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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    12ވަނަ އަހަރުެގ    2020`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުެގ މި ބައްދަލުުވމަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  

ހަ މައަުގ ކަނޑައަޅާދިނުމާއި، ކަންނެލީެގ މަސްެވރިން އެންމެހައި އަސާސީ  ފަދައިން ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ޮގތުން.  ުގޅޭ  ޕެޓިޝަނާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ  ޙައްޤުތައް 

ރާތުން ވަޑައިެގންނެވި  ބައްދލަލުކޮށްލަން ހަމަޖެހިފައި މި ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ފަ

މޯލްޑިވްސް   މަޢާފުކުރައްވާ،  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  އެއީ  ފައުޒީ.  އިސްމާޢީލް  ކަމަށްވާ  ބޭފުޅުން  ދެ 

ޕްރޮޖެކްޓު   މެނޭޖަރ  ޝަމީމް،  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ.  އެްގޒެކެޓިްވ  ޗީފް  ކޮމްޕެނީެގ  ފިޝަރީޒް  އިންޑަސްޓްރިއަލް 

އިސް  ޑިޕާޓްަމންޓްެގ  ޓެލްނިކަލް  ކޮމިޓީއަށް އެންޑް  ދަންނަވާލަން  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  އެ  ައޅުަގނޑު  ވެރިޔާ. 

ހާޒިރުވެދިނުމަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނާެއކު މިއަދުެގ ކޮމިޓީަގއި އެބަ ތިއްބެވި ދެ 

އިންޑަސްޓްރިއަ  މޯލްޑިްވސް  އޮފިސަރ،  ެއްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  ފައުޒީ،  އިސްމާޢީލް  ކޮމްޕެނީެގ  ބޭފުޅުން.  ފިޝަރީޒް  ލް 

ފަރާތުން. ހަމަ އެ ކޮމްޕެނީެގ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޝަމީމް، މެނޭޖަރ ޕޮރޮޖެކްޓަރ އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓު. 

ހުށަހަޅާފައިާވ   ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  މަސަްއކަތް  މަސްވެރިކަމުަގިއ  ބޮޑުކަންނެލީެގ  އޮތީ  ކުރިމަތީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޕެ އެ  އަދި  ޕެޓިޝަނެއް.  ނުލިބުމާއި  އަުގ  ހަަމ  އެއަށް  އޮތީ  މި  ކަންބޮޑުުވންތައް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޓިޝަނުަގއި 

މަސްވެރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިންނަށް މާލޭެގ ފަޅުެގ ދަތިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އެހެން  

މެ އެންމެ  ކޮމިޓީެގ  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ހަތަރު ސުވާލެއް.  ދެތިން  ދެ ޮގސް  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ފަރާތުން  ންބަރުންެގ 

ސުވާލުތަްއ   ބަެއއް  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަށް.  ޝުކުރުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މެންބަރުންނަށް 

ފިޝަރީޒް   އަޅުަގނޑު  ކުރިން  އެރުވުުމެގ  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހަަމ  އަޅުަގނޑު  ހުރުމާއެއްކޮށް 

ޓްރީއަށް މަޢާފުކުރައްވާ، މިފްކޯއިން ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ބައެއް މިނިސް

 މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވަން. ކޮންެމވެސް ެއއްބޭފުޅަކު ފައްޓަަވއިދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީމޯލްޑިވްސް 
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އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް އަނެްއކާ ވެސް ިއތުރު ފުރުޞަތެއް ދެްއވީތީ.  

ބޭފުޅު ތި  ކަންބޮޑުވުންތަކާިއ،  މަސްވެރިންެގ  ދެން،  ދެން،  އެބަހުރި.  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ންެގ 

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަޞީލަތްތައް ރަނަގޅު ކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ  3 ނެންެގވުމާމެދު  މާސްކު  ހުންނެވިއްޔާ  ދުރުަގއި  މަޢުލޫމާތުން  ފޫޓަށްވުރެ  ލިބިފައިވާ  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ވެއްޖިއްޔާމުން ހަމަ ކުރިއަށް ދަންވީ އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

ވަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ކުރަން  ރަނަގޅު  ޞީލަތްތައް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ަވުގތު  މި  ހުރި  އެބަ  އުނދަޫގތަކެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ދަނީ.  މި  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަދިވެސް 

 ފައިނޭންޝިއަލް ހުރި ޮގތުން. ދެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ުއއްމީދުކުރަނީ ހަމަ ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް.

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ބައެއް  ހުށަހަޅާ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ފަރާތުން  ކޮިމޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮިމޓީެގ،  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އަޙްމަދު މެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި  ހޯރަފުށި ދާއިރާެގސުވާލުތަްއ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު،  

 ށް އަރުވަން. ސަލީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަމުަގއި އުޅުއްާވ ފާރަތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ޖަވާބުތަކެއް.   ޕެޓިޝަނާ  އޮތް މިނިސްޓްރީން  ފިޝަރީޒް  އޮތް  ލިބިފަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން  ޭއަގިއ    ުގޅޭ 

އެްއކަމަކީ ފާހަަގކުރެވުނު  ކޭޝްފްލޯެގ  ،  އަޅުަގނޑަށް  މިފްކޯެގ  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ  ދަތިކަމުެގ  ކޭޝްފްލޯެގ  މިފްކޯެގ 

މި   ކުރިމަތިވަނީ.  ދަތިތައް  ލިބުމުަގއި  ފައިސާ  ވުަގތުން  މަސްވެރިންނަށް  ކަމަށް  ދާތީ  ޙައްލުނުވެ  މައްސަލަތައް 

މީެގތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު   ، ކޮށް ވިދާޅިވެދެްއވަިއފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ދެންލުސީމައްސަލަ އޮތް ޮގތް ތަންކޮޅެްއ ތަފު

؟ ެގންދަވަނީ  ކިހާ ައވަހަކަށްތޯ ަމސްވެރިންނަށް ފައިސާ ތިބޭފުޅުން ދެއްވަމުން،  ހަމަ ވަކިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ
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ދެން ިއވޭ.  ވެސް  ވާހަކަ  ރަނަގޅުވާ  މިކަން  ހަމަ  ދޭތެރެއަކުން  ފަހަ،  ިއޭވ  އަނެއްބައި  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރު 

ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްތަކެއް ވަުމންދާކަން ވެސް. އެހެންވިމާ، މިހާރު މަސްވެރިން ދައްކަންޖެހޭ ކިހާ ފައިސާއެއް އެބަ  

ލަސްެވެގން؟ ހުރިތޯ ދިނުމުަގއި  ފައިސާ  މަސްވެރިންނަށް  ކޮބައިތޯ  އަދި  ސަބަބަކީ  ޙަޤީޤީ  ެއކަން ،  ދެން؟ މިދާ 

 ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ޖަވާބު. 3މި ؟  ނޯންނާނެތޯޙައްލުވާނެ ޮގތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މެންބަރުން ތި ވިދާޅުިވ ޮގތަށް ހަމަ ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި. ދެން، އާންމުޮގތެްއަގއި 

ާގތްަގނޑަކަށް   ެއއީ  އޮތީ.  މި  ބިޒިނަސްައކަށް  ކޯ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮޕަރޭޝަން  ކަޅުބިލަމަހުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބާނާ  މި  ާގތްަގނޑަކަށް    އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި،    70މަސް،  ރޯމަހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕަސެންޓް 

އަުގ   މަހުެގ  މާކެޓުަގއި  މި ކުރަނީ. ދެން އިންޓަރނޭޝަނަލް  ެއކްސްޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ފްރޯޒަން ޓޫނާެގ 

ފަސްދޮ އަށާރަސަތޭކަ  ާގތްަގނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރާއިރު،  ޓަިއ  ލިބިެގން  މަަގށް  ޑޮލަރު  ޅޮހަކަށް 

ބްރޭކް   ވެސް  ވަންޏާ  ބެލިކަމުަގއި  އެކަނި  އޮޕަރޭޝަން  ސްކިޕްޖެކް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އީވަންއާ ހަމައަށް ދެވޭނީ. ދެން، މި އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވާހަކައަކީ  

ރަނަގޅުކުރެވޭ. ެއއީ މިހާރު މި އޮތް ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ވާހަކައަކީ ކޫއްޑޫެގ ކެޕޭސިޓީ މި    ވަސީލަތްތައް އެބަ

ހާސް ޓަނު. ރަނަގޅު މަސްވެރިކަމެއްަގއި ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ   2ހުންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް  

ކައި ެގނެސް  ބައިަގއި  ކުރީ  ހަމަ  ވެސް  ކެރިއަރެއް  އެއީ  ވާހަކަައކީ  ބާއްވަން.  ޓަނު    300ޓަނު،    2000ރީަގއި 

ދުވާލަކަށް ބާނައިފި ކަމަށް ަވންޏާ އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް ތިން ހަތަރު ދުވަހުެގ ސްޓޯރޭޖު ކެޕޭސިޓީ. ދެން، އެހެންވީމާ،  

ހޭ ހަމަ ޓަނު ދުވާލަކަށް ބާނައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެ  300ކެރިއަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިމސާލަކަށް  

ެވސް   ވަންޏާ  ކަމަށް  ޮގއްސި  މަސްވެރިކަން  ކުއްލިައކަށް  ހަމަ  ެގންނަން.  ކެރިއަރެއް  އަވަސްއަރުވާލަިއެގން 

ޮގތުން  އޮތް  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އުނދަޫގޭވ.  ެވސް  ފޯކާސްޓުކުރަން  އޭތި  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ާގ އެބަވޭ  ެގއްލުން  ާގތްަގނޑަކަށް  ބަެއްއ   300ތްަގނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ޑޮލަރު.  ވަރަކަށް 

ހުރީ ާގތަްގނޑަކަށް   ޑޮލަރު ިއންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓުަގއި. ދެން، ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ    1250ފަހަރު، މިހާރު މި 



 2020ޖުލައި  15           ވަނަ ބައްދަލުވުން   12ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

4 

 

ަގނޑުމެން ޕްރިމިއަމެއް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދުނިޔެ އޮތް ޙާލަތުންނާއި، މިދިޔަ އަހަރަކީ ޚާއްޞަކޮށް އަޅު 

ާގތްަގނޑަކަށް   އެއީ  އަހަރެއް.  ދަށަށްދިޔަ  އިންތިހާއަށް  އަުގ  ދިޔަ.    800ކަޅުބިލަމަހުެގ  ހަމައަށް  ޑޮލަރާ 

ާގތަަގނޑަކަށް   ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަހަރުަގއި  މިދިޔަ  ެއއީ   48އެހެންނަމަވެސް،  ކުރިން  ކަލެކްޓު  ޓަނު  ހާސް 

މިފްކޯއަ  14ފާއިތުވި   ތެރޭަގއި  އަހަރުެގ  އަދަދު  ވަރަކަށް  އެ  އަދި  އަދަދު.  ރަނަގޅު  އެންމެ  ކުރެވުނު  ކަލެކްޓު  ށް 

ކަލެކްޓު   އެ  ރަނަގޅަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސްވެރިކަމުަގއި  ދިމާވި  މި  އުތުރުެގ  ރަނަގޅުީވ  ވެސް  އެއަށްވުރެ 

ކުރެ  ކަލެކްޓު  ވެސް  އުތުރުން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުވާލަކަށް  ހަމަ  ާގތްަގނޑަކަށް  ެއއީ  ނަމަ.  ވެމުންދިޔަ ކުރެވުނު 

ބަނދަރުަގިއ    300ނުވަތަ    200ާގތްަގނޑަކަށް   ފެލިވަރުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ަމސްވެރިން  އެއީ  ހަމައަށް.  ޓަނާ 

އޮބިއަޅަިއެގން ބައިތިއްބާފައި ތިބީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެހެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވސީލަތެއް ނެތް ފެލިވަރު  

ތެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޙަްއލެއް ހޯދަން މިހާރުެގ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކޮޅުަގއި ފްރީޒްކުރެވޭނެ ަވސީލަ 

މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މަހުެގ އަުގ މި ަވުގތު ދިނުމުގައި، ަވުގތުން ފައިސާ ދިނުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަކެއް  

ކުންފުން މިހާރު ސަބްސިޑީ  ެއސް.ޓީ.ޯއަގއި  ކުރިން  އެއީ  ހުރި.  ފަހުން  އެބަ  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ޏެއްެގ 

އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  މި  ޑޮލަރު  ޮގތެއްަގއި  ޖުމުލަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  އައުމުެގ  ހަމަޖެހިެގން 

ނޭޖު ޑޮލަރު ިވއްކަިއެގން ެއޑްވާންސަށް ފައިސާ ކަލެކްޓް ކުރަުމން ދިޔައީ. ެއއީ މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ކޭޝްފްލޯ މެ

ކުރެވެމުން ކުރިން އައި ޮގތަކީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެ ވާހަކަައކީ  

އެބަހުރި   ނިޔަލަށް  އިްއޔެެގ  އައިރުވެސް  މިތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމައަށް  މިއަދާ  ާގތްަގނޑަކަށް  މިވެސް  މިހާރު 

ޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޭން. އެއި ކޫްއޑޫެގ މަސްކިރާފައި ހުރި ދޯނިފަހަރަށް  ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފި  22ާގތްަގނޑަކަށް  

ދުވަހުެގ    13މިލިއަން ރުފިޔާ. ފެލިަވރުަގއި ވެސް ހަމަ އެ އަދަދަށް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ާގތްަގނޑަކަށް މި    13.2

 ިމދިޔަ ޖޫން މަހުެގ ނިޔަލަށް. ލާރި އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން. އެންމެފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ފައިސާ ދިނީ ވާހަކައަކީ

ޮގތަށް   އޮތް  ކުރިން  ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަެވސް،  ދަތިތަކެއް.  އެބަހުރި  ަވުގތަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޑޮލަރު އެޑްވާންސަށް ެއޮގތަށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީއ ާއއި ސްޓެލްކޯާއ  

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޑްވާންސަށް ރުފިޔާ ހޯދަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދެމުން ައއީ.  މިޮގތަ

އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ބަލާކަމަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  އޮޕަރޭޝަނަކީ  ސްކިޕްޖެކް  މި  އެއީ 

ޕަސެންޓު. އެއީ ވާހަކައަކީ ލޯޑް ކުރާ    50ންނަށް މި ލިބެނީ  ކެރިއަރު ައއިސް މި ލޯޑު ކުރާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެ

ކުއެންޓިޓީެގ ވެލިުއއަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން، ޭއަގއި ބާކީ ބައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ވާހަކަައކީ ބޯޓު  

ކުރީމަ ެއ  ޕަސެންޓަކީ އެކޮޅަށް އަން  5ޕަސެންޓު. ބާކީ    95ލޯޑުކޮށް ނިމިެގން ނަްއޓާލާ ހިސާބުން ފެށިެގން   ލޯޑް 
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އޮންނަ ޮގތެްއެގ މަތީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާކި ފައިސާ ެއޖެސްޓް ކުރެވެމުން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ މި 

އެކަހަލަ އެރޭންޖްަމންޓެއް ނެތީ. މިސާލަކަށް   ބަލާއިރު، ރަނަގޅު  ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް ދޭން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނދަޫގތަކެއް އެބަހުރި މިހާރު ފައިސާ ދޭން. އޯވަރޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީެއއް ނެ

ދަތިތަކެއް   އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރިޮގތުން  ލޯނުތައް  ބޭންކުތަކުެގ  ލޯނުތަކާއި  މިފްކޯެގ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް، 

ރާފްޓު ފެސިލިޓީއަކަށް ވެސް ދެވޭކަށް ނެތް.  އެބަހުރި. އެ ލޯނުތަްއ ނުނިމެނީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަައކީ ޯއވަރޑް

އޯވަރޑްރާފްޓު  ޑޮލަރުެގ  މިލިައން  ޓޫ  ާގތްަގނޑަކަށް  ޮއތް  މިފްކޯެގ  ާގތްަގނޑަކަށް  ައއިއިރު  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ 

އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަވެސް،  ނުކުރޭ.  ޕޭ  އެ  ވާހަކައަކީ  ނަާގފައި  ކުރިން  ވާހަކަައކީ  ެއއީ  ފެސިލިޓީއެއް. 

ންޓަކަށް އައިސްެގން މިހާރު އެ އެއްޗިހި ޕޭކުރަމުން މި ދަނީ ޝެޑިއުލްތަކަށް ލައިެގން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް  އެރޭންޖްމަ

ާގތްަގނޑަކަށް އޮކްޓޫބަރާ ހިސާބަށް އަންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއ ބޭންކުަގއި ހުރި ލޯނުތައް   އުއްމީދުކުރެވެނީ 

ެއވެސް ޚަލާސްކޮށްލެވޭނެއޭ.  އެހެންވީމާ،    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މޯޭގޖުކޮށްފަ.  ހަމަ  އެބަހުރި  ވަސީލަތްތައް  މިފްކޯެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނދަޫގތަކެއް އެބަހުރި މިހާރު މިއޮތްޮގތުން ވާހަކައަކީ ޯއވަރޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީއަކަށް ވެސް ދާން.  

މި   މަސްވެރިންނަށް  ުއއްމީދުކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  އޮތް  އެހެންވީމާ،  ފެސިލިޓީއެއް  ކަހަލަ 

ވަރަކަށް    30މިލިއަން ޑޮލަރުެގ، އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް    2ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް އެޓްލީސްޓު  

މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން، ވާހަކައަކީ މި އަންނަ ެގޕް މި ފިލްކޮށްލަން ވަުގތުކޮޅެއް މި ނަަގނީ. ާގތްަގނޑަކަށް އެންމެ 

ކްރެޑިޓު   ފަންސަވީހަކަށް، އަންނަ  ދުވަހުެގ  ވިއްސަކަށް  މަސްވެރިކަެމއްަގިއ  ؛ ނޫނީ  އަންނަ ރަނަގޅު  މި  އާންމުކޮށް 

މަހެްއެގ   ާގތްަގނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ެއބަހުރި.  އަދަދުތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ެއީއ  އެބަހުރި އުނދަޫގތަކެއް. 

