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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  އަހަރުެގ    2020`.  އެންމެހާ    11ވަނަ  ހާޒިރުވެަވޑަިއެގންނެވި  ޖަލްސާއަށް  ވަނަ 

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ   މި ކޮމިޓީ މި ބޭއްވެނީ އެންމެ  މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުެގ 

ކަނޑައަ އަުގ  ހަމަ  މަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލީެގ  ބޮޑު  އެންމެހާ ފަދައިން  މަސްވެރިކަމުެގ  ކަންނެލި  ޅައިދިނުމާއި، 

ތިރީަގއި ދަންނަވާފައިާވ   ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ުގޅޭޮގތުން  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  އަސާސީ 

މިއަދު  ކޮމިޓީަގއި  މި  ެއޮގތުން،  އަޅުަގނޑުމެން.  ވަނީ  ދަންނަވާފައި  ހާޒިރުވުމަށް  ފަރާތްތަކަށް 

ފަރާތުން ބައިވެރި  އެްގލިކަލްޗަރެގ  އެންޑް  ރިސޯސް  މެރިން  ފިޝަރީސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެވވަޑަިއަގންނަވާނީ 

ޖެނެރަލް އާދަމް  މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަޙީދު. އަދި މިނިސްޓްރީެގ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙަސަން ރަޝީދު، ޑިރެކްޓަރ 

ޟު ނުކުރަްއވަންޏާ ައޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ޒިޔާދު، އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އިޢުތިރާ

މި ބާއްވަނީ   މި ކޮމިޓީ  ައޅުަގނޑުމެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `. މިއަދު  މިހާރު ދަންނަވާލާނަން. ދަންނަވާލާ. 

އަސާސީ  އެންމެހާ  މަސްވެރިކަންކުރާ  ކަންނެލީެގ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  އަުގ  ހަމަ  މަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލީެގ  ބޮޑު 

ބެހޭޮގތުން ޙައް ޕެޓިޝަނަކާ  ލިބިފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ  ޤުތައް 

ދަންނަވާލި  މިނިސްޓްރީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވާތީ.  ހޯދާލަން  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ 

މި އެްއކޮށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ވަުގތު  މި  ވަރަށް ދަންނަވާލުމަށް  މިނިސްޓަރ،  އެބައިންނެވި.  ވަޙީދު  ޒަހާ  ނިސްޓަރ 

މެންބަރުންެގ ފަރާތުން. އަދި ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރ ޙަސަން ރަޝީދު،  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ކޮމިޓީެގ އެންމެ  ބޮޑަށް 

ފުޅުންނަށް  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޒިޔާދު އަޅުަގނޑުމެންނާ އެއްކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަަވން. އެންމެ ބޭ

މަސްވެރިންެގ   ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަންނަވަން.  ތަހުނިޔާ  މަރުޙަބާއާއި  ހަމަ  ެއއްފަހަރު  އަދިވެސް 

ލިބިފައި   ވެސް  ސިޓީއެއް  ޖަވާބު  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑަށް  އެބަހުރި.  ބަެއްއ ސުވާލުތައް  ކުރެވިފައިހުރި  ފަރާތުން 

މެންބަރުންެގ އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  އެބައޮތް.  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނާނެ.  ސިޓީ  އެ  މިހާރު  ފައިލުކޮޅުތަކުަގއި   

މެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ސުވާލުތައް ހުރުމާއެްއކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުމުެގ  

ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަަމ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  މަޢުލޫމާތެްއ  ކުރިން  ކޮންމެވެސް  އަށް 

 ހިއްސާކޮށްލެްއވުމަށް. މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ައރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ފިޝަރީޒް، އޮފް މިނިސްޓަރ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މުޤައްރިރު. މި ބޭފުޅުން މި ހުށަހެޅުއްވި ޕެޓިޝަން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް 

ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ަވޑަިއަގތީމަ  ހިއްޕަވަިއެގން  ޕެޓިޝަން  ވަޑަިއެގންނެވި.  ބޭފުޅުން  މި  ވެސް 

ށް ޖަވާބު ވެސް އެރުވިން. ދެން، ެއ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ބައްދަލުކުރިން. އަދި ހަމައެާއެއކީަގއި އެ ބޭފުޅުންނަ

ހުރީ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ކަންބޮޑުވުންހުރި. ދެން، ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ ަވކި މަސްވެރިކަެމއް ވެެގން  

ހަ ނުެގންުގޅޭކަން  ުވޒާރާއަކުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ތަފާތުކުރުމެއް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމައިނުން  މަ 

ހަމައެްއަގިއ  އެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މަސްވެރިކަމާ  ދޮށީެގ  އަދި  މަސްވެރިކަާމއި  ކަންނެލީެގ  ެއއީ  ދަންނަވާލަން. 

ބަލަނީ. މަސްވެރިން ދެން، އެކަމަކު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީފުޅުވެވަޑަިއެގންފަިއ އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީން  

އް ެގންުގޅުްއާވ ކަމަށް. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުެމން އެްއވެސް މަސްވެރިކަމެއްަގއި ެއކަހަލަ ތަފާތުކުރުމެްއ  ތަފާތުކުރުންތަކެ

ނުެގންުގޅެން. ދެން، އަދި ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރިއިރު ވެސް ހަމަ އެ 

ބޭފުޅު އެ  އަދި  ޖަވާބުދާރީވެވުނުހެން.  ަގބޫލުފުޅުކުރަްއަވއިެގން  ބޭފުޅުންނަށް  މަސައްކަތްތަްއ  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

ުގޅިެގން   ކޮވިޑާ  ފަހުން  އޭެގ  އަދި  ވަޑަިއަގތީ.  ނިންމަވަިއެގން  ކުރައްވުމަށް  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނާއެކު 

ުގޅޭޮގތުން ކަންތައްތަކާ  ދަތި  ދިމާވެފައިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ބޮޑުކަންނެލީެގ  އެއީ  ބޭފުޅުންނާއެކީ    އަޅުަގނޑުމެން  އެ 

ވަރަށް   އެހެންވީމަ،  ކުރެވުނު.  މަސައްކަތްތަކެއް  ވެސް  ހޯދައިދިނުމަށް  ޙައްލުތަކެއް  ބޭފުޅުނަށް  އެ  މަޝްވަރާކުރެވި، 

ާގތުން އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ ޔޫނިއަންެގ މަސްވެރިންނާއެކީ މަސަްއކަތްކުރެވި އެ  

ފެ ލޯނު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ހަމަ  އެވެސް  އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ.  ހަމަޖައްސައިދެވުނުކަން  ވެސް  ސިލިޓީއެއް 

ދަމަހައްޓަން  އަޅުަގނޑުމެން  މަސްވެރިކަން  މި  އަދި  ބިކަވާނެތީ  އާއިލާތައް  މީހުންެގ  ތިބި  މަސްވެރިކަމުަގއި 

އަޅުަގ ދެން،  ފުރުޞަތެއް.  ހޯދައިދިން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރީ  ބޭނުންވާތީ،  މި  ނޑުމެން 

ޙައްލުތަކެްއ   ވަރެއްެގ  ކޮންމެެވސް  އެހެންވީމާ،  ުގޅިެގން.  ވުޒާރާ  ދެ  އެކީަގއި  ެވސް  މިނިސްޓްރީއާ  އިކޮނޮމިކް 

އޮތް   ބަންދުވެފަިއ  ބާޒާރު  ބޭރު  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ  މި  ދުނިޔޭަގއި  ބޭރު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ެއކަމަކު  ހޯދައިދެވޭނެ. 

ނޑުމެންނަކަށް މި ކަމަކަށް އިތުރު ޙައްލުތަކެއް ނުެގނެވޭނެ. އެކަމަކު ެވސް ހަމަ ކޮންމެ ފްލައިޓެްއ ވަުގތެްއަގއި ައޅުަގ

އެހީތެރިކަމަކާ  ހުރިހާ  ދޭންޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެްއޖެއްޔާ  ކަމަށް  ދުވަހަކު  އޮންނަ 

ެއއް ދުވަހެްއަގއި ވެސް އެކްސްޕޯޓު  ކުރެވޭ ޮގތް މެދުވެރިެވއްޖެްއޔާ އެކަން ވެސް ކޮށްދީފަިއ،  އެކީަގއި އެ މަސްކޮޅު 

މަުގފަހިކޮށްދީފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑުމެން އެކީަގއޭ ިމ މަސައްކަތްކުރަނީ، އަދި  

ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަންތައްތަްއ  ވީހާވެސް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  އޮތްތާނަގއި  ޓަކައި    ކުރިއަށް 

  އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންނޭ މިދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. ައޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންެގ ިއތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނަމަ  

ައޅުަގނޑު   ހިްއސާކޮށްލުމަށް  މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއާ  ިއްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވަން. 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ސައިކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު

،އަދި މިނިސްޓްރީެގ އެހެނިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް   ބާ މިނިސްޓަރ އޮފްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަ 

ކަނޑާލުމަށް  ރޯޔަލްޓީ  ކަންނެލީެގ  ބޮޑު  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ބޭނުން  އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ. 

މަސައްކަތްކުރެވިފަިއވޭތޯ ވަރަކަށް  މި؟ އެްއވެސް  އެއާެއކު  ހަމަ  އަދި  އޮތް  ދެން،  މި  ފާސްކޮށްފައި  މަޖިލީހުން  ހާރު 

ާގނޫނު، މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައި ޮއންނާނެ މަހަށް ހަމަ އަުގ 

ވާހަކަާއއި،   މަސްފެކްޓްރީެގ  ޭގދޮށު  ވާހަކައާިއ،  ާގިއމުކުރާ  ޕްލެޓްފޯމެއް  އެްއކަލަ  އެީއ  ޓަކައި،  ހޯދައިދިނުމަށް 

ކަންތައްތަކާ  އަ މި  ާވހަކައާ،  ހަދާ  ފާހަަގ،  އޭަގއި  ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް  ެއޑެޑް  ވެލިއު  ވާހަކައާއި  އިސްޕްލާންޓުެގ 

އައިސް،   މިހާރަކަށް  އެްއކަލަ  ހަމަ  އަދި  އަދި  ކުރެވިފައިވަނީ  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮން  މިހާހިސާބަށް  މިނިސްޓްރީން 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ފަހަކުން  ދާދި  ނޫން،  އެބަ  މިހާރަކަށް  ވެސް  ފްލޯރަގއި  ހަމަ  މިއަދު  ކަމެއް،  މިދާ  ފެނިެގން  ށް 

ބަހުސް ކުރަމުންދޭ ކުއްލި މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅިެގން. ބޭރު މީހުންެގ ކަންތަކުަގއި ކުއްލި މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިެގން  

ތެ ބާޒާރު  މަސްވިްއކުމުެގ  ކަމެއް  ުއޅޭ  ފެށިެގން  އައިސް  ފަހަކަށް  މި  ބަހުސްކުރަމުންދޭ.  މީހުން  އެބަ  ބޭރު  ރެއަށް 

ވަދެެގން އުޅޭ ަމއްސަލަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮވިޑުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ ަވޅޯމަސް މާރުކޭޓުަގިއ  

ެގންނަނީ   ފަހަރުގައި، ދެން މަސް  ހަމަ ކުދި ދޯނި  ައދި  ތިބޭތަން.  މީހުން އެތާނަގިއ މަސް ވިއްކަން  ބޭރު  ވެސް 

އަޅު  ކަމެއް  މަސް ކޮންތަނަކުން  ބާލާ  މަސް  ތިބެެގން  ތެރޭަގއި  ފަޅު  ގައިުމވެސް  ހަމަ  ނޭނެގ.  ަގނޑުމެންނަކަށެއް 

މި ؟ ވިްއކުމުެގ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާތަން ފެނޭ. މި ކަންތައްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އެްއވެސް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ

ރި ތެރެއަށް ވަންނަމުންވަންނަމުން އައިސް ދެންނެވީ އެއްކަލަ ބޭރު މީހުން މި ވިޔަފާރި ތެރެއަށް، މި ހުރިހާ ވިޔަފާ

ިވޔަފާރި ތެރެއަށް އެ ވަންނަމުން އެދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ މި ކަންތައްތަްއ   މިހާރު މި މަސްވެރިކަމުެގ 

ވެސް    ހަމަ ނުހުއްޓިެގން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ތެރެއަށްވަދެ. ދެން، ޤައުމުެގ ނުރަްއކަލާ ހަމައަށްދާ ވާހަކަ ެވސް މިއަދު

ފްލޯރަގއި ވެސް ވަރަށްިގނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ. އެހެންވީމަ، މިކަމަށް ޙައްލެްއ  
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ވަޑައިެގންފައިވޭތޯ ވިސްނާ  ވަރަކަށް  ެއއްވެސް  އިތުރު  ؟ ެގންނަން  ފުރުޞަތުަގިއ  ލިބޭ  އަޅުަގނޑަށް  ފަހުން  ދެން، 

 ސުވާލު ކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ފިޝަރީޒް، އޮފް މިނިސްޓަރ

މަސް   މަސްވެރިކަމުެގ  ނުނަަގއޭ  މިހާރަކު  ރޯޔަލްޓީެއއް  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއީ   ހުރޭ.  ފީ  ދައްކަންޖެހޭ  ކުންފުނިތަކަށް  އެކި  އެކްސްޕޯޓުކުރާއިރު  މަސް  އެކަމަކު  ދެން،  އެކްސްޕޯޓުކުރާއިރަކު. 

އެކަހަލަ   ފީތަކަކާ  ދައްކަންޖެހޭ  ބޭރުކުރާއިރު އެއާޕޯޓުެގ  މަސް  ޔޫރަޕަށް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ދެން،  ެއއްޗެހިތައް. 

ބޭރުކުރަނީ % މަސް  މި  މި   28އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީކީ  ދެން،  ދައްކަންޖެހޭ.  އީ.ޔޫައށް  ޓެކްސް 

މަސަ މަސައްކަތުަގިއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން.  ކަެމއް  ޙައްލުކުރެވޭނެ  ަވުގތަށް  މި  ކުރަމުންދަނީ. ވަުގތުން  އްކަތް 

މަސްވެރިކަމަކީ   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަދައްކާއިރު،  ވާހަކަދަްއކަން  ޓެކްސްެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ 

ދެން،  ކުރެވިފަ.  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  މަސްވެރިކަަމކަށް  ކުރެވޭ  ެއއްޮގތަށް  ަގވާއިދާ  ާގނޫނާއި 

ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސްވެރިކަުމަގިއ މި ދަންނަވާކަހަލަ ހުރަސްތަކެއް ނެތް، ޮގންޖެހުންތަކެއް ނެތް.  އެހެންވީމަ، މިހާރު  

ެގ   15ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ އީ.ޔޫއިން ޖީ.އެސް.ޓީ، ޕްރޮވިޝަނެއް އެބައޮތް މި މަހުެގ  

އެއީ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ.  ޓެ  2023ކުރިން  އީ.ޔޫއިން  އަހަރު  މަޝްވަރާކުރެވޭ  ވަނަ  ޮގތުން  ބެހޭ  ކަނޑާލުމާ  ކްސް 

ުގޅޭޮގތުން   ެއކަމާ  ވެސް  ކުންފުނިތަކުން  އަިމއްލަ  ދެން،  ހުށަހަޅާނީ.  ވެސް  ސަރުކާރުން  މަޝްވަރާކުރުންތަކެއްެގ 

ުއއްމީދުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  މިއުޅެނީ.  ދަންނަވައިެގން  އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅައިދޭން  ހުށަހެޅުންތަކެއް    އެއަށް 

ޕްރޮޕޯޒަލާ   މި  ފަރާތްތަކުން ވެސް  ތަފާތު  އުޅޭ  ވިޔަފާރީަގއި  މި  އިތުރުން  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހަޅާ  ސަރުކާރުން ވެސް 

ވެސް   އިތުރުން  މީެގ  ދެން،  ކަމަށް.  ހުށަހަޅުއްވާނެ  ވެސް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުރި  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބެހޭޮގތުން 

މި އަޅުަގނޑުމެން މަސްވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރި، ކަންނެލީ ިވޔަފާރިއެއް. އެހެންވީމާ،  ހުޅުވިފައި އޮތް  ެގ މަސްވެރިކަމަކީ 

މަސްވެރިކަމުަގއި ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ޝާމިލުވެވޭނެ. ވަކި ބަޔަކަށް ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ،  

ކަންބޮޑުވުންތަކާ ުގޅިެގން  މީަގއި ެއްއވެސް ހުރަހެއް ނެތް. ދެން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ  

ފްލޯރ  ކަމަކީ  ކޮށްދެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކައްޗަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  އެދިވަޑަިއެގންފައިާވއިރު،  ކަންތައްތަކަށް 

ޕްރައިޒްއެއް ާގއިމުކުރުން. ެއީއ މަސް ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަުގ އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑަައޅާނަމޭ. ދެން، އެހެންނޫނީ  
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ބޮޑަ ވަރަށް  އަުގ  މި  ކުންފުނިތަކުން  ތަފާތު  ކުންފުނިތަކުން،  މަސްެވރިކަމެއް.  އޮންނަ  ދޫކޮށްލެވިފައި  މާކެޓަށް  ށް 

ކޮން  ދާނީ  އިޚްތިޔާރުތަކެއް  އޮވޭ  ދިއުުމަގއި  ވިއްކަން  މަސް  ވެސް  ބަޔަކު  ކޮންމެ  އެހެންވީމަ،  ކަނޑައަޅުްއވަނީ. 

