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  މިނިސްޓަރ އޮފް  ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު ޢުދު ޙުސައިން  ސަދާއިރާގެ މެންބަރު    ވިލިނގިލ  

ޑރ. ޙުސައިން ރަޝ ދު ޙަސަން  ޗަރ  ގްރިކަލް އެންޑް އެ  ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް 

 ދެއްވި ޖަވާބު 

 

 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ދެންމެ ކުރެއްވި ސުވާލުަގިއ ބަިއވަރު   ؛`. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ވަކި ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  ެއއިން  ެއހެންވ މާ،  ހިމެނޭ.  އެބަ  ެގންދާނަން. ޖަވާ  ންސުވާލުތަކެއް  އަޅުަގނޑު  ބުދެމުން 

ކުރުމަށް އަމަލ  މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ކޫއްޑޫ ކޭނިންގ ފެކްޓަރ އެްއ، ފުރަތަމަ ކޫއްޑޫަގއި ކޭނިންގ ފެކްޓަރ ެއއް ާގއިމު

ސަރުކާރުެގ މަސްވެރިކަމުެގ އެންމެ މުހިންމު  ؛ނުފެށި ލަސްވަނ  ކ ްއވެތޯ ކުރެއްިވ ސުވާލުެގ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން

ރ ޒްކޮށްެގން ނުވަތަ ތާޒާ މަސް  ފިނިކޮށްެގން ނުވަތަ ފް  ،ަގނެ   މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކޮށް  ،ސިޔާސަތަކ   އެއް

ދިނުން. މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް މަތ  އަުގ ހޯދުމަށް  އޮތް އެންމެ މަތ  އަެގއް ހޯދައި  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން އެއަށް ލިބެން

އެއް މުހިންމު  އެންމެ  ކުރަންޖެހޭ  ބޯޓުބާ  ،ކަމަކ   ޓަކައި  މަސް  ދޯނިނާ  ނޫނ   ތާޒާކަންމަތ   ފަހަރުަގއި  ފަހަރުަގއި 

ފަހަރުަގއި ތާޒާކަންމަތ   މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ދޯނި ބެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސުން. އެކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ކުރުން.  

ދަނ     މަޝްރޫޢުތައް މި  ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކުރުުމެގ ާގބިލުކަން އިތުރުަގނޑު  ،ބެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ މަސް ފިނިކޮށް

ރެފްރިޖޭޓަރ ސ ވޯޓަރ    ،ފިނިކުރާ ނިޒާމުފެނުން މަސްފަހަރުަގިއ ލޮނުަމސްވެރި އުޅަނދު  ،ކުރަމުން. މިޮގތުންޛުތަންފ 

ކުރުމަށާއި،  ކުރުމަށާއި ަގންނަ މަސް ފުރ ޒްކުރުމަށާިއ، އިތުރު ރަށްރަށުަގިއ ައއިސްޕްލާންޓު ގާއިމު ސިސްޓަމްސް ާގއިމު

ތާޒާ ކޯލްޑުކަމަސް  ބެހެއްޓޭނެ  ގާއިމު   ންމަތ   ފަންޑާއިޢޫކުރުމަށް ސަސްޓޯރޭޖުތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އިންޑިއަން   ،ދ  

ެގ އެހ ެގ ދަށުން ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް މިހާރު ވެސް ހިންަގމުން އެބަ  ފް ކްރެޑިޓު މް ލައިން އޮއެްގޒި

މަތ  އަުގ ލިބޭ    ،ވާ އެންމެ މުހިންމު އަނެއް މަސައްކަތަކ  ެގންދަން. މާ މަތ  އަުގ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހިފައި

ދިނުން. ެއކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް  އިކެޓުތަކަށް ފޮނުވަ ތަކެތި މަތ  އަުގ ލިބޭ މާ  އެ   އި، އުފެއްދުންތައް އުފައްދަ 

ނުންވާ ރުހުން ތެރޭަގއި އޭ.ސ .ޕ ަގއި ރާއްޖެއިން ބަިއވެރިވުމަށް ޓަކައި ބޭމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ެއބަދޭ. އޭެގ