ހާސް ޓަނާ ދޭތެރޭެގ މަސް.    4ހާސް ޓަނު، ނޫނިއްޔާ    3  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ ާގތްަގނޑަކަށް 

 އެހެންވީމާ، ެއއަށް ވާހަކަައކީ އެޑްވާންސަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުަގއި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި މި ވަުގތު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ފުރުޞަތު، ައޅުަގނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ ސޮރީ، ައޅުަގނޑު  

 .ޢަބްދުލްމުޣުނީެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ުއތުރު ދާއިރާެގފުރުޞަތު އަރުވަން، 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ
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ސުވާލުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެމް.ޑީއަށް.  މިފްކޯެގ  މަރުޙަބާ  ހަމަ،  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުންވަނީ، އެމް.ޑީއަށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދަިއން އަޅުަގނޑުވާނެ ހަމަ އެމް.ޑީއަށް އެންމެ އުނދަޫގކުރާ  

ވެރި ދާއިރާެއއް. އަދި އެމް.ޑީ ވެސް ހަމަ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ. ައޅުަގނޑުެގ  އެކަކަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑު ދާިއރާއަކީ މަސް 

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރީ ހަމަ ސުވާލުތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް. ެއީއ މަސްވެރިން އެދެނީ ހަމަ މަސްކިރުވާފައި ލާރި ލިބެން. 

ހާރު ފަހަކަށް އައިސް މި މަހުެގ މިހާރު، ކުރިން މަސްވެރިން އެދެނީ ހަމަ މަސް އަުގ ބޮޑުކޮށް ވިއްކަން. ެއކަމު މި

ޮގސް،   ބޮޑުވެެގން  ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ެއ  ަމސްވެރިން  ސަބަބުން  ދިޔުުމެގ  ދުަވސްތަކެއް  ިގނަ  ނުލިބި  އަުގ 

ދަރަނިތައް އިތުރުެވެގން މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތުމަށް ިގނަ ދަތިތަކެއް ދިމާވާތީ، މިހާ ިގނަ  

އަޅު ކޮންމެ  މަސްވެރިން  ބުނޭ  އެބަ  މިފްކޯއިން  އެއީ  ކުޑަކޮށްދޭށޭ.  އަުގ  މަހުެގ  އެދެމުންދަނީ  ކައިރިން  ަގނޑުމެން 

ޑޮލަރުެގ ެގއްލުމެްއަގއޭ ާގތްަގނޑަކަށް މަސް ޓަނެއް ތި   300ފަހަރަކުވެސް ނުއަުގަގއޭ. މިހާރު ވެސް ތި ވިދާޅުވީ  

 ފައިދާއެއް ލިބޭނެ އަެގްއަގއި މަސް ަގންނާށޭ. އެކަމަކު ވިްއކަނީ. އެކަން ހުއްޓާލާފައި ހަމަ ވިއްކޭ އަުގަގިއ، ރަނަގޅު 

ވިސްނާކަމެއްތޯ ކިހާވަރަކަށް  މިފްކޯއިން  އެއީ  ތަނަަވސްކޮށްދޭށޭ.  ޮގތެއް  ލިބޭނެ  ފަިއސާ  ދުވަހަށް  އެ  ދުވަހުން  ؟ އެ 

ަގބޫލުކުރަންތޯ މިފްކޯއިން  ކަމަށް  ކަމެްއ  ކުރެވިދާނެ  ެއއީ  ދެ؟ އަދި  ސުވާލު.  ެއްއ  ހަމަ  އަނެްއ  އަޅުަގނޑުެގ  ން، 

ސުވާލަކީ އެސް.ޓީ.ޯއެގ ދަރިެއއް ޮގތުަގއި މިފްކޯ ޮއވެެގން، މިހާރު މިފްކޯ އެސް.ޓީ.ޯއެގ ދަށަށް ދިޔުމުެގ ސަބަބުން  

އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނެުގން މި ވަނީ ހުއްޓިފަ. މިކަމުެގ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް މި ދަތިވެެގން 

ފަރާތު އެސް.ޓީ.އޯެގ  ހޯދަންއުޅެނީ.  ޙަްއލެއް  މިކަމަށް  ނުލިބެނީތޯއޭ  އެހީތެރިކަމެްއ  އެްއވެސް  އެހެންެވއްޖެ ؟ ން 

އެދެނީ މިފްކޯއިން  އަދިވެސް  ބާްއވަންތޯ  ހަމަ  ދަށުަގއި  ެއސް.ޓީ.ޯއ  މިކަން  ؟ ޙާލަތެއްަގއި  ޮގތަކަށް  ނޫން  އެ  ނޫނީ 

 މި ދެންނެވީ މިނިވަން ކުންފުންޏެއްެގ އަޅުަގނޑު؟ ކޮށްެގން މަސްވެރިންނަށް ލުޔެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރަންތޯ

އެއީ ެއސް.ޓީ.އޯ ދަށުަގއި ޮއެވެގން  ؟ މިފްކޯެގ އެ ކެޕޭސިޓީ އެޮގތަށް އެބަހުރިތޯ؟ ޮގތުަގއި މިފްކޯ ހިނގައިަގނެިވދާނެތޯ

ޓަށް ތި ބުނާ އެހީތެރިކަމެއް އެސް.ޓީ.އޯެގ ފަރާތުން ނުލިބި، އަދި އެސް.ޓީ.ޯއއިން ަގންނަ ަގންނަ ތެޔޮ ބޯޓުން ކްރެޑި

މަސްވެރިންނަށް ދޭން މި ޖެހެނީ ރަށުަގއި ވިްއކާ ައަގށްވުރެ ބޮޑުކޮށް. މަސްވެރިން އެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް އެބަކުރޭ.  

ފައިސާދޭށޭ.  ނުޖެހޭނެއޭ.  އަޅާކަށް  ތެޔޮ  އަުގަގއި  ބޮޑު  ދަރަންޏަށް  މިފްކޯއިން  ތިމަންނަމެން  ލިބޭނަމަ  ފައިސާ 

އެ ބަނދަރުން  ރަށު  ގޮއްސް  ބޮޑުތަނުން ތިމަންނަމެން  މަސްވެރިންނަށް  ައުގހެޔޮކޮށް.  ބޯޓަށްވުރެ  މިފްކޯ  ލިބެއޭ  ބަ 

ދެނީ   އަުގަގއި  ބޮޑު  މަސްވެރިންނަށް  އެީއ.  ކަމެއް  ހުރި  އިންތިހާއަށް  ޝަކުވާ  މަސްވެރިންެގ  ކަމަށް.  ެގއްލުންވާ 

ބޯޓު މިފްކޯ  މަޖުބޫރުވަނީ  ތެޔޮައޅަން  ނުދޭ.  ފައިސާެއއް  ނެތް.  ޮގތެއް  އިތުރު  މިފްކޯއިން  މަޖުބޫރުން.  އެކަމަކު  ން. 

ބޭނުން އަެގއްަގއި ިމ ދެނީ ބޮޑު ައުގގައި. ރަށު ބަނދަރުން ލިބޭ އަަގށްވުރެ ބޮޑުކޮށް. މަސްވެރިން އެޮގތަށް ަގބޫލެއް  
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ތެޔޮ  ތެރެއިން  އުސޫލުެގ  އޮންނަ  އެ  އަުގަގއި  ލިބޭ  ބަނދަރުން  ރަށު  ަމސްވެރިންނަށް  ހުއްޓާލާފައި  އެޮގތް  ނޫން. 

ހަދައި ޮގތް  އިންތިހާއަށް ލިބޭނެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކީ  އަދި  ެއދެން.  މިފްކޯަގއި  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ދިނުން 

އެސް.ޓީ.ޯއ   ކަމެއް.  ގެއްލުންވާ  ބޮޑުތަނުން  މަސްވެރިންނަށް  އެއީ.  ކަންބޮޑުވުެމއް  މަސްވެރިންެގ  ކަމެްއ.  ކަންބޮޑުވާ 

ލުއިެވސް ނުލިބޭ ތަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް   ޮއެވެގން އެ  ެއސް.ޓީ.ޯއެގ  ދަށުަގއި  ކޮބައިތޯ  ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ،  މި 

ބޭނުމަކީ އޮތުމުެގ  ތެރޭަގއި  ؟ ދަށުަގއި  މިއަހަރުެގ  މަޝްރޫޢުތަކެއް  ތަރައްޤީކުރުުމެގ  ކޫްއޑޫ  އަނެއް ސުވާލަކީ  ދެން، 

އިޤުތިޞާދީ   ދިމާވި  މި  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އަީއ.  ބެލެވިެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމަށް  ފެށޭނެ 

ެއީއ   ވެސް  އެކަމަކު  ަގބޫލުކުރަން.  ހަމަ  އަޅުަގނޑުވެސް  ކަމަށް  ނުކުރެވިދާނެ  އެކަން  ތެރެއިން  ހީނަރުކަމުެގ 

ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ތިނަދޫ ބަނދަރަކީ މުޅި ދެކުނުެގ މަސްވެރިން އައިސް  ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ މިހާރު އެ ކަންތައްތައް އޮތީ

ނުން ކުރާ ބަނދަރެއް. އެ ައއިސްޕްލާންޓު އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ެއ  އެޅުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހަމަ ބޭ

ކަހަލަ،  އެްއވެސް  ފުޅާކުރުމުެގ  އިތުރަށް  ައއިސްޕްލާންޓު  އެ  ކުރުކޮށް،  ވަުގތު  ތިބެންޖެހޭ  ކިުއަގއި  މަސްވެރިން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ތޯޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް އަދި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުެގ އެްއވެސް ަމޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް އެބައޮތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

ިގނައިން   ވަރަށް  ވެސް  އަބަދު  ހަމަ  ވިދާޅުވީ.  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ެއކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން، މަސްވެރިންެގ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި    ުގޅުްއވާ. ުގޅުން ބާއްވާ.

އަހަރު  މި  ެއހެންނަމަވެސް،  ކަންކަުމަގއި.  އެ  ދިނުމުަގއި  ފައިސާ  މި  ޚާއްސަކޮށް  އެއީ  އިންތިހާއަށް.  ހަމަ 

ހަމަ މިފްކޯ  ޮގތުަގިއ  ކުންފުންޏެއްެގ  ސަބްސިޑީ  އެސް.ޓީ.ޯއެގ  ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ސަރުކާރުން  ޖެްއސީ 

ނިންމަވައިެގން. ދެން، ެއއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކި ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން އަދި މި ވަުގތު ދަތި. އެހެންނަމަވެސް،  

އެކަހަލަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް  އޮތީ  ދެވެން  މަސްވެރިންނަށް  ފައިސާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތްޮގތުން  މި  މިހާރު 

 އެރޭންޖު..

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މިފްކޯެގ ދަށުަގއި ޮއވެެގން އެހީތެރިކަެމއް ނުލިބި، ފައިސާ ވެސް އެޑްވާންސަށް ނުލިބި، ތެޔޮ 

ެވސް އެސް.ޓީ.އޯ ދަށުަގިއ  ވެސް އެޑްވާންސަށް ނުލިބި ތެޔޮ ައުގބޮޑުކޮށް ވިްއކެން ޖެހޭ ޙާލަތުަގިއ، މި ޙާލަތުަގއި  

 ؟ ހަމަ އޮވެެގންތޯއޭ ކުރިއަށް ދިުއން ބުއްދިވެރީ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

ފަސޭ ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޖަވާބެއް  ވަކި  ތިއަކަށް  އަޅުަގނޑު  ވަުގތަށް  މި  ދެން، ދެން،  ނޫންކަންނޭނެގ.  ހަެއްއ 

ފައިސާ  މިހިރަ  މިހާރު  ާގތްަގނޑަކަށް  ރިކްއެސްޓުކުރިން  ވެސް  ިއއްޔެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތަށް  އެސް.ޓީ.އޯއިން 

ކުރަން.   ރިކުއެސްޓު  އަދަދަށް  ހުރި  މި  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  އެޑްވާންސަށް  ދޭން  މަސްވެރިންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެބޭ ެއީއ  އެހެންނަމަވެސް،  ވިދާޅުވީ.  ިއއްޔެ  ވާހަކަ  ހުރި  ދަތިތަކެއް  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ފްލޯރަގއި  ކޭޝް  ފުންެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް   އޮތީ  އަންނަން  ކެރިައރު  ބޯޓު،  ައއިަމ    26ނޫނީ    27އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޯޓު  އެއީ  ދުވަހު.  ވަނަ 

ލިބެން   ވެސް  ފައިސާކޮޅެއް  އެޑްވާންސަށް  ހަދާފައި  ޕްރޮފޯމާ  ދަތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރި  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ. 

ފަސޭހަކޮށް  ހުރީ  އަދި  ކަންކަން  އެހެންވީަމ،  ހަމަ.  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ  ހަމަ  ވިދާޅުވީ  ވެސް  ިއއްޔެ  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ 

ވެސް   ސަރުކާރުން  ފެސިލިޓީއެއް  އެކަހަލަ  ާވހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް  ދެން،  ނޫން. 

ހަދައިދެ މި އެރޭންޖުމަންޓެއް  ދޭން  ފައިސާ  ަވުގތުން  މަސްވެރިންނަށް  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ްއަވއިފިއްޔާ 

ވިދާޅުީވ.  ވާހަކަެއއް  ރަނަގޅު  އަުގ،  މަހުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެއީ  ކަމަށް.  ފިލަިއެގންދާނެ  ދަތިކަމެއް  އޮންނަ 

އެކަހަލަ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްފައި  ޓަިއ  ައަގށް  މަހުެގ  ސަރުކާރަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެސް  ޕޭޕަރއެއް 

ޕްރައިސް   ސީލިންގ  ވާހަކައަކީ  ކަނޑައަޅާފައި،  ޕްރަިއސްއަށް  ފްލޯރ  ެއއީ  ވެއްޖެ.  ހުށަހަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާނީ މަސް ަގންނަ ފަރާތަކަށް، ވާހަކައަކީ މަސްވެރިންނަށް ވެސް ދަތި ނުވާނެ ޮގތަކަށް ފައިސާ  

ޭއެގ ތެރޭަގއި ވެސް އިންނާނެ ހަމަޖެހިފަ. ދެން، އޭެގތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ވެސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  

އެބަ ނިންމަވާ. އޭތި ނިންމަަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަހަލަ އެރޭންޖުމަންޓެއް ެވސް، އެީއ ފައިސާ ދޭނެ އިންތިޒާމެްއ  

ހިމެނިފައި އޮންނާނެ. ދެން، ވާހަކައަކީ ދެން އޮ ވާހަކަ  އޭެގތެރޭަގއި  ތެލުެގ  ތެލުެގ ވާހަކަ،  ތް ސުވާލަށް ޖަވާބަށް، 

ވިދާޅުިވއިރު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ދޭ ހަމަ އަުގަގއި މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ތެޔޮ ދޫކުރަމުން ދަނީ.  

ައޅުަގނޑުމެން މި ސެންޓަރުަގިއ، ހުރިހާ ސެންޓަރުތަކަށް ެވސް ހަމަ އެއް އަގެ  ްއަގިއ  ހަމަ ބަނދަރުގައި، ހުރިހާ، 

އެ  ުގޅާފައި  ހަމަ  މަސްވެރިން  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނެގ.  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެއީ  ދެން  އޮންނާނީ. 

ހުރި   އެބަ  ވެސް  މިހާރު  އަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ކުރަމުންދޭ  ވެސް  ޝަކުވާ 

ބިލުކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެސް.ޓީ.ޯއއިން  މިހިސާބުން  ވާހަކަައކީ  އަހަރު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ައދަދު.  ރާ 

ދީެގން  ޗެކް  ެއޑްވާންސަށް  ވާހަކަައކީ  ދީެގން،  ފަިއސާ  އެސް.ޓީ.ޯއއަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެށުނުއިރު 

ޑު ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން ތެޔޮ އަޅަމުން މި ދަނީ. ދެން އެހެންވީމަ، ވާހަކައަކީ އާންމު ފަރާތަކުން ިވއްކާ ައަގށްވުރެ ބޮ
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އަބަދު ވެސް މަސްވެރިންެގ ޝަކުާވއަކަށް ވެފައި ޮއވޭ. ދެން، ޝަކުާވއަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ ވަުގތުން  

ެއކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވޭ.  ވެސް  ވާހަކަ  ކަމުެގ  ދަތިތައް  ހުރި  އަޅަން  ތެޔޮ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނުދެވޭތީ 

ރަން. ވާހަކަައކީ ދެ ހަފުތާ ނޫނީ ތިން ހަފުތާ ދާއިރު އެ މީހުންނަށް ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދު ވެސް ަގބޫލުކު

ކުރެޑިޓަށް   ވާހަކައަކީ  ދޭން،  އެހީތެރިކަމެއް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އެޅުމުަގއި.  އަިއސް  ދިމާވާނެ  އުނދަޫގތަކެއް 

ދެ ފަހަރު.  ިގނަ  ވަރަށް  މިހާރު  ދޫކޮށްދެން  ވެސް  އަިއސް  އަޅައިދެން.  ތެޔޮ  ވާހަކައަކީ  ވެސް  ފަހަރު  ބައެއް  ން، 

ތިނަދޫ   ދެން،  ދޫކޮށްދެން.  ތެޔޮ  ވެސް  ކުރެޑިޓަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮންނަ  ބިލެއް  އެބޭފުޅުންެގ 

ހަމަ   އޮތީ  ޖެޓީ  ޕްލާންޓުެގ  އައިސް  ތިނަދޫ  ހަމަ  އަިއިއރު  އަޅުަގނޑުމެން  ިވދާޅުވީ.  ވާހަކަ  ޕްލާންޓުެގ  އައިސް 

ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފަ. މިހާރު އިރާދަކުރެްއވީތީ ެއކަމަށް ޙަްއލެއް ލިބިއްޖެ. ދެން، އޮތީ  އެްއޮގތަކަށް ވެސް  

އަޅުަގނޑުމެން ައއިސް ޕްލާންޓުެގ މަރާމާތް. އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ެއއަށް ބޭނުންވާ، މެޝިނަރީއަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރާއ  

ކިރިޔާ ވެސް މަސްވެރިކަމުެގ ލުޔެއް ލިބޭއިރަށް  ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅުަގނޑުމެން އޯޑަރކޮށްފައި ެވއްޖެ . މިހާރު ހަމަ 

ސްޕެއަރ   ޖަނަރޭޓަރު  މިހާރު  ެވސް،  ސްޓޯރޭޖު  ވާހަކައަކީ  މަރާމާތުކޮށްފައި  ވާހަކައަކީ  އެތަން،  އަޅުަގނޑުމެން 

ރެްއވީތީ ެއއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަައކީ މާލޭ ސައިޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފައި ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކު

ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ެވސް  މިހާރު  މަރާމާތު.  ެއތެރޭެގ  ވާހަކައަކީ  އޮތީ  މިހާރު  ދެން،  ލިބޭނެ.  ޙައްލެއް  ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ކުރެޭވ. ސްޓޯރޭޖުެގ ކަންކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ެވސް އެބަ ޕްލޭން ކޮށްފަިއ  

އެހެން ކޮށްފައި އޮތީ.  ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދު ކުރަނީ. ދެން،  ޝެޑިއުލް  ލުޔެްއ  ެއއަށް ވެސް  ވީމާ، 

ހުންނަ   އޭރުެގ  ޕްލާންޓުން  ައއިސް  ވާހަކައަކީ  ވަރަށް،  ހަމަ  ވެސް  އައިއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްލާންޓުެގ  އައިސް 

އަޅު މިހާރު  ެއހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ދަށްކޮށް  ވެސް  ވުރެ  ިގނަ  ކެޕޭސިޓީއަށް  ވަރަށް  ަގނޑުމެންނަށް 

ރަނަގޅުކޮށް   ވެސް  މިައށްވުރެ  އަދިވެސް  ުއއްމީދަކީ  އެހެންވީމަ،  ތެރޭަގިއ.  އެތާނެގ  ރަނަގޅުކުރެވިއްޖެ  ކަންކަން 

 އެތާނެގ ވާހަކަައކީ ކެޕޭސިޓީ ވެސް ހަމަ އިތުރު ޕްލޭނަކާެއކު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދިއުން. 

