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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ   މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަނަ    15`.  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ަވޑަިއެގންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް 

މިއަދު މި ކޮމިޓީެގ އެޖެންޑާަގއި މި ވަނީ، ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަުގ ކަނޑައަޅައިދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން 

އަޅުަގނޑުމެ ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރިޕޯޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާކުރެއްވި  ން 

މާއްދާ   ޤުރުއާން  އިމްތިހާނުަގއި  އެސް.އެސް.ސީ  އަދި  ކުރިއަށްެގންދިއުން.  ކަންކަން  ނިންމާލުމުެގ  މަސައްކަތް 

ޕެޓިޝަނާމެދު   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮގވާލާ  މަޖުބޫރުކުރުމަށް  އިމްތިހާނު  ާމއްދާެގ  އެ  ުގޅިެގން،  އުވާލުމާ  މަޖުބޫރުކަން 

ދިރާ ކަންނެލީގެ އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑު  ކުރިއަށްެގންދާނީ  ވަުގތު  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންވީމާ،  ސާކުރުން. 

ޙައްޤުތައް   އަސާސީ  އެންެމހައި  މަސްވެރިންެގ  ކަންނެލި  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  އަުގ  ހަމަ  މަސްވެރިންނަށް 

ން ައޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުކުރާ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތު

ިއއްޒަތްތެރި   އެދެން.  ކުރިއަށްެގންދިއުން  ރިޕޯޓު  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދިއުން.  މަސައްކަތް  ރިޕޯޓުެގ 

 މެންބަރު ކުރިއަށްެގންދިއުން ެއދެން.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. ރިޕޯޓުަގއި   އާދެ!  ހިސާބުން،  ޮއތް  މި  އެކުލަވާލެވިފައި  ރިޕޯޓު  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންމެ 

ފައިސާ   ރާއްޖޭަގއި  މަސްވެރިންނަކީ  ެވސް  ފެށުނީއްސުރެން  ނަމަވެސް،  ނޫން.  ޮއެވެގނެއް  މައްސަލައެްއ  އަނެއްހެން 

މަސްވެރިޔާ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ބައެއް  ެގންުގޅުނު  ރައްކާކޮށްެގން  ޒަމާނުެގ އަތުަގއި  މި  މިއީ  ތަޢާރަފުކުރުމަކީ  ކާޑު  ެގ 

ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ވަސީލަތްތަކުެގ ތެރެއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެއް. އަޅުަގނޑު  

ންދާ މި ޕޮއިންޓު މި ފާހަަގކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ، ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށުެގ، ޚާއްޞަކޮށް މަސްެވރިން އިނޭގތޯ، އެދެމު

ދުވަހުން  އެ  މީހުންނަށް  ެއ  ވާނަމަ  ކަމަށް  ހުރެއްޖެ  އޭ.ޓީ.އެްމ  ނެތެއްކަމަކު،  ބޭންކު  ރަށެްއަގއި  އެ  ެއއީ  ކަމެއް 

ނިޒާމެއް  ބެހެއްޓޭނެ  ފަިއސާ  އަތުަގއި  މީހުންެގ  އެ  ކަންކަަމށް  ދިމާވާ  އެ  ރަށްރަށުަގއި  ޚަރަދުކުރަން  އެ  ދުވަހަކަށް 

ވަރަށް ކަމަށް  ާގއިމުކުރެވުނީ  ވެސް  އޭރުން  މަސްވެރިން  އަދި  ާއއިލާތަކުންނާިއ  މަސްވެރި  މިދެންނެވިހެން  ިގނަ 

ަގބޫލުކުރޭ އިނޭގތޯ. އެހެންެވ ކާޑު އެއީ އެ މީހުން އެހާ ަގޔާވާ އެްއޗަކަށް އަދި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވެފައި ނެތީ 

ނޭގތޯ. އެއީ ހަމައެކަނި ެއ  އެްއކަލަ ބޭންކުން އެކައުންޓު ހުޅުވީމަ ވެސް އެބަލިބޭ ޑެބިޓު ކާޑު ނޫނީ ކޭޝް ކާޑު އި