 ؟ލައްވަން ބޭނުންފުޅުތޯކުންފުންޏަކަށް ކަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޒިޔާދު އެްއޗެއް އެޑްކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

ޒިޔާދު   އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓަރ އާދަމް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެްގރިކަލްޗަރެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި މިނިސްޓަރ ފާހަަގކުރަްއަވއިފި ރޯޔަލްޓީއެއް ނުނަާގ ކަމަށް. ދެން، ރޯޔަލްޓީ އަޅުަގނޑުމެން އުވާލިތާ އަޅުަގނޑަށް  

ާގނޫނުެގ   ހޯދުުމެގ ކަންތަކުަގއި  އަުގ  ހަމަ  މިހާރު ރޯޔަލްޓީއެްއ ނުނަާގތާ. ދެން،  އަހަރުވެދާނެހެން  ހައެްއކަ  ހީވަނީ 

ތެރެއިން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އިސްކަމެއްދީެގން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ   ދަށުން ހިމެނިފައިހުރި ކަންތައްތަކުެގ

ބޮޑު   އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ޕެޓިޝަން  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެކަުމަގިއ  މަސަްއކަތް.  ކުރާ  ކަނޑައަޅަން  ޕްރައިޒެްއ  ފްލޯރ 

އެބަ މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅުަގނޑުެމން  ޔޫނިއަންއާެއއްކޮށް  މަސްވެރިންެގ  ޕްރައިޒެްއ  ކަންނެލީެގ  ފްލޯރ  ކުރަން. 

ކަނޑައެޅުުމަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ އެްއ ކަމަކީ އުޅަނދުފަހަރުެގ ޚަރަދުތަްއ ބެލުން. ދެން، ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މަސް  

ބަލަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ޚަރަދެްއ  ހުރި  ެގންދިއުމުަގއި  ހަމައަށް  ެއކްސްޕޯޓާ  ޚަރަދުތައް  ކުންފުނިތަކުެގ  ަގންނަ 

ޕާޓީއަށް ވެސް ެގއްލުން ނުވާފަދަ ޮގތަކަށް ދެ ދޭތެރެ މެދެއްެގ އަެގއް ައޅުަގނޑުމެން ކަނޑައަޅަން  އެހެންވީމަ، ދެ  

ވަރަށް   ފަރާތުން  ޚަރަދުތަްއ ނެުގުމަގިއ ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ ޔޫނިއަންެގ  ޖެހޭނީ. ދެން، އުޅަނދުފަހަރުެގ 

ޙަޤީޤަތުަގ އެބަދޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހީތެރިކަމެއް  ޕެޓިޝަން  ބޮޑު  މި  ހަމަ  ވެސް  ފެށުނީ  މަސައްކަތެއް  މި  ިއ 

އުޅަނދުފަހަރުެގ   ވެސް  އަތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާތަކަށްފަހު.  ކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުެމން  ދުވަހު  ހުށަހެޅި 

މިދަނީ. ޚަރަދުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަޕްޑޭޓު ކުރުމުެގ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން  

މައިަގނޑު  ދެން،  ހުރި.  ަވުގތަށް  މި  ައއްޑޫަގއި  އެބައެޅޭ.  ތިނެއްޗެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  މަސްފެކްޓްރީތައް  ޭގދޮށު 

ަގންނަ  ބާނާ މަސް  ދޮށީެގ މަސްވެރިކަމުަގއި  ޭގދޮށު މަސްފެކްޓްރީތަކަކީ  ހަމަ  ޓާެގޓުކުރެވެނީ  މި  މިހާރު  ޮގތެްއަގިއ 

ޮގތަށް ޑިވެލޮޕްވެެގ ައޅަން،  ފެކްޓްރީތަކެއް  ފެކްޓްރީއެއް ލެވެލްަގއި  ޭގދޮށު މަސް  ންދާނީ. އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން 

ސްޓޭންޑަޑްތަކެްއ   ބަިއވަރު  ވަރަށް  އެކްސްޕޯޓުކުރުމަކީ.  ޔޫރަޕަށް  މަސްަގނެެގން  ސްކޭލެްއަގިއ  އާދަިއެގ  ތަންކޮޅެއް 

ކު އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކެްއެގ  ހުންނަ  ޮގތެއް  ހަމަ ހަރުކަށި  ބޮޑަށް  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ރަނީ. 
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ބިދޭސީން  މިދަނީ.  ފޯކަސް  އޭެގ  މަހަށް  ބާނާ  މަސްވެރިކަމުަގއި  ދޮށީެގ  ދެން،  ޕްރޮޑަކްޝަނާިއ،  ލޯކަލް 

ބިދޭސީން  އެއްކޮށް  ޑިވެލޮޕްަމންޓާ  އިކޮނޮމިކް  މަސައްކަތްކުރަން  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން،  ޙަރަކާތްތެރިވުމާ 

އެކަމަށް މަސްވެރިކަމުަގއި   ދެން،  ެވއްދުމަށް.  ތެރެއަށް  އޮނިަގނޑުެގ  ާގނޫނީ  ޙަރަކާތްތެރިވުން  ޙަރަކާތްތެރިވާ  އެ 

މަޝްވަރާތަކެއް ފެށިފައި ހުރީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސްވެރިންނާ ވެސް އެ މަޝްވަރާ ހިންގައި،  

ޚިޔާލަކީ އޮތް  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  ދޯނި  މަސްވެރިންެގ  މަސްވެރިކަުމަގއި  ކުރާ  މި  މިހާރަށް   ،

ނުލިބޭ  ދިވެހިން  އެކަމަށް  ކަމަށް.  އެބައޮތް  ބޭނުން  ބިދޭސީންއެއްެގ  ހެދުމަށް  ފޮޅާ  ސާފުކޮށް  އަދި  ބެލެހެއްޓުމަށާއި 

ވޭފަދަ ކަމަށް. ދޯނީަގއި ކައްކާ މީހެްއ ޮގތަށް، މިކަހަލަ ބަެއއް މަސައްކަތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ހުއްދައެއް ދެ 

ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ މަޝްވަރާކޮށް، ކޮންމެ ދޯންޏަކަށް ވެސް ކޯޓާއެްއެގ ތެރެއިން އެ  

ހޯދޭނެ ޮގތް އެބަ ހަދައިދެން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޤްޞަދަކީ ާގނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އިނޭގތޯ ހުއްދަެއއް  

 ން. އެ މަޤްޞަދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ނެތި މިއުޅޭ ބިދޭސީން މަދުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއަށް.

 

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ސާފުކޮށްލަންވެެގން.  ވަޒީރު،  ކަމެއް  ދެތިން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މާކެޓެްއ   ވާދަވެރި  ލިބޭނެ  އަސްލު  އަެގއް  ހަމަ  އެއްޗަކީ  ކިޔާ  މި  އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން،  ޮގތުަގއި، 

ޙަރަކާތްތަކަކީ  އުފެއްދިެގންނޭ ހިންޭގ  އުފެއްދުމަށް  މާކެޓެއް  ވާދަވެރި  މި  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  މިހާރު  ދެން،   .

އެނޭގ  ؟ ކޮބައިތޯއޭ އެބަ  ހަމަ  ފާހަަގކުރެވޭ  އެބަ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން، 

ބޮ ެވސް  ކަންނެއްޔަށްވުރެ  ބޮޑު  ޚާއްސަކޮށް  ރާއްޖޭެގ  އެތެރޭެގ  އަސްލުަގއި  ރާއްޖޭެގ  މަހުަގއި  ކަޅުބިލަ  ހަމަ  ޑަށް 

އެްއ   މައިަގނޑު  އެބަވޭ  އެ  ބޭރުކުރަން.  އެބަޖެހޭ  ޮގތަށް  ަގންނަ  މަސް  ހަމަ  ސަބަބުން  ދަށްވުމުެގ  ސްޓޯރޭޖު 

ވެސް.   ސަބަބަކަށް  އެއް  ނުލިބޭ  އަެގއް  ރަނަގޅު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މާކެޓުތަކުަގއި  ބޭރުެގ  އަސްލުަގއި  ސަބަބަކަށް 

ވީމާ، ރާއްޖޭެގ އެތެރޭެގ މަހުެގ ސްޓޯރޭޖު އިތުރުކުރަން މި ވަުގތު ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމާއި، އަދި ތި ބޭފުޅުންެގ  އެހެން

އަޅުަގނޑު   އޭެގއިތުރަށް  ހަމަ  ދެން،  ބޭނުންވޭ.  ޮގތެއް ސާފުކޮށްލަން  އޮތް  ޕްލޭނެއް  އެކަމުަގިއ  ޮގތާ  ވިސްނުންހުރި 

ެގ މަސްވެރިކަމާ ުގޅޭ ިގނަ ކަންކަން މި ހިންަގނީ މިފްކޯއިން. މިފްކޯއަކީ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ވަުގތު ރާއްޖޭ 

ކުރުމާިއ   ޕްރޮސެސް  ފޮނުވުމާއި،  ފަހަރު  ބޯޓު  މަސްަގންނަން  މަސްަގތުމާއި،  ކުންފުންޏެއް.  ވިޔަފާރި  ހަމަ 
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ޚިދުމަތް ނުލިބުނީމަ  ސްޓޯރޭޖުކުރުމާ މި ކަންކަން މި ކުރަނީ މިފްކޯއިން. އެހެންނަމަވެސް، މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ  

އެކަމުެގ ބްލޭމް މި އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ނޫނީ ވުޒާރާއަށް. ދެން، ތި ބޭފުޅުންނަށް އެއްވެސް ވަރެްއެގ ދަތިކަމެއް  

އަސްލު   ސަބަބުން  ހަރަކާތްތަކުެގ  ހިންޭގ  މި  މިހާރު  މެދުވެރިކޮށް  މިފްކޯ  ކުންފުންޏެއް  ިވޔަފާރި  ދިމާވޭތޯއޭ  އެބަ 

ސިނާޢަތު ކޮބައިތޯއޭ  މަސްވެރިކަމުެގ  ދަތިތަކަކީ  ޮގންޖެހުންތަކަކީ،  ހުރި  އޭަގއި  ިމ  ؟ ތަރައްޤީކުރަްއވަން.  ދެން، 

މިނިސްޓްރީެގ ސިޓީަގއި ވެސް އެބައޮތް ފާހަަގކޮށްފައި، މި މާލޭެގ ބަނދަރުަގއި މަސްވެރިންނަށް ޖާގައިެގ ދަތިކަން 

އެ ކުރަމުންެގންދާކަން.  ބޭފުޅުން  ތި  ކަންތައްތަކެއް  ކޮން  ހަމަ ޙައްލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ހެންނަމަވެސް، 

ތި  ހަމަ  ޚާއްސަކޮށް  ދެން،  މަންޒަރެއް.  ހިންދަމާލެވޭނެ  ފަޅުތެރެއިން  މާލޭ  މަސްވެރިންނަށް  ނުފެނޭ  އަދިވެސް 

ފާހަަގކުރަްއވާހެން އެތާނަގއި އެބަތިބި ހަމަ ފެކްޓްރީހެން ހުރި ބޭނުންނުކުރާ ދޯނިފަހަރު. އެ އެްއޗެތި ނެުގމާިއ، ިމ 

ކީްއވެބާކަން މިުއޅެނީ  ނުކުރެވިެގން  މިހާރު  ޙައްލު  އަސްލުަގިއ  ތި ؟ ކަން  ޮގންޖެހުންތަކަކީ  ހުރި  ޭއަގއި  ކޮބައިބާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ބޭފުޅުންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މަިއކް. 

 

 ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ފިޝަރީޒް، އޮފް މިނިސްޓަރ

؟ ވާދަވެރި ބާޒާރަކަށް ދާން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ މީެގ ތެރެއަށް ނުވަންނަން ވެސް ދެއްތޯ

މެދުަގއި ވާދަެވރިކަން އޮެވެގން ވެސް ވާދަވެރިކަން އަންނާނީ ވެސް ކުންފުނިތަކުެގ  މިހާރު  . އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ަވކި ކުންފުންޏަކަށް، އަނެްއ    ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދިފައޭ ވަނީ.  ެއީއ ބައެްއ މީހުން ޚިޔާރުކުރޭ 

ތަފާތު.   ވެސް  ުގޅުމުެގ  އޮންނަ  ބޭފުޅުންނާ  އެއިން  އަނެްއކާ  ތަފާތު،  ވެސް  އަުގެގ  އެއީ  ދޭން.  ކުންފުންޏަކަށް 

، އަޅުަގނޑުމެން މި ބާޒާރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް ޮގތަކަށް ރެިގއުލޭޓު ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތެްއ  އެހެންވީމާ

ދެން  ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދެން،  ޓަކައި.  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ވިޔަފާރިައކަށް  މިނިަވން  ވެސް  އެއީ  ނުކުރަން. 

ށްިގނަ ދުވަސް ވެފައިހުރި މައްސަލަތަކެއް. ހަމަ ތިބޭފުޅުންނާ ވެސް މިދައްކުވަނީ ކަޅުބިލަމަހުެގ ވާހަކަ. މިއީ ހަމަ ވަރަ

ތި   އެންމެފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ދެން،  ެއކީަގއި.  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކުރެވޭ  މަސަްއކަތް  ކައިރިން  ވަރަށް 

 މަސަްއކަތް ކުރަމުން  ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަޑައިެގންފައި އޮންނަނީ ހުޅުވާލެވިފައި ޮއތް ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި

މިދަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމއަންނަ ހަފުތާެގ ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކަނޅުބިލަ  އުސޫލުން  ވަންނަން  ަގންނަން  މަސް  މަސްވެރިކަމުަގއި  ފަރާތްތަކަށް  ިއތުރު  ކުރެވޭނެހެން،  އިޢުލާނު  މި 



 2020 ޖުލައި 13           ވަނަ ބައްދަލުވުން   11ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

8 

 

މަސްވެރިކަުމަގ އިތުރަށް  މަހުެގ  އޭެގ  ދެން  ޙައްލުވެެގންދާނެ.  އެކަން  އޭރަށް ވެސް  ުއސޫލުތައް.  ހަރަކާތްތެރިެވވޭ  ިއ 

ކުރަން.   މަސަްއކަތް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އިތުރު  ފެސިލިޓީ  ސްޓޯރޭޖު  އަޅުަގނޑުމެން 

އޮންނާނެ އެނިގފައި  ތިބޭފުޅުންނަށް  ތެރޭަގއި  ހަފުތާ  މިދިޔަ  އެހީަގިއ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަންޑުެގ  ސަޢުދީ 

ވެސް   ތެރެއިން  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  ދެން،  ހަމަޖެހިެގންދިޔަކަން.  ކަންތައްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އޭެގ   އަދި  އަޕްްގރޭޑުވާނެ.  ކޭނަރީ  ފެލިވަރުެގ  ައންނާނެ.  މަސަްއކަތްތަކެއް  އަޕްްގރޭޑިންެގ  މިފްކޯެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ކާރުެގ އެްގޒިމް ބޭންކުެގ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ތެރެއިން ވެސް، އަޅުަގނޑަށް، ޒިޔާދު އިތުރު ތަފުސީލު  އިތުރަށް އިންޑިޔާ ސަރު

މި   އެހެންވީމަ،  ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން.  ކުރިއަށް ދާން   2ތި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަުމެގ  ޕްރޮޖެކްޓާ އެކީަގއި 

އްކަތްތައް ކުރެިވެގންދާނެ. ދެން، ޙަޤީޤަތުަގއި ައއިސްެގ  އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަ

ވާހަކަ ެވސް ދެކެޭވ. އެކަަމކު މިއީ ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. ވަކި ދިވެހި ސަރުކާރަކުން ވެސް  

ޔަފާރިތަކަށް ތަފާތު ނޫން. އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވެސް މި ިވޔަފާރި ތެރޭަގއި ުއޅުއްވޭނެ. މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ވި

ފުރުޞަތުތައް ހުޅުިވެގން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރަކު ެވސް ހުރަހެއް އޮތް ވިޔަފާރިެއްއ ނޫން އައިސްެގ ވިޔަފާރި،  

ެވސް   ކަންތަކަކީ  ހުރި  ިމޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ވިޔަފާރިއަކީ.  ވިްއކުމުެގ  ތެޔޮ  ބަނދަރުތަކަށް  މަސްވެރިކަުމެގ  ތެލުެގ، 

ނު ސަރުކާރުން  ހުރި  ހަމަ  ފުރުޞަތުތަކެއް  ހަމަ  ވެސް  ވިޔަފާރިއަށް  އަމިއްލަ  ނޫނީ  ފަރުދުން،  އަމިއްލަ  ކޮށް 

ހަމަ  ޭއެގއިން  ވަންޏާ  ކަަމށް  ހިނާގ  ޕްލާންޓު  ައއިސް  ލިބި،  ައއިސް  ރަނަގޅަށް  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކެއް. 