އްޔާަގިއ ބައިވެރިވުމުެގ މަސައްކަތް ެވސް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ޢި. އެ ޖަމުން ދެއްވާފަހު މަޖިލ   ވަނ  މި  ފަހުން  ދާދި

އެބަދޭ.   މަސް  ށްރާއްޖެއަކުރަމުން  ިގނައިން  ސަރަޙައްދަކ އެންމެ  އެއް  ދެކުނު   އި ހުވަދޫއާ   ،ބާނާ  ހިމެނޭ  އަްއޑޫ 

ކޮށް ހިންުގމުެގ ފުރުޞަތު   ާގއިމުެއ ސަރަޙައްދުަގއި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ކާރުޚާނާތައް   ،ވާއިރު   ސަރަޙައްދު ކަމަށް
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ހުރި ހަމައެކަނި މަސްަގނެ   ކޮށްފައިހާރު ާގއިމުތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކ  ސަރުކާރުެގ ވިސްނުމެއް. ިމ ސަރަޙައްދުަގިއ މި

މަހުން މަތ  އަުގ ލިބޭ  ސްޓޯރޭޖުތައް ެއކަނި.    ކޯލްޑު  މަސް ުގދަންކޮށް ބަހައްޓާކުރިކުރާ ފެސިލިޓ ާއއި ފުރ ޒު ރ ޒްފް

  އް ށްފައެ ކޮައއްޑޫ ސަރަޙައްދުަގއި ސަރުކާރުން އަދި ާގއިމު،  އުފެއްދުންތައް އުފައްދާނެ އެްއވެސް ފެކްޓަރ ެއއް ހުވަދޫ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން    އި،ނެތް. އައްޑޫ ސިޓ ަގއި އަމިްއލަ ފަރާތަކުން ހަދާފައިވާ ކުޑަ ކަޓްސިބިޓ  ފެކްޓަރ އެއް ފިޔަވަ 

ހަދާފަ ފެކްޓަރ އެއް އި  ވެސް  ޕްރޮސެސް  ނެތް.  ޚާކާރު  ،އޮތް  ދެކުނުަގއި  ދެކުނު ،  ހުވަދޫނާެއއް  ހިމެނޭ  އައްޑޫ 

ކާރު ޕްރޮސެސްކުރާ  މަސް  ާގއިމުނާެއއްޚާސަރަޙައްދުަގއި  ކަމަށް  ިވސްނުމެއް  ސަރުކާރުެގ  ހިންުގމަކ     ، ވާތ   ކޮށް 

ކުރަުމން. ބޭރުެގ ބާޒާރުތަކަށް  ޓު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްންދަނ  އެ ސަރަޙައްދަށް ހޯދަންޖެހޭ އިންވެސްޓުމަ  ސަރުކާރުން މި

ފެކްޓަރ  އަޅާނ   ފެކްޓަރ   ހާލަތުަގއި  އަޅާ  ފެކްޓަރ ތައް  ޕްރޮސެސްކުރާނޭ  މަސް  ލިބޭ  އެވިްއކުމަށް  ޅުމަށް 

  ަގންނަން ލިބޭ ވޮލިއުމް އެ ހިސާބަކުން   ،ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ޝައުޤުވެރިކަމާއިއެކަމަށް ިއންވެސްޓު  ،ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި

ކޫއްޑޫަގއި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފެކްޓަރ ެއއް އެޅުމަށް ފަދަ ވިޔަފާރިާއ ުގޅޭ މުހިންމު ކަންކަމުެގ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް.  

ކޫއްޑޫެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްކުރަމުން ނުދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޛުަވުގތު ތަންފ   މި  އި ޖެކްޓެްއ ރާވަ ސަރުކާރުން ޕްރޮ

ރާވާފަ ސަރުކާރުން  އިތުރުކުރުމަށް  ކޯލްޑު އި ކެޕޭސިޓ   ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  މަޝްރޫޢުތަކުެގ  ބްރައިން  ސްޓޯރޭޖާ  ވާ  އި 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު    ެވތޯ ވިލިނިގލ ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނ  ކ އް ކެޕޭސިޓ  އިތުރު

  1000ހާސް ޓަނުެގ، ގދ. ތިނަދޫަގއި    4ކޫއްޑޫަގއި   ؛ވާ ސުާވލުެގ ޖަވާބުަގިއ ދަންނަވަންއި ޙުސައިން ކުރަްއވާފަ

މުލަކުަގއި   މ.  ކަނޑުޮއތްިގރ ަގއި    ،ޓަނުެގ  500ޓަނުެގ،  ކ.  ކޯލްޑު  250އަދި  އެޅުުމެގ    ސްޓޯރޭޖު  ޓަނުެގ 

ސަޢޫމަސައްކަ މަސައްކަތެްއ.  ތަކ   ހަމަޖެހިފަވާ  ކުރުމަށް  ލޯނަކުން  ދޭ  ފަންޑުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ޕްރޮޖެކްޓު ދ   މި 

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތ   ، ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓްސް ތައްޔާރު އިއާ ލް ޑްރޯވިންޕްޗުއަެގ ކޮންސެރޭވިއިރު މި މަސައްކަތު

ަގއި ކޮންސަލްޓެންޓެްއ    2021  ބަރުންސެޕްޓެ  9  ،ށް. ނަމަެވސްމި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހޯދާ ކޮންސަލްޓެންޓެއް މެދުވެރިކޮ

ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްެގން ލިބުނު ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާކުރިއިރުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއކަން  

ލް  ޗުއަތަކުެގ ކޮންސެޕް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖު  ،ނިންމ   އިއެކަށ ެގންވާ ޮގތެްއަގއި ކޮށްދެޭވނެ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ

މިފްކޯ ލައްވާ ކުރުވުމަށް.    ،ރ ޑޮކިޔުމަންޓްސް މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ ބެނިފިޝަރ  ކަމަށްވާ ޑަާއއި ޓެންޑްރޯވިންްގސް

މޮޑެލަ ބިލްޑު  އެންޑް  ޑިޒައިން  ޮގތް  ހިންާގ  ޕްރޮޖެކްޓު  މި  ބަދަލުއަދި  ތައްޔާރުކުރި  ކުރުމަށް.  ށް  މިފްކޯއިން 

ޑްރޯވިންްގޗުއަކޮންސެޕް ޑްރާފްޓުސް ލް  ޑޮކިޔުމަންޓްސްެގ  ޓެންޑަރ  ފިޝަރ ޒްމިނިސްޓް  އާއި  އޮފް  މެރިންގ   ،ރ  

ެއްގރިކަލްޗަރަ އެންޑް  ލިބިރިސޯސަސް  މަސަްއކަތް  ކޯލްޑު  ،ށް  އެޅުމުެގ  ޑޮކިޔުމަންޓްސް    ،ސްޓޯރޭޖު  ޓެންޑަރ 

ދ  ފަންޑަށް  ޢޫރޭަގއި ފައިނަލް ޑޮކިޔުަމންޓްސް ސަތެ  ެގތާދަނ  ކުރެވެމުން. މި ހަފު   ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ިމހާރުފައިނަލް

ޓެންޑަރ  އި،ފޮނުވަ މަޝްރޫޢު  މި  މުސްތަޤުބަލެއްަގއި  ކަމަކައިރި  ކޯލްޑުކުރެވޭނެ  ކޫއްޑޫ  ބެލެވޭ.  ސްޓޯރޭޖު   ށް 
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ބޭނުމަކ ބޮޑު މަސް  ،ކުރުމުެގ  އިތުރުކުރުން.  ާގބިލުކަން  މަސްކިރުމުެގ  އިތުރުކުރުމަށްކޫްއޑޫެގ  ާގބިލުކަން   ކިރުމުެގ 

  ކުރުމުެގ މަޝްރޫޢުެގ މަސައްކަތް ބަނދަރު ބޮޑުޖާަގ ތަނަަވސްކުރަން ެވސް ޖެހޭ.    ،ޓަކައި އެ ރަށުެގ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް

ަގއި.    2022ޖޫން    8. ބ ލަން ހުށަހެޅުމުެގ މުއްދަތު ހަމަވާނ   ފަލާއިށް ހުޅުވަަގިއ ޓެންޑަރަ  2022ލް  ޕްރ އެ  21ވަނ   

 ކިރޭނެ އިންތިޒާމު ދޯންޏަށް މަސް  6ކުރުމުން އެއްފަހަރާ  ށް ވަސ ލަތްތައް ގާއިމުމި މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ބަނދަރު ބޮޑުކޮ

 ،ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ތިޔާިގ ދުަވސްވަރު   ދޯންޏަށް. އާދަޔާ  3ކިރެނ   މިހާރު ިގނަވެެގން މަސްހަމަޖެހިެގންދާނެ.  

ަމސްބޭނުންވާ ކޫްއޑޫއަށް  ހުރަވަރަށް  ެއއް  އެންމެބޮޑު  ެއޅިފަވާ  ާގއިމު،  ހަކ ަގތުމަށް  ބްރައިން  ކޫއްޑޫަގިއ  ކޮށްފަވާ 

ބެހޭ ކަރުދާހެއް މިފްކޯއިން    ވުރެ މިހާރު ކުޑަކަން. ކޫއްޑޫެގ ބްރައިން ކެޕޭސިޓ  އިތުރުކުރުމާ  ކެޕޭސިޓ  ބޭނުންާވވަރަށް

 މުން.ވެކުރެ މެދު ސަރުކާރުެގ ފެންވަރުަގއި މިހާރުދަނ  މަޝްވަރާ  ެއ ކަރުދާހާ  އި،ރ  އޮފް ފިޝަރ ޒަށް ހުށަހަޅަމިނިސްޓް

މަސްެވރިކަން ރަނަގޅު ދުވަސްވަރު ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ނުކިރޭ މައްސަލައަށް ެއކަށ ެގންވާ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިނިގލ   ކޮންކަމެއްތޯ  ކުރަމުންދަނ   ހޯދުމަށް  ހައްލެއް 

ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަންއި ކުރަްއވާފަ އާރާއްޖެ ؛ވާ ސުވާލުެގ  މަސްވެރިކަން  ދުވަސްވަރު   ދަޔާއަށް  ޚިލާފަށް ރަނަގޅު 

ހައްލު މައްސަލަތައް  ދިމާަވމުންދާ  މިހާރު  ޓަމަސްކިރުމުަގއި  ޝޯޓް  ޓަކައި  ޓަރކުރުމަށް  ލޯންްގ    އިރމްގަ ްމަގއާއި 

ަގނޑު މި   އަޅުރމޭޓް ޓަތަނުަގއި ޝޯ  މިކުރެވެމުން.  މެދު މިހާރު ވެސް ދަނ  މަޝްވަރާ  ެގންނަންޖެހޭ ހައްލުތަކަކާ

އެއ  ކުރިއަށް އޮތް    ،ޚިލާފަށް ތިޔާިގވާ ދުވަސްވަރު ފެށުމުެގ ކުރިން  ރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަން އާދަޔާ  ،ދަންނަވަނ 

 ، ބަލަނ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން    ރމްހަތަރު މަހެއްަގއި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް. ެގނުވަންޖެހޭ ހައްލުތައް. ލޯންްގ ޓަތިން

ެއކަންކަުމެގ ދާއިމ  ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން    ،ލަތައް ދިރާސާކޮށް ވާ ަމއްސައިމިހާރު ދިމާވެފަ

ކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް. އެކަމަށް ނަާގ  އެކަންކަން ހައްލު އި،ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަ އެ ،ފާހަަގކޮށް

ކޫއްޑޫގަ ސަޢޫމުއްދަތަށް.   ދަށުން  ލޯނުެގ  ފަންޑުެގ  ޑިވެލޮޕްަމންޓު  ހިންުގމަށް  ދ   ރަށްރަށުަގއި  އެހެން  އަދި  އާއި 

ކުރުމަށް ހިންުގމަށް  ވާ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި، އިންޑިއަން ެއްގޒިމް ބޭންކުެގ އެހ ަގއި ފެލިވަރުަގއި ތަރައްޤ އިހަމަޖެހިފަ

