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.1

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ތަޢާރުފު

މި ފޯރަމަކީ  40ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް
ޚާއްޞަކޮށްގެން [މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް] ގެ ނަމުގައި 10 ،އަދި  11ޑިސެންބަރު  2020ގައި ބާއްވައިފައިވާ ފޯރަމެކެވެ .މި ފޯރަމްގެ
މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޞިނާޢަތާ ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދީ ،މި ޞިނާޢަތުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ،ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.
ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ،އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ
ފޯރަމް ބާއްވައިފައިވަނީ އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޒޫމް މެދުވެރިކޮށެވެ .މި ފޯރަމްގައި މަސްވެރިންނާއި ،އޮޑިވެރިން އަދި މަހާއި މަހުގެ
އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ތަމްސީލު ކުރާ ފަރާތްތައް އަދި ކަމާ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

.2

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ފައްޓަވައިދެއްވުން

ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފިޝަރީޒް
ޕޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒިޔާދެވެ .ޒިޔާދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މީގެ ކުރިން ބާއްވައިފައިވާ މިފަދަ ފޯރަމްތަކުން
ޑި ާ
ލިބިފައިވާ މުހިންމު ކާމިޔާބީތަކާއި ،ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މިފަދަ ފޯރަމްތައް އަދާކުރާ މުހިންމު ރޯލްގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލައްވާފައި
ވެއެވެ .ޒިޔާދުގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދު ބައިވެރިންނާ
މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިފަދަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މިފަދަ
މަޝްވަރާތަކުގައި މަސްލަހަތުވެރިން ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައިވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ފޯރަމްތަކުގައި ހިއްސާ ކުރައްވާ ޚިޔާލާއި،
ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހުށަހަޅުއްވާ ހުށެހެޅުންތައް ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވޭނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް
ދެއްވައިފައިވެއެވެ.
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.3

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ސެޝަންތަކުގެ އުސްއަލިތައް

ސެޝަން  :1މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
އަޙްމަދު ޝިފާޒް ،ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮމްޕްލަޔަންސް

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޚުލާސާ
•

 1987ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2019ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
ތަސްދީޤުކުރެވުނީ  24އޯގަސްޓް  1987ގައެވެ .އެއީ ޖުމުލަ  14މާއްދާއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވި ޤާނޫނެކެވެ .އެ ޤާނޫނުގެ
މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބިދޭސީ އުޅަނދުފަހަރަށް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ އިންތައް
ކަނޑައެޅުމެވެ.

•

އެ ޤާނޫނުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ހަނިވުމީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ރާވައި،
ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި އެކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިކުރުވި ކަމެކެވެ .މިގޮތުން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާ އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައެއް ނުވެއެވެ.
އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކުރާ މަސްވެރިކަންވެސް ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައެއް ނުވެއެވެ .މުޅި ޤާނޫނުގައިވެސް ،ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ހިމެނިފައި އޮތީ އެންމެ ދެ މާއްދާއެވެ .އަދި ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަމަތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް
ދަތިވެގެން ދިޔައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަން މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނެތެވެ .ހަމައެކަނި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީ އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ ކުށްތަކެވެ .އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ހިފެހެއްޓޭ ބިދޭސީ
އުޅަނދުފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކަކީ ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ،ކުދި އަދަދުތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމެއް
މެނޭޖްކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް އައު ޤާނޫނެއް އެކުލަވައިލުން މުހިންމުވިއެވެ.
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މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަށައިފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުއެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝާމިލުވުމާއި ،މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.
އަދި ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތައް އަދި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ އެކުވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް
ޕ އެކުލެވިގެންދިޔައީ އެފް.އޭ.އޯ ގެ ފަންނީ އަދި
ބާއްވާފައިވެއެވެ .އައު ޤާނޫނު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ،ފުރަތަމަ ދެލިކޮ ީ
ޤާނޫނީ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ .އަދި މި ޑްރާފްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ފޮނުވާފައިވަނީ
ޕޓެމްބަރު  2019ގައެވެ .އަދި ރައީސުލް
 2017ގައެވެ .މި ޤާނޫނު ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  5ސެ ް
ޕޓެމްބަރު  2019ގައެވެ.
ޖުމްހޫރިއްޔާ މިޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރައްވާފައިވަނީ  16ސެ ް

•

މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ގަވަނަންސް ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވައިލަފައިވާ ފްރޭމްވަރކް ޤާނޫނެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މުޅި
މަސްވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަލަހައްޓައި ،މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކޮށް ،މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު
ހަމަތައް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި ކުރީގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ބައެއް ދާއިރާތައްވެސް
މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ .މިސާލަކަށް ،އެކުއަކަލްޗަރ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ،ތަރައްޤީކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ދާއިރާ ކުރިއަރުވާނެ
ތަސައްވުރެއް ޤާނޫނުގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ .އަދި މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތް ،ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން،
އެންފޯސްމަންޓް އިދާރާތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ބާރުތައް ،ކުށްތައް ،އަދި އެކުށްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިގާނޫނު އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ  12ބާބު އަދި  88މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ.