މީހުން އަތުަގިއ އޮންނަ އެްއޗަކަށްވާތީވެ އެކަމާ ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދަނީ. ތިމަންމެންނަކީ އާއްމުކޮށް މާލެ 
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އަންނަ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަނީ. ދެން، ކޮންމެވެސް މީހަކު އަތަށް ކާޑު ދީފައި ކައިރީ ރަށެއްަގއި ބޭންކު ހަދާފައި 

ޖިްއޔާމުން، އޭ.ޓީ.އެމް ހަދާފައި އިނދެއްޖިއްޔާމުން ފޮނުވަިއެގން އެ މީހުން ކޭޝް ކަންތައް ކުރަމުންެގންދަނީ.  އިނދެއް

ނަމަވެސް   އޭ.ޓީ.އެެމއް  އިނޭގތޯ.  ވަރު  އޭ.ޓީ.އެމް  ރަށުަގއި  އެމީހުންެގ  ރަށުަގިއ،  އެ  ޝަކުވާައކީ  އެމީހުންެގ 

ޅުަވއިެގން ތިމަންނަމެނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލާރިއެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް  ބަހައްޓައިދޭށޭ. އޭރުން ތިމަންނަމެން އެކައުންޓު ހު

އެ   މަޢުލޫމާތުން  ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއެްއަގއި  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ  ޖަމާކުރަމުންެގންދާނެ 

ެއދެން މިކަމުަގއި ވެސް ިމ    މީހުން އެކަމަށް ަގބޫލުކުރޭ ިއނޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު

އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ބާްއވައިދިނުން  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް  ކޮންމެެވސް  ބާރުއަޅުްއވާފައި  އެކަމަށް  ެވސް  ރިޕޯޓުަގއި 

ެއޮގތުން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ވާނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ތަފާތެްއ  ވިސްނުންފުޅުަގއި  ދޭތެރޭަގއި  މިކަމާ  މެންބަރުންެގ 

އި މިއައި ހިސާބުން އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދެންނެވީ.  މިހާރު މި ރިޕޯޓުަގ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާލަން   ެއއްޗެއް  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ނުކުތާއަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  މެންބަރު  ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް. 

ދިމާލަށް.  މިދަނީ ޒަާމނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ބައްޓަންވަމުން  ޙަޤީޤަތެއް ރާއްޖެ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް 

އެޮގތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ އެންމެ ފަހުން ތަޢާރަފުކުރި އެއް ނިޒާމަކީ މަސްވެރިޔާެގ ކާޑު  

ޮގތުަގއި މިނިސްޓްރީން ލަފާދީފަިއ އޮތް ިގނަފަހަރަށް ލޯނަށް މަސްވެރިޔަކު އެދޭއިރުަގއި ެއ  ތަޢާރަފުކުރުން. ސަބަބެއް  

ލޯނު   މީހަކަށްވުން،  އުޅޭ  ވަޒީފާއެްއަގއި  ހިމެނޭ  ެއބަ  ތެރޭަގއި  ޝަރުތުތަކުެގ  އެދުމުެގ  ލޯނަށް  މަސްވެރިޔާ 

އިސާ ލިބި ބޭންކަށް ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވޭނެ  ޝަރުތުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ. މިޮގތުން އެ މަސްވެރިޔާ ވެސް އެއީ ފަ 

މީހަކަށް ހަދައި ލޯނުެގ ތެރެއަށް ފެއްތުމުެގ ޮގތުން ނިންމެވި ބަދަލެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ. ދެން 

ފަދައިން މަސްވެރިޔާ ކާޑު ތަޢާރަފުކުރަމުންދާއިރުގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެ  ޙުސަިއން ޤާސިމް އެ ފާޅުކުރެްއވި 

ކާޑުން ފަިއސާ ނެޭގނެ އިންތިޒާމެއް އެ ރަށެއްަގއި ހަމަޖެހިެގން ދިއުމަކީ ައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާ ކަމަކަށް ވާތީ  

ެއ   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރިއަށްެގންދަވާ!  ރިޕޯޓު  ެގނެސްދިނީ.  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ 

