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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާފަންނު  ެއއީ  ަގރާރު،  ފޮނުވާފަިއާވ  ކޮމިޓީއަށް  އިޤުތިޞާދީ  ކޮމިޓީައކީ  ސަބް  މިބާއްވާ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން 

މެދުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ، ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ިވޔަފާރި ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް 

ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ެގނުަވއި ދިނުމަށް ގޮވާލާ ަގރާރު ސަބް ކޮިމޓީއަކަށް ފޮނުވުމާ ުގޅިެގން ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާިއ  

ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވން. މި ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިެމނިވަޑައިަގންނަވާ މެންބަރުން ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުުމެގޮގތުން  

މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ރަޝީދު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ދަންނަވާލާނަން.  އަޅުަގނޑު 

. ދެން، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  އަޙުމަދު ޝިޔާމް، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 މިހުޅުވާލަނީ މުޤައްރިރު.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިއއްޒަތްތެރި   މެދުދާއިރާެގ  މާފަންނު  ހުށަހަޅަން  ައޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެއް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ޝުކުރިއްޔާ. 

އިބްރާ އަޙުމަދު ޝިޔާމްެގ  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެއް  ނައިބު  އަދި  ރަޝީދު  ހީމް 

 ނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތާއީދު ކުރެްއވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ައޙުމަދު ޝިޔާމްދާއިރާެގ މެންބަރު ނައިފަރު 

 ދެންމެަގއި އެހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  !އާދެ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަޝީދު.   އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ  ނަންފުޅު  ޮގތުަގިއ  މުޤައްރިރެއް  މިހާރު 

އެދެން. ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކަމަށް މިޮގތަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން  

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހޮިވަވޑަިއެގންފި. ދެން، ނައިބު މުޤައްރިރެއް ޮގތުަގއި މިހާރު  

ފެނިަވޑައި  ެއޮގތަށް  ޝިޔާމް.  އަޙުމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ވަނީ  މި  ވޯޓު  ހުށަހެޅިފައި  ބޭފުޅުން  ަގންނަވާ 
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އަޙުމަދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ޮގތުަގއި  މުޤައްރިރެއް  ނައިބު  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އާދެ،  އެދެން.  ދެއްވުން 

 ޝިޔާމް ހޮވިަވޑަިއެގންފި. ދެން އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާއި މުޤައްރިރު ޙަވާލުވެ ަވޑަިއަގތުމަށް ދަންނަވަން. 

 
 { ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު؛ ސަތާ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު }ކޮމިޓީެގ ރިޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރި  އުފެއްދުންތަކާިއ،  ރަށު  މިަވނީ،  މިހާރު  އެޖެންޑާަގިއ  މަސައްކަތަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތަރައް ޒަމާނީ  މި  މިނިވަންކޮށް  ދެން  ެގންދިއުން.  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތް  ަގރާރުެގ  ޮގވާލާ  ެގނުވައިދިނުމަށް  ޤީ 

ފުަވއްމުލަކު   އަދި  ޝިޔާމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ޮގތަކާމެދު،  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

މަޝްވަރާކު އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުން  ރަޝީދުެގ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ ދާއިރާެގ  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ރަން 

 ދަންނަވަން. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކި   ހިފެހެއްޓިފައި  ވަނީ  އުފެއްދުންތެރިކަން  ރާއްޖޭެގ  އުފެއްދުންތައް  ރާއްޖޭެގ  މިވަނީ  ހުށަހަޅާފައި  ަގރާރު 

ތަކެ ޚާްއޞަކޮށް  އަދި  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުަގއާިއ  ރަށްރަށުަގއި.  ތަކެތި  އުފައްދާ  އެފަރާތުން  ފަރާތްތައް  އުފައްދާ  ތި 

އެހެން   ދުނޔޭެގ  ތެރެއިން  އީކޮމާސްެގ  ވިސްނުމަކީ  ހުންނާތީ  ޮގންޖެހުންތަކެއް  އެތައް  ދަތިތަކެއް  ވިްއކުމުަގއި 

މިކަން ެވސް  ރާއްޖޭަގއި  ެއއުސޫލުން  ކުރަމުންދާޮގތަށް  މިހާރު  މިކަން  މިކަުމަގ   ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެންވީމަ  ފެށުން. 

އެންޑް   ސައިންސް  އިންފޮޭމޝަން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ،  އަޅުަގނޑަށް  އަދާކުރެވޭނެކަމަށް  ދައުރެއް  މުހިނުމު  އެންމެ 

ނިޒާމުެގ  މާލީ  ރާއްޖޭެގ  ެއީއ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އެމް.އެމް.އޭ  އަދި  އެން.ސީ.ައއި.ޓީ  ޓެކްނޮލޮޖީ، 

ޓްރާ ހެދޭ  ހަފްތާ  ތެރެއިން  މިހާރު  ހެދެންޖެހޭނެ.  ޓްރާންސެކްޝަންތައް  ހެދޭ  ޓައިމްަގއި  ރިއަލް  ންސެކްޝަންތައް 

ދެހަފްތާ އެބަދޭ. އެހެންވީމަ ދުނިޔޭެގ އެހެންތަންތާ މިހާރު ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ހިންަގނީ ހަމަ ވަުގތުންަވުގތަށް ހިންާގ  

މެދުފަ ކުދި  އެޮގތަށް  ވެސް  ރާއްޖޭަގިއ  މުޢާމަލާތް  މިހާރު  ވިޔަފާރި  ޚާއްޞަކޮށް  ހިންެގންޖެހޭ.  ވިޔަފާރިތަކަށް  ންތީެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނާއި މިދިމާވެފަިއވަނީ ހަމަ އެކަހަލަ ރަށުބަންދަުގއި ތިބެެގން ިވޔަފާރި ކުރެޭވނެޮގތްތައް ހޯދަން މަޖުބޫރު  

އަ  ވީހާވެސް  މިކަމުަގއި  ދަންނަވަިއެގން  އެފަރާތަށް  އެހެންވީމަ  މިވަނީ.  ޮގސްފައި  އެޅެންއޮތް  ޙާލަތަކަށް  ވަހަށް 

 ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ، އަދި އެފަރާތުެގ ލަފައަކީ ކޮބައިތޯ މިކަުމަގއި. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝިޔާމާއި   އަޙުމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  ނަމަެވސް  ނެތުމާއެކު  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  އާދެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެބަހުރި.   ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި  ވަރަށް  ވިސްނުން  ރަޝީދުެގ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު 

ތަކެތި   މިހާރުވެސް  އެރަށުަގއި  ރަށަކަށްވުމާިއއެކު  ެއކަހެރި  ަވކީން  ެއއީ  ރަށުަގއި  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  ޚާއްޞަކޮށް 

މަުގން ވެސް ެގނައުުމެގ ދަތިތަކެއް ހުރުާމއިެއކު ރަށު ރައްޔިތުންނަށް  ވަިއެގމަުގން ެގންދިއުުމެގ ދަތިތަކެއް އަދި ކަނޑު

ވިޔަފާރިކުރަން އުނދަޫގ އެތަްއ ޝުޢޫރުތަކެއް ފާހަަގކުރަްއަވއިފި. ހަމައެާއއިެއކު ޝިޔާމް ވެސް، ނައިފަރު ދާއިރާެގ  

ފޮނުަވންޖެހޭ ސިޓީ ލުމަށްފަހު މި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެްއގައި... )ޯއޑިއޯ ައޑު ކެނޑިފައި(

 ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 
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