 

ޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖަރ، ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީ

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ޝަމީމް

މި   މިހާރު  އުނދަޫގވެެގން  ފޯކާސްޓުކުރަން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން  ކެޕޭސިޓީއަށް،  ޕްލާންޓު  އައިސް  މިހާރު 

މި ދޯނިފަހަރުެގ  ބަެއއް  ާވޮގތަކީ  އެ  ހަރުކުރޭ. އުޅެނީ.  އެބަ  ސިސްޓަމް  އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު  އެބަ  އަމިއްލައަށް  ހާރު 

ކަމެއްެގ  ކުރަންޖެހޭ  އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވާޮގތަކީ،  ދާއިރު  އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް  އެފަދަ  އެހެންވީމާ، 
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އަ މިހާރު  ފަހަރު  ބައެއް  ވަރަށް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންީވމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ސަރުކާރުެގ  ވާހަކަ  ޅުަގނޑުމެން 

ޕްލޭނަކާ އެްއޮގތަށް އެބަ މަސައްކަތްކުރަން ެގމަނަފުށީަގއި ެވސް އައިސް ޕްލާންޓެއް ބެހެްއޓޭތޯ. އެ މަސައްކަތް ެވސް  

އެބަ ހިނާގ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ރެކޯޑްސްތަކަށް ބަލާިއރު މި ހުންނަނީ މަހެއްެގ މައްޗަށް ވަރަށް މަދު އަދަދެއް 

ހުރި   ެގންނައިރު  މިހާރު  މިތަނަށް  އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ބޮޑު  ިވކިފަ. އެކަމަކު ދެން އެވަރު  ޕްލާންޓު ވެސް  އައިސް 

ރަނަގޅަށް ބަލައިލާއިރު މި ާވޮގތަކީ ދޯނިފަހަރު މި ހުންނަނީ މިހާރު އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު ސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރަމުން 

މީހު ބޭނުންވާ  އަޅަން  އައިސް  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ.  ޕްލާންޓަކީ މި  އައިސް  ތިނަދޫ  އެހެންވީމާ،  އެބަ.  މަދުވޭ  ން 

އެތަނުެގ   އެހެންވީާމ،  ޕްލާންޓު.  އަިއސް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ވިޔަފާރިކުރެވޭ  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މި ބަލާއިރު  މުޅި އަތޮޅަށް  މިދެންނެވީ  ހެން  ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، 

ޓަނު  25ދިމާވާތީވެ އަދި ފުލް ކެޕޭސިޓީެގ އެކަމަކު އެތަނުން ވިްއކިފައި ވެސް ހުންނަނީ މަދު ދުވަހެއްަގ. މިދެންނެވީ  

ެއހެންވީމާ،    50އެތަނުން،   ތަނަކުން.    50ިވއްކޭނެ.  އެ  ިވއްކިފައެްއ  ނުހުރޭ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ޓަނު    50ޓަނު 

ޓަނު،    35 ތަނުަގއި. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ިގނައިން ވެސް  ވިްއކޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުރެވޭނެ އެ

ސްޓޯރޭޖު  ހަމަ  އަދިވެސް  އެހެންވީމާ،  ތަނުން.  އެ  ިވއްކިފައި  ވެސް  ިގނައިން  އެންމެ  ހުންނަނީ  ޓަނު  ތިރީހަކަށް 

، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ، ެއއަށްވުރެ ިގނައިން ވެސް ވިްއކޭނެ އެތަނުން އިނޭގތޯ. އެހެންީވމ50ަރަނަގޅުކުރަނިކޮށް  

ޖަނަރޭޓަރު   ރަނަގޅުކޮށް،  ސިސްޓަމް  ރެފް  އެތާނަގއި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ރަނަގޅުކުރަމުން.  އެތަން  ދަނީ  މި 

ޚިދުމަތެްއ   ރަނަގޅު  ެއައށްވުރެ  ރަނަގޅުކުރެވޭއިރު  ކަންތަްއތައް  ހުރި  އެތަނުަގއި  އެހެރަ  މިހާރު  ރަނަގޅުކޮށް 

   މަސްވެރިންނަށް ދެވޭނެ އެތަނުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

އަދި   ވާހަކަފުޅުން  ދެންމެ ސީ.އީ.ޯއ ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަށް   ލޮސްަގއި  ދަނީ  ހިންަގމުން  މިފްކޯ  އެނެގނީ  މި  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކުން  ލިބޭ  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެއް  ރަނަގޅުކުރެވޭނެ  އެކަން  އަދި  ެއކަމާ  އެބައޮތްތޯއިނޭގތޯ.  ޮގތެއް  ކުރެވޭނެ  ނޫނިއްޔާމުން  ވިސްނުމެއް  ؟ ވެސް 

ކޮބައިތޯ މިހާރުެގ ؟ ދެން، އަދި މިހާރު މިފްކޯެގ މި އިންނަނީ ދެ ސަރަޙައްދެްއަގއި އެހެންނޫންތޯ ކަލެކްޓިންގ ހެދިފަ
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ދާއިރާ؟ ކެޕޭސިޓީައކީ ކަލެކްޓު ކުރާނެ  ކަލެކްޓިންގ، މަސް  ހަމަ އިތުރަށް  ތަކެއް ނޫނިްއޔާުމ އިނޭގތޯ. ދެން، އަދި 

ެގންުގޅުއްވަންތޯ އެބަ  ިވސްނުންފުޅުަގއި  އިތުރުކުރަން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ؟ އޭރިޔާތަކެއް  އެާއއެކު  ހަމަ  އަދި  ދެން 

ެގންުގޅުްއވަންތޯ ވިސްނުމެްއ  އެްއވެސްކަހަލަ  ގާއިމުކުރުުމެގ  ޕްލެޓުފޯމު  އޮތް  މި  ާގނޫނުަގިއ  އަދި ؟ މަސްވެރިކަމުެގ 

ކުރި މީެގ  އެހީތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން  ފަންޑުން  ސަޢުދީ  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  ބައްދަލުކުރި  މިނިސްޓަރާ  ފިޝަރީޒް  ން 

ލިބުނު ވާހަކަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ފާހަަގކުރެްއވި. އަދި މީެގތެރެއިން މިފްކޯއަށް މި ފަންޑުން ލާރި ދެއްވި ވާހަކަ 

 ވާލު. ޝުކުރިއްޔާ.  ސު 3ވިދާޅުިވ. ެއއީ ކިހާވަރެއްތޯ ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. މި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

ދުވާލަކަށް   ާގތްަގނޑަކަށް  އެބަހުރި  ކެޕޭސިޓީ  މިފްކޯެގ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އެއްދުވަ ވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާކަމަށް  ބޮޑު    460ހަކަށް  ކޫްއޑޫަގއި  ދެން،  ކެޕޭސިޓީ.  ަގނެޭވވަރުެގ  ޓަނު 

ފުރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ. އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ހުރިހާ ޝިފްޓަކާ އެއްކޮށް  

މި  300ާގތްަގނޑަކަށް   ދެން،  ކުރެވޭނެ.  ކަލެކްޓު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާކަމަށް  ޓަނު  އެއްކޮށް  ބޯޓުފަހަރާ  ފްކޯަގއި 

އުތުރުަގއި   ެއހެންނަމަވެސް،  ދެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކެޕޭސިޓީ  ދެންނެވި  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ 

ބަލާފަިއ   އޭރުަގއި  އެއީ  ޕްރޮސެސިންގއަށް.  ހަމަ  މިހިރީ  ކޮށްފައި  ޑިޒައިން  ފެލިވަރު  ބަލާއިރުަގިއ  މަސްވެރިކަމަށް 

އެތާ ާގތްަގނޑަކަށް  މިއިނީ  ހުރީ  ސްޓޯރު  ނެތް.  ސްޓޯރޭޖެްއ  ނެތް.  ފެސިލިޓީއެއް  ބްރެއިން  ޓަނުެގ    700ނެގ 

ފްރީޒްކޮށްފަިއ   ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ދޭްއޗެްއ  މުޅިން  ކެޕޭސިޓީއާ  ފްރީޒިންގ  ސްޓޯރޭޖާއި  ފެލިވަރުަގއި.  ސްޓޯރޭޖު. 

ިމއި ފެލިަވރުަގއި  އެހެންވީމާ،  ލެވޭނީ.  ިމ  ސްޓޯރަކަށް  ވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާކަމަށް  ކެޕޭސިޓީ  މިހާރުެގ  ނީ 

ޮގތުަގިއ   މަހުެގ  ފްރެޝް  ނެޭގނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެކްސިމަްމ    50ފެލިވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ޓަނު 

ޕްރޮސެސިންގއަށް ދާކަމަށް ަވންޏާ. ދެން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފެލިވަރުަގއި ެއބަ އޮތް އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ކެރިއަރެްއ، ވަންޏާ    ރީފަރ  ބަލާކަމަށް  ޙާލަތު  ޭއެގ  އޮތްތާ.    17ެވސެލްެއއް.  ނުކޮށް  ޑޮކް  ވެްއޖެ  އަހަރު 

ޭއެގ  ކޮށްެގން  ޑޮކް  ވާހަކައަކީ  ކުރިން،  ބަޖެޓު  ޕްލޭން  މި  މިހިސާބަށް  އަހަރު  މި  ައޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

ހަކަައކީ ޭއެގ މެކްސިމަމް ކެޕޭސިޓީަގިއ  ޙާލަތު، ެއއީ ާވޮގތަކީ ޭއެގ ބޮޓަމް އެހާ ރަނަގޅެއް ނޫން ައޅުަގނޑުމެން ވާ

އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސްެގން  ފަޅައިެގން  ތަނެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ފުލުން  ިއރުއިރުކޮޅާ  ހަމަ  އޮޕަރޭޓްކުރަން.  އޭތި 

ކުރިން   ޑަިއވަރުން ހަޔަރކޮށްެގން އެތަން ރަނަގޅުކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި އަހަރު ޕްލޭން 

ޙާލަތު ރަނަގޅުކޮށްލަން. އެހެންނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭތި،   ވާހަކައަކީ ކޮލަމްބޯއަށް ނަމަވެސް ފޮނުވަިއެގން އޭެގ 
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ފެލިވަރުެގ   90 ހުރިޮގތުން  ޕްލޭން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރުެގ  އެހެންވީމާ،  ލިބުނީސް.  ކެޕޭސިޓީ  ފްރީޒިންގ  ޓަނުެގ 

އެްގޒިމް   އިންޑިއާ  ވާހަކައަކީ  ވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ކަނޑައެޅިފަިއ  ފެލިވަރަށް  ވަސީލަތްތަކާއެކު  ބޭންކުެގ 

މިލިޔަން ޑޮލަރު. އެއީ އެްގޒިމް ބޭންކުަގއި މިފްކޯއަށް ލިބެން ވާހަކަައކީ ބަޖެޓު ކޮށްފައި މިއިނީ،    17ާގތްަގނޑަކަށް  

މިލިޔަން ޑޮލަރު.   17އީ  މިލިޔަން. ޭއެގތެރޭަގއި ފެލިވަރު ތަރައްޤީކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ާގތްަގނޑަކަށް އެ   17

ޖުމުލަ އިނޭގތޯ. އެއީ ދެން ޭއެގތެރޭަގއި ެގމަނަފުށިަގއި އައިސް ޕްލާންޓެއް ާގއިމުކުރާ ވާހަކަ އެބަ އޮތް   17.5އެއީ  

ޓަނުެގ ބްލޮކް އައިސް ޕަލާންޓެއް. އެހެންވީމާ، ބާކީ ފެލިވަރަށް އިންޑިއާ ެއގްޒިްމ    50މީަގއި. އެީއ ާގތްަގނޑަކަށް  

ފެލިވަރުަގއި ބަނދަރު،  ބޭންކުން ކަނޑަ ެއީއ  ާގތްަގނޑަކަށް.  ފެލިވަރަށް  މިފްކޯައށް ކަނޑައެޅި އަދަދު މިއިނީ  އެޅި، 

ޓަނަށް   120ކޯލްޑު ސްޓޯރު އަޅާ ތަން ރަނަގޅުކުރުާމއި، ވާހަކައަކީ ފެލިަވރުެގ ކަލެކްޝަން ކެޕޭސިޓީ ާގތްަގނޑަކަށް  

ފެލިވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު   އެހެންވީމާ، އެއީ؟ ވާހަކަައކީ ދެ ޝިފްޓަށް، އެހެންނޫންތޯ ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ  މިވަުގތަށް 

ކުރިއެރުންތައް އަންނާނެ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ ކޮންސަލްޓެންޓު ހަޔަރ  

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓުތައް ތައްޔާރުކުރަމުން. އެހެންީވމަ، އޭެގ ފައިނަލް ޑްރާފްޓާ ހަމައަ

ާގތްަގނޑަކަށް އާދެވިފައި މިޮއތީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީާއއި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާިއ، މިފްކޯެގ ޓީމާިއ، މިފްކޯެގ  

ބޯޑުެގ މެންބަރުން އިނީޝިއޭޓު ނަންގަވަިއެގން ވާހަކައަކީ ޭއތި ފާސްޓު ޓްރެކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭތޯ  

މި މަސައްކަތް   އަޅުަގނޑުމެން  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  ވީކެްއެގ  އޮތް  ކުރިއަށް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ބަލަނީ. 

ާގތްަގނޑަކަށް   ިމ އަންނަނީ  ނިންމާލެވޭނެ މި ކޮންސަލްޓެންޓު ހަޔަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ. އެހެންވީމަ، ފެލިވަރުަގއި 

ބަ  4000 ކެޕޭސިޓީއަށް  ހުރި  މިހާރު  ކެޕޭސިޓީ.  ސްޓޯރޭޖު  ވާހަކަައކީ  ޓަނުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ލާކަމަށް 

މިހާރު މެނޭޖެއް ނުކުރެވޭ. އެީއ ރަނަގޅު މަސްވެރިކަން، ޚާްއސަކޮށް، ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ އެތާނަގއި ނުެއއް ހުރޭ.  

ން  ޓަނު އެންމެ ިގނައިން އަޅުަގނޑުމެ  50އިނޭގތޯ. އެތާަގއި މި ހުންނަނީ އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު. އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް  

މިހާރު  ތާނަގިއ،  އޮތް  ކުރިައށް  ދެން،  ބެހެއްޓޭނީ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދަދު  އެ  ވަންޏާ  ނަާގކަމަށް  ކޭނެރީއަށް 

ފާއިތުވި ދެ އަހަރަށް ބަލާކަަމށް ވަންޏާ ެވސް ހަމަ ވާހަކަައކީ އުތުރުެގ މަސްވެރިކަން ހަމަ ރަނަގޅު. މިހާރު ެވސް  

އެހެންވީމާ އަންނަނީ.  ރަނަގޅުވަމުން  މަސްވެރިކަމަށް ހަމަ  އެކަހަލަ  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެން   ،

އެކި   ޖުމުލަކޮށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކުރިމަތިވާނެ.  މިފްކޯއަށް  އަދި  ދަތިތައް  އެ  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަިއއްސި 

މެ  އަދިވެސް  ދެކުނުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުންނައިރު  މަސްވެރިކަން  ބޮޑު ދިމަދިމާލުން  ހަމަ  ނޭޖުކޮށްލެވޭނެ 

އަދަދެއް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މިހާރުެގ މިހިރަ ޙައްލުތަްއ ލުޔެއް ލިބޭނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަައކީ  

މިދެންނެވި ކަންކަން ޙައްލުކުރެވިެގން. އެހެންވީމާ، ފެލިވަރުަގއި މި ކެޕޭސިޓީ އަންނައިރު ހަމަ ޖުމުލަކޮށް އުތުރުެގ 
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ންނަށް ވެސް ހަމަ ލުޔެއް ލިބޭނެ. ެއއީ އިންވެސްޓު، މަސްވެރިކަމަށް އިންވެސްޓުކުރަން އޮތް ޮއޑިވެރިނަށް  މަސްވެރި

އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް  ޕްލޭންތަކާ  މި  ކަމަށް ސަރުކާރު  އަންނާނެ  އުއްމީދުތަކެއް  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ވެސް 

ާގތްަގނޑަކަށް   ނިމޭއިރު.  ޕްރޮޖެ  15ޮގސް  ދުވަހު،  ފަށާތާ  މަސް  ޕްރޮޖެކްޓު   15ކްޓު  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

ވާނެ  ޚަބަރަކަށް  އުއްމީދީ  ހަމަ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އެީއ  އެހެންވީމާ،  ހިފަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަން 

މިލިޔަން ޑޮލަރު.   11.7މަސްވެރިންނަށް ވެސް. އާދެ! ސަޢުދީ ފަންޑުެގ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކަނޑައަޅާފައި މި އިނދީ  

މިއީ   މިހާރު  ކޫްއޑޫެގ ކޯލްޑު ސްޓޯރު  އޭތި އިތުރު    2000އެއީ  ޖުމުލަ    4000ޓަނުެގ ކޯލްޑް ސްޓޯރެއް.  ޓަނަށް، 

ޓަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަން ޕްލޭން ކޮށްފައި މިއޮތީ. ދެން، އެހެންވީމަ، އެއީ ދެން އަނެއްހެން ބަލަންޏާ    6000

ކުރިއި ޕްލޭން  އަޅުަގނޑުމެން  އޭރު  ނެތް.  ކަނޑުއޮށްިގރީެގ،  ކޮށްފަެއއް  ެއލޮކޭޓު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއވަރަށް  ރު 

ކަނޑުއޮށްިގރި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ފަންޑެއް ލިބިެގން ކަނޑުއޮށްިގރީެގ ޕްލޭނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުރިއަށް  