ރަށް އުފައްދާއިރުަގއި  ކާޑު  އަދި މަސްވެރިޔާ  ދިއުން.  ހަމަޖެހިެގން  އިންތިޒާމެއް  ނެޭގނެ  ފައިސާ  ކާޑަށް  އެ  ރަށުން 

ހުރިހާ ރަށެއްަގއި އެކަން ހަމަޖައްސަން އުނދަޫގވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަސޭހަކަމާެއއްކޮށް ޖެހިެގން އޮތް ރަށުަގިއ  



 2020 އޮގަސްޓު 24               ވަނަ ބައްދަލުވުން   15ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

3 

 

ނިޒާމެ ނެޭގނެ  ފައިސާ  ކާޑުން  އެ  ނަމަވެސް  ރަށެއްަގއި  ދެ  އަތޮޅަކުން  އެީއ  ނަމަވެސް،  ކަންނޭނެގ  އޮތުން  އް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަކީ އެހެންނޫންތޯ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

.ޓީ.އެމް ހުރުމަށް އިނޭގތޯ. ދެން،  އަސްލުަގއި އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް މި ބާރުއަޅަނީ، އެްއކަލަ ކޮންެމ ރަށެއްަގއި ވެސް އޭ

ފައިސާ ނެޭގނެ ނޫނިއްޔާމު، ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މީތި ބައްޓަންކޮށްފި ކަމަށް  

އެޖެންޓުންެގ   ކޭޝް  ދަނީ  ބާރުއަޅަމުން  ބޮޑަށް  ރަށްރަށުަގއި  މޯލްޑިްވސްއިން  އޮފް  ބޭންކު  ވެސް  މިހާރު  ވަންޏާމު 

އެކަ އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  އިނޭގތޯ.  ނެތް  މީހުންނެއް  ކުރާނެ  އެޖެންޓުކަން  ކޭޝް  ރަށްރަށުަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  މަކު 

މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  އޭ.ޓީ.އެމް.  އަޅާނީ  ބާރު  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު 

 ްއވަން. ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުެގ ތެރޭަގިއ ހަމަ އޭ.ޓީ.އެމްެގ ވާހަކަ ބޮޑަށް ެގނެސްދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަުގތު މާ  ނިންމަން  ރިޕޯޓު  މި  ކަންނޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ.  ނނެތް  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެގ 

ލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އެއްހާސް މީހަކު ހުރެއްޖެ ސޫއޮފް މޯލްޑިވްސް ެގންުގޅޭ އު   ރަނަގޅަށް ބަލާލަން ބޭންކުއެހެންނަމަ  

ވަންޏާ މިސާލަކަށް  ކަމަށް  ކިހިނެއްތޯ،  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ހިންޭގނެތޯ  ޕްރޮްގރާމް   ؟ެގންުގޅެނީ  މިއަހަރުތެރޭަގއި 

އް ނުވަތަ ސިޔާސަތެްއ  ރއެއެްއވެސް ކަހަލަ ކްރައިޓީރިއަ  ެގބޭފުޅުން  އެކަހަލަ އެނުވަތަ  ސް ނުވަތަ ފަނަރަސަތޭކަ  ދެހާ

ބަލާފައި   ކަންތައްެގންުގޅޭތޯ  މިސާލަކަށް   އެ  އަހަރަކަށް  އަންނަ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުވާ 

ރެކޮމެންޑޭޝަން   އަލެއަޅުަގނޑުމެން  އަންނަ  ދެން  މީހުންވިދާނެ  އަށްސަތޭކަ  ރަށްރަށުަގއި ދެން    ،ހަރަކަށް  ހުރި 

މީހުން   މިފައްސަތޭކަ  ޮގސް  އަޅައިދޭކަހަލަ   ރަށްރަށަށް  އޭ.ޓީ.އެމް  ރަށެއްަގިއ  ހުރިހާ  މުޅި  ނިމޭއިރު  އަހަރު  ފަސް 

އަޅުަގނޑުމެން އެދުމަކަށް ވާނެ ޙަޤީޤަތުަގއި  ހުރިހާ ސިޔާސީ މީހުންެގ ވަރަށް ބޮޑު    ެގޮގތަކަށް. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން

އޮފް   ބޭންކު  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ހުންނަން.  އޭ.ޓީ.އެމް  ރަށެްއަގިއ  ކޮންމެ  ނިމިެގންދާއިރު  އަހަރު  ފަސް 

މޯލްޑިވްސްއާމެދު މިސާލަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެކެވޭނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅުވީސް.  
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ތު ކުޑަކަމަށް ވާތީ ދެން ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލައިެގން ވެސް ކަެމއް ކުރެވިދާނެ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންެގ ަވުގ

 ކަންނޭނެގ. އެހެން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ 

މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ   ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކައަށް  ކުރެއްިވ  ފާހަަގ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ދެންމެ 

ރިޔާސީ   ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަކީ،  ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލާނަން.  އެާވހަކަ  ހުރީމަ  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް 

ހުރިހާ އެއީ  އޮފް    ވަޢުދެއް  ބޭންކު  ދެން،  ވަޢުދެއް.  ރިޔާސީ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ބެހެއްޓުން  އޭ.ޓީ.އެމް  ރަށެއްަގއި 

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ  ؟ މޯލްޑިވްސް އެހެންނޫންތޯ

 ވެެގން. އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު އިންނަ  ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ޭއ.ޓީ.އެމް ބެހެއްޓޭނީ. ތާރީޚު ހޯދަން

އެހެން ކޮމިޓީއަކުން އިނޭގތޯ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯލްވީ ކަމެއް ެއއީ، ައޅުަގނޑަށް ހީވާޮގތުން ެއއީ މާލިއްޔަތު  

ކޮމިޓީއަށް ެއސް.އޯ.އީ  ެއއީ  އެްއޗެއް  އައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީއަކުން  އެހެން  ކަންނޭނެގ.  ދެން، ކޮމިޓީ   .

އަޅުަގނޑުމެން އެދުނިން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްަގިއ ކޮން ތާރީޚެއްތޯ ތި ބޭފުޅުން ކޮބައިތޯ ެގންުގޅުއްާވ އުސޫލަކީ  

ޖަވާބުދެއްީވ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ބަހައްޓަން  އޭ.ޓީ.ެއމް  ރަށްރަށުަގއި  ހުރިހާ 

. ޭއަގއި ވެސް މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރު، ދެން، ެއ މީހުން ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި އޮތް ސިޓީއެއް

ބޭސްކޮށްފައި އޮންނަނީ އެ ތަނެއްެގ އިކޮނޮމީ، ޕޮޕިއުލޭޝަން އިނޭގތޯ. ދެން، އެންމެފަހުން ނިންމާލާ ޕެރެްގރާފުަގިއ  

ން ކުރިއަށް ެގންދާ ވާހަކަ. ތާރީޚެްއ  މި އިންނަނީ ބޯޑުން، ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ބޯޑުން ނިންމާ ޮގތަކަށް އެކަ

އޮތް   ލިޔެފައި  ިއނިގރޭސިން  އައީ  ދެން  އެދުނިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ދެން،  ނުވޭ.  ވިދާޅެއް 

ސިޓީއެްއ. ހަމަ މި މޭރުމުން އޮތީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވާހެން  

މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ   ޭއެގ  ދައްކަަވއިެގން  ވާހަކަފުޅު  މުޤައްރިރާ  ކޮމިޓީެގ  އެސް.އޯ.އީ  ބޭނުންފުޅިއްޔާމު  ބުނާހެން  މި 

ލިބިދާނެ. މިހެން މިކަން އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ެއދޭ ވާހަކައަކީމ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް މި ރިޕޯޓު  

ރެކޮ މިއަށް  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަައކީ. ނިންމާއިރު  ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑު  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ދޭށޭ  މެންޑުކޮށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ފެންނަ ޮގތުަގއި ަވރަށް ިގނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ިމ މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގިއ ހުރި ދަތިތައް ނުފިލުވި 

ދާތާ. މި ރާއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމް ފިޔަވައި ދެން އޮތް ބޮޑު އެންމެ ބޭރު ފައިސާ ެގންނަ އެއް ދާއިރާއަކީ މަސްވެރިކަުމގެ 