•

ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް:

o

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން 12
މަސްވެރިކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

o

ޕލޭނެއް އެކުލަވައިލުމަށް
މިއިން ކޮންމެ މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި  ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ މެނޭޖްމަންޓް ް
ޕލޭނެއްވެސް އެކުލަވައިލުމުގައި މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ް
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ޔަޤީންކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅައިފައިވެއެވެ.
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ޕރޮޓެކްޝަން
މަސްވެރިންނަށް އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ރައްކައުތެރިކަން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސޯޝަލް ް
އަދި އިންޝުއަ ރަންސް ސްކީމް އެކުލަވައިލުމަށް ޤާނޫނުގައި އަލިއަޅުވައިލައިފައިވެއެވެ .އަދި އެކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި
ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު ވިލަރެސްކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

o

މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމަތު ނެގި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް
ޤާއިމުކުރުމަށްވެސް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.

o

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ އުޅަނދުތައް މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ވަނީ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް
ހިންގޭ އެންމެހައި މަސްވެރިކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ،ރައްކައުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ރިކޯޑުކުރުމަށްޓަކައި އެ މަސްވެރިކަންތައް ލައިސަންސްކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް މި
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.

o

އެކުއަކަލްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަޑުތަކާއި ހަމަތައް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.
އަދި މި ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ތިމާވެށްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ،އަދި އެކުއަކަލްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް
އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ޤާނޫނުގައި އަލިއަޅުވައިލައިފައިވެއެވެ.

o

މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ
ފިޔަވަޅުތަކެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.

•

މަސްވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބާރުތައް މިޤާނޫނުން މިނިސްޓްރީއަށް
ފޯރުކޮށްދެއެވެ .އަދި އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް
ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް މިޤާނޫނު ލާޒިމު ކުރެއެވެ .މިގޮތުން ،މިހާރު
ޖުމުލަ  8ގަވާއިދެއް ވަނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ .އެއީ:
o

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު؛

o

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު؛

o

މަސް ގަނެ ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު؛
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o

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކަށް އަދި އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި
ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޖުރާޢަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު؛

o

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު؛

o

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިރާސާކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު؛

o

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު؛ އަދި

o

ޕޓުކުރެމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި
ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ،އަދި ރި ޯ
އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު.

•

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް:
o

މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެން ދިއުން؛

o

ވިޔަފާރީ ގެ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސްވެރިކަމެއް ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތް ބަލައި ،މަސްވެރިންނާއި ،މަހުގެ އުފެއްދުން
އުފައްދާ ،އަދި މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

o

މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ،އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް
ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން ދިއުން؛

o

މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން؛

o

މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ،އިޤުތިޞާދީ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންދިއުން؛ އަދި

o

މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ ރޯލާއި ޒިންމާތައް އަދި ބައިވެރިވުން
ބަޔާންވެގެންވުން.
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ބައިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
•

މަސް ބާނައިގެން ރަށުގެ މާރުކޭޓަށް ކިރުވުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ ކުދި އުޅަނދުތައްވެސް ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭތޯ އަދި އެކަމުގެ
ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ބަރިވެރިން ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ .ޖަވާބުގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ،މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށްވެސް މަސްވެރިކަމުގެ
އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތަކީ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަކީ ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން،
ޕރޮމޯޓުކުރުމުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
މަޢުލޫމާތު ނެގިގެން ހިންގޭ މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ް
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަދާ ހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި ލައިސަންސް
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ޕރޮސެސްކުރުމަށް ލައިސަންސް ނަގަންޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި
މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ް
ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އެ ފަރާތްތައްވެސް ލައިސަންސް ސްކީމްގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ .އެއީ މަސްވެރިކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ނެގޭއިރު ،އެކި ފަންތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަކީ ލައިސަންސްގެ ގިންތިތަކާއި ފީތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
ވެސް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ލާމަރުކަޒީކުރުމަށް ބާރުއަޅައިފައި އޮތުމާއެކު ،މިފަދަ ހުއްދަތައް
ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރެވިގެންދާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ހުއްދަތައް ނެގުމުގައި މަސްވެރިންނަށް ލުއި
ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދޫކުރެވޭ
ލައިސަންސްތަކަކީ

