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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   ދު ޝިޔާމް އަޙްމަ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ނައިފަރު 

ސަން  ޙަ ދު ޙުސައިން ރަޝ  ޑރ. ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ފިޝަރ  

 ދެއްވި ޖަވާބު 

 

 

ވި ސުވާލުެގ  ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރެއް ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް`.  

ަގއި އޭރުެގ ރިޔާސ  ކެންޑިޑޭޓު  2018ސެޕްޓެންބަރު    15ރިޔާސ  އިންތިޚާބުެގ ކެމްޕޭނުަގއި  ؛ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން

އަދި މިހާރުެގ ރާއްޖޭެގ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނައިފަރަށް ވަޑައިެގންނެވި.  

އު މަސްވެރި  ދަތުރުަގއި  މި އެ  ބައްދަލުކުރެއްވި.  ޞާލިޙާ  ރައ ސް  މަސްވެރިން  ނައިފަރުެގ  ޅަނދެްއަގއި 

ނައިފަރުަގިއ  ބައްދަލުކުރެްއވުމުަގއި   ތެރޭަގއި  ކަންކަުމެގ  އެދުނު  ކިބައިން  ރައ ސްެގ  މަސްވެރިން  ނައިފަރުެގ 

 ައތުަގއި މިހާރު ވެސް އެބަ  އައިސްޕްލާންޓެއް ހަދައިދޭކަށް އެދިފައެއް ނެތް. އެ ބައްދަލުުވމުެގ ރެކޯޑިން އަޅުަގނޑުެގ

އޮތް. އެ ބައްދަލުވުމުަގއި މަސްވެރިކަން ފިޔަަވއި އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް މަސްވެރިން ރައ ސްެގ ކިބައިން އެދުނު.  

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ނައިފަރުެގ މަސްވެރިން ރައ ސްެގ ކިބައިން އެދުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކ ، ލުިއ  

ރުން ައއިސް ލިބޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން. ދެން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަުމެގ ތެރޭަގއި މަސްވެރިކަުމެގ  ޮގތަކަށް ފެލިވަ

ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމަކ ، ސްލިޕްވޭެއއް އެޅުން، އިންޖ ނު ރިޕެއަރ ސެންޓަރެއް ހެދުން، ޑަިއވްކޮށްެގން އެންހިފުން 

މަ ލޭނުއަޅަިއެގން  މަނާކުރުން،  މަނާކުރުން.  ފާދިއްޕޮޅުަގއި  ރާއްޖޭަގއި  ހިފުން  މަސް  ދާއަޅަިއެގން  ބޭނުމާިއ  ސް 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މި ސަރުކާރުެގ ވެރިކަމާ ހަވާލުިވއިރު  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ށް. މިހާރު އަިއސް  ރުފިޔާއަ  1060ފެލިވަރުން މަސްވެރިންނަށް ައއިސް ޓަނެއް ިވއްކަމުން ައއ ، އާންމު ޮގތެްއަގއި  

ރުފިޔާއަށް ފެލިަވރުން ލިބޭނެ. މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި ވަނ  ދާއަޅަިއެގން މަސްވެރިކަން ކުރުން    750ޓަނެއް  

ާގނޫނ  ޮގތުން މުޅި ރާއްޖޭަގިއ މަނާކޮށްފަ. އަދި ލޭނުއެޅުން ވެސް މިހާރު މި ވަނ  ހުއްޓިފަ. ފާދިއްޕޮޅުަގއި ހިމެނޭ 

ތިލަ، ފުށިފަރު، ދަނޑިފަޅު ކަނޑުއޮޅި، ވަށުިގރިފިނޮޅު އެނިމަމް  ޙަްއދުތަކުެގ ތެރެއިން  ރަށްރަށުެގ ތެރެއިން، ސަރަ

ކޮށްެގން އެން ހިފުން ވެސް މިހާރު ވާނ  ާގނޫނ  ޮގތުން މަނާކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ވަށަިއެގންާވ ސަރަޙައްދުން ޑައިވް 

