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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ    16މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ  `.  

ނިންމާފަ ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    އިދަންނަވަން.  ފައްޓާނަން.  ހިސާބުން    24އިން 

)ހ( ެއކަށީެގންާވ  .  ނަންބަރު  ވެސް  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ކޮންެމ  އިންތިޒާމުތަްއ.  ރީއިންޝުއަރެންސް 

އެ   ހަދާއިރު  އިންތިޒާމުތައް  ރީއިންޝުއަރެންސް  ހުންނަންވާނެެއވެ.  ހަދާފައި  އިންތިޒާުމތައް  ރީއިންޝުއަރެންސް 

ކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ   އިންޝުއަރެންސް  ވަކިަވކި  ވެފަިއވާ  އިންޝުއަރެންސް  ޝަެއކްސްޕޯފަރާތްތަކުން  އަދި  ރައށް 

ފަރާތުން   އެ  ލޮސްއަށް  އެްގރިޭގޓް  ކުރިމަތިވެދާނެ  ދަށުން  )ށ(  ޢާރިކޮންޓްރެކްޓުތަކުެގ  އޯކޭ.  ޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ބައެއް  ެއއިން  ނުވަތަ  މުޢާމާލާތެްއ  އިންޝުއަރެންސް  ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުންފުންޏަކުން    އިންޝުއަރެންސް 

އެއްވެސް   ހަރަކާތްތެރިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ރީއިންޝުއަރކުރެވޭނީ  އުސޫލުން  ފެކަލްޓޭޓިވް  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭން 

ލިބެން   ރީިއންޝުއަރެންސެއް  އެކަށީެގންވާ  ުމޢާމަލާތްތައް  އިންޝުއަރެންސް  އެ  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް 

 ވެ. ނެތް ނަމައެ

 

 ވުން( އް  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެ)އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި

 

 ހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ

އެއީ  ؛ސީލުކުރަން ބޭނުންވަނަ މާއްދާަގއި އަދި މި )ހ( ވެސް )ށ( ވެސް އަޅުަގނޑު އެހާ މާ ބޮޑަށް ތަފު   24މި  

ނެތް. މިއީ  ،  ތަކެއްމި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭަގިއ ނެތް ބޮޑެތި އިތުބާރު ހިފޭވަރުެގ ރީއިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި

ސާފުކޮށް ކަެމއް.    ވަރަށް  ބޭނުންވާނަމައޮތް  ައޅުަގނޑުމެން  ހިމާޔަތްކުރަން  ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭެގ  ،  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ާގނޫނު އޮންނަންވާނީ. މިހާރު  ލާޒިމުކުރާ ޮގތަކަށް    ކުރަން  ރީއިންޝުއަރެންސް.  އެކަށީެގންވާ ައެގްއަގއެއް ވެސް ނޫން

ހިންާގ   ރާއްޖޭަގއި  ރަްއޔިތުން މި  ޮގސް  ހަދައިެގން  ހިމާޔަތްކުރަން  ކުންފުނިތައް  އިންޝުއަރެންސް  ކުދިކުދި 

ެވސް   އެއްޮގތަކަށް  މިއީ  އޮތީ.  މި  ބަދަލުވެފައި  މީތި  ހިސާބަށް  ގެއްލޭ  އިތުބާރު  މީހުނެްގ  ހޯދާ  އިންޝުއަރެންސް 

ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި  ކީ. މިހާރު ދުނިޔޭަގއި  ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަ   ަގބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ެއީއ އަޅުަގނޑު

ޖަރ ނޫނިްއޔާ  އެމެރިކާަގއި  ހުންނަވެސް  މި  އިންޝުއަރެންސް ބޮޑެތި، ސް  މަނީަގއި  ބޮޑެތި  ހުންނަ  ިވޒަލޭންޑުަގއި 

އްޖޭަގއި  ވާއިރުަގއި ރާ  ކަމަށް  ތަންތަނުން ރީއިންޝުއަރެންސް މި ހޯދަނީ. އެހެންދަ  ފަލޮއިސްއްޔާ  ކުންފުނިތަކުން ނޫނި
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އެނިގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތްކަން  ކުންފުންޏެއް  ޮގތަކީ  އެ،  ތިބެ  އެކަށީެގންވާ  ވާ  ލާޒިމުނުކުރީމާ  ކަން 

އެއީކުއިންޝުއަރެންސް   ހުރި  ،  ރާއްޖޭަގއި  ންފުނި،  ރާއްޖޭަގއި  އަދި  ިވޔަސް  ކަުމަގއި  ކުންފުންޏެއް  ބޭރު  ެއއީ 

ބަނުގރޫޓުވެެގން ވިޔަސް  ކަމަށް  ކުންފުންޏެއް  ހިންާގ  މީހާއަށް ދިވެހިން  ކުރި  އިންޝުއަރެންސް  ހާލުަގއި  ދާ 

އެ އެހެންވީާމ،  އިންޝުއަރެންސް ެގއްލުންވެެގންދާނީ.  ހުރިހާ  ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި  މި  ޓަކައި  ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ކަން 

ޕެކޭޖު ރީއިންޝުއަރެންސް  ކުންފުންޏަކުން  ބޮޑު  އެކަށީެގންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ނީނަަގންޖެހެ  ކުންފުނިތަކަށް  އޭރުން   .