ނައިެގން އަިއސް މަސް ނުކިރި ވާތަން ވަރަށް ިގނަފަހަރު އެ ޝަކުވާތަްއ  ދާއިރާ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މަސް ބާ

އަދި ފައިސާ ނުލިބޭ ވާހަކަ ެވސް އެބަ ފާހަަގކުރޭ. އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ އެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކޮށްފައި ެއ  

ދައުލަތު އަބަދު  އެބަ.  ހިނގައިދާންޖެހޭ  ކުންފުނިތައް  އެ  ޮގތުަގއި  ދަރަނީެގ  ކުންފުނިތަކުެގ  ނަަގއިެގން  ފައިސާ  ން 

މަސްވެރިކަމާބެހޭ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ރައްޔިތުންނަށް  ިވއްކާ  މަސް  ޮގތުަގއި 

އޮތީ   އެ  ާގނޫނު  ޮގތަށް  ދެވޭނެ  ހުއްދަ  މަސްވެރިކަމާބެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  އަދި  އުފެދިފަ.  މިހާރު  ވަނީ  ާގނޫނު 

ފާހަަގކުރަން    އިސްލާޙުކޮށްފަ. ރިޕޯޓުަގއި  ޖެހޭ  އެބަ  ވާކަން  ނުހިނާގ  އެކަން  ވެސް  ދިޔައިރު  މިހާހިސާބަށް  ެއކަން 

އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި. ދެން ފައިސާ ލިބުމުެގ ދަތިކަމާއި އައިސް ލިބުމުެގ ދަތިކަމަށް، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި 

ޕްލޭ ުމއްދަތުެގ  ދިުގ  ާވހަކައަކީ  ކުރިއަރުާވ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިނާޢަތްތައް  އަދި  ެވސް  މަސްވެރިންނަށް  ނެއް 

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނޭގ ޮގތަށް މިނިސްޓްރީން އެކަން ފާހަަގކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނެގ. އަޅުަގނޑު ނުދެކެން،  

އެްއޗެއް   ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިނިސްޓަރު  ފެނުނު  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  އިހައްދުވަހު  ހަމަ 

އްވާފައި ޓުވީޓު ކުރައްވާފަިއ ހުންނަތަން. އެއަކުން އަދި އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ނުވޭ އެ ކަމެއް. މަސްވެރިކަމާއި  ދެ

ދަނޑުވެރިކަުމެގ މީހުން އުޅޭ ތަކުލީފު މިއަދު ވެސް އެ ރައްޔިތުން އެ ދަނީ ފާހަަގކުރަމުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ،  

ކަން ކުރުމަށް ލުިއފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި ާގނޫނުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން އަދި މި ވަުގތަކީ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ކަން

މިނިސްޓްރީން  އެކަން  ެވސް  މިހާހިސާބަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ކުރަންޖެހޭނެ  މިނިސްޓްރީން 

ތުން އެތައް ފަހަރަކު، އިހައްދުވަހު ނުކުރާތީ އެކަން ހަމަ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔި

އެހެންވީމަ،   ބަދުނާމުވެދަނީ.  ސަރުކާރު  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމަކުން  ހުރިހާ  މި  އޮތް.  މުޒާހަރާއެއް  ވެސް 

ފެލިވަރުެގ   ެވއްޖެއްޔާ  އެމް.ޑީެއްއ  ހުރި  ފެލިވަރުެގ  ާއިއ  އެމް.ޑީ  އެސް.ޓީ.އޯ  ާއއި،  އެމް.ޑީ  ވާހަކައަކީ  މިފްކޯ 

ހާޒިރުކޮށްފަިއ،  އެމް.ޑީ ހާޒިރުކުރަން.  ކޮމިޓީއަށް  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ޕެޓިޝަންތަކާ  މި  ައކާ 
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ޮގތުަގިއ  ކަމެްއެގ  ބުއްދިވެރި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެީއ  ހިންާގލުން  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ލައިްވކޮށްފައި 

 އަޅުަގނޑު ދެކެން.  

 

 ެއއް ނުވޭ( )ކޮމިޓީެގ ފަހު ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަ
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