ޓަނުެގ ައއިސް    75ރުން މިހާރު ވެސް ދުާވލަކު  ކިލޯމ ޓަރު ދުރުމިނުަގއި އޮންނަ ފެލިވަ  3ނައިފަރާ އެންމެ  ؛ ރައ ސް

ކުރެންދޫއާިއ،  ލިބެން އެބަ ހުރި. ނައިފަރާއި، ފާދިއްޕޮޅުެގ މ ހުން އުޅޭ އެހެން ރަށްރަށް ކަމުގައިވާ، ހިންނަވަރާއި،  
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މަސްވެރިންނަނަ ރާްއޖޭެގ  މުޅި  އާންމުކޮށް  މަސްވެރިންނަށް،  އުތުރުެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ށް އޮޅުވެލިފުށި 

ފައިދާއާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ދަނ  ވަރަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިްއޔަތެއް ދ ެގން ފެލިވަރުެގ  

މަސްވެރިކަމުެގ ކާރުޚާނާއާއި އެރަށުެގ ބަނދަރު ތަރައްޤ ކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރަމުން. ފެލިވަރު އަޕްްގރޭޑުކުރުުމެގ  

ދުވާލަކު   ދަށުން  ދުވާލަކު  ޓަނު  200މަޝްރޫޢުެގ  ފްރ ޒިންއާއި،  ބްރައިން  ފިނިކުރާނެ  މަސް  މަސް    80ެގ  ޓަނު 

ޓަނުެގ މަސް ފިނިކޮށް ަގނޑުކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން    280ފިނިކުރާނެ ރެފްރިޖިރޭޓެޑް ސ ވޯޓަރ ސިސްޓަމްސް އަދި ޖުމުލަ  

ޓަނަށް ވުރެ އިތުރަށް    30ހާރު  ޓަނުެގ އާރު.ެއސް.ޑަބްލިުއ. މި  30ގާއިމުކުރެވޭނެ. މިހާރު ފެލިވަރުަގއި ހުރ  ހަމައެކަނި  

ޓަނުެގ ކޯލްޑު    4000ަގނެވޭނ ، މަސް ފިނިކުރާ ބޯޓެއް ފަޅުަގއި ބާްއަވއިެގން. މި މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ފެލިވަރުަގއި  

. މި މަޝްރޫއުެގ  އްސްޓޯރޭޖެ  ޓަނުެގ ކޯލްޑު  550ސްޓޯރޭޖެއް ާގއިމުކުރެވޭނެ. ިމހާރު ފެލިވަރުަގއި ހުރ  ހަމައެކަނި  

ފެލިވަ އިތުރު  ދަށުން  މ ެގތެރެއިން    100ރުަގއި  ގާއިމުކުރާނެ.  ައއިސްޕްލާންޓު  މަސްވެރިންެގ    ،ޓަނު  50ޓަނުެގ 

ެގ މި ލިޙް ނިމުމުން ރައ ސް ޞާޢުމި މަޝްރޫ؛ ދުވަހުެގ ކުރިން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހުޅުވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ޖުމު މަސްވެރިންނާވެރިކަމުަގއި  ރާއްޖޭެގ  މަސްވެރިންނަށް ޞަ ޚާއް  ިއ،ލަކޮށް  ުއތުރުެގ  ރާއްޖޭެގ  ފާދިއްޕޮޅާއި  ކޮށް 

ޭއެގ ނަފާ ލިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ފެލިވަރާއި    ،ވިއްކުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބި  ަމސް  ،މަސްވެރިކަން ކުރުމަށާއި

ކަމަށް ޒަމާނ  ހެޔޮ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތަންފ ޛުކޮށް ނިމޭއިރު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މަސްވެރި  ހުރިއަދި ކޫއްޑޫަގއި ރާވާފައި  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ؛ އިންިގލާބެއް ެގނެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

________________ 