ވާހަކަައކީ ބޭނުންވަނީ ހަމަ   ދެވެން އޮތީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެން ޕްލެޓުފޯމުެގ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ބޯޓު  މިދެންނެވި  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  މަސްވެރިކަމެްއަގއި.  މިކަހަލަ  ރަނަގޅު  އަސްލު  ފްލީޓެްއ  ވާހަކަައކީ  މޫވަބަލް 

ރަނަގޅަށް ވާހަކައަކީ ޑޮކް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، އޭެގ ބޮޓަމް ރަނަގޅުކޮށްލެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރަނަގޅު ވަސީލަތެއް ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކައަކީ އެއާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޓޭޗްކޮށްލެވޭނެ ދެތިން އެއީ ވަރަށް  

ެއއީ   ބޯޓު  އެ  ކޮށްފައި  ކަލެކްޓު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަށްރަށުން  ކައިރި  އެހެންވީމަ،  ވެސް.  ޓަނުެގ    90ކަލެކްޓަރ 

ެވސެލްއެއް.  ފް ހުރި  ކެޕޭސިޓީ  ވާހަކަައކީރީޒިންގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  ތި   އެހެންވީމަ،  ޮގތަށް،  ޕްލެޓުފޯމެއްެގ 

ރަނަގޅު   އެންމެ  އެއީ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޮގތަށް  ޕްލެޓުފޯމެއްެގ  ވިދާޅުވާ  ބޭފުޅުން 

ހަ ކަލެކްޓުކޮށްލެވޭނެ.  ދިމާލުން  އެ  މޫވްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް މަސްވެރިކަމެްއަގއި  މަސްވެރިންނަށް  މަ 

ލުޔެްއ   ބޮޑު  ވަރަށް  ެއއީ  ހާސިލުކުރެވިއްޖިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފަސޭހަވާނެ 

ވަރަށް   އެއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމާލެވެންދެން  ޕްލޭން  އެކްސްޕެންޝަން  މި  ވާހަކައަކީ  ފެލިވަރު  މިވަުގތަށް 

ހެންނަމަވެސް، އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޑޮކްކުރަން ވާހަކައަކީ ފައިނޭންސް ވެސް  ރަނަގޅު ވަސީލަކަށް ވާނެ. އެ 

އަތުަގއި ނެތީމަ އުނދަޫގތަކެްއ އެބަހުރި އިނޭގތޯ. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އެބަހުރި އަދި ހަމަ ެއކަހަލަ ެއއް 

ަގިއ  2006ޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި  ވެސަލް އެބައޮތް. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރީަގއި މި ކަލަމެންޖާ ސީރީސްެގ ބޯ

ޮގތަށް.   ވެސަލްެއްއެގ  ފްރީޒަރ  ބްރޭންޑް  ެގނައީ  ކޮންވަރޓުކޮށްެގން  ބޭންކުން  ކޮންވަރޓުކޮށްެގން،  އަޅުަގނޑުމެން 

ައއިއިރު   ސީޒަން  މަސްވެރިކަން  މިދިޔަ  ވެސް  މިހާރު  ދެން،  އެބަކުރަން.  ބޭނުން  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރުވެސް 

ވާހަކައަކީ ބޯޓު ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން ަމރާމާތް މިހާރު ކުރަމުންދަނީ. މިހާރު ޭގސް އަލުން އަުއ    އަޅުަގނޑުމެން
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މަސަްއކަތް   އެ  ބަދަލުކޮށްފައި  މި  އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން  ޭގހަކަށް  ފްރެންޑްލީ  އެންަވޔަރަންމަންޓު  މިހާރު  ޭގހަކަށް، 

ތެރޭަގއި ހަފްތާއެއްެގ  ޮއތް  ކުރިއަށް  ވެސް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ެއވެސް  އެހެންވީމާ،  ނިޭމނެ.   

އަޅުަގނޑުމެން   ބޯޓުވަރު  ދެ  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  ފްލީޓެްއެގ  ެއކީ  މޫވަބަލްވާ  ހަމަ  މިދަނީ  ބޭނުންކުރަމުން 

ދިމަ މި އަންނަ، އެކި  ެގންުގޅެން. އޭރުން ވާހަކަައކީ މަސްވެރިކަމަށް  ބޯޓު  މި  ެގންުގޅެންވީ ނޫނީ ތިން  ދިމާލުން   

 އަންނަ މަސްވެރިކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ލިބޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅުންހުރި... ހުރިހާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބިއްޖެތޯ ފުރުޞަތު ؟ އަޅުަގނޑު ޙަސަންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ސުވާލާ 

 ރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަރުވަން. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ

 

  ކަދެްއކެވުން: ވާހަ ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ފުރަތަމަ ފަށަމުން މި ދެންނެވި ވާހަކައަކީ، މިފްކޯ ލޮސްަގިއ ހިނަގމުންދާ ވާހަކަ. ދެން، އެއަށް އެ ލޮސްަގއި ނޫން  

ދެން، ހަމަ  ؟ ޮގތަކަށް މިފްކޯ ހިންޭގނެ އިންތިޒާމެއް ސީ.އީ.އޯެގ ވިސްނުމުަގއި ހުރީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ ބަްއޓަންކޮށްެގން

ަގާވއިދުތައް ހެދިެގން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެގޒެޓުކުރުމުެގ މަރުޙަލާަގިއ  މިއާއެކު މިހާރު މި މަސްވެރިކަމާބެހޭ  

ކަމަށް އުޅެނީ. ދެން، އެހާ ހިސާބުން އެްއކަލަ މި މަސް ެއކްސްޕޯޓު ކުރުާމއި، މަސް ަގތުމަށް މިއަށް ވަރަށް ބޮޑު 

ންާގ ޗެލެންޖެއް މި އަންނަނީ. ދެން، ހުޅުވާލުމެއް މި ލިބެނީ. ދެން، އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ މިފްކޯައށް އަންނަ ބޮޑު ސި

ޕްލެޓުފޯމް މިކިޔަނީ ހަމަ   މި އަޅުަގނޑުމެން  މި ދެންނެވި އެއްކަލަ އަސްލުަގއި  މި އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގއި  މީެގ  ހަމަ 

ސީ.އީ.ޯއެގ  ހަމަ  ދެންމެވެސް  ދެން،  ލިބޭ.  މަސްވެރިންނަށް  ެއއްޗެއް  ހުރިހާ  ޭއގެއިން  ވެސަލްކަހަލަ،  ފްލޯޓިންގ 

އައިސް ވިްއކުމުެގ ކަންތަްއ، ނޫނީ އައިސް  ؟ އި ވިދާޅުވެއްޖެ ހަމަ ައއިސް ޕްލާންޓުެގ ވާހަކަ ެއހެންނޫންތޯވާހަކަފުޅުަގ

ބަންނަ ދޯނިފަހަރުަގއި އެ ކެޕޭސިޓީ  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަށް  ގާއިމުކުރުމުެގ  ޕްލާންޓު 

ާގއިމުކުރޭ އިނ  އެބަ  ފެސިލިޓީސް  އެ  ބިލްޑުކޮށްެގން ނޫނިއްޔާމުން  ދޯނީަގއި  ބޯޓުަގއި  ހަމަ  ެއއްޗެއް  ކުޑަކުޑަ  ޭގތޯ. 

މެކޭނިޒަމެއް ހަދަިއެގން އޭެގ ބައި... އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެ ައއިސްެގ ކަންތަކުަގއި އިންވެސްޓުކޮށްެގން އިތުރަކަށް 

ކަށް. އެއީ މި ދަންނަވާހެން އެ ދެން އަނެއްހެން މާބޮޑު، ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުަގއި ެއ ފައިދާތަކެއް ވެދާނެ ކަމަ

އޭތި،   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ދޯނިފަހަރެއްގައިހެން  ހުރިހާ  ނުކުންނަ  އަލަށް  މިހާރު  ބަންނަ،  މި  މިހާރު  ވިކެމުންދާ، 

އައިސް އުފެއްދޭނެ ނިޒާމު އެބަ ާގއިމުކުރޭ. ދެން، މި ޕްލެޓުފޯމްެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މި ަގވާއިދުތަކަކާ  



 2020ޖުލައި  15           ވަނަ ބައްދަލުވުން   12ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

15 

 

ފްލީޓުތައް   އެްއޗެހި މި  ދިމަދިމާއިން  ެއކި  އެ  އަންނާނެ.  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ތިބޭފުޅުންނަށް  ގައިމުެވސް  ހަމަ  އައިމަ 

ފެށިެގން  މިހާރުން  ޮއވެްއޖިއްޔާ  ކެޕޭސިޓީ  ެއ  އަތުަގއި  ތިބޭފުޅުންެގ  އެހެންެވެގން  އިނޭގތޯ.  ފަށާނެ  ނުކުންނަށް 

ވި ވާހަކައަކީ. މިހާރު ވެސް ދެ ސަރަޙައްދަކުން ނޫންތޯ ތި ޖެއްސޭނެ ވާހަކަ، އެއީ ައޅުަގނޑު އެްއކަލަ މި ދެންނެ

މަސް ަގނެވެނީ. އެހެންވެެގން އެ ވާހަކަ ދެންނެވީ. ދެން، ިއތުރު ސަރަޙައްދުތަކެއްެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ،   

ހެންވީމަ، އެހިސާބު  ރާއްޖޭެގ މެދުތެރެއިން ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރިއަށް ެގންދޭ އެހެންނޫންތޯ. އެ

ަގނޑަށް ވެސް ފޯކަސް ކޮށްެގން ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ލޮސްއިން ސަލާމަތްވެ ޕްރޮފިޓު ކުންފުންޏެއްެގ ޮގތުަގއި ހިނާގ  

 އެއީ ސުވާލަކީ.  ؟ ކުންފުންޏަކަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ހެއްދޭނެ ވިސްނުމެއް ކޮބައިތޯ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިފްކޯ ޓަރން އެރައުންޑް ކުރެވޭނެ ސްޓްރެޓެޖީެއއް އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުކުރިން. 

އަޅުަގނޑުމެން   70ެގ %އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މިދިޔަ އަހަރުެގ މިފްކޯއަށް ަގންނަ ާގތްަގނޑަކަށް ކަޅުބިލަ މަހު

އަހަރު  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުކުރަން  ެއކަން  އެހެންވީަމ،  ކުރަނީ.  ެއކްސްޕޯޓު  މި  ޮގތުަގއި  ރޯމަހު  މި 

މަސައްކަތް ކުރީ ތައިލެންޑަށް އެ ެގންޮގސްެގން ެއ ކޯޕެކިންގއަށް ތައްޔާރު... އެހެންނަމަވެސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އަ އަހަރު  މިދިޔަ  ައއިއިރު  މާކެޓުަގިއ  ދެއްކެމުން  ާވހަކަ  ެއއްބަސްވެެގން،  އެްއކޮށް  ފަރާތާ  ަގންނަ  އެ  ޅުަގނޑުމެން 

ާގތްަގނޑަކަށް   ކްރެޝްވެފައި  ަގންނަ    800މާކެޓު  އެ  އެހެންވީމަ،  ދެން  ވެްއޓުނު.  އަުގ  މަހުެގ  ހަމައަށް  ޑޮލަރާ 

ޕެކް އެ  ތަންކޮޅެއް  ކޮމްޕީޓުކުރަން  އެ  މާކެޓުެގ  އެ  ވާހަކައަކީ  ވެސް  ިވއްކަން  ފަރާތުން  ެއ  ވެސް  ކޮށްެގން 

ައއީ   ަގންނަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ދިމާވި.  ެއޑްކުރަންޖެހޭ   20އުނދަޫގތަކެއް  އަދި  ެއއަށް  ދެން،  ރުފިޔާއަށް. 

އޮޕަރޭޝަން އޯވަރހެޑުތަކާިއ، ދެން، އޭެގ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޯވަރހެޑުތަކާއި ޭއެގ ޓްރާންސްޕޯޓު ކޮސްޓާ މި ހުރިހާ  

ާވހަކައަކީ އޭރު ައޅުަގނޑުމެން އެ ސްޓްރެޓަޖީއަށް ވަރކް  އެްއޗެއް އެޑުވީ ެއއަށް،  މަ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވާހަކައަކީ 

މި   ރޯމަސް  މައްސަލައަކީ،  ިމއޮތް  ދިމާވެފައި  މިފްކޯއަށް  ައސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ދިމާވި.  ދަތިތަކެއް  ކުރަން 

ކުރެޭވކަ  ެވލިއު އެޑު ރާއްޖޭަގއި  މަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން. އެއަށް 

މިފްކޯއަށް ޓަރން އެރައުންޑު ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު. ެއއީ ރާްއޖެއަށް މި ބާނާ މަހުެގ ާގތްަގނޑަކަށް ބޮޑު ޕަސެންޓެްއ  

މެންެގ އަތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ރޯމަހުެގ ޮގތުަގއި ެއކްސްޕޯޓުކުރަން މަޖުބޫރުެވފައި މިއޮތީ އެ ވަސީލަތްތައް އަޅުަގނޑު

އެއީ   ނުއެްއ    2000ނެތީމަ.  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކެޕޭސިޓީއަކަށް  ހޯލްޑިންގ  މަސްވެރިކަމެްއަގއި  ރަނަގޅު  ޓަނަކީ 

ދުވަސް ނޫނީ ހަތަރު ދުވަހުެގ ކެޕޭސިޓީއެއް. ދެން، މި ތިބެނީ   3ޓަނު ބޭނިޔަސް    300ބެލެވޭ. އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް  
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އެ ވާހަކައަކީ މަސްވެރިން މާދަމާ މަސް ަގނެެގން ައއިްއސި ކަމަށް ވަންޏާ ކިރޭނެ  ހަމަ އެއްެވސް ޮގތެއް ނެތިފަިއ،  

އެކަހަލަ   އެހެންވީމާ،  ބާްއވަންޖެހޭ.  ކެރިއަރެއް  ކައިރީަގއި  ހޯދަންޖެހޭ.  އެބަ  ސްޕޭސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޮގތެއް 

ހުޅުވާލާއިރު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މަހުެގ ދަތިތަކެއް މި ދިމާވީ. ދެން، މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ވާހަކައަކީ ހުޅުވާލީމަ،  

ކުންފުނިން   ސަރުކާރު  އަންނައިރު،  ވާޮގތަކީ  ެއއީ  ފްލޯޓްވާން.  އެބަޖެހޭ  މަސް    20އަުގ  ފިކްސްކޮށްެގން  ރުފިޔާ 

ަގންނަނީ. ނޫނީ، މިފްކޯ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ނަންަގތީ. ަގންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ވާހަކައަކީ އެ ކޮމްޕީޓުކުރަން އަންނަ  

މި މީ ވާހަކަައކީ  މި  އެހެންީވމާ،  އަންނާނީ.  އިންވެސްޓްކޮށްެގން  ދިމާވާނެ.  އުނދަޫގތަކެއް  ވެސް  ހުންނަށް 

ކަމަށް  އޮތް  ޮގތެއް  ފްލޯޓުކުރެވޭ  މި  ާވޮގތަށް  ވޭރީ  މި  ޓައިކޮށްެގން  މި  ެއއްކޮށް  ައާގ  މަހުެގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއީ އޮންނާނެ.  ވެސް  ފުރުޞަތު  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވި،  ވަންޏާ  މެންބަރު  އޮތްތާނަގިއ،  ކުރިއަށް  ދެން   

ވެސް   ފެލިވަރު  ތެރެއިން  ޕްލޭނުެގ  އެކްސްޕެންޝަން  މި  މިފްކޯަގއި  ހަމަ  ހުރީ  ިވސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރަނަގޅުެވެގން އަންނައިރު، ޚާއްޞަކޮށް މި ތ، މ، އެ އަތޮޅުަގއި މި މަސްވެރިންނަށް ވެސް ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު 

ވާހަކައަކީ  ފުރުޞަތުތަކެ މޫވަބަލް  ރަނަގޅު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ހަމަހަމަކޮށް.  އޮންނަށްޖެހޭނެ  ވެސް  އް 

ފްލީޓެއް އޮންނަކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެްއނެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން މަސްވެރިންެގ، އެތަނުން 

ވެ  އެޑުކުރަން  ވެލިއު  ނޫނީ  ކުރަން  އެކްސްޕޯޓް  ކަލެކްޓްކޮށްފަިއ  މަސްަގނެ  އެ  ލިބިެގންދާނެ.  ފުރުޞަތު  ހަމަ  ސް 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ފެސިލިޓީތަކުަގއި އެ ޕްރޮސެސްކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޙަސަން އަޙްމަދަމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ކުރިން މި 

ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑަށް  ކުންފުންޏެއް.  އޮތް  އުފައްދާފައި  ހޯދައިދޭން  ަވސީލަތް  މަސްވެރިންނަށް  ރާއްޖޭެގ 

ހާރު ތިހިރީ މިފްކޯއަށް ބަދަލުވެފަ. ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މި އޮތްޮގތުން އެތައް ނަމަކަށް ބަދަލުވެ މި

މަސައްކަތް...   ރަނަގޅުކުރަން  ކުންފުނި  ހޯދައިެގން  އިންވެސްޓަރުން  ނުވަތަ  ޮގތުން  ޕާޓްނަރޝިޕްެގ  ޕްރައިވެޓު 

ދަތި ވަރަށް  ަގބޫލުކުރަން  ހަމަ  ތިބޭ  2021،  އަޅުަގނޑަކަށް  މިއަދު  އައިސް  އަހަރު  ތިަވނަ  މިފްކޯ  އޮތް     އިރުަގއި 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހިތުަގިއ ހަމަ ޝައްކު އުފެދޭ. އެއީ މިހާ ހިސާބަށް ކުރާއިރުަގިއ   ލަތުން އިތުރަށް ރަނަގޅުވެދާނެޙާ
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ބޭނުން ސުވާލުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ނެތީމަ.  ވެފައި  ފެށިެގން    2013މިފްކޯެގ    ،އެކަން  ހިސާބަށް   2018ން  އާ 

އާ ހިސާބަށް    2018ން ފެށިެގން    2013  .ރަނަގޅު،  މިފްކޯ ؟ދުނިޔޭެގ އެްއވެސް ތާކުން ލޯނު ނަާގފައި އެބަހުރިތޯ

،  ެއއީ އެްއ ސުވާލު. އަނެއް ސުވާލަކީ؟ ތޯއްެއ ދަރަނި ދައްކަމުން ދަނީ ކިހިނެ؟ ކިހާ ދަރަންޏެއް ކުންފުނީަގއި އޮތްތޯ