ެގ ތަފާތު ޑިވެލޮޕްމެންޓުތަކަކީ، އެީއ  ފައިދާވާކަން އެބަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ، ދެން މިފްކޯ

ދެން،  ؟ ދައުލަތުެގ ކުންފުންޏެއް، ސަރުކާރުެގ ކުންފުންޏަކަށްވާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް އިންޖެކްޓު ކުރާނެ ދެއްތޯ

 އެ ކުންފުނި އެންމެ ރަނަގޅަށް ހިންުގން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އަދި އެއީ އެހެން ވާހަކަެއއް ކަންނޭނެގ އެންމެ ޚަރަދު

އެސް.އޯ.އީތައް   ނޫން  ކަމެއް  އޮންނަ  މެންޑޭޓުަގއި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ދިއުމަކީ.  ވެެގން  ކުންފުނި  މި  ޮގތަކަށް  ކުޑަ 

ުގޅުންހުރި ކުންފުންޏަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް   މެނޭޖުކުރުމަކީ. ދެން، އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން، މަސްވެރިންނާ 

ދޭނެ. ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން ވެސް ދައްކާނެ. އެއީ އެސް.ޓީ.އޯ    ފާޑުކިޔާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އިރުޝާދު ެވސް

އެހެންވީާމ،   އިނޭގނެ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ކުންފުންޏެއްކަން  ސަބްސިޑިއަރީ  އޮތް  ދަށުަގއި 

އެބޭފު ކަންތައްތަްއ  ބުނާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  އޮންނަނީކީ.  ނޫން  ދަށަކު  ކުރައްވާ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ޅުން 

ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަދުެގ ޓޮޕިކަކީ ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ ޕެޓިޝަނާ ުގޅިެގން ހުރި ކަންތައްތައްވީަމ  

އެއާ ދިމާލަށް ކަންނޭނެގ ދާންވީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ޒިޔާދަށް އިތުރު ތަފުސީލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އަންނަ  

 އަންނަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ތިބޭފުޅުންނަށް ތަފުސީލު އަރުވަން. އޭރަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން
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އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކިހާވަރެއްެގ ޑިވެލޮޕްމެންޓުތަކެްއކަން މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށްބައިވަރު މަސަްއކަތްތަކެްއ  

ށްިގނައިން އެބަ މަތިކުރަްއވާ މަސްޢޫލިްއޔަތު އަދާނުކުރާ  ވާހަކަ.  އަޅުަގނޑުމެން އެބަކުރަން. ދެން، އަޅުަގނޑާ ވަރަ

ރާވަިއެގން   ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ައޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަންކެރެއޭ  ކެރިެގން  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާނީ،  ައޅުަގނޑު  އެކަމަކު 

ނޭ. އެހެންވީމަ، ވީހާވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓް ލިޔެެގނޭ މި ފައިސާ ހޯދަނީ. މިއީ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކުންނެއް ނޫ

ބޮޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކަިއ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް ކުރަމުންނޭ މިދަނީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ޒިޔާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

މެރިން   ފިޝަރީޒް،  އޮފް  ޒިޔާދު މިނިސްޓްރީ  އާދަމް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެްގރިކަލްޗަރެގ  އެންޑް  ރިސޯސަސް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ތެރެއިން  މަސައްކަތުެގ  ކުރާ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ފެސިލިޓީތައް  މިފްކޯެގ ސްޓޯރޭޖު  އާދެ! 

  2000ވަރަށްބޮޑު އަދަދެއް އެބަލިބޭ. ޭއެގއިން ކޫއްޑޫަގއި އިތުރު  ފަންޑު ޔަޤީންވެފައި އޮތީ ސަޢުދީ ފަންޑުެގ ތެރެއިން  

އުތުރަށް   ފެލިވަރަށް،  ދެން،  ވިސްނުމަކީ.  ެއއީ  ގާއިމުކުރުން  ސްޓޯރޭޖެްއ  ކޯލްޑް  ކޯލްޑް    4000ޓަނުެގ  ޓަނުެގ 

ރު ކުރެވުނީމަ ސްޓޯރޭޖު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ކުރަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަނީ ެއވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތު

މަސްވެރިކަން އެންމެފަހި ދުވަސްވަރު ވެސް ބޯޓަށް އަޅާފަިއ މަސްތައް އެހުރި ޮގތަށް ބޭރުކޮށްނުލާ މަޑުމަޑުން ވެލިުއ 

ވެސް   ފެލިވަރުަގއި  ެވސް،  ކޫއްޑޫަގއި  މިއާެއއްކޮށް  ހަަމ  ކަމަށް.  ކުރެވޭނެ  ިއތުރު  ކަންތައްތައް  އެޑުކުރުުމެގ 

 އިތުރު ކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، ކޫއްޑުަގއި ދެކުނުަގއި ޕަަވރ ޕްލާންޓެއް ނަމަވެސް ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީ ވެސް އެބަ

ކުރެވެމުންދާ   އެ  ކުރެވޭނެ.  ރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮސެސް  އޭރަށް  ކުރެވިފަ.  އެބައޮތް  ޕްލޭން  އެްއޗެްއ  ެއކަހަލަ  ކޮންމެވެސް 

ކު ސްޓޯރ  ަގނެ  މަސް  ދުވަސްވަރު  ރަނަގޅު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރަށް ވަރަކަށް  މިފްކޯެގ  ރެވެންޏާމު 

 ވަރަށްިގނަ މައްސަލަތަކަށް ލުިއ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ކެލާ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުއަށް. އިބްރާހީމް 

 ޝަރީފް.

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުެގ   ޓީމް.  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  އެބައޮތް.    4ޝުކުރިއްޔާ    1ސުވާލެއް 

ކުރެވެ ޒޯނުަގއި  އިކޮނޮމިކް  ެއކްސްކްލޫސިވް  ޚާއްސަކޮށް  މަސްކަނޑުތަކުަގއި،  ރާއްޖޭެގ  ބޭރުެގ  ސުވާލަކީ،  މުންދާ، 

ހުއްދަ ނުނަާގ ކުރެވުމުންދާ މަސްވެރިކަން ނުވަތަ ަވަގށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ކޮން  

އެއީ ެއއް ސުވާލު. އަނެއް ސުވާލަކީ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓު އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަނާ ؟ މަސައްކަތެއްތޯ

ބޭ ުގޅިެގން  ދެން،  ތިބޭފުޅުން  ވިދާޅުވޭ.  ސިޓީަގއި  ތިބޭފުޅުންެގ  ކުރަްއވާކަން  މަސައްކަތް  ޕްރޮމޯޓުކުރަން  މި  ރުަގއި 

މި  ބައިވެރިޭވ.  ތިބޭފުޅުން  އެކްސްޕޯތަކުަގއި  ފިޝަރީޒް  މި  ބޭރުެގ  ޮގތުަގއި  ލިބިފައިވާ  ޚަބަރު  އަޅުަގނޑަށް 

ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ތިބޭފުޅުން  ދެން  އިތުރަށް  ބޭރުގެ ބައިވެރިވުމުެގ  ތަމްސީލުކުރާ  ރާއްޖޭަގިއ   

އެމްބަސީތަކާއި ކޮންސިއުލަރތައް މެދުވެރިކޮށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝްތިހާރު ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ  

ނުވަތަ ތިބޭފުޅުން ؟ މަބޮޑެތި އަެގއް ނުޮގސް. އެހެންވީމާ، މިޮގތުން ތިބޭފުޅުން އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަުމންދޭތޯ

މަސް އިނީ ައޅުަގނޑުމެން  ކަަމކީ  އަނެއް  ދެން،  ކުރަން.  ތަޢާރަފު  ކުރެވެނީ  ކަމެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ޝިއޭޓުކޮށްެގން 

ފައިދާއަށްވުރެ   ލިބޭ  ރާްއޖެއަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތަރައްޤީކޮށް  މިފްކޯ  އަދި  ހަދައި  ސްޓޯރޭޖު 

ފައިދާއަށްވު ލިބޭ  ކުންފުންޏަށް  ވާހަކަައކީ  މަސްވެރިންެގ  ބޮޑަށް،  ޙިމާޔަތްކޮށް،  މަސްލަޙަތު  މަސްވެރިންެގ  ބޮޑަށް  ރެ 

ެވސް   އުފެދުނީއްސުރެ  މިފްކޯ  މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ފައިދާ،  އެއީ  ކުރުމަށް.  އާލާ  ދިރުަވއި    1މަސްވެރިކަން 

ޮގ ފެންނަ  ރިޕޯޓްތަްއ  ައޅުަގނޑަށް  ހިނާގފަެއއް  މިފްކޯ  ޮގތަކަށެއް  ފައިދާާވ  ތުން. އެހެންވީމާ،  އަހަރަކު ވެސް ނެތް 

މަސްވެރިކަމާބެހޭ   ނުވަތަ  ސްޓޯރޭޖެްއ  މަސްވެރިކަމުެގ  ތިބޭފުޅުން  އުތުރުަގއި  ޮއތްއިރު  މިޮގތަށް  މިކަން  އެޮގތުން 

؟ ނުވަތަ ކީއްެވެގންތޯއޭ ނުކުރައްވަނީ؟ ޕްރޮސެސިންގ ނުވަތަ ސްޓޯރޭޖު ފެސިލިޓީސްއެއް ހެދުމުެގ ޚިޔާލު ކުރައްވަންތޯ

ދެކުނުެގ   ރާއްޖޭެގ  ނުވަތަ    2އެއީ  ފެސިލިޓީސް  ސްޓޯރޭޖު  އެބަހުރި  މެދުރާއްޖެތެރޭަގއި  ސަރަޙައްދެއްަގއާިއ، 

ވަނަ ސުވާލަކީ، ތިބޭފުޅުން ޖަވާބުަގއި ވިދާޅުވަމުން   4ވަނަ ސުވާލު.    3ޕްރޮސެސިންގ ފެސިލިޓީސް އެބަހުރި. އެއީ  

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ނަންބަރު    15،  14ދޭ  ާގނޫނު  ދަށުން    15،  14މަސްވެރިކަުމެގ  ބާރު ެގ  ހެދުމުެގ  ގަވާއިދު 

އެ   ނަމަވެސް،  ލިބިފައިފަިއީވ  މިނިސްޓްރީން   2މިނިސްޓްރީއަށް  ަގާވއިދެްއ  ޚާއްސަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މާއްދާއަށް 

ޖަސްޓިފިކޭޝަންައކީ ޭއެގ  ކޮބައިތޯ  ވެެގންތޯ.  ކިހިނެއް  އެއީ  ނުދެއޭ.  ނުދާ  ؟ ހަދަމުންނެއް  ހަދަމުން  ަގާވއިދު  ެއ 
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ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި  ؟ ން ލާޒިމުކޮށްފައިާވއިރު އެ ަގވާއިދު ނަހަދަނީ ކިހިނެއް ެވެގންތޯތިބޭފުޅުންނަށް ާގނޫނު؟ ޮގތަކީ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް، މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ރ ޒަހާ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް،  

ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ާގނޫނާިއ  ސަރަޙައްދުަގއި  އީ.އީ.ޒެޑް  ރާއްޖޭެގ  ސުވާލަކީ،  ކުރެއްވި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ 

މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއްހޭ. ދެން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގިއ  

ސަރަޙައްދެއް.   ވަރަށްބޮޑު  ސަރަޙައްދަކީ  ހެދުމުެގ.  މި  ސަވަރއިލެންސް  ނުހުރޭ  ކެޕޭސިޓީއެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ފަހަރަށް  ިގނަ  އަދި  ކޯސްޓްާގޑުން.  ވެސް  ކޮށްދެއްވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ސަރވައިލަންސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން، 

އަޅުަގ ހަމަ  ވެސް  ހަފުތާަގއި  ވޭތުވެދިޔަ  ހަމަ  ވެސް  މަސްދޯނިތައް  ރާއްޖޭެގ  ނޑުމެންެގ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ދެން،  ކޮށްދެްއވާ.  އެޓެންޑް  ެއކަމާ  ކޯސްޓްާގޑުން  ކުރީމަ  ރިޕޯޓު  ފެނިެގން  ސަރަޙައްދުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރަޙައްދުތައް  އުޅޭ  އުޅަނދުތައް  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސްވެރިކަުމަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަޅު  އެކަމަކު  އެނޭގނެ.  ބޭރުެގ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ދެން  ހަރަކާތްތެރިވާޮގތަކުން،  އުޅަނދތައް  އެ  ަގނޑުމެންނަށް 

މަސަްއކަތް  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އެނޭގނެ.  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ހިސާބުތައް  އުޅޭ  އައިސް  އުޅަނދުތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ  ކުރަމުން މިދަނީ ބޭރު އެހެން ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ނޫންޮގތަކަށް  

ފަރާތްތަކާއެކީ   އެކަހަލަ  ެގންުގޅުްއވާ.  އެބަ  ފަރާތްތަކުން  ބަެއއް  ޑޭޓާ  އޭ.ައއި.އެސް  ބައެއް  މަޢުލޫމާތު، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރެިވެގން މިކަުމެގ އަލިމަެގއް ފެނޭތޯ. ދެން، މަސްވެރިކަމުެގ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ޓަކަިއ  

ށް އިތުރު ކުންފުންޏެއް ނޯވޭ. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީ އޮތީ. އެކަމަކު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ަވކިން ވަކި އަޅުަގނޑުމެންނަކަ

ޚާއްސަ ކުރެވިފަިއ މި އޮންނަނީ ޓުއަރިޒަްމެގ ދާއިރާއަށް. ވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން މިހާރު އެބަ ބަދަލުވޭ.  

މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތް ކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަސަްއކަތްތަކެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  މާކެޓިންގ  އެބަ  ޓަކައި  ރިއެރުވުމަށް 

ެއކީަގއި   މިނިސްޓްރީއާ  އިކޮނޮމިކް  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމަ،  ދެން  ކުރަންޖެހޭ. 

އަހަރަކު   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ.  ެގންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ފަހަރު    2އަޅުަގނޑުމެން 

އެކްސްޕޯަގިއ ބަިއވެރިވަނީ. ެއއީ ދުނިޔޭެގ އެކި ފަރާތްތަކުން މި ވިޔަފާރީަގިއ ުއޅުްއވާ ފަރާތްތަކުން ވަޑަިއަގންނަާވ   
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ލިޒްބަން އެކްސްޕޯއަކާއި، ބޮސްޓަނާއި ބްރަސަލްސް ފެއަރއަށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މިައހަރު ކަންދިމާކުރި ޮގތަކުން  

ވެސް  2މި   ެއއްޮގތަކަށް  މި    ފެއަރ  އެހެންވީަމ،  އެކަަމކު   2ނުހިނާގނެ.  ދެން،  ނުވާނެ.  ހަރަކާތެްއ  ތާކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ނޫނަސް އަޅުަގނޑުމެން  މިވަުގތު ވެސް ހަމަ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއާ އެކީަގއި ެއކި ޤައުމުތަކުެގ  

އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ  ކުރަމުން  މަސަްއކަތް  ައޅުަގނޑުމެން  އެމްބަސީސްތަކާއެކީ  އަެގްއ  އެހެރަ  ރަނަގޅު  މަހަށް  ެގ 

ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އިނިގރޭސިވިލާތުެގ ވެސް  

ޕާލަމެންޓު މެންބަރުންނާ އެކީަގއި އިނިގރޭސިވިލާތުަގއި އެ ހުންނަ ހައިކޮމިޝަނަރ، ޑޮކްޓަރ ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް 

ެއީއ  އިސްނަންަގވަިއެގ ކޮށްދެއްވާ.  މަސައްކަތް  އެބަ  ޓަކައި  ހޯދައިދިނުމަށް  ހަމައަުގ  މަހަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ން 

ޓެކްސޭޝަނެއްަގއި. އެކަމަކު ޔޫރަޕްެގ އިއްތިހާދުން އިނިގރޭސިވިލާތް ަވކިިވ    20އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޮތީ %

ަގބޫ ހަމަ  އޮތް  ވެސް  ޤަުއމުތަކަށް  ކުދި  އަދި  އަޅުަގނޑުމެންކަހަލަ  ބަޑަިއެގންފަެއއް  އެކަަމކު  ނުކުރައްވާތީ.  ލުފުޅު 

% ލިބުނީ  ޓެކްސެމްޕްޝަނުން  ދެްއވި  އެ  އެންމެފަހުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  2އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވީމާ،   .