މަސްވެރިން

ރަށުގައި

ތިބެގެން،

ކައުންސިލްތައް

މެދުވެރިކޮށް

ނެގޭ

ލައިސަންސްތަކެއްގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.
•

މަސްވެރިކަމުގެ އައު ޤާނޫނެއް އައުމާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ލާޒިމުވެގެން
ދާއިރު ،އެކަމުން މަސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެވުނެވެ .ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އެއިގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނީ
މަސްވެރިންނަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭގޮތުން ޖުމުލަކޮށް މުޅި މަސްވެރިކަމުގެ
ސިނާޢަތަށްކަމަށެވެ .ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި މާކެޓުކުރުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖޭގައި
މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާ ގޮތް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ .އަދި މިހާރުވެސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމަކީ ސާފު މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވެފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މަސްވެރިކަމުގެ
ބާޒާރުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސާފު މަސްވެރިކަމެއް ގޮތަށް ކަނޑައަޅަނީ ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަލާފައެއް
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ނޫނެވެ .މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއްގައި މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތާއި،
އެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަކީވެސް އެބޭފުޅުން ބައްލަވާ ކަންތައްތަކެވެ .އަދި މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހުގެ
ޕޓުކުރާ ބޮޑެތި މާކެޓްތަކުން އެބޭފޫޅުންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ފޯރުކޮށްދޭ މަހަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން
އުފެއްދުންތައް އެކްސް ޯ
ރައްކައުތެރި ،އަދި ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މެނޭޖްކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން ބޭނޭ މަސްކަން
ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައެވެ .އެ ގޮތުން ،އެބޭފުޅުން މަސް ސޯސްކުރައްވާ
ޕންޑެންޓް އޮޑިޓް
ޤައުމުން ކުރާ މަސްވެރިކަން ،މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ،އޮޑިޓްކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް (އިންޑި ެ
ފަރމްތައް) މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކުރައްވައެވެ .މިފަދަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރެވެމުން މިހާރު ދާއިރު،
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކެއް ނުވަތަ ހަމަތަކެއް ނެތި ،މަހުގެ އުފެއްދުންތައް
ޕރޮމޯޓުކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމުގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެފަދަ ހަމަތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުން ،އިތުރު މާކެޓުތަކަށް
ް
ވަނުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މަސް އިތުރު ބާޒާރުތަކަށް ވިއްކުމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ މަހަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގެއް ލިބުމަށްވެސް
މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
•

މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމަނައިފައިވާ ހަމަތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ސުވާލުކުރެވުނެވެ .މީގެ ކުރީގައިވެސް މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުމާމެދު ހަމަތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ހުރިކަން ޝިފާޒް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެއީ ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް  75މޭލުން އެތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ .އަދި މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތައް ކަނޑައެޅިގެންދާއިރު ،ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކުރާ ދޮށީގެ އަދި އަތުނަނުގެ
މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ،ސީދާގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ނުވަތަ ޝާމިލުވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ
ވިސްނުމެއް ނެތްކަމުގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި
ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް ޝިފާޒް ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އެ ގޮތުން ،މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ،ސާފުކުރުން ނުވަތަ ކައްކާއެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް މަސައްކަތްތަކަށް
ބިދޭސީން ގެނައުމަށްޓަކައި ކޯޓާ ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް  2ބިދޭސީންނަށް ކޯޓާ ދެވޭނެއެވެ .މަހާއި މަހުގެ
އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ސެކްޓަރގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅެވޭ ގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް ،އެ ކޯޓާއެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ
ކުޑަމިނާއި ބޮޑުމިނަށް ބަލައިފައެވެ.
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•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

މަސްވެރިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ލައިސަންސް ނަގަންޖެހުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ލައިސަންސް ނެގުމުގައި
މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ .މިކަމާ މެދު އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ
ލައިސަންސްކުރުމުގެ ނިޒާމު ކަނޑައެޅިގެން ދާނީ ،ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް ފަދައިން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މިފަދަ ހުއްދަތައް ދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ވެސް ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ،ރަށުގައި ތިބެގެން އެފަދަ ހުއްދަތައް ނެގުން ވެގެންދާނީ މިހާރު
މަސްވެރިކަމުގައި ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަކަށެވެ.

•

ޕލޭންތަކެއް
އެންމެ އާދައިގެ މަސްވެރިކަންތައްވެސް ރާވައި ،ހިންގުމުގެ ގަވާދުތަކެއް ކަނޑައެޅި ،މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ް
ހަދައި ،ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަކީ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ .އަދި އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ މަސްވެރިން ސުވާލުކުރިއެވެ.
ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް ނުހުންނާނެކަމަށާއި ،ކަނޑައެޅިފައި ހުންނާނީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުކަމުގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޤާނޫނާ
ގަވާއިދުތައް ހެދިފައި ހުންނަނީ މުޅި މަސްވެރިކަމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށްޓަކައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ގަވާއިދުތަކާ
ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް އާންމު މީހާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅަކީވެސް  5000ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން
އެކި ފަންތީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު
ޕލޭންތައް ވެސް ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ޝިފާޒް
ކަމެކެވެ .އެގޮތުން ،ކުދި ފަންތީގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ.
އެކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީންކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ މަސްވެރިން އެއްސެވެ .ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އެކަމަށް އޮތް މައިގަނޑު
ހައްލަކީ އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ،އެ ފަރާތްތައް ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން ކަމަށެވެ .ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކުގައި ކަންކަން ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މަސްވެރިންނާއި ޞިނާޢަތުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައިކަން އެންމެހައި މަސްވެރިންނަށާއި
މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ .އަދި އެ
މަޢުލޫމާތުތައް ކެނޑިނޭޅި އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާކަން ވެސް ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ސެޝަން  :2އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭނެ މަތީ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން
ޙުސެއިން ސިނާން ،ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔަވަމުންދާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޚުލާސާ
•

ޕރެޒެންޓޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް މަސް
މި ް
ބޭނޭނެ މަތީ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާ
ހިއްސާކޮށް ،މިކަންކުރުމުގެ ބޭނުމާއި ،މިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް އަދި މިކަމުން
މަސްވެރިންނާ މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ކުރާނެ އަސަރާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

•

ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުރު ރާސްތާއަށް ހިޖުރަކުރާ އަދި ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ ބާވަތްތަކެކެވެ.
އެހެންކަމުން ،ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވެސް މަސްވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް ޝާމިލުވެގެން ނޫނީ އެ
ސަރަޙައްދެއްގައި ކުރާ މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރިއަކަށް
ނުގެންދެވޭނެއެވެ .ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދެއްގައި މަސްވެރިކަން މެނޭޖުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދީ ޖަމުޢިއްޔާތަކެއް އެކުލަވައިލައިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މިކަމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ
ޖަމުޢިއްޔާއަކީ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ) އެވެ 31 .މެންބަރު ޤައުމު ހިމެނޭ އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ މެންބަރަކަށް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފައިވަނީ  13ޖުލައި  2011ގައެވެ .އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ސަރަޙައްދުގެ
އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކާއި ،ދުރު ސަރަޙައްދުތަކުން އައިސް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ޤައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

•

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދީގޮތުންނާއި ،ވަކިވަކި ޤައުމުތަކުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނިންމަނީ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 'ކޮމިޝަން' ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
މިކަންކުރުމުގައި ،ކަނޑުމަހުގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއެވެ .މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޤަރާރުތަކެއްގެ
ގޮތުގައި ފާސްކުރަނީ ހުރިހާ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުން ،ނުވަތަ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ .އާންމުގޮތެއްގައި
ޤަ ރާރުތައް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެވޭގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތަށް
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ޤަރާރުތައް ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ޤަބޫލުކުރާ ،އަދި އެ ކަމެއް ބަލައިގަނެ ،އެކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެ
ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން ގޮތް ނިންމުމެވެ.

•

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ޤައުމުތައް އެކި ބާވަތްތައް ބާނާ މިންވަރު ތަފާތުވާ އިރު 31 ،މެންބަރު ޤައުމުގެ ތެރެއިން،
މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުން ބާނައިފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ  90%ހިއްސާކުރަނީ އެންމެ  11ޤައުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވެސް،
ބާނާ ބާވަތްތަކަށް ބަލައިލާ އިރު ،ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިސާލަކަށް ،އިންޑިއާ ކަނޑުން އެންމެ ގިނައިން މަސް
ބާނާ އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ އިންޑޮނީޝިއާ އިން އެންމެ ގިނައިން ބާނާ ބާވަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލައްޓި އާއި ރާގޮނޑި ފަދަ ނެރިޓިކް
ޓޫނާ (އައްސޭރިފަށާ ކައިރިން ދަތުރުކުރާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް) ހިމެނުނު ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކަކީ ގިނައިން
ކަޅުބިލަމަހާއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނާ ޤައުމުތަކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،އެކި ޤައުމުތަކުން މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު
ޕރޮސެސްކުރާ ޤައުމުތަކެކެވެ.
ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކަން ވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ ހަމަ އެކަނި މަސް ް
ޕޓުގެ ގޮތުންވެސް މަސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް
އެހެންމަވެސް ،ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ ބަނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަށާއި ،ވަޒީފާ އަދި އެކްސް ޯ
ބަރޯސާވާ ޤައުމުތަކެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސްވެރިކަން ނުކުރާ ،އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް އެ ޤައުމުތަކުގެ
ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ޤައުމުތައްވެސް އަ.އޯ.ޓީ.ސީގެ
މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ކޮންމެ ޤައުމަކީވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ސްޓޮކަށް އަންނަ
ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެކި މިންވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ޤައުމުތަކެކެވެ.

•

އިންޑިއާ ކަނޑުން ކަނޑުމަސް ބާނަމުން އައިސްފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިލާ އިރު1950 ،ގެ އަހަރުތަކުގައި ބާނައިފައިވަނީ
ގާތްގަނޑަކަށް  50ހާސް ޓަނުގެ މަހެވެ .ނަމަވެސް 2018 ،ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައި އިރު ،މި އަދަދު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެ،
އަހަރަކު ބާނާ މަހުގެ މިންވަރު މިވަނީ  2މިލިއަން ޓަނަށް އަރައިފައެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ،އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ
ބާވަތްތަކުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތަށް ބަލައިލާ އިރު ،ކަޅުބިލަމަހުގެ ސްޓޮކް ވަނީ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ދިރާސާތަކުން
ދެއްކިނަމަވެސް ،ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނާ މިންވަރު އިތުރުވެ ،އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަކަށް ސްޓޮކް ދަށްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު
ވަނީ ހީވެފައެވެ .އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ސްޓޮކަށްވެސް ބާނާ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންދާކަމަށް
ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއިން  2019ވަނަ އަހަރު ބާނައިފައިވާ މަހުގެ  30%އަކީ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔެވެ .ވީމާ
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ،ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމުތަކުން މިކަމާމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެއެވެ.
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މިގޮ ތުން ،އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ވިސްނައި ،ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް މަސް ބޭނޭނެ
އެންމެ މަތީ މިންވަރުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