ޯއެގ ވެސް ހަމަ .ޓީ.ެއސް،  ޯއެގ ދަށަށް ެގންޮގއްސަ .ޓީ.އަބަދުވެސް ެއސް،  މިހާ ހިސާބަށް ކުންފުނީެގ ދަރަނި އޮވެފައި

މިހާ    . އެ ބޮލު ނާޅާ ދުނިޔޭެގނެފައިސާ ޚަރަދުކޮށްެގން ވަރަށް ބޮޑު ކަންކަން ކުރާ ކުންފުންޏެއް. ދަތިތަކެއް ހުންނާ

ދެކޭޮގތުަގއި   މިހާރު މިފްކޯ އުފައްދަިއެގން އުޅޭތާ. މަސް ނއަހަރުެވއްޖެ ކަންނޭ  ކަށްސާޅީހަހިސާބަށް އަޅުަގނޑު  ެގ 

ތި ުގޅި  ބޭރުކުރާއިރުަގއި  ފަރާތްތަކާ  ވިއްކާ  މަސް  ނެތީތޯ  ހަމަ  ފަރާތަކާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ވެސް  ެގން 

ނުވަތަ ؟ އްކަތް ނުކުރަނީތޯުގޅިެގން ވެސް ތި ކުންފުނި ރަނަގޅު ޙާލަތަކަށް ެގންދިއުުމެގ، ބަޔަކު ހަމަ ހޯދަން މަސަ

ނުވަނީތޯ ބޭނުންފުޅު  ެއކަންކުރަން  ފައިދާވާޮގތަށް  ޤައުމަށް  ނުވަތަ  މަސްވެރިންނަށް  ހަމަ  ޙާލަތުަގއި  އިނޭގތޯ. ؟ ތި 

އަނެއް ސުވާލަކީ، އުތުރުަގއި މިހާރު ފެލިވަރު، ނާސިރު އުފައްދާފައި އޮތްތަނެއް އިނޭގތޯ. މިއަދު ވެސް އޮތީ ހަމަ 

އެ ސުވާލު. އެޮގތުަގިއ.  ެއއް  އެއީ  ދެން،  ނާދޭ.  ރަނަގޅުވާތަނެއް  ކަެމްއ  އެ  ދެން  ހަމަ  ވެއްޖެ.  އަހަރެއް  ތައް 

ކުރަމުންނޭ  މަސައްކަތް  މިހެން  ވިދާޅުވީ  ތި  އަދި  ވިދާޅުވި،  ތި  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ވާހަކައަކީ  ފެލިވަރު  ސުވާލަކީ، 

ތި   ހަދާ އަދި ނުނިމިެގން  ޕޭޕަރުތަކެއް  ެވއްޖެ.  ދެ އަހަރު  އަދި  މިދަނީ.  ހޯްއދަވާފައި  މަސް    18އުޅުއްވަނީ. އަދި 

ނަާގއިރަށް ހުންނާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މުއްދަތު ހަމަވެފަ. އަނެއް ސުވާލަކީ، އަޅުަގނޑުމެން މި އައީ ރައްޔިތުންނަށް 

ކުންފު އެކީަގއި  ލުއިފަސޭހަކަމާ  މަސްވެރިންނަށް  އެްއޮގތަށް  ވަޢުދުތަކާ  އެ  ެވެގން.  ވަޢުދުތަކެއް  ބޮޑެތި  ނިން ވަރަށް 

ކޮބައިތޯ ޕްލޭނަކީ  އޮތް  އަިމއްލަ ؟ ހަދާފައި  ވާހަކަައކީ  ތިބޭފުޅުން  ދަންނަވަނީ  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ 

ޕްލޭނަކީ   އޮތް  ހަދާފައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ކުންފުނި  ބާރުަގއި  ކުންފުނީެގ  އަމިއްލަ  ޙާލަތުަގިއ  އަމިއްލަ  ޙާލަތަށް، 

ދެ؟ ކޮބައިތޯއޭ ހަމަ،  ވިދާޅުަވނީ  ތި  ސަރުކާރުން  ހަމަ  އަނެއްކާ  އެސް.ޓީ.އޯިއން  އަނެއްކާ  ބާނާއިރުަގއި  މަސް  ން 

އެދިެގން ލާރި ހޯދަިއެގންނޭ މަސްވެރިންނަށް ލާރި މިދެނީ. އެ ޙާލަތުަގއި ހިންާގތާ ވެްއޖެއޭ ތިރީހަކަށް އަހަރު. މި  

އަޅުަގނޑުމެން   އަޑު  ކިޔާ  ލޭނާރޭ  މަސްވެރިންެގ  ރާއްޖޭެގ  މަސްވެރިން،  ރާއްޖޭެގ  ޓީވީތަކުން ޝަކުވާ  ހަމަ  އަހާތާ. 

މިއަށްވުރެން   އެހެންވީމަ،  މިއަދަކުއެއް.  ނެތް  ވާކަން  މިކަން  ޕޭޕަރަކުން  ލަވައަކުން،  ދައްކާތާ.  ލަވައެއް  ރީތި  ހަމަ 

ކޮބައިތޯއޭ މަސައްކަތްޕުޅަކީ  ކުރައްވާ  ސީ.އޯ  ެގނައުަމށް  ޙާލަތަކަށް  ދަންނަވަނީ ؟ ރަނަގޅު  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފާހަަގކުރެވިފައިހެން މޫސުންތައް. މި މޫސުމުަގއި މަސްވެރިކަމުެގ ދުވަ ިމހާރު ހުންނާނީ  ސްވަރު 

ބާނަނީ މިހާވަރުކަން، މިހާ ކެޕޭސިޓީއެްއކަން މި ބޭނުންވަނީ. އެ ޙާލަތުަގއި މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ކެޕޭސިޓީ  

ށް ބޯޓެއް އެ މޫސުމުަގއި، ބައެްއެގ އަތުން މިސާލަކަށް  ނެތް ކަމަށް ވަންޏާމު ެއވަރުެގ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުރި މިސާލަކަ 
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ނަަގިއެގން އެ އޭރިާއަގއި އޮތުންތޯ ފައިދާއީ، ނުވަތަ މަސްެވރިން ބާނާ މަސް ކަނޑަށް ައޅާލާފައި އެ މަސްވެރިން  

ކުންފުން އަދި  މަސްވެރިންނަށް  ރައްކާކުރެވިފައި  މިސާލަކަށް  މަސް  އެ  ކެޕޭސިޓީ،  ނުވަތަ  ފޭބުންތޯ،  ޏަށް  ރަށަށް 

ކީްއވެެގންތޯ ނުކުރަްއވަނީ  އެކަން  މަސްދުވަހު  ؟ ފައިދާާވޮގތަށް  ދެތިން  އެ  ެގނެސްެގން  ބޯޓެއް  ެގއްލުންވަނީތޯއޭ  އެ 

ދެން، އޭެގފަހުން ؟ މިސާލަކަށް މަސްވެރިކަމުެގ ޫމސުމުަގއި އުކާނުލާ ޮގތަށް ެއކަން ނުކުރެވެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ

 އަޅުަގނޑު ދެންހުރި ސުވާލަށް...

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ސީ.އީ.ޯއ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ސުވާލުަގއި ިވދާޅުވީ މި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލޯނު ނަންަގވާފައި ހުރި، އެ  

ތަރޑް   ެއއީ  ތެރެއިން.  ލޯނެްއެގ  ބޭންކުެގ  ވޯލްޑް  ވާހަކައަކީ  އައީ  ވުޖޫދަށް  ކޫއްޑޫ  ިމ  ޖަވާބުދެްއވަން،  ސުވާލަށް 

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ލޯނެއް. އެންމެ ފަހުން ލޯނަށް    32ނަކީ ާގތްަގނޑަކަށް  ފިޝަރީޒް ލޯނެއް ކިޔާ ލޯނެއް. އެއީ އެ ލޯ

ާގތްަގނޑަކަށް   އޮތީ،  ދައްކާފައި  ފަހުން   2008ފައިސާ  އޭެގ  ދެން،  ހަނދާންާވޮގތުން.  އަޅުަގނޑު  ައހަރު  ވަނަ 

ސް، މިހާރު އޮތް ބަލާ  އެްއކަލަ ކުންފުނިތައް ސްޕްލިޓުވެެގން އެ ފައިސާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެއްކި. އެހެންނަމަވެ

އެހެންވީމަ،   ކަމަށް ވަންޏާ ފެލިވަރަކީ ވެސް ހަމަ ސެކަންޑް ފިޝަރީޒްަގިއ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޮގތަށް ޑިވެލޮޕްކުރި ތަނެއ.  

ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓުަގއި މަހުެގ އަާގއި،   މިހާރު މި ޙާލަތަށް 

ރުަގއި މިފްކޯއަށް، ވާހަކައަކީ މި ފިކްސްކޮށްެގން މަހުެގ ައުގ މި ަގންނަމުން ދިއުމުެގ ސަބަބުން ފާއިތުވި އަށް އަހަ

ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއ މި އޮތީ. ވާހަކައަކީ، ޚާްއޞަކޮށް ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖު  

އެބަހުރި ކުރުމުގައި. ދެން އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު މަސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަޞީލަތްތައް  ވެރިކަެމއްަގއި 

ކޮންޑިޝަނަށް   ރަނަގޅު  ހަަމ  ވެސް  ބޯޓުެގ  ދެންނެވި  މި  ފުރަތަމަ  ދެންނެވީ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އިނޭގތޯ. 

މި ފެލިވަރު  ލިބޭނެ. ދެން،  މިަވުގތު ެވސް  ހަމަ  ޙައްލެއް  އެކަމަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކައަކީ  ހާރު ެގނެޭވއިރަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަައކީ މި ސަރުކާރާ ޙަވާލުވެެގން، މި ަމސްވެރިކަމަށް މިއޮތް ޕްލޭނާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

މި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު، ސަޢުދީ ފަންޑުެގ ކަންކަން ެވސް ިއހަކަށް ދުވަހު މި ހަމަޖެހުނީ.  

އަޅުަގނޑުމެން ުގޅިެގން  އެއާ  ނިމިފަިއ  ހަމަ  ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރު  ހަމަ  ވެސް  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ   
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އެހެރީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސަލްޓަންޓު ހަޔަރކުރާ ވަރަށް ޑޮކިއުމަންޓާ އެްއޗެހި މިހާރު ާގތްަގނޑަކަށް ފައިނަލައިޒް  

ކޮވި  މި  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  ކަންކަން  ބޭންކުެގ  އެްގޒިްމ  ހަމަ  އެހެރީ.  ލޮކްޑައުންއަށް  ވެފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޑަށް 

އަިއއިރު ައޅުަގނޑުމެން ދިޔަީއ ހަމަ ކޮންމެ މަހަކުކަހަލަ ޮގތަކަށް ހަމަ އިންޑިޔާެގ އެމްބެސަޑަރާ ެއއްކޮށް ވެސް ހަަމ 

ްމ  އެްގޒިމް ބޭންކުެގ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓު ކޮމިޓީަގއި ހަމަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަޅުަގނޑުެމން ދިޔައީ. މިހާރު އެގްޒި

ބޭންކު އެްއޗެހި ވެސް ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް ފައިނަލްވެފައި ެއ އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮންސަލްޓަންޓު މި ހަޔަރ 

ޕްރޮޖެކްޓު   ހަޔަރކޮށްެގން  ކޮންސަލްޓަންޓު  އެއް  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ދެ  ކޮމަންކޮށް  ާވހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރަނީ 

 ހަމަ ަވކިން ހުށަހެޅޭ ޮގތަށް. އެވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޑޮކިއުމަންޓު  ރިޕޯޓް ހަމަ ވާހަކަައކީ ދެ ތަނަށް ވެސް

ތައްޔާރުކޮށްފިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވާހަކަައކީ ިމ ކަންކަން އަިއއިރު ލަހެްއ  

ވަހެއްެގ ތެރޭަގއި އެ ކޮންސަލްޓަންޓުެގ  ނުވޭ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ކުރިއަށް އޮތް މަސް ދު

މިހިސާބަށް  މިފްކޯެގ،  ދެން،  ކަމަށް.  ފަށައިަގނެވޭނެ  ހަޔަރކޮށްފަިއ  ވަރަށް  ބޭނުންވާ  ވާހަކައަކީ  މަސައްކަތް 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެބަ އަރާ. އެއީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް    7އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފްކޯެގ މުޅި ދަރަނި ާގތްަގނޑަކަށް  

ާގތްަގނޑަކަށް  ކޮންމެ ވެސް  އަހަރު  މިދިޔަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރަކު،  ރުފިޔާެގ    100  މިލިއަން  ަވރަކަށް 

ިމ   ބަލަންޏާ  އަނެއްހެން  ައޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ުއސޫލަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  މީހުން  ެއހެން  ދުނިޔޭެގ  އެީއ  ެގއްލުންވި. 

ކޮޅު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ. އެީއ  ިވއްކާ ެއއްޗަކާ ެވސް ދެ  ކުރެވެނީ. އެއީ ަގންނަ ެއްއޗަކާއި

ނުދެޭވ   ަވުގތުން  ފައިސާ  މީހުންނަށް  އެ  ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ  ހުރި  މަސްވެރިންެގ  އާދެވުނުިއރު  މިހިސާބަށް  މިހާރު 

ކޮންމެ އަދަދެއް  ެއވަރުެގ  ތަނެއްނުދޭ  އެވަރަށް  ވާހަކަައކީ  ކޭޝްފްލޯ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  ދުވަހަކު   މައްސަލަ. 

އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެސިލިޓީއެއް  ެއވަރުެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ފައިސާދޭން.  ަވުގތުން  ަގނެފައި 

ފެލިވަރާއި ކޫއްޑޫާއ   ދެން،  ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން.  ޙައްލެއް، ލުޔެއް  ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަށް 

މަސްެވރި ޖުމުލަކޮށް  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަައކީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  ހުރިޮގތުން  ޕްލޭނުތައް  މިހާރު  ސަރުކާރުެގ  ކަމަށް 

ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެައށް ޙައްލެއް ލިބޭނެ. އެީއ  

އަޅުަގނޑުމެން ސްޓޯރޭޖު،  ހަމަ  ހުރީ  ވިސްނުންފުޅު  ސަރުކާރުެގ  ސްޓޯރޭޖު  ފުރަތަމަ  މަހުެގ  ގަންނަ  މި  ނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މި ބާނާ މަސް ހިފެހެއްޓި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ަވުގތުކޮޅެއް ލިބިެގން އެ ިވއްކާލުުމެގ  

ކަލެކްޓުކުރެވެނީ   ފުރުޞަތު ހޯދަން. ދެން އޮތް ޕްލޭނަކީ، ރާއްޖޭަގއި މިބާނާ ކަޅުބިލަމަހުެގ ބޮޑު ކުއެންޓިޓީއެއް މި 

ރުފިޔާ އެބަދޭ.    2ނުން. ދެން، އަޅުަގނޑުެމން ދެކުނުން ފެލިވަރަށް މަސްއުފުލާ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެ ކިލޯއަކަށް  ދެކު

ާގތްަގނޑަކަށް  ވަންޏާ    އެއީ  ކަމަށް  ބަލާ  އަޅުަގނޑުމެން    30އަޅުަގނޑުމެން  ރުފިޔާ  ޓަނު    15000މިލިއަން 
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އެ  އެހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ަވންޏާ  ކަމަށް  ކުރާ  މިސާލަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓު  ފީސިބަލް،  ެއހާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  ވެސް 

ކަމަށް   އެޑްކުރާ  ވެލިއު  ފެލިވަރުަގިއ  ހިމެނިެގން  ކޮސްޓު  ޓްރާންސްޕޯޓު  ވާހަކަައކީ  ެއވަރަށް  އަދި  މަސް  އެެގންދާ 

އެހެންމީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާކެޓުަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ެއއީ  ކޮސްޓެއް،  ިއތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުން  ވަންޏާ 

ރުފިޔާއަށް މަސްަގނެފައި އަދި ވެލިއު އެޑުކުރާއިރު އިތުރު ކޮސްޓްތަކެްއ    20ވިްއކާ ައާގއި ކޮމްޕީޓެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކަމަށް    24އެބަ ހިމެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް ޔޫރަޕް މާކެޓުަގއި ރާއްޖޭަގއި މިޮއތް ޑިއުޓީ ފްރީ %

އަޅުަގނޑުމެން އެބަހުރި ާގތްަގނޑަކަށް    ވަނައަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު  2013އީ  ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް. އެ

ޑޮލަރުަގއި ެވސް މަސް ކޭސް ިވއްކާފައި އެބަހުރި. ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކައަކީ ަގންނަ ބަޔަރު ޑިއުޓީ    70

ވަންޏާ  ކަމަށް  އެޑްކޮށްފި  ވެލިުއ  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މިޖެހެނީ.  ބެއަރކުރަން 

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެ ެގއްލުން  މިވާ  މިހާރު  މަދުކޮށް،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގއްލުން  މިވާ  ރޯމަހުން  ވާހަކަައކީ  ންނަށް 

ޔަޤީނުން ވެސް ކުޑަކޮށްލެވޭނެ. ނޫނީ ޓަރންއެރައުންޑް ޓްރެޑެޖީއަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރިއަށްދެވޭނެ. ދެން، 

ރު މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭަގއި މި ޕްރޮސެސްކުރާ މީހުންނާ ބަލާއިރު  ފެލިވަރުަގއި މި މަސް ވިއްކާިއރު، ވެލިއު އެޑުކުރާއި

ަގނެވެނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ    20ވެސް  އެހެން ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުން    14ރުފިޔާއަށް    15ރުފިޔާއަށް. 

މިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަހުރި  އުނދަޫގތަކެއް  އެހެންވީމާ،  ެއބަހުރި.  ަގނެފައި  ވެސް  އެހެންވީމާ، ރުފިޔާއަށް  ރު. 

