެވސް މާމަދުން.    ހުންނަނީ އަދި އެއަށްވުރެ

،  ބޭރުކޮށްފައި  ދެން އެހެން ބޭފުޅުން ެވސް އުޅުްއވާ ކަންނޭނެގ. ކޮންޓެއިނަރެގ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އެނިގެގން

ވަރަށް މަދު އަދަދެއް އިނޭގތޯ. ދެން  އެއީ  ކޮމްޕެނީސްތައް ެއކަނި. ދެން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން ތްރޫކޮށް ކޮށްފައި ތިބި  

ދެން  އެއީ ވެލިއު ހުރި އެްއޗެއް ވެސް ނޫން.   . ދެން އެއީ އެހާޕްއޭެގ އިތުރަށް މިކޮޅުން ެއކްސްޕޯޓް މިކުރަނީ ސްކްރެ

 ... ވަރުއެކަމަކު އޭަގއި ވޮލިއުމްސް ެއބަ އުޅޭ ދަތުރަކު ދިހައެއް 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަސްލު ރިކުއެސްޓްކުރާނަން ތި   ދެން އަޅުަގނޑު. ކޮންކްލޫޑުކުރަން މި ހިފަނީއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މީޓިންގ 

  ފައި އަދިވެސް އިތުރަށް ވިސްނަވައިލާ  ،އެްއވެސް އޭރިއާ އޮފް ކޮންސަރންހެން ދެން  ދެންނެވި  ބޭފުޅުން އަނެއްހެން މި

ެއއީ    ން.ތެރޭަގއި ހިއްސާކުރު  އްހާ ދުވަސްކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ކުރިޔަށް އޮތް މިއޮތް ވީކެ  އޮތް
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ހަމައެކަނި   މީަގއި  ދެން  ފައިނަލައިޒްކުރާނަން.  ބިލު  މި  ތެރޭަގިއ  ވީކްސް  ޓޫ  އަދި  ާގތްަގނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮންސަރން ައސްލު  އަޅުަގނޑުެގ  މި  ބިލު،  ފަރުމާކުރެވިފައި  ޙަޤީޤަތު  މިހާރު  އިންޝުއަރެންސް    ގައިއޮތްޮގތުން 

ބޮ ވަރަށް  ހަމަ  ކޮންސަރންެއްއ  ކޮމްޕެނީސްއަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ރަނަގޅުވާނެ.  ވެސް  ތަނުން  ޑު 

އަ ޝިޕް އޮޕަރޭޓަރ، ޝިޕިންގ ލައިން    ޒްސޭ، އޭ ރ  އެ ނޮޓް އޮން އަ އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕަ ،  އޮތިްއޔާ

އެއޮޕަރޭޓު ބޭފުޅުންެގ  ތި  ޮގތުން  ބައެްއެގ  ެއކަން  ެއއްވެސް   ކަހަލަކުރާ  އޮތިްއޔާ  ައޅުަގނޑުމެންނާ ކޮންސަރނެއް   

ޝުކުރިއްޔާ  ށޭހިއްސާކޮށްދެްއވާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުވުމުަގިއ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އިނޭގތޯ. 

ތި  އެކްސްޕެކްޓްކުރާނަން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އިތުރަށް  އަދި  ޓަކައި.  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކުރެްއިވ  ތި  ވަޑައިެގން 

މި ހިސާބުން ލިބޭނެ ކަމުެގ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.    ތުރު އިމްޕުޓުބޭފުޅުންެގ އަރިހުން އަދި މިައށް އި

 ނިންމައިލާނަން. 
 

_______________ 