ޮގތް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ.  މިހާރު އެ މި އޮތް   ހަމަ ހާސިލުކުރަން މި އުޅޭ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނީ. މިހާރު...

ވަ އޮތް  މިހާރު  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ވާހަކައަކީރމި  އަޅުަގނޑުެގ  ވެެގން މި  ،  ޝަން.  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން 

އޯކޭ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމާޔަތްކުރުން ރަނަގޅު. ،  ބަެއއް  އުޅޭ ޮގތަކީ ރާއްޖެއަށް އައިސް ތިބި ނޫނިއްޔާ ވަކި

ަގންނަމީހާއެކަމަކު ފައިނަ ޕްރޮޑަކްޓް  މި  ހަދަންޖެހޭނީ   ،ލް  މުޤައްރިރު  ޮގތަކަށް  ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ  ހޯލްޑަރު  .  ޕޮލިސީ 

  އިންޝުއަރެންސް   ން. ރާްއޖެއިގ ޑިން ރވަ  އިއާ ގ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ ބަދަލުކުރައްވާށޭ މީެގ ފްރޭސިން

ވެސް   ކުންފުންޏަކުން  ކޮންމެ  އެޖެންސީއަކުން ބައިނަލް ކުރާ  ރީއިންޝުއަރެންސް  ރިކޮްގނަިއޒްޑް  ޮގތުން  އަޤްވާމީ 

ކަނޑައަޅާ   ެއމް.އެމް.އޭން  ޑިސްކްރިޕްޝަންަގއި  ނަަގންވާނޭ.  ިއންޝުއަރެންސް  ކުންފުންޏަކުން  ނުވަތަ 

އޮންނަންވާނޭ.   އެތި  (  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުމިންަގނޑުތަކަށް  އެކަށީެގންާވ ؛ އެނޭގނެ އޮރިޖިނަލް  މި  ނުދޭ  ކަމަކު 

 ހިމާޔަތްވާންޖެހޭނެ.ޑިސްކޮލިފައި، ކޮލިފައިެއއް ނުކުރެވޭނެ ެއޮގތަކަށެއް. މި ޕޮލިސީ ހޯލްޑަރުން  ؛އް އެްއޗެ

 

 ވުން( އް  މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެ)އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރުން    25  މަނާކަންކަން. ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  މާްއދާ.  )ހ(ވަނަ  ހުއްދަ .  މަނާކަންކަން.  އޮތޯރިޓީެގ 

ކޮށްެގން    ލިޔުމުން ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ  ތިރީގައިވާ  ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  މެނުވީ  ލިބިެގން 

. އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ ހިއްސާއެއް ެއ ހިއްސާެއއްެގ ވެރިފަރާތުެގ ކިބައިން އަނބުރާ ަގތުން.  1  ނުވާނެެއވެ.

އިންޝު ދަރަނިއަދި  ރަހުނުކުރުމަށްފަހު  ހިއްސާ  ކުންފުނީެގ  ވަނަ   1މާއްދާެގ    އެހެންވީމާ،.  2ދިނުން.    އަރެންސް 

ދެން،   ނިންމަނީ.  އެޮގތަށް  ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެއް  ެމންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން 2ނަންބަރުަގއި  އޮތޯރިޓީން   .

ުގޅުންޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދެްއަގއި އޮތޯރިޓީ ުގޅުންހުރި ހުރި    ން މާނަކުރާ  ފަރާތަކަށް ދަރަނި ދޫކުރުން ނުވަތަ 

)އޮފް ދަ   ފަރާތަކުން ނަާގ ދަރަންޏަށް ެގރެންޓީއެއް ދިނުން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ބެހެއްޓުން. އޮތޯރިޓީން މާނަކުރާ.

