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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންބަރު   ނަންބަރު  5/ 2009ގާނޫނު  ބިލު  ބިލު،  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނު(އަށް  ދަތުރުފަތުރުގެ  )އެއްގަމު   ،

މުޤައްރިރެއް  22/ 2020 ކޮމިޓީގެ  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  ހޮއްވެވި  ގެންދެވުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ގެ 

މުޤައް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ފުރުޞަތު  ހޮއްވެވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ނަން  ގޮތުގައި  ރިރެއްގެ 

ނަންފުޅުތައް.   މެންބަރުންގެ  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  އޭގެ  ދެން  ހުޅުވައިލާނަން. 

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ދިއްގަރު   ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް، ހޯރަފުށި 

ދާއިރާގެ   ގެމަނަފުށި  އަދި  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޢަބްދުލްޣަނީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ޙަސަން،  އިކްރާމް  މެންބަރު 

ހޯރަފުށި   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ނަން  ގޮތުގައި  މުޤައްރިރެއްގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެހެންވީމާ،  ސަޢީދު.  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

 ށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސަބް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު. ގެމަނަފު؟ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢީގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.

 

 ކަދެއްކެވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަ

ގެންނަން   ހުށަހެޅުން  އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  މެންބަރުންނަށް ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްލާނަން  ހުށަހެޅުއްވި ދެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު 

ހުށަހެޅުއްވި  ؟ ބޭނުންފުޅުވޭތޯ އެ  ސަޢީދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުވާ  އެހެން  ދެން 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  
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 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  އިދާރީމޭޒުން

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  މަނިކުފާނަށް  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ  ނަން  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި 

އެހެންނަ ކަމަށް  ޝުކުރުދަންނަވަން.  އެކަށީގެންވާ  އެހާ  ބެލެހެއްޓުން  ރިޔާސަތު  އަޅުގަނޑު  އިޝޫގައި  މި  މަވެސް، 

 އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ އަޅުގަނޑު އެކަމުން ތަނާޒުލްވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް. 

 

 ރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ހުށަހެޅުމަށް   އޮތް  ދެން  އަޅުގަނޑު  ވަޑައިގަތުމާއެކު  އުޒުރުވެރިވެ  އެކަމުން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި 

 މުޤައްރިރުކަމަށް.ތާއީދުކުރަން. ޢަބްދުލްޣަނީއަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަންފުޅު   ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ  ޢަބްދުލްޣަނީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި 

ތިއް ކޮމިޓީގެ  އަހަން.  ވޯޓަށް  ނަންފުޅަށް  އެ  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީވެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަތަރު  ތުލުސްދޫ  ބެވި 

ގޮތުގައި   މުޤައްރިރެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޢަބްދުލްޣަނީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ 

މުޤައްރިރުގެ ނައިބުގެ ގޮތުގައި   ކޮމިޓީގެ  ހުޅުވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  ދަންނަވަން. ދެން  ހޮވިފައިވާ ވާހަކަ 

 ވައިލެއްވުމަށް. ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއް

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު.  

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ސަޢީދު  ހޯރަ އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ހުށަހަޅުއްވައި  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފުށި 

ނައިބުގެ   މުޤައްރިރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ނަންފުޅު  ނަސީމްގެ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ 

ތިއްބެ  ކޮމިޓީގެ  ފުރުޞަތު.  ވޯޓުދެއްވުމަށް  ވޯޓުން  ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ  ތިން  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ހަތަރު  ވި 

ފާސްވެފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ އަޅުގަނޑު  

 ރިޔާސަތު ހަވާލުކޮށްލަން.  

 

 { ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްަޙކީމްދާިއރާގެ މެންބަރު  ކުރެންދޫ  ؛ މުޤަްއރިރުމިޓީގެ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަތުރުފަތުރު   އެއްގަމު  ކޮމިޓީގެ  ތަރިކަ  އާއި  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  ވަޑައިގެން،  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ތިއްބެ ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  އިޞްލާޙުގެ  ގެންނެވި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގާނޫނަށް  ބޭފުޅުން...  އެންމެހައި  ވި 

އާދެ! މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަސް މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢަބްދުލްޣަނީ، ހޯރަފުށި  

ސަލީމް، އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޙްމަ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ސަޢީދު،  ގެމަނަފުށި  ދު 

ނަ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނަންބަރު  އާސީމް.  ތުލުސްދޫ  ގާނޫނު  )އެއްގަމު  5/ 2009ދެ!   ،

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ބިލު.  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް  ގާނޫނު(  ދަތުރުފަތުރުގެ  2009/5ދަތުރުފަތުރުގެ  )އެއްގަމު   ،

ގެނައުން.   އިޞްލާޙު  އަށް  ގާނޫނުގެ  ގާނޫނު(  އަކުރެއް    13ބުނެވިދިޔަ  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި    -13އިތުރުކުރަށް.  

އް ނުވަތަ ބިމެއްގައި އެ އުޅަނދު  އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ގަރާޖެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެ ނޫން ވެސް ތަނެ
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ސްޓޭޓް   މިނިސްޓަރ،  ސްޓޭޓް  ޑެޕިއުޓީ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިޞްލާޙަށް  މި  ނުވެއެވެ.  ލާޒިމުވެގެން  ބޭއްވުމަށް 

މިނިސްޓަރ ސިމާދަށް އަޅުގަނޑުމެން... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެންނެވެންދެކަށް  

ކު ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު.  ހުޅުވާލަން  ފްލޯ  އެހެންވީމާ،  ގެންދާގޮތަށް.  ކޮމިޓީ  ރިއަށް 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ރިކޯޑުގައި...  ދަ  އޮފް  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  އެބައޮތް.  ހުށަހެޅުމެއް  މިހާރު  ދާއިރާގެ  އާދެ!  ތުލުސްދޫ  ހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު  ރި 

ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ   މާދަމާ ސިޓީ  ކޮމިޓީއަށް  އެބައޮތް. މި  ހުށަހެޅުމެއް  މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ  އިއްޒަތްތެރި 

ވަޑައިގެންނެވުމަށް   ކޮމިޓީއަށް  ސިމާދު  މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް  މިނިސްޓްރީގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  އަށް    9:15އަދި 

ކޮމިޓީ  ވަޑައި މިއަދު  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ދިނުމަށް.  ދަޢުވަތު  ބޭފުޅުންނަން  އެ  ވަޑައިގަތުމަށް  ގެންނެވޭނެނަމަ 

 އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

____________________ 

 

 

 

 