•

މަހުގެ ސްޓޮކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރުވާ އެއް ކަމަކީ މަސްވެރިކަމެވެ .މަސްވެރިކަން ކުރާ މިންވަރު މަދު ނަމަ ،ނުވަތަ
މަސްވެރިކަން ނުކުރާނަމަ ،މަސްތައް މަރުވެގެންދާނީ ޤުދުރަތީ ސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ .ވަކި ސްޓޮކަކުން އަލަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން
ފަށާއިރު މަސް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވާނެއެވެ .އަދި މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިދާ ވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މަސްވެރިކަން
ކުރިއަރައިގެން ގޮސް ،މަސްވެރިކަންކުރާ ދޯނިފަހަރު ގިނަވެ ،ދޯނިފަހަރު ތަރައްޤީވުމުގެ ސަބަބުން މަސްބޭނޭ މިންވަރު
އިތުރުވެގެންދެއެވެ .އަދި ވިހާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން މަސްވެރިކަންކޮށްފިނަމަ ،މަހުގެ ސްޓޮކަށް މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް،
ސްޓޮކް ދަށަށް ދާން ފަށައެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން މަސް އައިން ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވެ ،މަސްވެރިކަމަށް ކުރާ
ހޭދަ އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

•

ސްޓޮކްގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަކިވަކި ޤައުމުތަކުން މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ހިނގާނެ މަރުހަލާތައް ކިޔައިދިނުމަށް
ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ އެއް މިސާލަކީ ކޭކެއްގެ މިސާލެވެ .ސްޓޮކް ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުނަމަ ،އެ ސްޓޮކަށް ގެއްލުން ނުލިބި،
މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރުވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ .މާނަ އަކީ ،މުޅި [ކޭކު]ގެ ސައިޒްވެސް ބޮޑު ވާނެއެވެ .އަދި އެ [ކޭކުން] ކޮންމެ
ޤައުމަކަށް ލިބޭ 'ފޮތި' ނުވަތަ ބައި ވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ސްޓޮކް ހީނަރުވެފައިވާ ނަމަ ،ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ބޭނޭނެ މިންވަރު
ވެސް މަދުވެގެންދެއެވެ .މާނައަކީ [ކޭކު] ކުޑަވެ[ ،ކޭކުން] ލިބޭ ބައި ވެސް ކުޑަވީއެވެ .މި [ކޭކުގެ] ކުޑަބޮޑުމިން ،ނުވަތަ
ކަނޑުމަހުގެ އާބާދީ ހުރި މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައެވެ .މި ކަމުގައި ،ލޮގުފޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ހޯދައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަދަ މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އައި.އޯ.ޓީ.ސީއިން ބޭނުންކުރެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ،ކަނޑުމަހުގެ
ބާވަތްތައް ޓެގުކޮށްގެން ހޯދާ މަޢުލޫމާތާއި ،ބާނާ މަހުގެ ދިގުމިނުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،މަސް ވިހާ އުމުރަށް އަރާ ސައިޒްގެ މަޢުލޫމާތަކީ
ވެސް މިކަމަށް ބޭނުންކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސްޓޮކްގެ ސައިޒް ދެނެގަނެވުމުން ،ދެން ވިސްނަންޖެހޭނީ
ސްޓޮކް ބަހާނެ ގޮތަކާމެދުގައެވެ.

•

ސްޓޮކް ބެހިދާނެ ،ނުވަތަ ވަކިވަކި ޤައުމުތަކުން މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިދާނެ ތަފާތު ގޮތްތައް އެބަ ހުއްޓެވެ .މީގެ ތެރެއިން
އެއް ގޮތަކީ ،ކޮންމެ ޤައުމެއްވެސް ،އެ ޤައުމަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ހޯދުމަށް
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މަސައްކަތްކުރުމެވެ .މިފަދައިން ކަންކޮށްފި ނަމަ ،އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ލިބޭނީ ފައިސާގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ،ބާރު ގަދަ
ޤައުމުތަކަށެވެ .އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުންދާ ޤައުމުތަކަށް މާލީ އެހީވެދީގެންނާއި ،އެފަދަ
ޤައުމުތަކުގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިގެން ވެސް މިކަން ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ
ޤައުމުތަކަކީ މިފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފައިވާ ޤައުމުތަކެއް ނޫނެވެ .އަދި މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެންމެ ބޮޑު
ގެއްލުމެއްވެސް ލިބޭނީ ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޤައުމުތަކަށެވެ .މިކަން ކުރެވިދާނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ މިހާތަނަށް އިންޑިއާ ކަނޑުން އެކި
ޤައުމުތަކުން މަސްވެރިކަންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މަސްބޭނޭނެ މިންވަރު ބަހާލުމެވެ .ނަމަވެސް ،މި ގޮތަށް ބަހައިފި
ނަމަ[ ،ކޭކު] ގެ  91%ލިބިގެންދާނީ އިންޑިއާ ކަނޑުން އެންމެ ގިނައިން މަސް ބާނާ  11ޤައުމަށެވެ .ބާކީ އޮތް  9%ޖެހޭނީ
ދެންތިބި  20ޤައުމުގެ މެދުގައި ބަހާށެވެ .އެހެން ކަމުން ،މިއީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ .އަދި މިއީ އެ 20
ޤައުމުން އެއްބަސްވާނެ ގޮތެއްވެސް ނޫނެވެ .ތިންވަނަ ގޮތަކީ [ކޭކު] ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްވަރަކަށް ބަހާލުމެވެ .މިގޮތަށް
ޕޓުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ،މަސްވެރިކަމުގެ
ކަންކޮށްފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކެއިންބުއިމަށާއި ،ވަޒީފާ އަދި އެކްސް ޯ
ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަށާއި ،އެއްވެސް ވަރަކަށް މި ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް
ހޭދަކޮށްފައިނުވާ ޤައުމުތަކަށް ވެސް ލިބޭނީ އެއްވަރުގެ ހިއްސާއެކެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްބަސްވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