އޮތޯރިޓީން އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދެއްަގއި .  ދެވަނަ މާްއދާ  -2ރެްއވުން(  ރާކުބަރުން މަޝްވަ ންރެކޯޑުަގއި މެ
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ދަރަންޏަށް   ނަާގ  ފަރާތްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  ނުވަތަ  ދަރަނިދޫކުރުން  ފަރާތްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  މާނަކުރާ  އޮތޯރިޓީން 

އޭެގ  އް ބެހެއްޓުން. ައސްލު އެއީ ވަރަށް ރަނަގޅު މާއްދާއެއް އޮންނަން.  ެއއް ދިނުން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެެގރެންޓީ

އިންޝުއަރެންސް   އެ  ެއކްޓިވިޓީައކަށް  ޕާޓީެއްއެގ  ރިލޭޓެޑް  އަސްލު.  ޕާޓީ  ރިލޭޓެޑް  ނުވާނޭ   ކޮމްޕެނީންމާނައަކީ 

)އޮފް ދަ ،  ވިޗް ިއޒްދަރަންޏެއް ވެސް ދޫކޮށްެގންނެއް ނޫނީ ެގރެންޓީެއއް ވެސް ދީެގން އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަެއއް ނެތި.  

މެ ާމއްދާ   ރެްއވުން(ރާކުބަރުން މަޝްވަ ންރެކޯޑުަގއި  ކަަމށް ވަންޏާ ދެވަނަ  ިއތުރު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް  އެހެންވީމާ، 

. ރަހުނަކާ ނުލާ އެއްވެސް  3ން. ދެން،  ވެސް މި ބިލުަގއި ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދަ

 ފަރާތަކަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުން. 

 

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

މީެގ މާނައަކީ މި މީހުން މަނާކުރާ މީހުން ނޫން ފަރާތްތަކަށް ރަހުނެއް ދިނީމާ ލޯނު ދޫކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، ލޯނު  

ރަހުނަކާ   ރެއްވުން( ރާކުބަރުން ަމޝްވަންއޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ) ؟އިންޝުައރެންސް ކުންފުންޏަކީމި  ދޫކުރާ ތަނެއްތޯ  

 ؟ނުލައިެގން ވިްއޔާ ހުއްދަވާނެ

 

 ރެްއވުން( ރާކުބަރުން މަޝްވަން)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕާކު  3 ވެފައިވާ    މިދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ،ކޮށްފައިމާއްދާ  ކުންފުނިން  އިންޝުއަރެންސް  މާއްދާއަށް.  ވަނަ  ހަތަރު 

ބަދަލުވެފައި މިހާރު  އެއީ  ބަދަލުކުރަން.  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ޕޮލިސީތަކަށް  ޮގތް.  އިންޝުއަރެންސް  އަސްލު    އޮތް 

ން ނުވަތަ ޭއެގ ަމއްޗަށް ޗާޖެްއ  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ އެސެޓްތައް ރަހުނުކުރު :އޮރިޖިނަލް ބިލުަގިއ އޮތް ޮގތަކީ 

އުފެއްދުން ނުވަތަ ެއއިން މިނިވަންކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ އެހެން ކަމެްއ ކުރުން. އިންޝުއަރެންސް  

ޗާ މަްއޗަށް  އޭެގ  ނުވަތަ  ރަހުނުކުރުން  އެސެޓްތައް  މިނިވަންކަމާެއކު  ކުންފުނީެގ  އެއިން  ނުވަތަ  އުފެއްދުން  ޖެއް 

ދަނީ މިހާރު ބަދަލުކޮށްފައި    މި؛ ން. މިހާރު ބިލުަގއި އޮތް ޮގތަކީހުރަސްއެޅޭ އެހެން ކަމެއް ކުރު  ށްކުރުމަމުޢާމަލާތް

އޮތް ޮގތް. އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ވެފަިއވާ އިންޝުައރެންސް ޕޮލިސީތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން. މުޅި 

 ހެންވީމަ، ެއސެޓް، ޝަރީފް. ދުއްާވލާފައި އެއޮތީ. އެ ެއއްކޮށް  ބައިއެސެޓުެގ
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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މީަގއި މިވާ ެއއްޗެއް ނޭނޭގ. މިހާރު މީަގއި މި ބުނަނީ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުނުކުރެޭވ 

 ؟މަނާކަމެއް ދޯ؟ އްތަ މިއީ އެއީ ދެން، މަނާކަމެނޮން ޓްރާންސްފެރަބަލް ވާނެއޭ. 