ތެރޭަގއި  ހަފްތާ  މިދިޔަ  ކުރައްަވިއެގން  މަސައްކަތް  ޓީމާއެކީ  ހައިކޮމިޝަނުެގ  އެތާނެގ  ޓީމާއި،  މިނިސްޓްރީެގ 

މެންޓުަގއި ވެސް އެވާހަކަ ދެކެވުނު. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ުއއްމީދަކީ ިމޮގތަށް ހަމަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ެއކީަގއި  ޕާލަ

ވެސް އެންޭގޖުެވެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަހަށް އަުގ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުން. ދެން، އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  

ކީަގއި ވެސް ހަމަ ބްރަސަލްސްަގއި އެ ހުންނަ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެމްބަސީން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންެގ ހުށަހެޅުންތަކާ އެ

ތިއްބެިވ   އިއްތިހާދުަގއި  ޔޫރަޕިއަން  އެކި  ުގޅޭޮގތުން،  މިކަމާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްދެއްވާ  މަސައްކަތް  އެބަ  ވެސް 

އްޖެއަށް މިއަށްވުރެ ފަހި ފުރުޞަތެއް އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާ

ވެސް   މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  ކުރަމުން  ވަކާލާތު  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ހޯދައިދޭންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑު   ޖަވާބުދެއްވަން  ޒިޔާދު  ވާހަކަ  ސްޓޯރޭޖުެގ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކުރަން.  މަސައްކަތް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ވަނަ ސުވާލަށް ވެސް ޒިޔާދު ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ޝުކުރިއްޔާ.   4ނަން. ދެން،  ފުރުޞަތު އަރުވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޒިޔާދު ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

ޒިޔާދު  އާދަމް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެްގރިކަލްޗަރެގ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވު
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އިން ަވކި ޚާއްސަ    15،  14ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    22އާދެ! އަޅުަގނޑަށްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް މި އޮތީ ާގނޫނުެގ  

ކީްއވެތޯ.   ނަހަދަނީ  ދިރާސާކޮށް    14ަގާވއިދެއް  ބާޒާރުތައް  މަސްވެރިކަމުެގ  ދުނިޔޭެގ  އޮތީ،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހޯދައިދިނުމަށް އުސޫ  ައުގ  ކުރުން. މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ރަނަގޅު  އެކަމަށް މަސައްކަތް  ލުތައް ކަނޑައަޅައި ދެން 

ަގއި މިއޮތީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާނާ މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ދުނިޔޭެގ ބާޒާރުަގއި އިޝްތިހާރު ކުރުން. ދެން،   15

ކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ަގވާއިދު ނަހަދަނީ ނޫނީ ނަހަދަން ނިންމާފައި އޮތީ، އެ މަސައް  2އަޅުަގނޑުމެން އެ  

މަސައްކަތްތަްއ   ކުރުމުެގ  އިޝްތިހާރު  ނުވާތީވެ.  ބޭނުން  ގަވާއިދެއް  ކޮންމެހެން  މިވަުގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ހަމަ ސިޔާސަތު ތަކުެގ ތެރެއިން ތަންފީޛު ކުރެވެމުން އެދަނީ. އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީ، އަދި ޭއެގ  

 ބޯޑުެގ ތެރެއިން. ދެން ާމކެޓު ދިރާސާ ކުރުމާއި، ެއ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިތުރަށް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން

ބެލުމާއި،   ައުގތައް  އެއީ  މަސައްކަތެްއ  ކުރަމުންދާ  ގަވާއިދުން  ހަމަ  ޑިވިޝަނުން  ސްޓެޓިސްޓިކް  ތެރޭަގިއ، 

ންދާ ބަދަލުތައް. އެހެންވީމަ، ެއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަހަށް ބޭރު މާކެޓުތަކުަގއި ލިބެމުންދާ އަާގއި، ދެން ެއއަށް އަންނަމު

ވިސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށް ޭއެގ ބޭނުން ނެތީމަ މިވަުގތު ވަކި ަގާވިއދެއް ހަދަމުންނެއް ނުދަން. 

  ދެން، އުތުރުަގއި ޚާއްސަކޮށް ސްޓޯރޭޖެއް ނެތީ ކީއްވެތޯ. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަޅުބިލަަމހުެގ، ދޮށީ މަސްވެރިކަމުގެ 

ޕާޓީއަކާ އެއްކޮށް ސޮއިކުރި ދިވެހި ސަރުކާރުން އިނޭގތޯ. ދެހާހުެގ އަހަރުތަކުެގ ކުރީކޮޅުަގިއ    4ބާނާ މަސްަގތުމަށް  

އެ ކޮށްފައި އޮތް ެއްގރިމެންޓުތަކުެގ ދަށުން ށ.ކީކިމިނީަގއި އަދި ހުވަހަންދޫަގއި މަސް ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ.  

ހާތަނަށް އައިރު ެވސް އެ ވުޖޫދަކަށް ވެސް ައއިއްސައެއް ނުވޭ. ދެން، ކީކިމިނީ  ދެން، އެ ހުވަންހަންދޫ ފެކްޓަރީ މި

ފެންވަރުެގ   ރަނަގޅު  ހަމަ  ނުދޭ.  ަގންނަމުންނެއް  ަމސް  ތަނަކަށް  އެ  އެކަމަކު  އަޅާފަ.  ފެކްޓްރީއެއް  އެބަހުރި 

އެ   އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ގާއިމުކޮށްފައި  ކީކިމިނީަގއި  އޮ  2އިންވެސްޓްމެންޓެއް  ނެތުމުން، ތަން  ޕަރޭޝަނުަގއި 

އުތުރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މަސްަގތުމުަގއި ސްޓޯރޭޖު ވެސް، މަސް ަގންނާނެ ފެސިލިޓީއެއް ެވސް ނެތި އޮތީ. ދެން، އެ 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަހަރު މަތިން މި މަޖިލީހުަގއި އެކި 

ވާހަ ޕާޓީތަްއ  ޮގތްޮގތަށް  އާ  ހުޅުވާލަިއެގން  ސިނާޢަތު  މަސްވެރިކަމުެގ  ިވސްނުމަކީ  މައިަގނޑު  ހުރީ.  ކަދެކެވިފައި 

 ވައްދައިެގން، އެ ސަރަޙައްދުަގއި މަސް ަގންނާނެ ފެސިލިޓީތައް ާގއިމުކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާލާ ުގޅުންހުރި އިތުރު ކަމަކަށް ފުރުޞަތު.އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސު
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 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަވާލުވިފަހުން  ސަރުކާރާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެނިގލައްަވއިފި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖަވާބުން  ވަޒީރުެގ 

ްއކަތެްއ ނުކުރެވެޭއ. ހަމަ ކުރީަގއި ެވސް ކުރާ ޮގތަށް ކޯސްޓްާގޑާ ބޭރުެގ ކަނޑުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އިތުރު މަސަ

ކަމެއް.   ކުރާ  ހިތާމަ  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު  އެއީ  އެހެންީވމަ،  ކުރެވެމުންދަނީ.  ކަންތަްއތަކޭ  ކުރެވޭ  ހަވާލުކޮށްެގން 

ފިޝަރީ ވަކިކަމެއް  ހަދާފައި،  ާގނޫނެއް  މިތަނުން  ައޅުަގނޑުމެން  ސުވާލަކީ  އަނެއް  މިނިސްޓަރަށް ދެން،  ޒް 

ައޅުަގނޑު  ެއއީ  ދޫކޮށްލުން  ނުކޮށް  އެކަމެްއ  މަތިކުރީމާ  ާގނޫނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން  ެއކަމެއް  ލާޒިމުކޮށްފައި، 

ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ާގނޫނު  

ބޭނުމެ ތިބުމުެގ  ހިތާމައާެއކު ހަދަން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނެގ.  ނެތް  އަޅުަގނޑަކަށް  ެވސް  އް 

ަގާވއިދެްއ   ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައި ހުރީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ާގނޫނެއް ހަދާ  ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް 

ނެހެދު ަގާވއިދެްއ  ނެހެދުން،،  ާގނޫނެއް  ކިޔާފައި  ނުފެނެއޭ  ވެސް  ހަދަން  އެއްޮގތަކަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ން 

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ެއވާހަކަ  އެހެންވީމަ،  ަގބޫލުނުކުރަން.  އެކަމެްއ  ނުވަތަ  ނޫން  އިސްތިސްނާެއްއ  ަގބޫލުކުރާނެ 

 ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޒިޔާދަށް އަދި ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

އޮފް   ޒިޔާދު މިނިސްޓްރީ  އާދަމް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އެްގރިކަލްޗަރެގ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް، 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަނަ ާމއްދާއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިނިސްޓްރީއަށް ަގާވއިދު ހެދުމުެގ    22އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަދިނުމުެގ ޮގތުން، މި  

ަގާވއިދެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަކަށް އިޚުތިޔާރާއި ބާރު ދީފައި އޮތް މާއްދާއެއް. އޭގަ  އި އެ ހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލުން 

ލާޒިމުކޮށްފައި ނޫން އެާމއްދާ އޮތީކީެއއް. ަގވާއިދު ހެދުމުެގ ބާރު ލިބޭ އެކިެއކި ކަންކަން ހިމެނިފައި އޮތީ. ދެން، އޭެގ  

އަ  ބަދަލުވެެގންދާޮގތަކުން  ކަެމްއ  މުސްތަޤުބަލުަގއި  ކަންކަމަކީ  ބައެްއ  ަގާވއިދެްއ  ތެރެއިން  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ހަދަންޖެހިދާނެ ކަމަށް، އެ ިވސްނުމުަގއި ޭއަގއި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންކަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ސަލީމް، ފުރުޞަތު.

 

 ރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަ

ލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢުފޮނުއްވާފައި ހުރި ޖަވާބުތަކުން ވަރަށްިގނަ މަ  އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަޒީރު

މިހާ   ޝުކުރުދަންނަވަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަޒީރަށް  އެހެންީވމާ،  އޮޅުންފިލައިފި.  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ލިބި، 

ލުކޮށް މި އިޝޫތަކަށް އެޑްރެސްކޮށްދެވީތީ. ދެން މި ޕެޓިޝަން ރިޕޯޓެއް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ތަފުސީ

ހުށަހަޅާއިރުަގއި ތަންކޮޅެއް ސްޕެސިފިކް ބައެއް ކަންކަން އަދި އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން. އެްއކަމަކީ  

 އޮތީ މި މަހުެގ ނިޔަލަށް ފްލޯ ޕްރައިސް ކަނޑަެއޅުމުެގ ަގާވއިދެްއ  ފުރަތަމަ ނަންބަރުަގއި މި ދެްއވި ޖަވާބުަގއި މި

އެ މަސް ނިމިފައި އިންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ.  ގެޒެޓް ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ދެން ތާރީޚުތަކަށް ބަލާލީމަ 

ދެން އަނެްއ  ؟ ޖެތޯ ގެޒެޓަށްއެ ފްލޯ ޕްރައިޒްެގ ަގވާއިދު ފޮނުިވއް؟ ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރުެގ ސްޓޭޓަސްއަކީ ކޮބައިތޯ

ިގނައިން  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  އިނޭގތޯ.  އިޝޫ  ކޭޝްފްލޯ  މިފްކޯެގ  ފާހަަގކުރަްއވާ  ނުކުތާަގއި  ފަސްވަނަ  ސުވާލަކީ 

ެއ   ކަެމއް.  އޮތް  ުގޅިފައި  ާގތުން  ވަރަށް  ހަމަ  މަސްވެރިންނަށް  ެއކަމަކު  ިމއީ.  ވާހަކައެއް  އިވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދެން މިކަމަށް  ؟ ބުން، ލާރި ނުލިބުން. އެ އިޝޫ ވަރަށް ބޮޑު. ކޭޝް ފްލޯ ކިހިނެއްތޯ މި ވަނީމީހުންނަށް ލާރި ލި

ދެކެވަޑަިއަގންވަންތޯ ވަޒީރު  ކަމަށް  ލިބޭނެ  ކުރިަމެގްއަގއި  ކައިރި  މައްސަލަ  ؟ ޙައްލެއް  އަސްލު  މީެގ  ދެން 

ސާ ޖަވާބުދޭއިރުަގއި  ތެރެއިން  ޕެޓިޝަނުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  މަސްވެރިންނަށް  ކަމަށް  ފުކޮށްދޭންޖެހޭނެ 

ޑިުއޓީ  ތަކެތިން  އެތެރެކުރެވޭ  ބަނުމާއި  ޮއޑިދޯނިފަހަރު  މަސްވެރިކަމުެގ  ސުވާލަކީ  އަނެއް  ދެން  ދެކެނީ. 

ހުށަހަޅުްއވާ،   އިޞްލާޙެއް  ާގނޫނަށް  އިމްޕޯޓް  ެއކްސްޕޯޓް  ދެން  ކުރަްއވާކަން.  މަސައްކަތްތަކެއް  މަޢާފުކޮށްދެއްވުމަށް 

ވާފައި ވަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކަވަމުން މި ދަނީ ވަރަށް ބައިވަރު ޓެކްސްތަކަށް ބަދަލު  އަނބުރާ ެގންދަ

ެގނައުުމެގ ވާހަކަ. ދެން މި ފަހަރުެގ މި ޕެކޭޖުެގ ތެރޭަގިއ މި ބައި ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މި ބެލެވެނީ މި 

ޔާ ދެން ެއ ސުވާލު ދޫކޮށްލައްވާނީ. ދެން މި ފަހަރު ހިމެނޭ ކަމަށް  އެހެން ވެއްޖިއް؟ ޖަވާބަށް ބަލާއިރުަގއި. އެހެންތޯ

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ތަންކޮޅު  އެ  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  އޮތީ.  މި  މީަގއި  ކަމަށް  ެގންދެވި  އަނބުރާ  އެ  ވަންޏާ 

ވަނަ    8ކީ ފަހު،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޕޯޓުަގއި ެވސް ރަނަގޅުކޮށް، ފާހަަގކުރަންވާނެހެން ދެއްތޯ. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަ

ނުކުތާ މި ސިޓީަގއި މި ބަޔާންކުރައްވާ ަމއްސަލަ. މިހާރު މަސް ަގންނަން އައު ކުންފުނިތައް ވަންނާކަށް ެއްއވެސް  

ަގވާއިދަކާިއ   ވެސް  އޭަގއި  ދެން  ޖަވާބުން.  އޮތް  ދެއްވާފައި  މި  ދޭހަވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ނެތް  ހުރަހެއް 

ވާހަކަތަކެއް ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިފައި އޮތީ. ދެން މިހާރު ރެޖިސްޓްރީ  އުސޫލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ކަހަލަ 
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ހުޅުވާލެްއވީތޯ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ؟ ކުރުން  ކޮބައިތޯ  ވެއްޖިއްޔާ  ބޭނުން  ަގންނަން  މަސް  ަގންނަން،  ހަމަ  މިހާރު 

 ެއއީ ައޅުަގނޑުެގ ސުވާލުތަކަކީ. ؟ އުސޫލަކީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! މިނިސްޓަރ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މި ސިޓީ ފޮނުވީ މިދިޔަ މަހު. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އިޢުލާނެއް ނުކުރެވޭ.  