އެއ  ހިންުގން  މަޝްރޫޢު  ހައްލު  ،ހަމަޖެހިފަވާ  މައްސަލަތައް  ކުރިމަތިވަމުންދާ    އެކަން   ،ކުރުމަށްމަސްވެރިކަމަށް 

  ، ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ޛުރމްަގއި ތަންފ ޓް ޓަޝޯރމަްގއި ެގނެވޭ ހައްލުތަކެއް.  ކުރުމަށް ލޯންްގ ޓަޛުތަންފ 

ހުވަދޫ،  ޔާ ރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަން އާދަ  ަމސްކިރުވަމުންދަނ   ިގނަ އަދަދަކަށް  ތިޔާިގ މޫސުމުަގިއ އެންމެ  ޚިލާފަށް   

 10ވޭތުވެދިޔަ   ވާ ފެސިލިޓ އަށް.އި ކޮށްފަ. ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޫއްޑޫަގއި ާގއިމުސަރަޙައްދަށް ެގއަްއޑޫ ހިމެނޭ ދެކުނު

ތަފާސް ބަލާއިރުށްހިސާބައަހަރުެގ  ޮއަގސްޓުންއަހަރުެގ މަސްވެރިކަމުެގ ރަނަގޅު މޫސު  މި  ،  ަގިއ  ބަރުން، ސެޕްޓެ 

ޚިލާފަށް ރަނަގޅުވަމުންދާނެ ކަމަށް   ދަޔާދެމެދު އާއާ  ، ޖަނަަވރ ބަރުމަސްވެރިކަން ޮއކްޓޫފެށޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. އަދި  

ނަގޅު ދުވަސްވަރު ކޫއްޑޫއަށް  ޮގތުަގިއ މަސްވެރިކަން އެންމެ ރަ  ކުރެވޭއަންދާޒާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭ.  
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ންގ ރ ޒިކިރުވަން ެގންނާނެ. ކޫްއޑޫަގއި މިހާރު ހުރި ފްޓަނާ ދެމެދަކަށް މަސް   1000ޓަނާިއ،    800އެކަނި ދުވާލަކަށް  

އެކު ދުވާލަކު    ކުރާ މަހާކަލަމިންޖާ ބޯޓުެގ ކެޕޭސިޓ އާޓަނު. ކޫއްޑޫަގއި މިހާރު ބޭނުން  240ކެޕޭސިޓ ައކ  ދުވާލަކު  

އޮތް    . ކުރިއަށްވަރަކަށް ޓަނު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވެނ ހަތަރު ސަތޭކަލަ  ކޫއްޑޫއަށް ަގނެވޭނ  ޖުމު

ރްމ  ޓް ޓަޝޯ  ، ކޫްއޑޫއަށް ކިރުމަށް ެގންނާނެ ކަމަށް ބަލާއިރުޓަނު  800މަސްވެރިކަމުެގ މޫސުމުަގިއ މަދުވެެގން  

ދުވަހުެގ މަސް  3ކުރިއަށް އޮތް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ.    ޓަނު ަގނެވޭނެ އިންތިޒާމު  400ހައްލެއްެގ ޮގތުން މަދުެވެގން ިއތުރު  

ާގއިމު ާގބިލުކަން  މި  ޮގތަކ ތެރޭަގއި  ހަމަެއކަނި  ފް  ،ކުރެވޭނެ  ަގނޑުކުރާ  ަގތުން.  ރ މަސްފިނިކޮށް  ރިސޯސް  ޒަރ 

 ހުރި  ކެޓުަގއި. މާވަނ  ދެނެަގނެވިފަ  މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން ކުރެވުނު ުއޅަނދުތަކާިއ ވިްއކާ ފަރާތްތައް

ހަމަ ކެޕޭސިޓ   ބޭނުންާވ  ބަލާއިރު  މަދުވެެގން  ބޯޓުތަކަށް  ބޭނުންވާނެ.    3ބޯޓު،    2ކުރުމަށް  ރާއްޖޭެގ  ބޯޓުވަރު 

 މަސްވެރިކަން... 
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