•

ޤައުމުތަކަށް މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލަކުރެވިދާނެ ހަތަރުވަނަ ގޮތަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ،އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން
އެ ގައުމެއް މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރަށާއި އަދި އެނޫންވެސް ،އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކަނޑައެޅޭ ހަމަތަކެއްގެ
މަތިން ބައި ބެހުމެވެ .މިގޮތުން ،މިހާރު އައި.އޯ.ޓީ.ސީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ދެ ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް މިފަދައިން ،އެކި ކަންކަމަށް ބަލައި،
ޕއަން ޔޫނިއަނުން
ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ .ޔޫރަ ި
ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ކުރިން މަސްވެރިކަންކޮށްފައި ހުރި މިންވަރަށް  80%ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ .މި ކަމަށް
އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްނުވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މީގެ ކުރީގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ
ޕއަން ޔޫނިއަން ފަދަ ޤައުމުތަކުން މަސްވެރިކަންކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވެސް މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުގައި ހިމެނުމަށް
ސަރަޙައްދުން ޔޫރަ ި
ޕއަން ޔޫނިއަން އިން ހުށަހަޅާފައި ވާތީއެވެ .އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤައުމުތަކަށް މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރު
ޔޫރަ ި
ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަށް ،އެ ޤައުމެއްގެ ޙާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން ބާނައިފައިވާ މަސް ބެލެވޭނީ ،އެ ޤައުމަކުން ބާނައިފައިވާ
މަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ހުށަހެޅުމުގައި ،އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ،6%
ޕޓުކުރާ މިންވަރާއި ،މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި
ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް  ،3%އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކަށް  3%އަދި މަސް އިމް ޯ
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ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ހޭދަ ފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް  7%ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .މި ހުށަހެޅުމުން ބޮޑެތި ބައިތައް
ލިބޭނީ ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ،ކުރިއަރައިގެންގޮސްފައިވާ ޤައުމުތަކަށެވެ.

•

ދެން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން ،އަދި އެއްސޭރިފަށުގެ އެހެން  10ޤައުމަކާ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމެކެވެ .މި ހުށަހެޅުމުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ކުރީގައި
މަސްވެރިކަން ކޮށްފައި ހުރި މިންވަރަށެވެ .އެއީ  60%އެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކަށް  ،7%ކުދި ޖަޒީރާ
ޤައުމުތަކަށް  ،3.8%ޤައުމު ތަރައްޤީވެފައިވާ ނިސްބަތަށް  ،2.85%ޤައުމުގެ އާމުދަނީ ބެހިގެންދާ ގޮތަށް  ،2.85%ކަނޑުގެ
ސަރަޙައްދުގެ ނިސްބަތަށް  ،3.5%ކޮންމެ މެންބަރުޤައުމަކަށް  5%އަދި މިހާރު މަސްވެރިކަން ކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ މަދުން
މަސްވެރިކަންކުރާ އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަން ހައްލުކުރުމަށް  15%ދިނުމަށް މި ހުށަހެޅުމުގައި
ހިމަނައިފައިވެއެވެ.