އަޅު މިހާރު  ެގޒެޓްކުރުމަށްފަހު އެކަމަކު  ގަވާއިދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގެޒެޓް  މި  ފުރަތަމައިނުން  އެއްކަލަ  ަގނޑުމެން 

މަޝްވަރާކޮށް   ާއއި  އޭ.ޖީ  އިނޭގތޯ.  ދަނީ  މި  ފޯތް  އެންޑް  ބެކް  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކުރެވޭނީ.  އިޢުލާނު 

ައއިސް އަނެއްކާ  ކުރެއްީވމަ  ކޮމެންޓް  އޭ.ޖީން  އެްއޗެތި  ފޮނުވި  ކޮމެންޓްސްއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން   

އިންކޯޕަރޭޓް ކޮށްފައި އަދި ހަމައެއާެއކީ އެހެން ުވޒާރާތަކާިއ ވެސް ވާހަކައްކަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި ވާހަކަދައްކާ، ެއ  

  އެްއޗެހި ނިމުމަކާއި ހިސާބަށް ޮގސް، އަޅުަގނޑު ޒިޔާދަށް ެއ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެން 

މި ވަުގތު މި އުޅެނީ ބިލުތަކުެގ ވާހަކަ، މި ގެޒެޓް ކުރާ ހިސާބަށް ދާން. ދެން ކޭޝްފްލޯެގ ދަތިކަމަކީ މިހާރު މި  

ދެންނެވި ކަޅުބިލަމަހުެގ މަސްެވރިކަމުަގއި ކޭޝްފްލޯެގ ތާށި ާވހަކަ އިނޭގތޯ މި ދަްއކަނީ. ެއހެންވީމާ، މި ކުންފުނިން 

ވަންޏާ ހަމަ ކަންނެލި މީހުންނަށް ވެސް ވަުގތުން ފައިސާދޭންޖެހޭނެ. އޭރަށް   އަނެއްކާވެސް މިކަމަށް ވަދެއްޖެ ކަމަށް

ވެސް އަނެއްކާ އިތުރު ބުރަެއްއ މި އަންނަނީ. ހަމައެއާއެކީަގިއ ކަނޑުއޮތްިގރީެގ ފަޅުެގ ދަތިކަމަކީ މި ވަުގތު އެތަނަށް 

ވަދެަވޑައަގންނަ ެވއްޖިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  ެގންުގޅުްއވާ  އޮޑިއެއް  ެއ  ހަމަ އެއްވެސް  އެތާނެގ  ނުވާނެ  ބޭނުންފުޅެއް  ާވކަށް 

ބޮޑު   ެއއީވެސް  ެއހެންވީމާ،  ހެދި.  ެގއްލުމާއި  ލިބޭނެ  އުޅަނދަށް  އެއީ  ޮގތުން. އެހެންވިމާ،  ޙާލަތު އޮތް  ބަނދަރުެގ 

އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަލަށް އެތަނެްއ ރަނަގޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެތާނެގ  

؟  އެބަ ހުރި އިޝޫޒް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަށް ފާހަަގކުރެްއވީ ޑިއުޓީތޯވެސް

މީހަކު   މަސްވެރިކަމަށް  ކަންނެލީެގ  އިނޭގތޯ.  ނޯންނާނެ  ހުރަހެްއ  ެއްއވެސް  މަސްވެރިކަމުެގ  ކަންނެލީެގ  މިހާރުވެސް 

އީ ައޅުަގނޑުެމނަށް ލާ ހުއްދައާއި އެކީަގއި ެއކަން ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  ވަދެ، ިވޔަފާރިެއއް ފަށާކަށް. އެހެންވީމާ، އެ 

ހުރަހެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަން. ވަރަށް މިނިވަން ިވޔަފާރިއަކަށް ހުޅުވިފައި އޮތް މަސްވެރިކަމެްއ  
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ވެ އިންެވސްޓް  އެކަމުަގއި  ައއިސް  ވެސް  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  އެއީ.  އޮތް  ޮގތަށް  ކުރެއްޭވ  ސް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ޒިޔާދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޒިޔާދު. 

 

ޒިޔާދުއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ އާދަމް  ޖެނަރަލް  ޑިރެކްޓަރ   ެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދުނު ެގޒެޓަށް މި ފޮނުވާލީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ، ފްލޯ ޕްރައިޒްެގ ބައިަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހެނ

ދެން ދަތިތައް ދިމާވެއްޖެ މި ކޮވިޑާއި ހެދި އަިއ ބަންދުަގިއ ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިންެގ ޔޫނިއަންާއއި އެްއކޮށް 

އުޅެ ދަތިކޮށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ކަންތަކުަގއި  އެއްކުރުމުެގ  މައުލޫމާތު  ދަތުރުކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނީ 

ހަަމ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުރިއަށްދޭ.  އެބަ  އަދިވެސް  މަސަްއކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  އެްއކޮށް.  އުނދަޫގތަކާއި 

މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭަގއި ވެސް ވާހަކަދެކެވުނު. މައުލުމާތު ެއްއކުރާ ކަމަށް ދެންނެވި. އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަވާލުކޮށްދޭނެ  

ދެންނެވި. ފެށޭނީ.   ކަމަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަލްކިއުލޭޝަން  ޕްރައިޒް  ފްލޯ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެްއކޮށް  އެާއއި 

ައޅުަގނޑުމެން   ޮގތުން  އޮތް  ަގާވއިދުަގއި  އިޢުލާނު   3އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުން  އަެގއް  ޕްރައިޒް  ފްލޯ  ތެރޭަގއި  މަސް 

 ނޑުމެން ބަލަނީ.ކުރެވެންދެން ެގޒެޓްވުާމއި ެއްއކޮށް އެ އިފެކްޓިްވވާނެ ކަމަށް އަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މައުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  

ކުރީކޮޅުަގިއ   އަހަރުެގ  މި  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ަމއްސަލަތައް  މީހުންެގ  ބޭރު  ކުރުަވއިފި  ކުރިމަތި  މިނިސްޓަރާއި 

ކިޔާލަ މި  އަޅުަގނޑު  ޙާދިސާ  އެއް  މަސްވެރިކަމަށް  ދިމާވި  ކަންނެލީެގ  ބޮޑު  ދިޔަ  ފުރައިެގން  ރާއްޖެއިން  ދިނީ. 

ފުރައިެގންދިޔަ ދޯންޏެްއ އިންޑިާއެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުަގއި ާގތްަގނޑަކަށް ފޯޅަވެހީެގ އެކޮޅުަގިއ ޮއްއވާ، އިންޑިއާ  

ތިބީ   ދޯނީަގއި  ެގންދިޔަ.  ދޯނި  ދަށަށް  ބެލުުމެގ  ބަންާގޅިން    16ޅިން.  ބަންާގ  16ދިވެހިންނާިއ    3ސަރުކާރުެގ 

މިނިސްޓްރީއާއި  ފޮރިން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުޅަނދެއް.  ކުރަމުންެގންދިޔަ  މަސްވެރިކަން  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާއި 

އެތެރެާވ   އެހެން  ޮގތެއްަގއި  ޢާއްމު  ބޭފުޅުން  އެ  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  ވާހަކަތަކުެގ  ދެކެވުނު  ސަރުކާރާއި  އިންޑިއާ 
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ން ފޮނުވާލަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި އުޅަނދުފަހަރުެގ ތިބޭ މީހު

ޕޮލިހުންގެ  ފޮނުވާލާފަ.  މިކޮޅަށް  އަނބުރާ  ދޯނި  އެ  ތެރެއިން  ުގޅުެމއްެގ  ާގތް  އޮތް  އިންޑިާއާއއި  ސަރުކާރާއި 

ން ނިމިފަ. އެހެންވިމާ، ެއއީ ބޭރު މީހުންެގ އިންވެސްޓިޭގޝަނަށް ފަހުަގއި އެ ދޯނި ޖޫރިކަމާ ކުރެވި މިހާރު ވަނީ އެކަ

ކަންތައްތައް ހުރި ހިސާބު. ައލުަގނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް މި ެގނައީ. އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ ިގނަ  

ެގ  މަސްއޮޑި ފަހަރުަގއި ހަމަ ދެތިން ހަތަރު ބޭރު މީހަކު ެގންުގޅޭ ތަން. ދިވެހިންނަށް އަބަދުެވސް މި ދައްކަނީ ަވޒީފާ

ބަެއްއ   ކުރެއްވި  ެމންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓްރީއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ.  ެގއްލިެގންދާ  ފުރުޞަތުތައް 

ސުވާލުތަކުަގއި އެބަ ހުރި ބޭރު މީހުންެގ ކަންތައްތަކަށް ޙަްއލެއް ެގނައުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މަސްވެރި އޮޑިފަހަރުަގިއ  

ދިއު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ  މީހުން  އޮތްތޯބޭރު  އެބަ  ސިޔާސަތެއް  އެްއވެސް  ެގންުގޅުްއވާ  މިނިސްޓްރީން  ؟ މަށް 

ހަމަ   މިނިސްޓްރީއާއި  ހަމަ  ސުވާލު  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ނުލިބޭތީ  ޖަވާބު  ސުވާލުެގ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ތަޞައްވުރަކީ ެގންުގޅުްއވާ  މިނިސްޓްރީން  ކޮބައިތޯ  މައްސަލައަށް  މީހުންެގ  ބޭރު  ަގނޑުމެން  އަޅު ؟ ކުރިމަތިކޮށްލީ. 

 މިހާރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަްއވާ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު

ެގ ޮގތުން އެްއވެސް  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތަށް، ައޅުަގނޑުމެން ތަފާތު މަސްވެރިކަމަށް މި އުސޫލެއް

މަސްވެރިކަމެްއަގއި ބިދޭސީންނަކަށް ބައިވެރިެއއްނުެވވޭނެ. ދެން އެކަމަކު ުއޅަނދު ެގންުގޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ެއއްކަލަ  

މަސްވެރި އުޅަނދު ބަނދަރުަގއި އޮންނައިރު އެ ބެލެހެއްޓުަމށް ޓަކައި، ވަރަށް ބޮޑު ައުގބޮޑެތި މުދާ މިއީ. އެހެންވީމާ،  

ބެލެ ބޭތިއްވުމަށް. އެޮގތަށް  ބިދޭސީން  ޭއަގިއ  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  ވަރަށް  ޓަކައި  ހެއްޓުމަށް 

ބެލެހެއްޓުމަށް  ުއޅަނދެއްަގއި  ތެރެއިން  ަގާވއިދުތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރާނީ  ހުއްދަ  އަލުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް. ނޫނީ ކައްކާ މީހެްއެގ  ޓަކައި ޮވޗަރުންެގ ރޯލެއް އަދާކުރާ މީހެއް ނޫނީ ފޮޅާ ސާފު 

ޮގތުަގއި. ދޮށިއަޅަން ނޫނީ އެހެން މަސްވެރިކަމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާކަށް އެ ހުއްދަެއއް ނޯންނާނެ. ދެން މީެގ އިތުރުން 

ހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެން ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވިއިރު މާލެ މާރުކޭޓުަގއި ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުަގއި ބިދޭސީން އުޅޭ ވާ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ބެލުމުެގ ދަށަކު ނޫން މަސް މާރުކޭޓުތައް އޮންނަނީކީ. ސިޓީ ކައުންސިލުެގ ބެއްލެވުުމެގ ދަށުަގއި.  

އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ދެން  ދަންނަވާފައިވާނީ.  ތަކުރާރުކޮށް  ފަހަރަކު  ކިތަންމެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ރޯދަމަ  މި  މިހާރަކު ހީވަނީ  ބަދަލުވެއްޖެ.  ވެސް  އުސޫލުތައް  ވިއްކުުމެގ  މަސް  މަސްވެރިކަން،  އެތާނެގ  ހާއެކީަގއި 



 2020 ޖުލައި 13           ވަނަ ބައްދަލުވުން   11ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

19 

 

އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މަސް މާރުކޭޓަކުންނެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ބިދޭސީން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެހެނެއް. ދެން އަދި 

 އެއް ސުވާލު ކުރެއްވި ދެއްތޯ.  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ؟ެގންުގޅުްއވާ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ ބޭރު މީހުންެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު

ެއކަމަކު ވަކި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ވެއްޖިްއޔާ   އެހެން މި ދެންނެވީ މަސްވެރިކަމަކުެއއް ހަރަކާތްތެރިއެއްނުެވވޭނެއޭ. 

މަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީއާެއކީ މަޝްވަރާކޮށްެގން ކަންތައްތައް ނިންމާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު  އެކަ

 އަދި ޒިޔާދު ލަްއވާ އިތުރު ވާހަކަެއއް ދައްކާލަން ބޭނުންވޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޒިޔާދު ކުރިއަށް ެގންދަާވ.

 

ޒިޔާދުއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ އާދަމް  ޖެނަރަލް  ޑިރެކްޓަރ   ެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި ބިދޭސީންެގ ކަންތަކުަގއި ޙަޤީޤަތަކީ އެ ބިދޭސީންެގ ަމްއސަލައަކީ ހަމަެއކަނި މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި އޮތް  

މައްސަލަެއއް ނޫން. ވަކި ސިނާޢަތެއް ނެތް ދަނޑުވެރިކަން، ޓުއަރިޒަމް ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ވެސް ިމކަން ވަރަށް  

ން ރާާވ، ބަލަހައްޓާ ހިންާގ ވުޒާރާއެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޮޑުކޮށް އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން މަސްވެރިކަ

ަގާވއިދާިއ   ަމސްވެރިކަުމެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޚިލާފަށް  ަގވާިއދާއި  އުނދަުގލަކީ  އެއް  ކޮންސަރންއަކީ  ެއއް  ބޮޑު  އެންމެ 

ެއޅޭ، އައި.ޔޫ.ޔޫ ނަން އިނޭގތޯ.    ވެސް ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވީމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިކަމުަގއި އެބަ

ވިއްކުމަށް   މަސް  މާކެޓްތަކަށް  ބޭރުެގ  އެޅުމަކީ  ނަން  އެ  ރެިގއުލޭޓެޑް،  ައން  ރިޕޯޓެޑް  އަން  އިލީަގލް 

ޮގތުން   ާގނޫނު އޮތް  ކުރީެގ  ހަމަ ދެން  ޙައްލުކުރުމަށް  ެއކަން  ހުރަހެއް. އެހެންވީމާ،  ބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅޭ 

އުނ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތް.  އެބަ  ފުރުޞަތު  އެ  ާގނޫނުަގއި  މިހާރުެގ  އޮތީ.  ކަމަކަށްވެފައި  ދަޫގ 

ަގާވއިދުތަކުަގިއ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ހިމަނަން ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަންޏާ ައޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން 
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މާ   ތަންކޮޅެްއ  ެއއީ  ފާހަަގކުރެވުނީ  މަޝްވަރާތަކުން  އެކަމަކުވެސް،  ކުރެވުނު  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ފަސޭހަ  ދައްކަން 

ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށި ޮގތަކަށް އެއާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ ބިދޭސީންެގ މަްއސަލަ ޙަްއލުކުރުމަކީ. އެހެންވީާމ، ެއ  

އަޅުަގ ވެސް  ަގާވއިދު  އެ  ދެން  ހިމަނާފަ.  ގަވާއިދުތަކުަގއި  ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިޔުމަށް  ނޑުމެން  ދިމާލަށް 

ަގވާއިދެއް މިއަދުެގ ވަުގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ގެޒެޓަށް ފޮނުަވއިފިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު   ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ 

ޤަބޫލު ކުރަނީ އޭތި ގެޒެޓުަގިއ ނިމުމާއި އެއްކޮށް އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ނެރޭ ރޭންޖަރުންނާއި އެްއކޮށް، ތަންކޮޅެްއ  

ރޭން ސަރަޙައްދުތަކުެގ  ބަޖެޓު އެކި  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  މަޤުޞަދަކީ.  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ގާއިމުކުރުން  ޖަރުން 

މަދު    20ކުރީ   އެހެންނަމަވެސް،  ކަންނޭނެގ.  އާދޭ  ދައްޗެއް  ޭއަގއި  އެބަ  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާއި  އެކަަމކު  މީހުންނަށް. 

ބަިއތިއްބަިއެގން ނަމަ ަގންނަ މައިަގނޑު ބަނދަރުތަކުަގއި  ެއ  މީސްކޮޅެްއ މަސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ  ވެސް 

މަސްވެރި   ބަސް  އެ  ހަރުކަށި  ދެން  ކުރުން.  ޑީލް  ޮގތެްއަގއި  ހަރުކަށި  ތަންކޮޅެްއ  ކަންތައްތަކަށް  މުހިންމު  ކަހަލަ 

ބިދޭސީންެގ ކަންތަކުަގިއ   މާފަސޭހައެއް ނޫން. އެކަމަކު  ބޭނުން ކުރާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  އުޅަނދުފަހަރާ 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެހެން ހެދޭނެހެނެއް. ދެން ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޮގތުން މިނިސްޓަރު އެބަ  އަޅުަގ

ސަރަހައްދުެގ   ކަނޑުެގ  ވެސް  ާގނޫނުން  މަސްވެރިކަމުެގ  ދަންނަވާދޭށޭ.  ވާހަކަ  އެ  އޅުަގނޑު  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ 

ކޯސްާގޑަށް މަތިކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުން އެ ޒިންާމ    ސަރވޭލެންސްެގ މަސައްކަތަކީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި

މަސައްކަތުަގިއ   ކުރާ  އެ  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އެއީ.  މެންޑޭޓު  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ނަންގަވަނީ. 

ހުރި އެބަ  އެކްސްޕަރޓީޒް  ކަހަލަ  މި  ކުރުމުަގއި  ޓްރެކް  އުޅަނދުފަހަރު  މިނިސްޓްރީަގއި  ބޭރުެގ  އެހީތެރިވެދިނުން.   .