ސްޓޯރޭޖު  ފުރަތަމަ  ެއއީ  މިކަންކުރަން.  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ވިސްނުންހުރީ  ސަރުކާރު  އޮތްތާނަގއި  ކުރިއަށް 

ޓަނުެގ ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީެއއް އަންނާނެ. އެީއ ެއްގޒިމް ބެންކުަގިއ    80ރަނަގޅުކޮށްފަިއ، ފެލިވަރުވެސް ހަމަ  

ޓަނުެގ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުރި ކެޕޭސިޓީއަށް ެއޑް ކޮށްފި    20ޓް، އެއީ  އެބަހިމެނޭ ފެލިވަރުެގ ކުކްލޮިއންސް ޕްލާން

އަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީދާނެ. އެއީ ރާއްޖޭަގއި މިބާނާ، އަޅުަގނޑުމެން   80ކަމަށް ވަންޏާ % 

ކަލެކްޓުކުރެވެ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  އެވްރެޖުކޮށް  މަސް  ކަލެކްޓުކުރާ  ދުވަހަށް މި  އަހަރު  މުޅި  ނީ 

ޓަނު    400ޓަނު،    300ޓަނު ދުވާލަކަށް މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަނަގޅު ސީޒަނެއްަގިއ    160އެވްރެޖު ކުރީމަ  

ވެސް   އެވްރެޖުކޮށްލީމަ  އަހަރަށް  މުޅި  އެހެންވީމާ،  އެބަލިބޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބެނީ.    160ވެސް  މި  ޓަނު 

ޓަނު    80ޓަނު ޕްރޮސެސްކޮށްފައި، އަދި އިތުރުވާ    80ަގނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް  އެހެންވީމާ، ފެލިވަރުަގއި އަޅު 

ވެސް   ދެކުނުަގއި  އެހެންވީމާ،  އެޑުކުރަން.  ވެލިއު  ައދި  ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސް  ވާހަކައަކީ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖެއިން ބާނާ ހުރިހާ ވާހަކަައކީ އެކަހަލަ ކޭނިންގ ފެސިލިޓީއެއް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އަޅުަގ

މަހެއް ވެލިއު އެޑުކޮށްފައި، ާވހަކައަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އެކްސްޕޯޓުކުރަން އެ ފުރުޞަތު ހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  
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ކޮމްޕީޓުކޮށްފަިއ  މާކެޓުތަކާ  ކޮމްޕީޓުކޮށްފައި،  ބަޔަރުންނާ  އެހެން  ކޮމްޕީޓުކޮށްފައި،  ހަމަ  މާކެޓުތަކުަގއި 

 ންނަށް ރަނަގޅު ައުގ ހަމަ ލިބޭނެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ޙަސަންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ސުވާލާ ުގޅޭޮގތުން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް  ކުރިޔަސް  ތިކަން  ޕްލޭންަގއި  ތިއޮތް  ތިވިދާޅުީވ  މިހާރު  އޮތްޮގތުން،  ޙާލަތު  ކުންފުނީެގ   700  

މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ވެސް ދަރަނި އެބައޮތޭ. އަޅުަގނޑު ސުވާލު މި ކުރަނީ، ތި ކުންފުނި އަމިއްލަ ޙާލަތާއިެގން 

ޕްލޭނެއް އޮތް  ކުރެވިފަިއ  ދިއުމަށް  މިސާލަކަ؛ ކުރިއަރަިއ  ހޯދާފައި  ބަޔަކު  ރަނަގޅު  ދަންނަވަނީ  މި  ށް،  އަޅުަގނޑު 

މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ، މަސްކުންފުނި ތިއީ ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުެގ. މި މަސްވެރިން މިސާލަކަށް    މަސްވެރިންނަށް ވެސް 

އެއިން  ދިނީމަ  މަސްވެރިންނަށް  ޙިއްސާ  މީެގ  ބަލާފައި  ތިބީ  މަސްވެރިންތޯ  ކިތަްއ  އޮތީ،  ދޯނިތޯ  ކިތައް 

ވެރިންނަށް ވާނީ ކޮންފައިދާެއއްތޯ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ.  އެ މަސް؟ ކޮންފައިދާެއއްތޯ ތި ބޭފުޅުންނަށް ނުކުންނާނީ

ވިދާޅުވަނީ  ތި  އޮންނަންޖެހޭ.  ޙިއްސާ  މަސްވެރިންެގ  ރާއްޖޭެގ  ކުންފުނީަގއި  ތި  މިައދު  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

ށް ޙާލަތު  ދަރަންޏަށޭ، އެ މަސްވެރިން ކަނޑުފަތާފައި ރޭަގނޑާިއ ދުާވލު މަސްބާނާފައި ެގންނަ ަމސްކޮޅަށް މިސާލަކަ

ޕްލޭނެްއ   ވިްއކުމުެގ  ޙިއްސާއެއް  ކުންފުނީެގ  ތި  މިސާލަކަށް  މަސްވެރިންނަށް  އެ  އެހެންީވމާ،  ނުދެވޭނީ.  ހުރިޮގތުން 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ތިވަރުެގ ބޮޑު ކުންފުންޏެއް އަބަދު ދަރަނި، ދަރަނި، ދަރަނި، ؟ ތިބޭފުޅުންެގ އެބައޮތްތޯއޭ

ހިން ނަގައިެގން  ދަރަނި  ޙިއްސާ  ދަރަނި،  ޕަސެންޓެއްެގ  މިވެނި  ކުންފުނީެގ  ތި  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބަދަލުަގއި  ުގމުެގ 

ވިްއކަިއެގން ކުންފުނި އަމިއްލަ ޙާލަތުަގއި ތެދުވެވިފައި، ދަރަންޏަކަށް ނުކުރެވޭނެ ެއއްެވސްކަމެއް ެއްއވެސް ބަޔަކަށް.  

ހަމަ   މަ  40،  25،  20ކޮންމެފަހަރަކު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިވަނީ  ދަރަންޏަށޭ،  އަހަރު  ހަމަ  ިމަގންނަނީ  ސް 

މަސްވެރިންވީމަ، ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްވީމަ ެއޮގތަށް ަގންނަންޖެހެނީއޭ. އެ އުސޫލު ދޫކޮށްފައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން  

މި   ފަރާތަކަށް  އެހެން  ތިޔަބޭފުޅުން  ފައިދާާވޮގތަށް  ެވސް  ކުންފުންޏަށް  ވެސް،  ޤަުއމަށް  ވެސް،  މަސްވެރިންނަށް 

ޕަ ކުންފުންޏަކަށް ކުންފުނީެގ  ރަނަގޅު  ވިއްކަިއެގން،  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  އެްއވެސް،  ވިްއކުމުެގ  ސެންޓެއް 

ިވސްނުންފުޅެްއ   އޭެގ  އެހެންީވމާ،  ކުރެވޭނެ.  ވިޔަފާރި  ޙާލަތުަގއި  އަމިއްލަ  ކުންފުނި  ިވއްކައިެގން  ޕަސެންޓެއް 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީ

ކުންފުންޏަކަށްވެ،   ޕަބްލިކް  ހަމަ  މިފްކޯ  ެއއީ  ވެސް  ޑްރީމަކީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް 

އަޅު މަސް  މިބާނާ  ރާއްޖޭަގއި  އެއީ  ކުންފުންޏަކަށްވުން.  ރަނަގޅު  އޮޕަރޭޓުކުރާ  މި  ވެސް  ަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި 

 % ާގތްަގނޑަކަށް  ހަމަ  ހަމަ   60ޖުމުލަޮގތެއްަގއި  މަސް  ބާނާ  އެ  އެހެންވީމާ،  މިފްކޯއަށް.  ކަލެކްޓުކުރަން  އެބަ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުރެެގން،  އަތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަޞީލަތްތަްއ  ރަނަގޅު  ޕްރޮސެސްކޮށްފައި،  މި  ރާއްޖޭަގއި 

ޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ ރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިންނަށް މާކެޓުތަކުަގއި ކޮމްޕީޓު ކުރެޭވ ކަމަށް ވަން

ސަބަބެްއ   ނުދެވެންވީ  ެއއަށް  ވާހަކަައކީ  ވާން.  ކުންފުންޏަކަށް  ޕަބްލިކް  ހަމަ  ިވްއކަިއެގން  ެވސް  ހިއްސާ  ރަނަގޅު 

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އޮތްޮގތު؛ ނެތް. ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވަޞީލަތްތައް 

އުނދަޫގވޭ، އެީއ ހަތަރެސްފަިއ ބަނދެފައި މޫދަށް ެއއްލާލާފައި ފަތާށޭ ބުންޏަކަސް ނުއެްއ ފެތޭނެ. މިހާރު އޮތްޮގތުން  

އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ ޕްލޭނާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް  

ނީ، ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މިބާނާ މަސް، މިފްކޯއަށް މި ކަލެކްޓުކުރާ މަސް ޕްރޮސެސްކޮށްފައި،  މިކުރަ

ވާހަކަައކީ ވަޞީލަތްތައް ާގއިމުކުރެވޭ ދުވަހަކީ މިފްކޯއަށް ރަނަގޅު ޮގތްޮގތް ފެންނާނެ ދުވަހެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއ  

 ލޭންތަކާ ެއއްކޮށް ެއކަމަށް ވާސިލްެވވޭނެ، ކުރާނެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަން. މަަގށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ޕް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން، ުގޅުންހުރި.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

ވިސްނުން،   ެއކަންކުރުމުެގ  ވެސް  ފަށަިއެގން  މިހާރުއްސުރެ  ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އެކަން.  ކުރާނެމޭ  ތިވިދާޅުވީ 

އޮތީ ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އޮތީ  ހެދިފައިތޯ  ކިހިނެއްހޭ  ؟ ޕްލޭން  ދޫކޮށްލީމަ  ބަނދެފައި  ދެފައި  މިސާލަކަށް  ވިދާޅުވީ  ތި 

އެހެ ވިދާޅުވީ.  ތި  ވާހަކަފުޅެްއ  ރަނަގޅު  ކުންފުނި ދުވާނީ.  ޙާލަތުަގއި  ކުންފުނި  ދެންނެވީ،  މި  ައޅުަގނޑު  ންވެ 

އަހަރުވެފަިއ އޮތް ރަނަގޅު ކުންފުންޏެްއ، ވަޞީލަތް ހުރި ކުންފުންޏެއް. ތި   40ެގންދިއުމަށް ދުނިޔޭެގ މާކެޓުަގއި  

މިހާހިސާބަ ހޯދުމަށް  ބަޔަކު  ކުރުމަށް  ރަނަގޅު  މާކެޓު  ވާހަކަައކީ  އޭތިކޮށްފައި  ވެލިއު  މަސައްކަތް ކުންފުނީެގ  ށް 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ވާހަކައަކީ ދުނިޔޭަގއި ވެސް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މިފްކޯަގއި މި ެގންދާ، ޔޫރަޕް މާކެޓަށް މިެގންދާ  

ލައިސަންސް  ޕްރޮ އީ.ޔޫެގ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރާއްޖޭަގއި  އެއީ  ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް.  އެންޑް  ހައި  ހަމަ  ވެސް  ޑަކްޓްތަކަކީ 

އެީއ   ފެލިވަރު.  ފެކްޓަރީއަކީ  މާލޭެގ    001ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކަނޑުއޮށްިގރި،  ފެކްޓަރީައކީ  ދެވަނަ  އިނޭގތޯ. 

ރީައކީ ކޫްއޑޫ. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަވެސް ވާހަކަައކީ ކޮލެޓީ ޮގތުން  ވަނަ ފެކްޓަ  3ކައިރީަގއި ިމއޮތް ކަނޑުއޮށްިގރި.  

ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވާހަކަައކީ އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުެގ ކޮލެޓީ ވެސް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ  

ތެރޭަގ މިންަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަޔަސްޓު  އެންމެ  ތެރޭަގއި  މިންަގނޑުެގ  ހިފެހެއްޓޭ.  އީ.ޔޫެގ  އެބަ  އި 

ފާއިތުވި   އާދެވުނުއިރު  މިހިސާބަށް  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއަރުެގ    24އެހެންވީމާ،  އަހަރެްއ،  ވަރަކަށް 

ާގތްަގނޑަކަށް   ހުޅުވިތާވެސް  ކޫްއޑޫ  އަންނައިރު،  ހަމައަށް  ނޮވެންބަރާ  އަހަރުވާނެ.    24ާގތްަގނޑަކަށް  ވަރަކަށް 

މަސްވެރިކަމަކަށް އަނެއްހެން    އޭެގފަހުން  ނެތް.  ކޮށްފައެއް  ވެސް  ސަރުކާރުން  އިންެވސްޓެއް  ބޮޑު  މާ  އަނެއްހެން 

އޭރު އިންޓަރނޭޝަނަލް  ؛ ކުންފުނިން ވެސް މާބޮޑުކޮށް އިންވެސްޓުކޮށްފަެއއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، ރޯމަސް އެކްސްޕޯޓު 

ބަށް ައއިއިރު ދުނިޔޭެގ މާކެޓުަގިއ ހިސާ  2013،  2012މާކެޓުަގިއ ރޯ މަހުެގ ައުގހުރި، އަޅުަގނޑުމެން ާގތްަގނޑަކަށް  

 ވަނައަހަރަށް ައއިއިރު....  2013ޑޮލަރުހުރި ރޯމަހުެގ މާކެޓު. އެހެންނަމަވެސް،   2600

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

އިންވެސްޓަ ޙާލަތުަގއި  އަމިއްލަ  ކުންފުނި  އެބަެގންުގޅުއްވަންތޯ  ކުންފުނި ވިސްނުންފުޅެއް  ހޯދައިެގން  ރުން 

ކުރިއެރުވުމަށް. ެއއަށް ޖަވާބު ދެއްަވއިފިއްޔާ ރަނަގޅު. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ އަލިފުށީަގިއ ބޯޓު ޔާޑެްއ  

ހިންިގ އެތައް އަހަރަކު. ދޯނިފަހަރު ވެސް ބަން. ދޯނިފަހަރުގެ އިންޖީނުތައް ކަނޑަށް ވެްއޓި ދިޔަތަން، ދަރަނި ނަގާ 

އެ ނަާގ  ހަމަ  ނަާގ  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  މައްޗަށް  ތަޖުރިބާެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ުއވި  ވެސް  ތަން 

ކުރަނީ.   ަވއްކަން  ނޫޅޭ.  ރަނަގޅުކުރާކަށް  ކުންފުނި  ވަްއކަން.  ކުންފުނި.  ހުންނަނީ  ަވއްކަންކޮށްފައި  ިގނަފަހަރު 

ކުން ހުއްޓުވާފައި  ވަްއކަން  އެކަން،  އެހެންވީމާ،  ކަނީ.  މަސްވެރިންނަށް  ތިބޭމީހުން  ރާއްޖޭެގ  ރަނަގޅުކޮށްފަިއ  ފުނި 

 ؟ރަނަގޅު މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދަިއދިނުމުެގ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބަިއތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ
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ޕަބްލިކް   ހަމަ  ވިސްނުމަކީ  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އުސޫލުން  ގަވަނަންސްެގ  ކޯޕަރޭޓު  ހަމަ  ކުންފުންޏަކަށްވުން. 

ކުންފުނި ހިންުގން. އެހެންވީމާ، އެ މަަގށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ. މިހާރު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އައިސްެގން  

އަ ކުންފުންޏަކަށް  ސަބްސިޑިއަރީ  އެސް.ޓީ.ޯއެގ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ތިބެ،  އެކަން  ވެ  ޅުަގނޑުމެން 

ވާހަކަައކީ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަނާ، އެ ހުރިހާ ޕޮލިސީތަކާއި، ޕްރޮސީޖަރތަކާ ހަދާފައި، އޮޑިޓު ޕޮލިސީއާ މިހުރިހާ 

އެްއޗެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތަންފީޛުކުރަން. އެހެންވީމާ، ކުރީަގއި ވެދިޔަ އޮތް ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަނބުރާ  

ލިބޭނެ.   ވެލިުއ  ނުއެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސް  ބާނާ  މި  ރާއްޖޭަގއި  އުއްމީދަކީ  ައޅުަގނޑުެގ  އެހެންނަމަެވސް، 

ވަންޏާ  ކަމަށް  ރަނަގޅުކުރެވޭ  ވަސީލަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެިވ،  އެންހޭންސް  އެްއޗިހި  ފެކްޓަރީތަކާ  އެޑުކޮށް 

ދިޔަ ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏެއްޮގތަށް ޮއވެ، ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންކުރެޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރީަގިއ މި

އެކަން   އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ.  ކުންފުންޏެްއޮގތަށް  ކުރުމުެގ  އެކްސްޕޯޓު  ކަލެކްޓުކޮށް،  މަސް  ހުރިހާދިމާލަކުން  ރާއްޖޭެގ 

ރާ އުސޫލުން  ިމކަންކުރާ  ދުނިޔޭަގއި  ތާނަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  އްޖޭެގ  ބަދަލުވެ 

ޕްރޮސެސިންގ ހަބަކަށް، ނޫނިއްޔާ މަސްނުލިބޭ ދުވަސްދުވަހު ހަމަ އެވަރުެގ ވަސީލަތް އަޅުަގނޑުމެން ާގއިމުކޮށްެގން 

މަސް ނުލިބޭ ދުވަސްދުވަހު ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ކައިރީަގއި އެބަތިބި ވާހަކައަކީ އިންޑިއަން އޯޝަންަގއި އަރަބިއަން 

ހަމަ   ވެސް  އެއް ސީަގއި  ެއވަރުެގ  ޗެހިޕަރސޭނާ  ވާހަކައަކީ  ަވންޏާ  ކަމަށް  ނުލިބޭ  އެބަތިބި.  ހަމަ  ވެސް 

އިންވެސްޓްމަންޓެއް ައޅުަގނޑުމެން ކޮށްެގންތިބޭއިރު މަސް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ހަމަ އެ  

ޕްރޮ ރާއްޖޭަގއި  އެހެންވީާމ،  ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ.  ެގނެސްެގން  މަސް  އެ  އެބައޮތޭ  ވެސް  ސެސިންގ ފުރުޞަތު 

އެ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރެވޭ  ގާއިމު  ވަސީލަތް  އެ  ހަމަ  ވެސް  މިފްކޯަގއި  ވާހަކަައކީ  ހަބަކަށްވެ، 

ވެސް   މަސްވެރިންެގ  ިވއްކައިެގން  ޙިއްސާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  ވެސް  މަސްވެރިންނަށް  އެބައޮތޭ  ފުރުޞަތު 

އޮންނަޮގތަށް   ޮއތްތާނަގއި  މެންނަައޅުަގނޑުބައިވެރިވުން  ކުރިއަށް  ކުންފުނި  މި  ވާހަކަައކީ  މެންެގ  ައޅުަގނޑުށް، 

އަނެއްހެން   އެއީ  ތަނެއް.  ކުރާ  އޮޕެރޭޓު  މިފްކޯ  ކުންފުންޏެއްޮގތަށް  ޕަބްލިކް  އެީއ  ެއޮގތަށް.  ހުރީ  ެވސް  ވިސްނުން 

ބަލަންޏާ ވަސީލަތްތަކުެގ ޮގތުން ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ވަކި ކުޑަކުންފުންޏެއް ނޫން މިއީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  

ވިސްނުން ހުރީ އެޮގތަށް. ސަރުކާރުެގ ވިސްނުން ވެސް ހުރީ ހަމަ ރާއްޖެ މިބާނާ    ެމންެގއަޅުަގނޑުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  

އެްއޗެއް   އިތުރު  ައަގށް  ވާހަކައަކީ  ހަމަ  ވެސް  މަސްވެރިންނަށް  ހޯދަން  އަުގ  ރަނަގޅު  މެން އަޅުަގނޑުމަހަށް 

 މެން ަގބޫލުކުރަނީ.އަޅުަގނޑު އެޑްކުރަންޏާ ެއކަން ކުރަން ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ
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ށް ޔަޤީންކަން އެބަޮއތް މިފްކޯއިން އެ ދެއްވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެޭގ އެންމެހައި މަސްވެރިން އަޅުަގނޑަ

ރިޔާސަތުން އަޅުަގނޑު    އަޅުަގނޑުށް ފާހަަގކުރެވުނު ބައެްއ ކަންތައްތައް  އަޅުަގނޑަބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައްކަން.  