 

 ރެްއވުން( ރާކުބަރުން މަޝްވަން)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ވަނަ މާއްދާ އޮތުން    4ބިލުަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ޮގތަށް  

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ވެފަިއާވ    -5  :އިތުރުކުރެވޭ މާއްދާ  ށްމި ނަންބަރައޮތް  ހީވަނީ މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  

މެންބަރުން އިންޝުއަ އިއްޒަތްތެރި  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކުރުން.  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ޕޮލިސީތަްއ  ރެންސް 

ބިލުގައި ޮގތް  އޮތް  ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  އިތުރުކުރަން.  ަވންޏާ  ކަމަށް    : އިޢުތިރާޟުނުކުރާ 

މުވައްޒަވފުން ހުރިހާ  އަދި  ފާސްކޮށްފަިއވާ  ބޯޑުން  ދަށުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  ސްކީމެްއެގ  ނިސްބަތްވާ  ނަށް 

ނަންބަރާއި  ދެވަނަ  ެގ  )ހ(  )ހ(،  މާއްދާ  މި  ދިނުމުަގއި  ދަރަނި  މުވަްއޒަފުންނަށް  ކުންފުނީެގ  އިންޝުއަރެންސް 

ނަންބަރާއި އިސްތިސްނާވާނެއެ   ،ތިންވަނަ  މަނާކުރުން  އޮތޯރިޓީން  ވެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޮގތަކީ  އޮތް  ބިލު  މިހާރު   .

ކެްއެގ މަތިން އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީެގ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފަިއވާ އަދި ހުރިހާ  ތަލުކަނޑައަޅާ ުއސޫ

މާއްދާެގ   މި  ދިނުމުަގއި  ދަރަނި  މުަވއްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީެގ  އެ  ދަށުން  ސްކީމެްއެގ  ނިސްބަތްވާ  މުވަްއޒަފުންނަށް 

ބަޔާންކޮށްފައި ނަންބަރުަގއި  ތިންވަނަ  ނަންބަރާއި  ދެވަނަ  ިއސްތިސްނާވާނެއެ )ހ(ެގ  މަނާކުރުން  ރަނަގޅު. ވާ    ވެ. 

އިޢުތިރާޟުނުކުރާ މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބޭއްވުމަށް  މާއްދާ  އެ  ޮގތަށް  އޮތް  މިހާރު  ވަންޏާ   އެހެންވީމާ،  ކަމަށް 

ކުރިއަށްދާނަން.   ބަދަލުކުރުމާިއ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެޮގތަށް  ެއއްކޮށްލުން.  ބަދަލުކުރުމާއި  މިދަނީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިެގން  .  )ހ(  ،މި މާއްދާެގ އޮރިޖިނަލީ ހުށަހެޅި ބިލުަގއި އޮތް ޮގތަކީ  ،އެްއކޮށްލުން

ތި ކުންފުންޏަކުން  އިންޝުއަރެންސް  ޮގތަކީމެނުވީ  މިއޮތް  ބިލުަގއި  މިހާރު  ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  ކަންކަން    ، ރީގައިވާ 

ތިރީ މެނުވީ  ހޯދައިެގން  ލިޔުމުން  ހުއްދަ  ކޮށްެގންނުވާނެއެއޮތީރިޓީެގ  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  .  ވެަގިއާވ 

ބިލުަގއި އޮތް ޮގތަކީ ެއ    -1އެހެންވީމާ، އެއޮތް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ މިހާރު ެގނެވިފައި އޮތް ޮގތަށް.  

ފަރާތެ އެހެން  ބައެްއ  ިވޔަފާރީެގ  ނުވަތަ  ިވޔަފާރި  ެއއްކޮށްލުން.ފަރާތުެގ  ިވޔަފާރިާއއި  ެއްއ    އްެގ  އޮތީ  ބިލުަގިއ 
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ކުންފުންޏަކާ އިންޝުއަރެންސް  އަނެއް  ކުންފުންޏެްއ  ވިޔަފާރި    އިންޝުއަރެންސް  ފަރާތުެގ  އެ  މިހާރު  އެއްކޮށްލުން. 

 ެއްއކޮށްލުން.  ނުވަތަ ވިޔަފާރީެގ ބަެއއް އެހެން ފަރާތެއްެގ ިވޔަފާރިއާ

 

 ން:މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވު 

މީހުން ބޭނުންވެެގން މިއުޅެނީ އެްއވެސް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏެްއ އަނެއް އިންޝުއަރެންސް    މިމިހާރު މީަގއި  

ެއއަށް  ކުންފުންޏަކާ ެއކަމަކު،  ނުކުރެޭވނެއޭ.  ވެވިދާނެއޭވުރެ  މާޖެއް  ބަޔަކަށް  ކުންފުންޏެއްެގ  އެހެން  މި    ބޮޑު 

 ނޮން އިންޝުއަރެންސް ބިޒްނަސްެއއް.  އޮތްޮގތުން.

 

 ރެްއވުން( ރާކުބަރުން މަޝްވަން)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނީ. 
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