އުޅަނދުފަހަރު ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ޓްރެކް ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ވަޞީލަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭރުެގ މި ކަހަލަ  

އެޖެންސީތަކާއި ުގޅިެގން އެބަ ހިންަގން. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ މައުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުމާއި އެއްކޮށް  

ކޯސްޓްާގޑާ އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް  ހިއްސާކުރަމުންދަން.  ަގވާއިދުން  އަބަދުވެސް  ހަމަ   

އެހެންނަމަވެސް،   ދެން  ބަލާދެްއވާށޭ.  ިގނަކަން،  އުޅަނދުފަހަރު  ތަންކޮޅެއް  ސަރަޙަްއދެއްަގއި  ިމވެނި  ފާހަަގކުރެވޭ 

ލަންކާެގ   ވަންނަ  މި  މިހާރު  ޚާއްޞަކޮށް  އުޅަނދުފަހަރަކީ  ިގނަ  ވަންނަ  ކަހަލަ  މިހެން  އެއްވެސް  އުޅަނދުފަހަރު 

ޓްރެކިންގއެއް ޭއ.ައއި.ެއސް ެއއް އެ ކަހަލަ އިކުއިޕްމަންޓެްއ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. ދެން އަނެއްކޮޅުން އެ އުޅަނދުފަހަރު 

އިންޖީނު  އަންނާނެ  ލިޔުމެއް  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ލަންކާއިން  އެނުގާމއެްއކޮށް  ވަންނަކަން  ސަރަޙައްދަށް  ރާއްޖެ 

ރާ  އޮތީ.  ހަލާކުވެެގން  އެކަެމއް  ޮގތަކަށް  އުނދަޫގ  ވަރަށް  ދެން  ކަހަލަ  މި  ވަދެިވއްޖޭ.  އެއްޗެއް  ސަރަޙަްއދަށް  އްޖެ 

ތަންކޮޅެްއ   ބޮޑު ިވސްނުމަކީ  ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ  ާގނޫނާިއ  މިހާރު އައު  މީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ޮގތަ  ކަހަލަ  އެޅޭ  ފިޔަވަޅު  މުއްދަތެއްަގއި  ކުރު  އެމްޕޯޒް އަވަސްކޮށް،  ޖޫރިމަނާ  ޮގތުަގއި  ފިޔަވަޅެއްެގ  އިދާރީ  ކަށް 
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ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހެދުން. ކުރީަގއި އޮތް ޮގތުން ވެއްޖިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ކޯޓު މަރުޙަލާއަކަށް ވަންނަން. ދެން 

  14ދަތެއްެގ ތެރޭަގއި  ކޮންމެވެސް ލޫޕްހޯލެއް ހޯދައިެގން އޭެގން އެ މީހުން ނެއްޓޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހަމަ ކުރު މުއް

ދުަވސް ތެރޭަގިއ ޖޫރިމަނާއެއް އެޕްލައިކޮށް، ެއ އެްއޗަށް އެންފޯސްކުރުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ.    15ދުވަސް،  

ދެން ހަމަ މި މައުޟޫޢުަގިއ ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ލަންކާ ުއޅަނދުފަހަރު މި އުޅެނީ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ލަންކާއަށް  

ޓީެއއް ފޮނުވަން ޑްރާފްޓު ކުރެވިފައި އޮތީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އިތުރުކަށް މިކަން  ވެސް ހަރުކަށިކޮށް ސި

ބަލާ.  އަބަދުވެސް  ުގޅުމަށް  އޮތް  ޤައުމުތަކުެގ  ދޭދޭ  ހަމަ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމުަގއި  ހިނާގ  މިހެން 

އެކަ ޮގތުން  އޮތް  މިހާރު  ާގނޫނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ކަމަށް  އެކަމަކު  ކުރަންޖެހޭނެ  ޑީލް  ހަރުކަށިކޮށް  މަށް 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ށް ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

އިނޭގ   ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މިނިސްޓަރ.  އިއްޒަތްތެރި  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ތި  އިނޭގ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  މަސްވެރިކަމަކީ  ދައްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކައެއް  ހުރި  ޮގންޖެހުން  ވަރަށް 

ވަ އަިއ  މިނިސްޓްރީެގ  ކުރަމުން  ަމސްވެރިން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޒަމާނުއްސުރެ  ވެސް.  ހުންނާނެކަން  ޮގންޖެހުން  ރަށް 

ފުދޭވަރަކަށް   ޒާތުަގއި  މީހުންެގ  އެ  މަސްވެރިން  ކުރިއަރަިއެގން  މިހާ  އަސްލު  މިއަދު  ނަތީޖާ  މަސައްކަތެްއެގ 

ަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ޮގތުަގއި މި މައްސަލަ  ކުރިއަރަިއެގން ޮގްއސައި އެ ަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، ީމަގިއ އަސްލު ައޅު

ބޮޑަށް ދިމާވެެގން މި އުޅެނީ މަސްވެރިން ކުރިއަރާފަިއ، ކުރިއަރަިއެގންދާ ވަރަށް އެހެން ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މިނިސްޓަރު   އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ  ދެން  އުޅެނީ.  މި  ދިމާެވެގން  މައްސަލަ  ކަންނޭނެގ  ނުކުރެވުން  އެޖެސްޓު  ހީވަނީ 

ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ. މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ދެން 

ެއ   ހާލެްއަގއި  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ  ކިޔާނެ.  ވެސް  ފާޑު  އަޅުަގނޑުމެން  މީހުން  ތިބޭ  ބަލަން  އެކަން 

ރަނަގޅު ކުރަންެވެގން. އަޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުންނާއި ެއކުަގިއ   ފާޑުކިޔަނީކީއެއް އެ ޖެއްސުންކުރުމުެގ ނިޔަތުން ނޫން.

މި އުޅެނީ. އެހެންެވއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޝަކުވާތައް އާދޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ ފަރާތްތަކުެގ އެ  

ޅިެގން ވަރަށް ިގނަ ހުންނަ ކަންބޮޑުވުން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެ ފާޅުކުރަމުން މި ެގންދަނީ. ދެން މި ކޮިވޑާއި ުގ
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ޓުއަރިޒަމް   މިސާލަކަށް  ދެްއވާ.  އެބަ  ސަރުކާރުން  އިނޭގތޯ.  ދެްއވާ  އެބަ  ސަރުކާރުން  އަނެކެތި،  އެބަ  އެހީތައް 

ކަހަލަ.   ކޮންމެވެސް  އިނޭގތޯ  އިނާޔަތެއް  ދެއްވި  އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ދާއިރާެގ  ޓުއަރިޒަމްެގ  މިނިސްޓްރީ، 

ހުރިތޯ އެބަ  ވިސްނުން  އެކުލަވާލެވިފަިއ  މިނިސްޓްރީެގ  ދަފްތަރެއް  ހީވަނި  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  މަސްވެރިންނަށް.   

ކަންނޭނެގ ވާނީ މިނިސްޓްރީެގ މަސްވެރިންެގ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އިނާޔަތެްއ އެްއޗެއް ދެއްވަން. މިީއ  

ޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލައިެގ  ވަރަށް ިގނަ މަސްވެރިން ހަމަ އަޅުަގނޑާއި ވެސް ކުރި ސުވާލެއް އިނޭގތޯ. އެ ބޭފު

މިދިޔަ   ދިޔައީ  އެ  ދަތީަގއި  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ިގނަ،  ެއއީ  ލިބުން.  އިނާޔަތެްއ 

ތިބީ.   ތާށިެވެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މަސްވެރިން  ހަމަ  ެއއްޮގތަށް  ބޭފުޅުންނެކޭ  އެހެން  ހަމަ  ދުވަސްތަކުގައި. 

ށް އެބަ އޮތްތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުެމއް. ނޫނީ އެްއޗެްއ ދިނުން އިނޭގތޯ. ދެން ހަމަ ެއއާެއކުަގއި  އެހެންވީމާ، އެކަމަ

ައުގެގ   މަްއސަލައަކީ  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ިގނައިން  ައސްލު  މަްއސަލައަކީ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ައުގގެ  އަސްލު  ކަންނެލި  ބޮޑު  ކަންނެލި،  އިނޭގތޯ.  އެ  މައްސަލަ  ބޮޑަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މައްސަލައެއްހެން   

އިނޭގތޯ.   ފާހަަގކޮށްލީ  ޭއތި  އެހެންވީމާ،  ޮގތް.  އޮތް  ފާހަަގކުރެވިފަިއ  އަޅުަގނޑަށް  ެއީއ  ދެން  އާދެ!  ބޭފުޅުންެގ. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު

، މި ދިޔައީ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުތަކާ  ޝުކުރިއްޔާ. މަސްވެރިންނަށް ހަމަ މަސްވެރިކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

އެވަރަކަށް ސި  އެކަމަކު  ބޮޑުވެެގންނޭ.  އޮޑިދޯނިފަހަރު  ޙަޤީޤަތް.  އަދި  ެއއީ  ދެން  ނުދިޔައޭ.  ކުރިއަރައިެގން  ނާޢަތެއް 

ދެން ޙަޤީޤަތް ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ައއިސް މިއަދު މި ތިބީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ ބައްޓަން،  

މިކަންތައް ކު ހަލުވި ދުވެއްޔެްއަގއި  ބައްޓަންކުރެވިފައި ވަނީ  ާއއި އަދި މަސައްކަތްތައް  ރުމަށް ޓަކައި. ދެން ވުޒާރާ 

ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ެއކަން  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަިއން މިވެނި ކަމެއް އެބަ ކުރަމޭ ދެންނެވީމަ ތިބޭފުޅުންނަށް 

ސައުދީ  ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަހުއްސުރެ  މާޗް  އަހަރު  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ދެން  އަޑުއަހަން. 

އެްގ ކޮށްެގން.  ެއކީ  ެގނައުން. ސަރުކާރާއި  ތަރައްޤީ  ބޭނުންވާ  ސިނާޢަތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަށުން  ރީމަންޓެްއެގ 

އެހެންވީަމ،   މަސައްކަތްތައް.  އޭެގ  ފަށާނީ  ދެން  ކުރެވިއްޖެ.  އެްގރީމަންޓްަގއި ސޮއި  އެ  މިހާރު  އިރާދަފުޅުކުރެްއވީތީ 
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އެބަ ކުރަމޭ ދެންނެވީމަ ތިބޭފުޅުންނަށް   އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު މިހެން ދެނެވީަމ އުނދަޫގވާނެ.

ނަތީޖާ ފެންނަން ބޭނުންފުޅުވާނެ. އެ ތަންތަން ހެދެމުން ދާތަން ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ. އެކަމަކު މި ދަންނަވާހެން 

ބަ  އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓިެގން ތިބީމައެއް ނޫނޭ މަސައްކަތް ކުރިން ކުރިއަށް ނުޮގސްެގން މިުއޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ

މަސައްކަތްކުރަމޭ. ދެން ހަމަ ތިބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެންެގ  

މަސައްކަތްކުރަނީ   މި  ސިނާޢަތުަގއި  ހުރިހާ   36މަސްވެރިކަމުެގ  ހުރި  ސިނާޢަތުަގއި  މި  އެހެންވީަމ،  މުވަްއޒަފުން. 

މަ މިހާ  ޓަކަިއ  ކުރުމަށް  ވެސް  މަސައްކަތެއް  ެއއީ  އެހެންވީމަ،  އުޅެނީ.  މި  ނުކުމެ  ޮގވަިއެގން  މީސްކޮޅެއް  ދު 

އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކެްއ.  ޖެހޭ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވަން  ވެސް  ތިބޭފުޅުންނަށް  ވާހަކަދައްކަާވއިރު  ތިބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑު ކުރަނީ  ވެސް  މަސައްކަތް  ކަނދުފަތީެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އަޅަން.  ވެސް  ހަމަ  ކަނދުފަތި  އަދި  މެން. 

މިީއ   އެހެންވީމަ،  ތިބޭނެ.  މުަވއްޒަފުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  އެއަރޯޓުތަކުަގއި  އެކްސްޕޯޓްކުރަން  މަސް  އެާއއެކީ 

ޮގންޖެހުންތަކާއި އެކީަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަމޭ. ދެން ތިބޭފުޅުންނަށް މި  

ހީ އަޅުަގނޑަށް  ތަޞަްއވަރު  ސިނާޢަތް  ޙަޤީޤީ  ކަންތައްތަކުެގ  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފެށުނީމަ  މަސައްކަތް  މި  ވަނީ 

ވެސް   ޓަކައި  ބައްޓަންކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތައް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ދެން  ދާނެހެން.  ފެނިވަޑަިއަގންނަަވިއެގން 

އި ނިންމަނީ  މި  ސިޔާސަތުތައް  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  މަސައްކަތްކުރަން.  ކައުންސިލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮނޮމިކް 

އަދި   އެއާެއކީ  ދެން  މަސައްކަތްކުރަން.  ދަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކަރުދާސްތައް  އެ  އެހެންވީމަ،  ހުށަހެޅިެގން. 

ހުންނަ  ުގޅިެގން  ބިލާއި  މަސްވެރިކަމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ތިބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ފުޅުންނަށް އެއްކަލަ ކުޑަކޮށް ދަތިފުޅުވެދާނެ. އެއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ.  ަގާވއިދުތައް ހަދާއިރު ތިބޭ

މަސްވެރިކަމަކާ ުގޅޭޮގތަށް، އެ ބޭރުެގ   އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންެގ ބިލުތައް ަގވާއިދުތައް މި އަންނަން ޖެހެނީ ކޮންމެ 

ެގ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭންަގއި އަންނާނެ ޮގތަކާއި މި ހުރިހާ  މުޢާހަދާއެއްަގއި އޮތް ކަމަކާއި ުގޅޭޮގތަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރައްވަނީ.   ިމ  ަމސައްކަތް  މި  ބޭފުޅުން  ފަންނީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމަ،  ވިސްނައިެގން.  ވެސް  ކަމެއް 

ނުލިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ަވކީލު  ާގނޫނީ  މަސްވެރިކަމުެގ  މި  އިޢުލާންކޮށްލައިެގން  .  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ ހުރަސްތައް ހުރީ. އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނާއި އެކީ ހަމަ ދަންނަވާނީ 

ހިސާބަށް   އުއްމީދުތަކާއި  ތިބޭފުޅުންެގ  އެކަމަކު  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެކީަގއޭ  ދަތިތަކާއި  މި 

ތިބޭފު ހަމަ  ޓަކަިއ  ދިއުމަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ  ހުރި  މަތިކުރައްވާފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޅުން 

ަވކާލާތުކޮށްދެްއވަނީ   ތި  ތިބޭފުޅުން  ދެން  ދެމިތިބޭނަމޭ.  ެއކަމުަގއި  އިރާދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ  ކުރާނަމޭ.  އަޅުަގނޑުމެން 

މަންދޫބުން   ތިއްބަާވ  ަވޑަިއެގން  ފަރާތުން  ރަްއޔިތުންެގ  ބަެއްއެގ  ިގނަ  ެއކީަގިއ  ވަރަށް  ތިބޭފުޅުންނާއި  ވާތީ  ކަމަށް 
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ވެސް   ރަނަގޅެއް  ނުކުރެވޭނެ.  ވެސް  ިއސްލާޙެއް  ކަންތައްތަކެއް  މި  ނޫނީ  މަސައްކަތްކޮށްެގން  އަޅުަގނޑުމެން 

މި  ކޮށް  ކަންތައްތައް  ހުރިހާ  މި  އެކީ  ތިބޭފުޅުންނާއި  ުއއްމީދަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމަ،  ނުކުރެވޭނެ. 

މި   މި  ހުޅުވާލަންޖެހޭ،  ތިބޭފުޅުންނަށް  މިހާރު  ހީކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ފެނުން.  ރައްޔިތުންނަށް  ބަދަލު 

ޕެޓިޝަންަގއި ވެސް ހުރި ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެޓެންޑް ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އަދި ހަމަ 

ހުރިހާ ތިއްބެވި  ކުރައްވާފައި  ސޮއި  ޕެޓިޝަންެގ  މި  ކަންތައްތަްއ    އެާއއެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް 

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ުގޅިެގން  ޕެޓިޝަނާއި  ެއހެންވީމަ،  ވާނީ.  ޖަވާބުދީފައި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކަމަށް  ބަލާނެ 

ކަންތައް،   ހުރި  މީަގއި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ސޮިއކުރަްއވާފައި  މި  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  ބައްދަލުކުރިން. 

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންބޮޑުވު ވާނެ.  ދަންނަވާފަިއ  ވެސް  އަޅާނެކަން  ފިޔަަވޅު  އަޑުއަހާ  ައޅުަގނޑުެމން  ންތައް 

ރައްޔިތުންެގ ބައެްއ، ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީެއއް މަސްވެރިންނަކީ ވެސް. އެ މީހުންެގ ެވސް އަޑުއަހާ އެ މީހުން ވެސް  

އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ، މި ސަރުކާރު އައިފަހުން   ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުުމން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ. ދެން

ވެސް.   އެކީ  މަސްވެރިންނާ  ބޭްއވިއްޖެ  ބައްދަލުވުންތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ދުވަސް    2އަޅުަގނޑުމެން  މަސްވެރިންެގ 

ވެސް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަދި  ބޭއްިވއްޖެ.  ހޮޅުައށްޓެއް  ބޭއްވިއްޖެ.  ފޯރަމެއް  މަސްވެރިންެގ  އަތުެވއްޖެ. 

ރިކަމަށް ދެްއވާ ޚާއްސަ އަހައްމިްއޔަތު ހަމަ ފާހަަގކުރެވިެގންދާނެ. އެހެންވީމަ، މިފްކޯ ކުންފުނީެގ ޚަރަދުތަކާިއ  މަސްވެ

ހެދި ހުރިޮގތުން ކަންތައްތައް ނުވިކަމުަގއި ިވޔަސް ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ ުއއްމީދަކީ ިމފްކޯ އަކީ ވެސް ފައިދާާވ  

މަ، ސިނާޢަތަށް އެ ައންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް ިގނަވުުމެގ މަސަްއކަތް ިމ  ކުންފުންޏަކަށް ހަދައިދިނުން. އެހެންވީ

މި  މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ  ދަންނަވާނީ  ޮގތެްއަގއި  ޖުމުލަ  އެހެންވީމަ،  ކުރަނީ. 