މެންނަށް މި ކޮމެޓީއަށް ސީ.އީ.އޯ އަޅުަގނޑުނަން. އެކްސްޕޯޓުކުރާ ޤައުމުެގ ވާހަކަ އެބަ ދަންވާ. ނަމަވެސް،  ދަންނަވާލާ

ހުންނެވިނަމަ   ޚާއްސަކޮށް އަޅަުގނޑުމަޢުލޫމާތު  މިހާރު  ޤައުމުތަކަކަށްތޯ  ކޮން  އެދެން  ޙިއްސާކޮށްދެްއވުން  މެންނަށް 

ރާއްޖެއި އެކްސްޕޯޓުކުރަނީ  ތި  ބާވަތްތައް  ބޭރަށްމަހުެގ  ެއއާެއއްކޮށް  ؟ ން  ހަމަ  ިމއަދުެގ  އަޅުަގނޑުދެން،  މެންެގ 

މައުޟޫއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބޮޑުކަންނެލީެގ ފަރާތްތަކަށް މި ދިމާވެފައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާެމދު މި ކޮމެޓީ ބޭއްވިެގން  

ންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތުތައް މިދަނީ. ނަމަވެސް، ބޮޑުކަންނެއްޔާއި ުގޅުންހުރި މަސް ހަމަ މި ކަޅުބިލަމަހަކީ ވެސް. އެހެ

ނޫހުން  އަޅުަގނޑުހަމަ   އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  އެބަދޭ.  ޙިއްސާެވެގން  އެބަ  ދުށިން    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާދިފަހުން 

ފުރުޞަތެްއަގއި.   އަަވސް  ަވރަށް  ވާހަކަ  ތައްޔާރުވަމުންދާ  ަގތުަމށް  ބޮޑުކަންނެލި  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑު މިފްކޯއިން  ެގ 

ޏަކާ އެއްކޮށް މިފްކޯ ކޮޅަށް ނަަގހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރާއިރުަގއި ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަން  މިފަދަ ބޮޑު ދަރަން

މި ދެންނެވީ ހަމަ ނޫސްތަކުން ؟ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިހާ ޔަޤީންކަމެއް ދެވިދާނެތޯ ކިހާ ައވަހަކަށް މިކަންކުރެވިދާނެތޯ

ފެންނަމުންދާތީ.  އަޅުަގނޑަ މިޢުލޫމާތުތައް  މިނިސްޓަރ ަގއި    13ށް  ބޭއްިވެގންދިޔަ.  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމެޓީެގ  މި 

ވިދާޅުވެފައިވޭ   މިނިސްޓަރ  ބައްދަލުކުރިއިރު.  ބޭފުޅުންނާ  ފަރާތުން  ފިޝަރީޒްެގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ވަޑައިެގންނެވި، 

ލުަގއި. އަދި ޓަނު ކޫްއޑޫއަށް އިތުރުކުރާ ވާހަކަ ސަޢުދީ ފަންޑުެގ ތެރެއިން އިތުރުެވެގންދާނެ ވާހަކަ މުސްތަޤުބަ  2000

ލިބިެގންދިޔަ    4000ފެލިވަރުަގއި   ފަންޑުން  ސަޢުދީ  ނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  އިތުރުެވެގންދާނެ  ކެޕޭސިޓީެއއް  ޓަނުެގ 

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ އެހީތެރިކަން މިފްކޯއަށް ލިބިެގންދިޔަ.   11.7ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގއި އެާގރަ ޕޮިއންޓު ކޮންމެވެސްވަރެްއ،  

މިލިއަން ރުފިޔާައށްވުރެ މަތީަގއި މި އުޅެނީ   700މެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވޮގތުަގއި  ޅުަގނޑުއަ ނަމަވެސް، މިފްކޯެގ ދަރަނި 

މިފްކޯ   އެއީ  ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ލިބިެގންދިޔަ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  ބޮޑުކަންނެލީެގ  ނަމަވެސް،  ޖުމުލަކޮށް. 

ކަ ނޫސްތަކުެގ ހެޑްލަިއނަށް އަރަިއެގން ދިއުމުން.  ކަހަލަ ކުންފުންޏެއް ނުކުމެ މި މާކެޓުަގއި މަސަްއކަތްކުރާނެ ވާހަ

މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު ަގތުމުެގ  ބޮޑުކަންނެލި  ނުވަތަ  މަސައްކަތް،  އެ  ކިހާއަވަހަކަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ސުވާލަކީ،  ެގ 

ޤައުތަކަކަ ކޮން  ކުރަނީ  އެކްސްޕޯޓު  މަސް  މިހާރު  ދެންނެވިހެން  ކުރިންވެސް  އަދި  ކުރެވިދާނެތޯއާ  ށްތޯ  މިފްކޯއަށް 

 ؟ ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ ސީ.އީ.އޯ 
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ޝުކުރިްއޔާ.   ބޮޑަށް  ޔޫކޭ  އަޅުަގނޑުވަރަށް  ކުރަނީ  މި  ެއކްސްޕޯޓު  ޓޫނާ  ކޭން  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން  މިަވުގތު  މެން 

މެން އެބަ މިހާރު އެކްސްޕްލޯރކުރަން ވާހަކަައކީ މިޑްލް އީސްޓް  އަޅުަގނޑުމާކެޓަށާއި ޖަރމަނީ މާކެޓުތަކަށް. ދެން،  

ނެއްހެން ބަލަންޏާ ރޯމަހުެގ އެހެން ޤައުމުތަކަށް، އެމެރިކާެގ ޤައުމުތަކަށް ެވސް އެބަ ބަލަން. ދެން، އަ  އެހެންނޫނީ

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެކްސްޕޯޓު މި ކުރާ މަސް ޖުމުލަކޮށް ައޅުަގނޑުމެން އެކްސްޕޯޓު މި ކުރަނީ ތައިލެންޑަށް.  

ޤައުމުތަކަށް   ކޮސްޓަރިކާ  އެމެރިކާެގ  ލެޓިން  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ލޮކްޑަުއންެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މުސްތަޤްބަލެއްަގއި  ކައިރި  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައި  އެބަ  މެން 

ެއީއ   ވިއެޓްނާމް.  ާވހަކައަކީ  ބަލަން  އެބަ  ެއކްސްޕޯޓުކުރަން  ނަމަވެސް  ކޮންޓެއިނަރަގއި  ރިފަރ  ރޯމަސް  ވާހަކަައކީ 

ވާހަކައަކީ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަހުގައި  ދިޔަ  މި  ފްރީ ދާދިފަހުން،  ޑިުއޓީ  މި  ވިއެޓްނާމުަގއި  ލިބޭ  މަޢުލުމާތު 

ސްޓޭޓަސް ލިބުނީމަ. އެހެންީވމާ، އެ ކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑު ވޮލިއުެމއްެގ  

ނޑު  ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ރޯމަސް އެކްސްޕޯޓު މި ކުރަނީ ތައިލެންޑު މާކެޓަށް. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ސުވާލަށް ައޅުަގ

ޖެހިލާނަން. އެއީ ކަނޑުއޮށްިގރި މިހާރު އޮތް ޙާލަތު. އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް މި ކުންފުންޏާ ޙަވާލުވެ ފުރަތަމަ  

އަޅުަގނޑުމެން   އެއީ  މަސަްއކަތްކުރީ.  ސްޓެރެޓެޖީއަކަށް  ޓަރންއެރައުންޑު  ކަނޑުޮއށްިގރި  ހަމަ  ކަމަކީ  ކުރި 

އެމް. ޮގތުން  ޮއތް  ބަނދަރު  އެމް.ޑީ.ޓި.ޓީ.ސީން ކަނޑުއޮށްިގރީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ޓީ.ސީ.ސީާއ 

ބަނދަރު  ހައްދަވާފައި،  ވެސް  ސަރވޭ  ހަމަ  ވަޑަިއެގން  ބޭފުޅުން  އެ  އެބަހުރި.  ހޯދާފަިއ  ވެސް  ކޯޓޭޝަނެއް 

އޮ  މިހާރު  ނުވާނެ  ބޭނުން  އޮޑިވެރިއަކު  އެްއވެސް  ޮގތުން  އޮތް  މިހާރު  ރަނަގޅުކުރަން.  ކުރަން  ތް  އެންހޭންސް 

ބަނދަރަކަށް ވަންނާކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތާ މި އޮޕަރޭޝަން އަޅުަގނޑުމެން  

ކޮމިޓީަގިއ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓިއަށް ކަންނޭނޭގ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުން. އަޅުަގނޑުމެން 

ފެލި އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަައކީ  އެހެންވީމާ،  ދެންނެވިން  ތާރީޚެއް.  ފަށާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕަރޭޝަން  މިހާރު  ވަރުެގ 

ރަނަގޅުކޮށްެގން   އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  ކަންތައްތަކުެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން  ވާހަކަާއ،  ބަނދަރުެގ  ކަނޑުއޮށްިގރީެގ 

ހަމަ ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ތިންއަހަރަށްފަހު  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަން.  އީ.ޔޫ    އެކަންކަން  އޮޑިޓުކޮށްެގން 

އެ އޮޑިޓުތަކާ،  އެމް.އެފް.ޓީ.ޭއ  އެހެންނަމަވެސް،    އޮޑިޓުތަކާއި  ކޮށްފިން.  ައޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް  ހުރިހާ 

ކޮންސިސްޓެންޓުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޔަރަކަށް ެއ ކޮމިޓުމެންޓު ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ބަނދަރުެގ މިހާރު އޮތް ޙާލަތުން  

ށް ހިއެއްނުވޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ކޮމިޓްމެންޓު ދެވޭނެހެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަކަ 

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޕެކްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެތަން މިހާރު އޮތީ ހަމަ ހުޅުވާލެވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް  

އެހެންނަމަވެސް ވެއްޖެ.  ހަދާފައި  ެއްގރިމެންޓެްއ  ފަރާތެއްެގ  ދަތިތަކެއް ދެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ  މި   ،
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ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތަކާ  ހުރިހާ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  މަޑުޖައްސާލާފައި  އޭތީ  ހުރެެގން 

އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  ދެން،  އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  ހަމަ  އެކްސްޕޯޓުކުރުުމެގ  ޕެކްކޮށްފަިއ  ކަނޑުއޮށްިގރީަގއި 

ާގތްަގނޑަކަށް  ކަނޑު ރަނަގޅުކުރަން  ކަނޑުއޮށްިގރި  ބަނދަރު،  އަޅުަގނޑުމެންެގ    3.6އޮށްިގރީެގ  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން 

ވާހަކަައކީ ޕްރޮޕޯޒަލްަގއި ހިމަނާފައި އޮންނާނެ. ސަރުކާރަށް ެވސް ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ، ކަނޑުއޮށްިގރި ރަނަގޅުކުރާ  

ހަމަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން   ކުރިައށް ދެވޭނީ. އެއީ ތަން  ކުރެިވެގންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތަށް ވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތީ. މިހާރު ބަލާކަމަށް ވަންޏާ އެތާނަގއި ފްރީޒިން، ޕްލާސް ފްރީޒަރު 

މިލިއަން ރުފިޔާ ބަނދަރު   24ވެސް ހުރީ ހަމަ ރަނަގޅު ޙާލަތެއްަގއެއް ނޫން. އެީއ ާގތްަގނޑަކަށް ބަނދަރަށް އެބަދޭ  

އޮތީ.   ކޯޓޭޝަންަގއި  އޮތް  ދެއްވާފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރޭވކޮށްފައި  ހަމަ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީަގއި  އެއީ  ހަދަން. 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ބަލާ  ާގތްަގނޑަކަށް  އޮތް  ބާކީ  އޮތް   1.5އެހެންވީމަ،  ބާކީ  ދެން،  ބަނދަރު.  މިލިއަންައކީ 

ތިނެއް   މިހާރު  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޑޮލަރު  ކޮންމެެވސްަވރަކަށް  ޕޮއިންޓު 

ކަމަށް   ދެވޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ަމަގށް  އެ  އުއްމީދުކުރަނީ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ތަން.  އެންހޭންސްކުރަން  ވާހަކަައކީ 

ޮގތުން ވަންޏާ އެ ތަން ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގއްލުންނުވެ ހިނާގ ތަނަކަށް ހެދިދާ ނެ. އެއީ މިހާރު އޮތް 

ޮގތުަގިއ.   1.5ާގތްަގނޑަކަށް   ޯއވަރހެޑުެގ  ފިކްސްޑު  ޚަރަދު  އެތަނުެގ  މަހަކަށް  ވާހަައކީ  އެބަދޭ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ރަނަގޅު  ހަމަ  ވެސް  ތަން  އެ  ހަމަ  ހީވަނި  ައޅުަގނޑަށް  ވާހަކައަކީ  ޙައްލުވާނީ  ިމކަން  އެހެންވީމަ،  ާގތްަގނޑަކަށް 

ެގނެވި  ނޫނީ ޙާލަތަކަށް  ކުންފުނިތަކަށް  ޕްރައިެވޓު  ވާހަކައަކީ  ޕެކްކުރާ،  ހަމަ  މިހާރު  ެއހެންނަމަވެސް،  ެގންހެން. 

އޮޑިޓުތައް   އެއީ  ފުރިހަމަކޮށްފަ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ޕެކްކުރުމަށް  އެތަން  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް 

 . އަޅުަގނޑުމެން ކޮމްޕްލީޓްކޮށްފައި އެހެރީ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީއަށް އަރުވަން.  

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ.  އަސްލު  ކޮމިޓީ  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުން،  ސުވާލުކޮށްލަން 

އަށްވުރެ ިގނަ ކަންނެލި މަސްވެރިންެގ ޕެޓިޝަނަކާ ުގޅިެގން. އެކަމަކު،    700ބޭއްވި މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި ިމ އޮތީ،  

ބޮޑަށް   ޕެޓިޝަނަށްވުރެ  މި  ެގންދެވުނީ  މި  ކޮމިޓީ ވެސް  މުޅި  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަިމއްލަ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ވާހަކަތަކެްއ   ިގނަ  ހަމަ  ުގޅިެގން  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރިންެގ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ވާހަކަ   ދަތިތަކުެގ  ހުރި  މިފްކޯަގިއ  އުނދަޫގތަކާއި  ހުރި  ހިންުގުމަގއި  އެ  މިފްކޯެގ  އަދި  ދެވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޕެޓިޝަންަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަ މި  ބޭނުންވަނީ  ސުވާލުކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެއްކިއްޖެ.  ށް 

މަސްވެރިން ހުށަހަޅާފައި އެބަހުރި މައިަގނޑު އަށް ކަމެއް. އޭެގތެރެއިން ދެކަމެްއ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެީއ  

މަ ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަމުން އެކަށީެގންވާ ައުގ  މިފްކޯއާ ސީދާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް ޮގތުަގއި. އޭެގތެރެއިން ފުރަތަ

ނުދިއުމާއި، ކުރާ މަސަްއކަތާ އެކަށީެގންވާ ައެގއް ލިބެން ެއދޭތީ، ބޮޑުކަންނެލި މަސް ަގނެވޭނެ އެންމެ ދަށް ައެގއް  

ން، މި އޮތީ  މަޝަވާރާެގ މަތިން ކަނޑައެޅުން. މި ކަމުަގއި މިފްކޯެގ ދައުރެއް އެބައޮތްތޯ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލު. ދެ

ފަސްވަނަ ނަންބަރުަގިއ، ސަރުކާރާއި ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިން ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ުއފައްދައި، ނުވަތަ ސަރުކާރު  

ަގނޭ  ބޮޑުކަންނެލި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  މިފްކޯއިން  ފެށުން.  ަގންނަން  ބޮޑުކަންނެލި  ކުންފުނިތައް 

ިމަވުގތަށް   ދެން  ަގބޫލުކުރާ  ކަނޑުއޮށްިގރީަގއި  ައޅުަގނޑު  ކަންތަކާ  ދެ  މި  އޮތްނަމަވެސް.  ހުއްޓިފައި  އޮޕަރޭޝަން 

ކަނޑުމަހުެގ   އަދި  ވެސް  ބޮޑުކަންނެލި  މަސްވެރިންެގ،  ދެން،  ދެވޭނެ.  ޖަވާބެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  މިފްކޯއިން  ޮގތުަގއި 

ބަލަިއަގ މި  ިގނަފަހަރަށް  ިގންތިެއްއަގިއ  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ެއ  މަސްވެރިކަން  ެއކަމަކު،  ންނަނީ. 