ރަނަގ ހަމަ  ވެސް  ހަްއތަހާ  ސިޔާސަތުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލުކޮށް  އަދި  ސިޔާސަތުތައް  މަސްވެރިންނަށް  ައުގ  ޅު 

މަސްވެރި   ނޫން.  ވާހަކަެއއް  މަސްވެރިންެގ  ހަމައެކަނި  މަސްވެރިކަންކުރާ  ދެން  ހޯދައިދިނުމަށް.  މަންފާއެްއ  ރަނަގޅު 

ލިބިެގންދާ  ފުރުޞަތު  ތަރައްޤީައށް  އެ  ރަށްރަށުަގއި  ހަމަ  ައކީ  އާޢިލާ  ކޮންމެ  މަސްވެރިކަމުެގ  ކޮންމެ  އަކީ  އާޢިލާ 

އެއީ އާމްދަނީ ރަށުަގއި ތިބެެގން ލިބޭނެ ޮގތް ޮގތް ފަހިވެެގން ދިޔައީ މަސްެވރިކަމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ.    ކަންތައްތައް.

އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ތިބޭފުޅުން ވެސް ޒުވާނުން މި މަސްވެރިކަމަށް އިތުރަށް ވަންނަން 

ދާއިރާތަ ތަފާތު  ތިބޭފުޅުންެގ  ކަމެކޭ  ބާރުއަޅައިދެއްވުން.  ރަނަގޅު  ހަމަ  ިމއީ  ހަމަ  ވީމަ  ބޭފުޅުން  ތިްއބަވާ  ކުަގއި 

 މިކަމަށް ފަހިކޮށްދެވޭ ޮގތަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުން. ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙަސަންައށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުަވން. 

 

ފިޝަރީ ފޮރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  ރަޝީދު  މިނިސްޓަރ  ޙަސަން  ެއްގރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ޒް، 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މިނިސްޓަރު  ދެން،  ސުވާލުކުރެއްވީމަ.  ުގޅޭޮގތުން  ކޮވިޑާ  މި  އެޑްކޮށްލާނަމޭ  އެްއޗެއް  ހިތަށްއެރީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ކޯ އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ވާހަކަ  އެ  ކަންނެލީެގ  މި  ކުރައްަވިއފި  މެންޝަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ވިޑުަގއި 

ާއއި ުގޅިެގން.   މަސައްކަތްކުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އިންޑަސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާއި ބޮޑުކަންނެލީެގ ެއ ުއޅޭ ޔުނިޔަން 

އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންވީމަ، ދެބައި މީހުން ެގނެސްެގން މިނިސްޓްރީަގއި ވާހަކަދަްއކަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން އެ ހުރިހާ 

ޮގތަކަށް ކުރި ކަމެއް. އެހެންވީމަ، އޭރު ެއ  ކަމެއް ކުރީ. އެ އެބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަސްެވވޭ  ހެންވީމަ، ވަރަށް ހަމަ 

ހަމަ  ެގނެސްެގން  މީހުން  ދެބައި  ެއއްކޮށް  ހަމަ  ބައްޓަންކުރިއިރު  ހަމަ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ެއއްޗިއްސަށް  އަުގތަކާއި 

ންީވމަ، އޭރު އެ ކަނޑައެޅި ައުގތަކަކީ ވެސް ދެބައި މީހުން  މިނިސްޓްރީަގއި ވާހަކަދައްކައިެގންނޭ ކޯވިޑް ތެރޭަގ. އެހެ

ވާހަކަދެްއކިެގން އެބޭފުޅުންނަށް އެންމެ މިނިމަމް ކޮށް އެ ވަުގތު. އެއީ ދިމާވާ ޮގތަކީ ބޮޑު ކަންނެލީެގ އަުގ މައްޗަށް  

ެއތީެގ އެ ބުނާ  އެ  ބޭރުނުކުރެވެންޏާ އޭތީެގ  ބޭރުކުރެވިެގން. ފްރެޝްކޮށް  ފްރެޝްކޮށް  ައެގްއ    މި ދަނީ  ބޮޑު  ބުނާ 

ސަރުކާރުން  ކުރިހެން  މެންޝަން  ކުރިން  މިނިސްޓަރ  ދެން  ތެރޭަގއި  ކޯިވޑް  އެހެންވެެގން  ހުރަސްެއޅޭ.  ތަންކޮޅެއް 

އިތުރުކޮށްލަންވެެގން.   ހަމަ  އެކަން  އެހެންވީމަ،  ހުރީމަ.  ތާށިވެފައި  އިނޭގތޯ.  ކުރީ.  އެކަން  ދީެގން  ހަމަ  ލާރި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން ސުވާލަށް ހަމަ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

ވާހަކަެއްއ   އެހެން  އަދި  ދެއްކީ  މި  އަސްލު  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްލަން  އެއްޗެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

މިހާރު  އިނޭގތޯ.   ޢިނާޔަތެއް.  ނޫން،  ވާހަކައެްއ  ބަދަލެްއެގ  އަުގެގ  ެގނައި  އޭރު  ދެއްކީ  މި  ައޅުަގނޑު  މިހާރު 

ރުފިޔާ   5000ރުފިޔާ ވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާަގއި ުއޅުއްިވ ބޭފުޅުންނަށް ަވޒީފާއިން ވަކިކުރީމަ  5000ދެއްިވއެއްނޫންތޯ  
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ދުވަ އެ  ވެސް  މަސްވެރިންނަށް  އެޮގތަށް  ދެްއވީ.  ހަމަ  ކަންނޭނެގ  އެއީ  އެހެންވީމަ،  ދިޔައޭ.  ދަތިެވެގން  ސްވަރު 

 އޭެގތެރެއިން ޢިނާޔަތެްއެގ ވާހަކަ އެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މިނިސްޓަރ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ަވޙީދު 

ދާންޖެހޭތީ.  ައކަށް  މީޓިންގ  އެހެން  އަޅުަގނޑު  ޖެހޭ  ކުރުކޮށްލަން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު 

ދޮށީެގ ހަމަ  މީހުން  މަސްވެރިކަމުެގ  ދޮށީެގ  ނުހުއްޓޭ    އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެމިތިބި.  މަސްވެރިކަމުަގއި 

ފްރެޝްކޮށް  ކަމަކީ  ދިމާވި  މީހުންނަށް  ކަންނެލީެގ  ދެން  އިނޭގތޯ.  މަސްވެރިކަން.  ހަމައެކަނި  އޮތީ  ސިނާޢަތަކަށް 

 ޓަކަިއ  ބޭރުނުކުރެވޭތީ ެއއަށް ރަނަގޅު އަުގ ނުލިބުނީ. އެކަމަކު ެވސް އެބޭފުޅުންނަށް މަހަށް ފުރުވަން ބާރުއެޅުމަށް

އަޅުަގނޑުމެން ލޯނު ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސާ ެއޮގތަށް މަސަްއކަތް ކުރިން. ދެން އެހެނިހެން މަސްވެރިކަުމަގިއ އުޅުނު  

އެޕްލައިކުރަްއަވއިެގން   އެބޭފުޅުންނަށް  ތެރެއަށް  ޕެކޭޖު  ހުޅުވާލެއްިވ  އެ  މިނިސްޓްރީން  އިކޮނޮމިކް  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް 

ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ  ވަޒީފާއެއް  ފުރުޞަތު  ހުރިހާ  އޭެގތެރޭަގއި  އެކަމަކު  ނުދެން.  ލޯނެއް  ވަކިން  އަޅުަގނޑުމެން   .

އިނާޔަތް   އޭެގތެރެއިން  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  އެޮގތަށް  ވެސް  ސިނާޢަތުަގއި  މަސްވެރިކަމުެގ  އެހެންވީމަ،  ހިމެނޭ. 

 ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވުގތު  އަޅުަގ ވެސް  މިނިސްޓަރ  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތެއް  ދެަވނަ  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  ނޑު 

 ނެތުމާއެކު އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއދެން ތިބޭފުޅުން ވީހާ ވެސް ކުރުކޮށް ކުރިއަށްެގންދިއުން.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ށް ައވަސްކޮށްލާނަން. އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެމން ނުދެނަހުރިން، ދެން މިގޮތަށް ވަޒީރުެގ ވަުގތު އޮތް  އަޅުަގނޑު ވަރަ

އަޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު،  އިްއޒަތްތެރި  އެދުނީ.  މި  ވެސް  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވެެގން  ކަމަކަށް. 

މިނިސްޓް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  އެކަނިތޯ  ފުރަތަމަ  ޖަވާބަށް  މިއޮތް  ދީފައި  ރީން 
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އަްއޑޫަގއި   ވިދާޅުެވއްޖެ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން  މިހާރު  ޝުކުރިްއޔާ.  ސުވާލުކުރެވޭނީ.  މަސް    3އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފޯކަސްކުރައްވަނީ ތި  ތިބޭފުޅުން  ައއްޑޫައށް  ހަމައެކަނި  ކީްއވެތޯ  ވާހަކަ.  ގާއިުމކުރާ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ؟ ޕްލާންޓެއް  ދެން 

ޢުދީެގ ވަރަށް ބޮޑު ފަންޑެއް ލިބިެގން މަހުެގ، މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ.  ސަ

އިނޭގތޯ. ދެން ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭެގ  ؟ ވަރަށް ބޮޑު ފަންޑެްއެގ ވާހަކަ. އެ ކޮބައިތޯ އެހާ ބޮޑު ފަންޑެްއެގ އަދަދަކީ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުަގ. އިނޭގތޯ. ބޮޑަށް ތިބޭފުޅުން މިއަދު މަސްވެރިކަން މިއޮންނަނީ އަތޮޅުތެރޭަގ.  

ތިހިރީ    1މި   ފޯކަސް  މުޅިން  މާލެއަށޭ  ފާހަަގކުރެވުނީ  މި  މުޅިން  ވާހަކައިން  ދެއްކި  މި  ވަންދެން  ަގޑިއިރު 

ާގނޫނާިއ   ލާމަރުކަޒީެގ  މި  އިސްކަންދީެގން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނާިއ  ތިބޭފުޅުންެގ.  މަސްވެރިކަމުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން.   މަޤްޞަދެއްަގއި  ބޮޑު  ވަރަށް  ފާސްކުރީ  މި  ބޮޑުކޮށް  އެހާ  ާގނޫނު  ދެ  އަވަހަށް  އެހައި  މިތަނުން 

އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑު މަޤްޞަދެއްަގ. މަސްވެރިކަމުެގ ާގނޫނުަގިއ ެވސް އެބަ އޮތް ބަިއވަރު ކަންތައްތައް ރަށްރަށުން  

ާގނޫނުަގިއ އެބަ ހުއްޓޭ ކުރީަގއި ކުރުން ހުއްދަ މިހާރު މަނާ ކިތަންމެ ކަންތައް. ދާ ައޅަިއެގން  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ.  

  33ކަންތައް ކުރުމާއި، ލޭނުއެޅުާމިއ، ރޮދިލުމާއި މިހެން ޮގސް. އެކަމަކު ތިބޭފުޅުންނަށް މާލޭަގއި ވަޒީރު ވިދާޅުވިހެން  

އޮފް މިނިސްޓްރީ  އެކަމަކު  އެހެންނޫންތޯ.  ފޯކަލް    މުވަްއޒަފުން.  ތިބި  އެބަ  ރަށްރަށުަގއި  ވެސް  މިހާރު  އިން  ޔޫތު 

މުޅިން   މިއޮތީ  ސިނާޢަތު  މި  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ  ދަންނަވަން  މި  އަޅުަގނޑު  ލާފަ.  މީހުން  ބަިއވަރު  ޕޮއިންޓުންނާއި 

މަރުކަޒު  ރަށްރަށުަގއޭ. އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، ވަޒީރުެގ ިވސްނުންފުޅު އެބަ ހުރިތޯއޭ ލާމަރުކަޒު ކުރުން. އިނޭގތޯ. ލާ

މި   ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަެއއް.  ވިޔަފާރީެގ  ނުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ާވހަކަ.  ރެިގޔުލޭޓްކުރާ  މި  ކުރުން 

ކުރުން ލާމަރުކަޒު  އޮތްތޯއޭ  އެބަ  ވިސްނުންފުޅު  ތިބޭފުޅުންެގ  ކުރަން  ރެިގޔުލޭޓް  އެންމެ ؟ ާގނޫނު  ައޅުަގނޑު  އެއީ 

މީހުންެގ ވާހަކަ. ބޭރު މީހުން މި ސިނާޢަތަށް އެބަ ވަންނަމުންދެއޭ. ހުއްޓުވަން   ފުރަތަމަ މި ދެއްކި ވާހަކަައކީ ބޭރު

ޮގތަށް،  ކުރި  އޮކިޔުޕައި  މީހުން  އެ  ވަދެ  ސިނާޢަތްތަކަށް  އެހެން  ހަމަ  އެހެންނޫނިއްޔާމުން  ވެއްޖޭ. 

ވިޔަ ކަންމަތީ  އެހެންނޫންތޯ.  ވިްއކާ.  ޑޮލަރު  އެހެންނޫންތޯ.  އުޅޭ.  އެބަ  ެއ  ކޮންސްޓަރަކްޝަންަގއި  ހިންަގނީ  ފާރި 

މި   އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  އެހެންނޫންތޯ.  ކީއްކަން.  ަވނީ  މި  އެނޭގ  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މީހުން. 

ދަންނަވަނީ އެްއކަލަ ޮގސް ޭއެގން ސަލާމަތްނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުެގ ކުރިން ވިސްނުންފުޅު ެގންުގޅުްއވަމާ ހިނާގށޭ. 

ށް، ދެން ވަޒީރު ވިދާޅުެވއްޖެ ޒުވާނުން ނެރޭ ވާހަކަ. ދެން ޒުވާނުން ބުނާ ެއއްޗެއް  އެހެންނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަ

އަޅުަގނޑު ދެން ދަންނަވާލަފާނަން ވަޒީރު ދެން އެހެން ިވދާޅުވީމަ. ބާނާ މަސްކޮޅަކަށް ހަމަ އަެގއް ނުލިބެއޭ. މަސް 

ންެވެގން މިހެން މި ދެންނެވީ. ދެން ހަމަ  ކިރިޔަކަސް ލާރިެއއް ނުލިބެއޭ. އުނހު! މީހުން ބުނާ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. އެހެ

ވާހަކަެއއް   އިތުރު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ދެން  ވާހަކަދެްއކޭނޭ.  އިތުރު  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  މުޤައްރިރު  އެާއއެކު 
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ކޮށްެގން  ކަެމއް  އަސްލުަގއި  ކުރެވުނީ  ތަޖުރިބާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ކޮވިޑް  މި  ދެން  އަހާލާނަން. 

އެހެންނޫންތޯ. ތަޖުރިބާ ކުރެިވއްޖެ  ތަޖުރިބާ  އެއްޗިހިތަކެއް  ބަިއަވރު  ވަރަށް  ސަބަބުން  ކޮވިޑުެގ  ތިއްބަ  ކުރަން 

ނެތް  ހެއްދެއް  ދަނޑުވެރިކަން  ރަށްރަށުެގ  ކުދި  ރަށްރަށުެގ،  ކަންތައްތަކާިއ،  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ކަންތައްތަކެއް، 

ނަގޅަށް އެނިގފަ. އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ވެސް ވަޒީރުެގ  ރަށްރަށުެގ އެ ފެސިލިޓީސް ބޭނުންވާކަން. މިއޮތީ ވަރަށް ރަ 

 ެއވެސް ައޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް. ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ވިސްނުންފުޅު އެބަ ހުރިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މިނިސްޓަރ. 

 

ޒިޔާދުއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ އާދަމް  ޖެނަރަލް  ޑިރެކްޓަރ   ެގ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މަސް  ޭގދޮށު  ފައްޓާނަން.  އަޅުަގނޑު  އިނީމަ  ވެފައި  ފޮލް  ވާހަކައަށް  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތައް  ބައެއް  އާދެ! 