މި  މިފްކޯއިން  ެއހެންވީމާ،  ބާޒާރުަގއި.  ކަމަށް  ެގންުގޅޭ  ތަފާތުތަކެއް  ފާހަަގކުރޭ  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސްވެރިން 

ކޮބައިތޯ ބަހަކީ  މިފްކޯެގ  ބެހޭޮގތުން  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  މިހުރި  ކޮމިޓީެގ  ؟ މަސްވެރިންެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަސްލު 

މިއަ ވެސް  އަދިވެސް  ބޭނުމަކީ  ޮގތުަގއި  ސުވާލެއް  ފަހު  އެންމެ  އަޅުަގނޑު  އެްއކޮށް  އެއާ  ދެއްކުން.  ވާހަކައެއް  ށް 

މިފްކޯއަށް  ؟ ފާހަަގކޮށްލާނަން. މިފްކޯ އެސް.ޓީ.އޯެގ ތެރޭަގއި ޮއެވެގން މިފްކޯއަށް ލިބޭ ެއްއވެސް ފައިދާެއއް އެބައޮތްތޯ

ހަމަ ެއއީ  ފަރާތުން.  އެސް.ޓި.ޯއެގ  ލިބޭތޯ  ލުޔެއް  ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުއެްއވެސް  އެްއވެސް  ؛   ވިދާޅުެވއްޖެ 

އަިމއްލައަށް   ނެތިއްޖެއްޔާ  މިފްކޯަގއި  ނޫން.  ލިބެނީއެއް  އެޑްވާންސަށް  ފައިސާ  ނޫން.  ލިބެނީެއއް  ވެސް  ކްރެޑިޓެއް 

އެޑްވާންސަ ފައިސާ  ޮގތުން  ދިނުކުެގ  ޑޮލަރު  ބަދަލުަގިއ  ދޭން،  ޑޮލަރު  މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުނިތައް  ލިބޭ.  އެހެން  ށް 

ކޮބައިތޯ ައސްލު މިފްކޯެގ ދަށުަގއި އޮތުުމެގ  ؟ އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިފްކޯެގ ދަށުަގއި ޮއވެެގން ލިބޭ ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ބޭނުމެއް ކަމުަގއި ފާހަަގވެފައި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. މިފްކޯ ެއސް.ޓީ.އޯ ދަށުަގއި އޮތުުމެގ ބޭނުމަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް 

ައުގ   ރަނަގޅު  ހަމަ  ބޮޑުކަންނެލީަގއި  މަސްވެރިންނަށް  ސުވާލުަގިއ  ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ެގ ފެށުން އިނޭގތޯ. އެތަނުން ނުލިބުން. ދެން، ކަނޑުއޮށްިގރި ވުޖޫދަށް އައީ. ައއިސް މި ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަމު
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ވަރަށް ިގނަ، ވާހަކައަކީ ވަރަށް ިގނަ އެ ތަނުން ޕެކްކުރި ބޭފުޅުން ހަމަ ރާއްޖޭަގިއ ހަމަ ވަރަށް ިގނަ. ވާހަކައަކީ  

  2014ފެކްޓަރީތައް މިހާރު އެބަހުރި ހަމަ ރަނަގޅު ޙާލަތްތަކުަގއި ހަމަ ރަނަގޅަށް އެކަން ކުރާ. އެހެންނަމަވެސް، މި  

އަހަ ނުކުރާތީ، ވަނަ  ޕާރފޯމް  ރަނަގޅަށް  ވާހަކަައކީ  އެތަން  ވާހަކައަކީ  ބަދަލުވެ،  ދަށަށް  އެސް.ޓީ.އޯެގ  މިފްކޯ  ރު 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ވާހަކައަކީ ބިޒިނަސް ފޯކަސް ހުރީ ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޯ ބިޒިނަސްތަކަށް. ެއއީ އެތަން އޮތް  

ސްޕޯޑުކުރާއިރު އެހުރި ދަތިތަކަށް ބަލާފައި، އެކަން މަޑުޖައްސާލަން ޙާލަތުން ބަލާފައި، ވާހަކައަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެކް 

ޮއޑިޓުތަކާ،  މި  އެްއކަލަ  އޭރު  ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން،  ޮއތީ.  ނިންމަވާފަިއ  ބޯޑުން  އޭރު 

 ކޮށްފީމު. އެހެންނަމަވެސް،  އެތަން ވާހަކައަކީ ެގންނަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކައަކީ އެކަން

ވާހަކަައކީ   ޙައްލެއް  މިކަމަށް  ދެން،  އެބަހުރި.  އުނދަޫގތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަތިތައް،  މިހިރަ  މިހާރު 

ެއއަށް ވާހަކަައކީ ކަނޑައެޅިދާނެ، ވާހަކަައކީ މިފްކޯއަށް ދެން   މަސްވެރިންނަށް ރަނަގޅު އަުގ ހޯދަން ތި ވިދާޅުވާ، 

އެބަހުރޭ މި ބޮޑުކަންނެލި ަގންނަން. އެއީ ތަން، ވަޞީލަތް ރަނަގޅަށް ވާހަކައަކީ ހުރި ޮގތުން.    މިވަުގތު ދަތިތަކެއް

ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާވހަކައަކީ ަގންނައިރު ެއއަށް ފްލޯރ ޕްރައިސްއަށް ފިކްސް ކުރެވިއްޖެއްޔާ، އެންމެ ދަށް  

ރަނަގޅުވާނެ އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑައެޅިއްޖެްއޔާ  ާމކެޓުެގ    އަެގއް  ދުނިޔޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަންނޭނެގ. 

ދުނިޔޭެގ   އެއީ  ނުވެދާނެ.  ޕްރެޓިސްއަކަށް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ބިޒިނަސް  އަސްލު  އެއީ  ޮގތުން  އޮންނަ  އަުގ  މަހުެގ 

  މާކެޓުަގިއ ައުގ ހުންނަނީ ެއކި ދުވަހު ެއކިވަރަށް. ެއއީ މިކަހަލަ ޚާއްސަކޮށް މި ބޮޑުކަންނެލީެގ މިކަން ކުރަނީ ވެސް 

ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެީއ އޭރު، މި ަގންނަ މީހާ ބުނަނީ މިއަދު ތިމަންނަމެން މިވެނި އަދަދެްއ ނަާގނަމޭ.  

ަގންނަނީ  އަތުން  މަސްވެރިންެގ  ހޯދަނީ،  އަުގ  ވާހަކަައކީ  އަަގށް  އެ  ކުންފުނިތަކުން  ަގންނަ  މި  ކޮޅުން  މި  ދެން، 

އެކަހަލަ އެހެންީވމަ،  ހަމަކުރަން.  ފަށައިަގތްއިރު   އެދަދަށް  މިފްކޯ  ެއްއކަލަ  އޭރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިމއީ.  ކަމެއް 

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓުކުރި. ހަމަ ލޭނުއަޅާ ބޯޓުފަހަރު ވެސް ެގނައި. އެހެންވީމަ، ެއކަން ވަރަށް  

އަޅު  މަންފާއެއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ބޭނުންވީ  އެއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފެށި.  އެކަން  ރަނަގޅަށް  ހިއެއްނުވޭ  ަގނޑަކަށް 

މިފްކޯ   ދަށުަގއި  ެއސް.ޓީ.ޯއެގ  ދެން،  ކުރެވުނުހެނެއް.  ެއކަން  ޮގތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެކަން  ރަނަގޅަށް  އެންމެ 

ވާހަކައަކީ   މިފްކޯއިން  ކުރިން  ދިއުުމެގ  ދަށަށް  އެސް.ޓީ.އޯެގ  ދެންނެނީ  އޭރު  ައޅުަގނޑުމެން  އެ  އޮެވެގން، 

ން އަޅުަގނޑުމެން އެސް.ޓީޯއަގިއ، ވާހަކައަކީ މިފްކޯަގއި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން  މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭ

އެޑްވާންސަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މަތިން  ޑޮލަރުދޭ  ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުންފުނިތަކުން  އެއީ  ޮގތް،  ދިޔަ 

ދެމު ފައިސާ  މަސްވެރިންނަށް  ނަާގފައި،  ފައިސާ  ހަދައިެގން  ޮގތުން  ކޮންޓެކްޓު  ހުރި  ޙާލަތު  ޭއރުެގ  އެއީ  ންދިޔައީ. 

ެއޮގތަށް.  އައީ  މެނޭޖުކުރަމުން  އޭރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޮގތުން  ހުރި  ކަންކަން  ލޯނުތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ާގތްަގނޑަކަށް   އެއީ  ހުރީ.  ެވސް  އަުގ  މަހުެގ  މާކެޓުަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އޭރު  ހަމައަށް   2600ދެން،  ޑޮލަރާ 

ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު. ެއހެންނަމަވެސް، އެ މަހުެގ   13ނޫނީ،    2012މެންނަށް އަުގ ލިބެމުންދިޔަ. އެއީ  އަޅުަގނޑު

ވެސް   މައްޗަށް  އެންމެ  ާގތްަގނޑަކަށް  އައިސް  ދެން  ނިމި،  ތެރޭަގއި  އަހަރު  އެއް  ދެއަހަރު،  ާގތްަގނޑަކަށް  އަުގ 

ހުރީ   ލިބިފައި  ފާއިތު  1800އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  އަހަރު ޑޮލަރު.  ހަތަރުވަރަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ވި 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ައާގ ހަމައަށް ކައިރިކުރާ އަދަދަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓްަގިއ  

މި   މަހުެގ ައެގއް ނުއެްއ ލިބޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ ވާހަކައަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ،

ފެސިލިޓީއެްއ   އެކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސޮލިއުޝަންައކީ  ދިނުމުަގއި  ަވުގތުން  އަުގ  މަހުެގ  މި  މަސްވެރިންނަށް 

ާގތްަގނޑަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ތިރީހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާެގ ކްރެޑިޓު ފެސިލިޓީއެއް   ހަމަޖެހިެގން ދިއުން. ެއއީ 

 ނަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ. ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ފަހު ފުރުޞަތު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމްއަށް ެއރުވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު މި 

 ކޮމިޓީ ނިންމާލަން ަގސްތުކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސި

އާދެ!. ސީ.އީ.އޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލުަގއި މިައދު އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގިއ  

މިއޮތީ ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްެވރިކަން ޔޫނިއަންެގ ފަރާތުން ލިބިފައި އޮތް ޕެޓިޝަނަކާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ  

ބައްދަލުކޮ މިނިސްޓަރާ  ފިޝަރީޒް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުވަހު  ވާހަކަފުޅުތަކުން  މިނިސްޓަރުެގ  ވާހަކަދައްކާފަިއ،  ށް 

ޕެޓިޝަންެގ  މި  އެއީ  ކަމުަގއި.  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  މިއީ  ބައްދަލުކޮށްލުމަކީ  ވެސް  މިފްކޯއާ  ފާހަަގކުރެވުނީ 

ކުންފުންޏަ ސަރުކާރު  އެއީ  ނަަގމުންދިޔައިރު.  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުެމން  ަގންނަ  ކަންތައްތަކުަގއި  މަސް  ކަށް، 

ބޭފުޅުންނާ    ތި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކުވެސް،  ދެން،  އިނޭގތޯ.  މިފްކޯކަމަށްވާތީވެ  މިއޮތީ  ކުންފުންޏަކަށް 

ދެން   ލިބުނީ.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ރަނަގޅު  ދެން،  ބޮޑު.  ވަރަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ލިބުނު  ބައްދަލުކޮށްލެވުނީމަ 

ރަށްރަށު މި  ޖަޒުބާތު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޚަްއސާސް،  މަސްވެރިންެގ  ތިބޭ  މި  ދާއިރާތަކުަގއި  ެގ 

އެބައޮތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެޮގތުން މި މިހާ ދިުގކޮށް މި ދިޔައީ. މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސުވާލުތަކާ  

ން މި ޔޫނިއަންެގ ފަރާތުން އެބައޮތް އަށް  އެްއޗެހި، ހަމަ އަދިެވސް އެބަހުރި ބައިވަރު ސުވާލުތައް. ދެން، މި ބޭފުޅު
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ކެޕޭސިޓީ   ވިދާޅުެވއްޖެ  ސީ.އީ.އޯ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެން،  ފާހަަގކުރަްއވާފަ.  ކަމެއް  އަށް  ވިދާޅުވިހެން  މުޣުނީ  ކަމެއް، 

އަުގ އެހެންނޫންތޯ ހަމަ  މަހުެގ  އެހެންނޫންތޯ؟ އިތުރުކޮށްެގންނޭ  ެގންދެވޭނީ،  ދެޭވވަރަށް  ައުގ   ؟އެހެންދެއްތޯ؟ ހަމަ 

 ؟ސީ.އީ.ޯއ، އެހެން ދެއްތޯ ވިދާޅުވީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީ

ޮގތުަގއި   ރޯމަހުެގ  ކޮމްޕޯނެންނަޓަކީ  ބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަައކީ،  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު 

މެން މި އެކްސްޕޯޓުކުރާ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގ ވެލިއު އެޑުކޮށްެގން ރާއްޖޭަގއި ކޭނަރީތަކާ އެްއޗެހި ހެދިއްޖެ އަޅުަގނޑު

 ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަައކީ ރަނަގޅު އަުގ ަމސްވެރިންނަށް ދެވޭނެއޭ.  

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅު  ތެރެއިން  ދެން،  ހުށަހެޅުންތަކުެގ  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  މި  ބޭފުޅުން  މި  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  މި  ަގނޑު 

ސަރުކާރުެގ   ނުވަތަ  އުފަްއދައި،  ކުންފުންޏެއް  ޙިއްސާވާ  މަސްވެރިންެގ  ބޮޑުކަންނެލީެގ  ސަރުކާރާއި  ފަސްވަނަ. 

ބޭފުޅު މި  މިއީ  ފެށުން.  ަގންނަން  ބޮޑުކަންނެލި  ހަމައެކަނި ކުންފުނިތަކުން  ތަންކޮޅު  މި  އެހެންވެެގން  ން... 

 ފާހަަގކޮށްލާނަން. އަނެއްހެން ައޅުަގނޑު ސުވާލެއް ޮއވެެގނެްއނޫން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ސީ.އީ.އޯ ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ފައުޒީމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީެގ

ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް ޮގތަށް ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު އެކަން ފެށީ ވެސް މިފްކޯއިން. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން ބަލަންޏާ 

މިލިއަން ޑޮލަރު   3.6މިހާރު ކަނޑުއޮށްިގރި އެ އޮތް ޙާލަތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަައކީ އެތަނަށް ާގތްަގނޑަކަށް  

ވަންޏާ ސަރުކާރުެގ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުމާލޭަގިއ    އިންވެސްޓުކޮށްެގން ކުރިއަށް ދާން ބަލާ ކަމަށް 

ޙާލަތުން   އޮތް  ކަނޑުއޮށްިގރި  މިހާރު  ވާހަކަައކީ  ރިމޯޓުކޮށް،  އެީއ  ދާން.  އޮޕަރޭޝަނަކަށް  ލޭންޑުބޭސް  އެކަހަލަ 

ވާހަކައަކީ   ެއވަރަށް  އެންހޭންސްކުރަން  ފެކްޓްރީ  ޚަރަދުކޮށްފައި،  އެވަރަށް  ކަމަށް ބަނދަރަށް  ޚަރަދުކުރާ  އެވަރަށް 

ވަންޏާ ސަރުކާރުެގ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ުގޅީފަޅުަގއި ނޫނީ ހުޅުމާލޭަގއި އެކަން ކުރަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ  
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ބިމެއް  ެއވަރުެގ  ހުޅުމާލޭަގއި  ދިޔައީ  މި  ދައްކަމުން  ވާހަކަ  ވެސް  ސަރުކާރާ  ބެލިން.  ވެސް  އޮޕްޝަންސްތަކެއް 

ލިބޭކަށް ނެތް މިވަުގތުން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ުގޅީފަޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކައަކީ ެއ    އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ކަނެކްޓިވިޓީ   ެއއީ  ަވުގތުކޮޅެްއ ނަާގނެ.  ެއހެންނަމަވެސް، ތަން ވުޖޫދަށް އަންނަން އަދި  ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ދެން 

ކަނޑު ސަރުކާރުެގ،  ދެން،  އަންނައިރު.  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެތަނަށް  ބްރިޖާ  ރަނަގޅުކުރެވޭނީ  މިކަން  އޮށްިގރީަގއި 

ިގނަ  މިހާރު  އޭނަ،  އޮޑިވެރިއަކު  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުކޮށްެގން.  ބަނދަރު  އެތާ  އިންވެސްޓުކޮށްެގން، 

ކެތްކުރެވޭނެހެން ފަޅުތެރޭަގއި  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދޯނި  އޮޑިވެރިން.  ހަމަ  ތިބޭނީ  ދޯނިފަހަރުަގއި  . ކަންނެލި 

ނޯވެެގން   ފަޅުަގއި  ެއ  ބަްއވާފައި  ތެރޭަގ  ފަޅު  ިވލިނިގލީ  މި  މަލޭަގިއ،  މި  އޮންނަނީ  ދޯނި  ފެރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މިހާރު ވެސް. ެއއީ އަހަރުަގއި އަންނަ އެންމެ ެއއް މަސް ދުަވސް ކަންނޭނޭގ ރަނަގޅަށް ެއތާނަގއި ހަމަޖެހިލައިެގން  

އެ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  ރިފަރ    ތިބެވޭނީ.  ވާހަކައަކީ  ރަނަގޅަށް،  ވަރަށް  އެބައޮތް  ފުރުޞަތު  އޮތް 

ވެސް   ކޮސްޓަރިކާ  އެއީ  އެބައޮތް.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެކްސްޕޯޓުކުރަން  ރޯމަސް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮންޓެއިނަރަގއި 

ރީ ސްޓޭޓަސް  އަޅުަގނޑުމެން މި ލޮކްޑައުންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނައިން ެއކަން ކޮށްފިން. ޚާއްސަކޮށް ިމ ޑިއުޓީ ފް

ނާމުން މިދިޔަ މަހުަގއި ލިބުނު. ވިއެޓްނާުމން ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު ވިއެޓް

ވާޮގތަކީ ކަޑުއޮށްިގރި ވަސީލަތް ރަނަގޅުކޮށް، ބަނދަރުެގ ަވސީލަތް ވެސް ރަނަގޅުކޮށް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ވެސް  ކުރަން  ވާނެއޭ.  ވެސް  ކަޑުއޮށްިގރި  ތަނަކަށް  ކުރެވޭނެ  ކޮންޓްރިބިއުޓު  އިތުރު  މިފްކޯއަށް  ށް 

މިހާރު އޮތް ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަން ވަރަށް ދަތީަގއި މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެކަނި މިކަން، މި  

އި، އަޅުަގނޑުެމންެގ ލައިފް ސްޓައިލް މި ވަުގތު އަޅުަގނޑުމެން އެކަން މި ކުރަނީ ހަމަ މާލޭަގއި މި ހުރި ފިހާރަތަކަށާ

އެއްޗިހި   ބޭނުންވާ  ނެރެން  ފިހާރަތަކަށް  ވާހަކަައކީ  ކޮށްފައި،  ޕްރޮޑިއުސް  އެްއޗިހި  ިމ  ބޭނުންވާ  ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް 

 އުފެއްދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއތަން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން މި ދަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއޔާ. މިފްކޯެގ ފަރާތުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރި

މި  މެންބަރުންެގ  ޚާްއސަކޮށް  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ެއއްފަހަރު  އަދިވެސް  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ 

އަ ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ޙައްލެއް  ކޮންމެވެސް  ެވސް  އެއްފަހަރު ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  އަދިެވސް  އުއްމީދުކުރަން.  ޅުަގނޑު 

ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންނަށް ސުވާލެއް އަދި އެހެން  ތިޔަ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ 

 ފޮނުވާލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިއަދުެގ މި ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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