މަ ޭގދޮށު  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަނީ.  ތި  ފޯކަސް  ެއކަނި  އަްއޑޫއަށް  ކީްއވެެގންތޯ  މި ޕްލާންޓްތައް  ޕްލާންޓުތަކުަގއި  ސް 

ލޯނު  ފަންޑިންގ  ެއކިއެކި  ބޭރުެގ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްރޮޕޯޒަލް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރާ 

އިން   އިންޑިއާ  ތެރެއިން  ހުށަހެޅުންތަކެއްެގ  ހުށަހެޅި  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ހުށަހަޅަނީ.  މި  އެޖެންސީތަކަށް 

އެްއޗަކީ. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ބޮޑަށް ިއންޑިއާ ސަރުކާރުެގ އެހީަގިއ    3އެތި އެީއ ައއްޑޫެގ    3ޙަޤީޤަތުަގއި ބަލައިަގތް  

އެތި އެ ދިމާލަށް ގޮއްސަ އެ އޮތީ. ދެން ސަޢުދީ ފަންޑުގައި،    3އަްއޑުއަށް ފޯކަސް ކުރެިވެގން އައި ެއއްޗެއްަގއި އެ  

ހަނދާންވަނީ   ދެބައިކުޅަ    21އަޅުަގނޑު  އޭެގތެރެއިން  މިފްކޯެގ  މިލިޔަންއޭ.  ެއްއޗެއް  ބޮޑު  ވުރެ  އެއްބަޔަކަށް 

މަސްވެރިންނަށް   ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  ވެސް  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ހުރި  އެބަ  ދެން،  ދަނީ.  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް 

 ޚާއްސަކޮށް ހިންާގނެ ތަފާތު ެއކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް. ދޯނިފަހަރުަގއި އާރު.އެސް.ޑަބްލިޔު ެއޅުން، ދޫނި ރާޑަރު ކަހަލަ 

ކީކޭތޯ ހަރުކުރުން.  ޑޮލަރު،  ؟ އެްއޗިހި  އަދަދު.    21ޑޮލަރު،  ކޮށްލަދޭނަން  ކޮންފަރމް  ދެން  އަޅުަގނޑު  މިލިޔަން. 

އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވޮގތުަގއި އެހާވަރު. މާލެއަށް ެއކަނި ކީްއވެެގންތޯއޭ ތިހާ ފޯކަސް ކުރަނީ. އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނު 

އެ ޮގތުން ކަންނޭނެގ އެހެން  އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ރޭންޖަރުން ނަާގ ވާހަކަ. މަސްވެރިކަމުެގ  މަޢުލޫމާތުެގ  ހީވީ.   

ވާހަކަ.   ރޭންޖަރުންެގ  ހުރި  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން    20ާގނޫނުަގއި  ކުރީ.  ޓާެގޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ރޭންޖަރުންނަށް 

އި ކޮށް އެ ރަށްރަށުަގިއ  ރޭންޖަރުން އަތޮޅުތެރޭަގއި މަސްވެރި ރަށްރަށް އަިއޑެންޓިފަ  18މަސައްކަތްކުރީ ޭއެގތެރެއިން  
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ކައުންސިލުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބައެްއެގ ޮގތަށް ޕްލާންޓު ކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންެގ މަިއަގނޑު  

ޒިންމާއަކީ ކައުންސިލާ ުގޅިެގން ރަށުތެރޭަގިއ މަސްވެރިކަުމެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ކަންކަން ކުރުމާިއ  

އޭ ގަވާއިދުތައް  އަދި  މި  މިނިސްޓްރީެގ  ފާސްކުރުމާއި  ބަލައި  ފޭބުމާއި،  އަރާ  ހަމަ  ދޯނިފަހަރަށް  އިތުރަށް  ެގ 

ތަންފީޛުކުރުމުެގ ބަެއއް ޒިންާމތަކާއި ެއއްކޮށް އެބޭފުޅުން ނެރުން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނުމަކީ. އަދިެވސް ވިސްނުމަކީ  

ތި މާލޭަގިއ  ހަމައެކަނި  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުވާނެކަން.  އެއީ.  ކަމެއް  މި  ތިބެެގން  މިނިސްޓްރީަގއި  ބެެގން، 

 އެހެންވީމަ، ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުެގ ިވސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެކަމުަގއި ކުރިއަށް މި ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ކުރިއަށްެގންދަވާ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިހަމަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު އެދެން. އަޅުަގނޑު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުެގ ފު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ިގނަ   ވަރަށް  ުގޅިެގން  ކޮިވޑާ  ރަށްރަށުެގ  އެްއކަލަ ކުދި  މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ރަށްރަށުަގ ކުދި  ހިނގައްޖެއޭ.  ދިާމވެެގން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަންތައްތައް  ނެތޭ.  ކުރެޭވކަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ިއ 

އެބަ   ވިސްނުެމއް  ކުރިއަށްެގންދޭވެނެ  އިންތިޒާމެްއ  ކުރެޭވނެ  ެއކަން  ރަށްރަށުަގިއ  ކުދި  އެކަހަލަ  އަތޮޅުތެރޭަގއި 

 ؟ެގންުގޅުްއވަންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓަރ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ަވޙީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި އައީ ވަކި ަގރާރަކާ ބެހޭޮގތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު އެ  

ިއސް މިތިބީ. އަޅުަގނޑާ އެކީ  ަގރާރަށް ފޯކަސްކޮށްދެއްިވއްޔާ. އެއީ ދަނޑުވެރިކަމުެގ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫން މިއަދު އަ 

މި ތިއްބެވީ މަސްވެރިކަމުެގ ދާއިރާ. އެހެންވީމާ، އެހެން އިރަކު ވިދާޅުވީމަ އަޅުަގނޑުމެން އައިސް ދަނޑުވެރިކަމުެގ  

ދާއިރާަގއި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަން ހަމަ ރެޑީ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ައޅުަގނޑު    ނޫން، ދަންނަަވއިފިން  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  މިއީ.    11ނޫން.  ަވުގތޭ  މީޓިންގެއއްެގ  އެހެން  ޖަހާއިރު 

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެގ ވެސް ވަުގތައް އިޙުތިރާމްކޮށްދެއްަވންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޙަސަން ސުވާލަށް ފަހު މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންެގ...އަޅުަގނޑު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު

މެންބަރެއްެގ  މަޖިލިސްެގ  ައޅުަގނޑު  ެއްއޗެއް  ދަންނަވަންވާ  ދެން  އަޅުަގނޑު  އިޙުތިރާމްކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ނޫން. 

 ކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހައިސިއްޔަތުން ސިޓީން ދަންނަވާނެ ވާހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މި ވަުގތު މިނިސްޓަރު ވެސް ަވޑަިއަގންނަވަން، އާދެ! ވިދާޅުޭވ، ވިދާޅުޭވ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ލިބިަގތުމުެގ  ހޯދާ  މަޢުލޫމާތު  ވިދާޅުވީ  މިނިސްޓަރ  ލީމަ  ސިޓީއެއް  މިނިސްޓްރީއަށް.  ލިން  ސިޓީެއއް  އަޅުަގނޑު 

މަޖިލީހުަގއި އިމްތިޔާޒުެގ ާގނޫނު އޮންނާނެ. ާގނޫނުެގ ޙައްޤު ބޭނުންކުރާށޭ. އަޅުަގނޑު މިއީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް.  

އަޅު އެނިގަވޑައިނުަގތީމަ  އެކަން  ރެކޯޑުަގއި  މިނިސްޓަރަށް  އަދި  ކަންބޮޑުވެ  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  މިހިރީ  ަގނޑު 

ހިތާމަކުރަން  ހަމަ އެކަހަލަ ވާހަކައަކަށްވާތީވެ  ތި ވިދާޅުވަނީ  ބޭނުންވެފައި އިނޭގތޯ. މިއަދު ވެސް  ބުނަން  އެވާހަކަ 

 ާގނޫނެއް ވެސް އޮވޭ.  މިނިސްޓަރ. މަޖިލީހުެގ ގަވާިއދުެގ އަދި ާގނޫނުެގ، ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވެސް އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ

 އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެން. ޝުކުރިްއޔާ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ، އާދެ! ޙަސަން ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު މިއަދު ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވި ވަރަށްިގނަ ސުާވލުތައް ނުކުރެވި މި ދިޔައީ. އަޅުަގނޑު މިއިނީ ދެއްކެވި  

ޮގތަކަށް މިނިސްޓްރީއެއް ނުހިނާގކަން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން،   ބޭފުޅުން ތިވިދާޅުވާ  ތި  ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑުއަހަން. 

ޚުދު އަޅުަގ ަގާވއިދާ ޚިލާފަކަށް ކަެމްއ ވަރަށްިގނަ ރައްޔިތުން ދެކޭ.  ނޑުމެން، އަޅުަގނޑުމެން ނުުގޅާނަން ާގނޫނާއި 

ކުރާކަށް. އަދި ކުރުވާކަށް ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ކަމަކަށް ކަންބޮޑުވީމާ އެކަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން 

ްއޗެއް ދޭށޭ. އެވެނި މީހަކަށް ެއވެނި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުގޅޭނެ. ައޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން މިެވނި މީހަކަށް މިވެނި އެ 

އެްއޗެއް ދޭށޭ. މިއަދު މިއޮތީ ކޮވިޑު ޙާލަތުަގއި. ހަމަ ކޮންމެ ވަޒީރަކު ވެސް ކޮންމެ ުވޒާރާއަކުން ައއިއްސަ ވެސް  

ކޮވިޑޭ. މިހާރު އެނޫން ެއއްޗެއް ނެތް. ކޮިވޑު ނޫން އެްއެވސް ެއއްޗެއް ނެތް. ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ވިދާޅުވީމަ ެވސް  

ޑު، ކޮވިޑު. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިއޮތީ ރޭަގނޑާިއ ދުވާލު ޤައުމު ހިންަގން ތިބެންޖެހޭ ވަުގތެއް. މިކަމުެގ  ކޮވި

ަގވާއިދުެގ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ޢިބުރަތް ލިބިަގނެެގން ކަންކަން މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ެއ ާގނޫނާއި 

. ވަރަށް ސާފުކޮށް މިދަންނަވަނީ އަވަހެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު ޭއެގ ތަޖުރިބާ ޚިދުމަތް އަވަސްކޮށްދޭށޭ. ައަވހެއް ނުވެއޭ

ލިބިފައިހުރި މީހަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އަވަހެްއ ނުވެއޭ. ޑޮކިއުމެންޓުތައް ެވސް ގެއްލޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވޭ.  

ނިސްޓްރީއަށް ވާހަކަައކީ އޮންނަ  ނޫން، އަޅުަގނޑުމެންނެއް، ނޫން، މިނިސްޓަރ ނޫނެކޭ. ނޫނެކޭ. މިނިސްޓަރއޭ، މި

އަހަރުވެފައި ތިބި މުވައްޒިފުން    30،  25މުަވއްޒިފުންނޭ ބުނާއިރު ކިތައް މުވަްއޒިފުންތޯ ތިތަނުން ވަކިވީ މިހާރު.    30

 ؟ އެބަ ވަކިވޭ މިނިސްޓްރީން. ެއއީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިއޮތީ  އަޅުަގނޑު، މިއަދު ހަމަ އިްއޒަ

މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާ ބަްއދަލުކުރުން ބޮޑުކަންނެލީެގ ަމސްވެރިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން ދެން  

ޖަ ތިދެންނެވި ސުވާލުތަކުެގ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ފުރުޞަތުތަކެއްަގއި  މިަވުގތު  ލިބޭ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް.  ލިބިެގންދާނެ  ވާބު 

މިނިސްޓަރ  ވަޑައިެގން،  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޝުކުރުވެރިވަން  ވަރަށްބޮޑަށް  ަވކިވާނަން.  ބޭފުޅުންނާ  މިނިސްޓްރީެގ 
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ޚާއްސަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވީތީ. އާދެ! މިނިސްޓްރީން ވަޑައިެގންނެވި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް  

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ވެ ނަމުަގއި ޝުކުރުދަންނަވަން.  މެންބަރުންެގ  އަދި  ނަމުަގއި  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑު  ސް 

ޝުކުރިްއޔާ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ.  ެގންދާނަން  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ. 

ބޭފުޅު ތި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން.  ބޮޑުކަންނެލީެގ  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ދޭނަން  މަޢުލޫމާތެއް  ކުޑަކުޑަ  އަދި  ންނަށް 

އެބޭފުޅުންނަށް   ނުވަތަ  ހިތްދަތިކަން  އުފުލި  މި  ތެރޭަގއި  ކޮިވޑުެގ  ޚާއްސަކޮށް  ފަރާތްތަކުން،  ކުރާ  މަސްވެރިކަން 

ޖޭެގ ބޮޑުކަންނެލި ަގންނަ ހަމައަުގ ނުލިބިެގން ކުރި ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް މަޢުލޫމާތު ބައެއް ރާއް

މި  ދާއިރާއެްއަގއި  ފުޅާ  އެންެމ  ރާއްޖޭަގއި  މިވަުގތު  އެންސިސްއަކީ  ޚާއްސަކޮށް  ހޯދާލިން.  ކައިރިން  ފަރާތްތައް 

މަޖިލީހުެގ  ބައްދަލުކުރިން  ައޅުަގނޑު  ވަސީމާ  ވެރިޔާ  ސީދާ  އެންސިސްެގ  އެއްފަރާތަށްވާތީެވ،  ކުރާ  މަސައްކަތް 

. ެއންސިސް ވަސީމް ވިދާޅުވަނީ، އެ ކޮމްޕެނީއަށް ދިމާވެފަިއާވ އެންމެބޮޑު އެއް ދަްއޗަކީ،  މެންބަރުން ކޮޅަކާއެްއކޮށް

ފްރެޝް ކަންނެލީެގ ޮގތުަގއި ކަންނެލި ބޭރުކުރެވެން މި ކޮވިޑުެގ ތެރޭަގއި ނެތްކަން. ޚާްއޞަކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ުގޅިެގން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ   ޮގތެްއ އެކަުމަގިއ ނެތް ކަމަށް.  ފްލައިޓުތައް މިތަނަށް ހުއްޓާލުމާ  ހަދާނެ އެއްވެސް 

ފްލަިއޓު ބާއްވާތީ ެއކަމަށް އެބަ    2ނަމަވެސް، މިހާރު ތުރުކީެގ ފްލައިޓު، ޓާރކިޝް ެއއަރލައިންސް އިން ހަފްތާއަކު  

ާގތްަގނޑަކަށް   އަުގ  ކަންނެލީެގ  މިހާރު  ވިދާޅުވި.  ވަސީމް  ކަމަށް  ލިބޭ  އެބަ  މައްޗަށް  80ފުރުޞަތުތަކެއް    އިން 

އަރުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ެއ ދުވަސްކޮޅުަގއި ވިދާޅުވި. އަޅުަގނޑު ވެސް ކަންނެލީެގ ބަެއއް މަސްވެރިންެގ ކިބައިން  

ެގ ރޭޓުން    80އެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވާލިއިރުަގއި ހަމަ ތެދެްއ ެއއީ ޭއ ްގރޭޑުެގ ކަންނެލި ނުވަތަ ޭއ، ބީ، ސީ  

ެގ ރޭޓުން ަގންނަމުންދިޔަ.   50ށް ސީ ްގރޭޑުެގ، އާދެ! ކޮލިޓީ ނެތް ކަންނެލި  ަގންނަމުން ދިޔައީ. ދެން، ހަމައެާއއްކޮ

ނިންމާލުމުގައި  ޕެޓިޝަން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  މައްސަލަ.  އެއް  ދިމާވި  އާންމުކޮށް  ެއއީ  އެހެންވީމާ، 

 އެބައޮތް. އާދެ! ސަލީމްއަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އެބަ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާފައި

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި

މި ޕެޓިޝަންެގ ރޫޙާ އަދި ީމެގ ބޭރުން ވެސް މަސްވެރިން މި ފާޅުކުރާ އެންމެބޮޑު ޝުޢޫރަކީ ހަމައަުގ ނުލިބުމާއި،  

ނުލިބު ައއިސް  ނުަގތުމާއި،  ބަލާފައި  މަސް  މައްސަލައެްއ  މުހިންމު  މިކަހަލަ  ދެން،  ކަންކަން.  ުގޅޭ  މިފްކޯއާ  މާއި، 

އިޝޫޒްތައް  ހުރި  ުގޅޭޮގތުން  މިފްކޯއާ  ބަްއދަލުކޮށްލަން،  ާއއި  މިފްކޯ  އެކުލަވާލާއިރު  ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން 
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މިފް އެހެންވީމާ،  ނުވާކަން.  ސާފު  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ  ފެންނަނީ  ވާހަކަދައްކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސީދާ  ކޯއާ 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިފްކޯ މިތަނަށް ހާޒިރުކުރަން އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން...

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އެ  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  އަދި  ުމޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށްބޮޑަށް 

އަޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުްއިވ  އެ  ބަލައިަގނެ،  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނުކުތާއެްއ  މުހިންމު  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެްއވީ 

   ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިމ   ދަންނަވާލާފައި،  މިފްކޯއަށް  އަޅުަގނޑު  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  ނުކުރާ  އިޢުތިރާޟު  އެކަމަށް  މެންބަރަކު  އެްއވެސް 

ޕެޓިޝަން އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުުމެގ މަސައްކަތް ކުރާނީ. ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރާނެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  

މި އިްއޒަތްތެ އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާނަން  ސިޓީައކުން  ިމފްކޯއަށް  އަޅުަގނޑު  އެއްކޮށް  ރުހުމާ  މެންބަރުންެގ  ރި 

 ކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިވަން. މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

_______________ 