•

ޤައުމުތަކަށް ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބޭނޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖެއިން އަވަސްކުރަން
ބޭނުންވާ އެއް ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަން އިތުރުވަމުންދާ ވަރަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކްތަކަށް ކޮށް ،މަސްވެރިކަން
ޕގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތައް ފަދަ ފައިސާ ހުރި ،ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މަސްވެރިކަން
ހީނަރުވުން ހުއްޓުވުމެވެ .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ،ޔޫރަ ު
ކުރާ މިންވަރު އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ،ސްޓޮކްގެ ހާލަތު އިތުރަށް
ދަށް ނުވަނީސް މި މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖެއިން ދެކެއެވެ .މި
ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ދެވަނަ ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަކީ ބޭރުގެ ބާޒާރުތަކަށް ވަރަށް
ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މަސްވެރިކަމަކަށްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައިސްފައިވާ މަސްވެރިކަމަކީ ތިމާވެށްޓާ
ރައްޓެހި ،ސާފު މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ރާއްޖޭގެ މަހަށް ބޭރުގެ
ޕރީމިއަމްއެއް ލިބެއެވެ .މާނައަކީ ،ރާއްޖޭގެ މަހަށް ،ކޮންމެ ޓަނަކަށް
ބާޒާރުތަކުގައި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ލިބޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ް
ޕގެ
ލިބޭ އަގު އެހެން ޤައުމުތަކަށް ލިބޭ އަގަށްވުރެ އިތުރެވެ .މިއީ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި މަސްވެރިކަމަކުން ބާނައިފައިވާ މަހަށް ޔޫރަ ު
މާކެޓުގައި އޮތް ޑިމާންޑްގެ ސަބަބުންނެވެ .ނަމަވެސް ،އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ،ސްޓޮކަށް ނޭދެވޭ
އަސަރުކުރާ މިންވަރަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ނަމަ ،މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،އިންޑިއާ
ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ސްޓޮކް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބާނާ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ގަތުން ހުއްޓާލުމަށް
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އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރީޓެއިލަރުންނާއި ،އެނޫން ވެސް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ގޮވައިލައިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ
މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ލިއްބައިދިނުމަށާއި ،މަސްވެރިންނާ މަސްވެރި އާއިލާތަކުގެ ހައްޤުތައް
ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިކަމުގައި އިސްނަގައިގެން ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި
ދިވެހިސަރުކާރުން ދެކެއެވެ .އަދި މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަހާ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ބޮޑެތި
ކުންފުނިތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމެކެވެ.

•

މިގޮތުން ،އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު އެއްގޮތްކޮށް ،ޤައުމުތަކުގެ ޙިޔާލާއި ލަފާ
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ .އެހެނީ ،މިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްވަރާކޮށް،
ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކުރިއަށް ދިއުމެވެ .މި މަޝްވަރާތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ މުސްތަޤުބަލަށާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްވަރާއެވެ .އެހެންކަމުން ،މަސްވެރިންނާ
ހަމައަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ދެކެއެވެ 2019 .ވަނަ
އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ފޯރަމްގައްޔާއި މިއަހަރުގެ ފޯރަމްގައިވެސް މި މަޢުލޫއަށް ޙާއްސަ ސެޝަނެއް ބޭއެވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ
ވެސް މަސްވެރިންނާ ހަމައަށް މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމެވެ.

•

ވަކިވަކި ޤައުމުތަކުން މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތައް ފެށިފައިވަނީ  2002ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެންމެ
ފުރަތަމަ މި މަޝްވަރާތައް ފެށިގެން އައި އިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ލަހުންނެވެ 2002 .ވަނަ އަހަރާއި 2008
ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭ ބޭއްވިފައިވަނީ އެންމެ  3ބައްދަލުވުމެވެ .ނަމަވެސް ،ފާއިތުވެދިޔަ  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް  3ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވައި 2021 ،ވަނަ އަހަރު އިތުރު  4ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވަނީ ރާވައިފައެވެ .މަޝްވަރާތަކުގެ ދުވެލި އަވަސްކުރުމުގައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ބައިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
•

މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ މިހާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު ،މި ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނާ ހިސާބަށް އައިސްފައިނުވަނީ ކީއްވެތޯ
ފޯރަމްގެ ބައިވެރިއަކު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ޖަވާބުގައި ސިނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން އެކި ގޮތްގޮތުން
ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ .އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަސްވެރިންގެ ފޯރަމްގައިވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޑރ.
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ޕރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިދެއްވައިފައިވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
މުޙައްދަމު ޝިހާމް އާދަމް މި މައުޟޫޢަށް ް
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސް ،މިކަމާގުޅޭގޮތުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
މަޢުލޫމާތުވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން އާންމުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމާގުޅޭގޮތުން
މަސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަކީ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެފައިވާ މުހިންމު ޒިންމާއެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ދެކޭކަމުގައި ވެސް ސިނާން
ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މި ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ސުވާލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
ޕރެޒެންޓޭޝަންގައި ވެސް އަލިއަޅުވައިލައިފައިވާ ފަދައިން ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމަކަށް
ް
ވުމުން ،މިފަދަ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ،އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްނުކޮށްފިނަމަ،
މިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް
މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ ސްޓޮކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ފަސޭހައިން ކުރާނެ އެއް ޤައުމަކީ
ޕގެ މާކެޓުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބާނާ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި
ދިވެހިރާއްޖެކަމަށް ވާތީ ކަމުގައި ވެސް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .ޔޫރަ ު
ނުގަތުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،ރާއްޖެއިން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ވިއްކަމުން އައި މައި ބާޒާރު ގެއްލިގެންދާނެކަމަށްވެސް ސިނާން
ޕގެ ބާޒާރުން ލިބޭ ފަދަ ބޮޑު އަގެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހަށް އެހެން ބާޒަރަކުން ހޯދުމަކީ ވެސް ދަތިކަމަކަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޔޫރަ ު
ވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•

ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް މަސް ބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާއިރު ،ރާއްޖެއަށް ވީހާވެސް ބޮޑު ކޯޓާއެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކަކީ
ކޮބައިތޯ މަސްވެރިން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ،މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ބޭނުމަކީވެސް
އެންމެ ބޮޑު ކޯޓާއެއް ހޯދުންކަމުގައި ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް [ކޭކު] ގެ ސައިޒަކީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވާ
މިންވަރަށް ބޮޑުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތައް އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ހިމާޔަތްކުރުން
ކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރުވެސް މަސް ބާނަމުންދާ މިންވަރަށް ވުރެ މަދުނުވާ ވަރުގެ ކޯޓާއެއް ރާއްޖެއަށް
ލިބުމަކީ މި މައްސަކަތުން ނެރެން ބޭނުންވާ އެއް ނަތީޖާ ކަމުގައިވެސް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގައި
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 31މެންބަރު ޤައުމު ހިމެނޭ އިރު ،ކޮންމެ ޤައުމެއްވެސް ބޭނުންވަނީ މިހާރު ބާނާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ކޯޓާއެއް ލިބުން ކަމުގައި
ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކް އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވަނީ ބޮޑުދައު އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކޮށްގެން ކަމަށް ވާއިރު،
ރާއްޖެ ފަދަ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި މަސްވެރިކަމެއް ކުރާ ޤައުމަކުން މަސް ބާނާ މިންވަރު މަދުކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިއަކު
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ޖާވާބުދެއްވަމުން ،ސިނާން ވަނީ ސުވާލުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ .އަދި
ޕގެ ޤައުމުތަކާއި ،އެނޫންވެސް ،ބާރު ހުރި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ،އެ
ޔޫރާ ު
މަސްވެރިކަމުން ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްކުރުމުގެ ފުރަސަތު އޮތް މަސްވެރިކަމެއްކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކި އެކި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަމުންދާކަމަށް
ޕކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބާޒާރުކަމަށްވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ވެސް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ޔޫރަ ަ
މިފަދަ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ވަކި ޤައުމަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް މަންފާއެއް ނުކުރާނެކަން ވެސް
ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިއީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ ބޭނުންތައް ވެސް ދެނެގަނެގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެ ންމަވެސް ،މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަމުން ކަނޑުމަހުގެ ސްޓޮކަށާއި ،މަސްވެރިކަމުގައި
އަމާޒުނުކުރާ ކޯމަސް ފަދަ އެހެނިހެން ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ވެސް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭކަން ފާހަގަ ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް
ނެތްކަމަށްވެސް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއީ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މަސްވެރިން ވަނީ މި މަޝްވަރާތަކުގެތެރެއިން ރާއްޖެ ފަދަ މަސްވެރިކަމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން
ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމަކަށް ބޮޑު ކޯޓާއެއް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

•

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް މަސްބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުން ،އެކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭނެ
ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިއަކު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ރާއްޖެއިން
މަސްބާނަމުންދަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ހަމަތަކުގެތެރޭގައިކަމަށް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .ކޯޓާގެ އިތުރަށް ބާނާ ކޮންމެ މަހަކީ ވެސް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާނައިފައިވާ މަހެއްކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުން ދެކޭނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި
މަސްވެރިން ފޮނުވައި މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް މުހިންމުވާނެކަމަށް ވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކަން

16

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

 40ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ()2020

ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ސަޙައްދުތަކުގައި މިހާރު ކޯޓާ ނިޒާމުތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުން އެކި އުކުޅުތައް
ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިސާލަކަށް ،ބައެއް ޤައުމުތަކުން އަހަރެއްގެތެރޭގައި ކޯޓާ ބޭނުންކުރާނެ ވަކި މުއްދަތެއް
ކަނޑައަޅައިފައިނުވި ނަމަވެސް ،އަނެއްބައި ޤައުމުތަކުން އަހަރުގެ ވަކި ދުވަސްތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން ކޯޓާ ބޭނުންކުރަންވެސް
ވިސްނައިފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓާގެ ވަކި މިންވަރެއް ހަމަވުމުން މަސްވެރިންނަށް އެކަން އެނގޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ވަސް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރަކުން ،މަސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށް ،ކޯޓާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ގޮތެއް
ނިންމިދާނެކަމަށް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ރާއްޖޭގެ

ކަނޑުމަހަށް

އެހެން

ޤައުމުތަކާ

އަޅައިބަލާއިރު

ލިބިފައިވަނީ

ކިހާ

ބޮޑު

ޕރީމިއަމްއެއްތޯ
ް

މަސްވެރިންވަނީ

ސުވާލުކުރައްވައިފައެވެ .ޖަވާބުދެއްވަމުން ސިނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ދެއްވޭނީ އިންޑަސްޓްރީގެ
ޕސިފިކް ކަނޑުން ބާނާ މަހާ އަޅައިބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ެ
ބާނާ މާހުގެ ކޮންމެ ޓަނަކަށް ،އިތުރަށް  150އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  250އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް މަސްބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބާނާ މިންވަރު މަދުކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ،މަދު
ކުރަންޖެހޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މަސްވެރިން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މިކަމާ ގުޅިގެން ސިނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަދުކުރަންޖެހޭނެތޯ
ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމޭނީ ސްޓޮކްގެ ހާލަތައް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ .މިސާލަކަށް ،ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ސްޓޮކްގެ
ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ އެކި ޤައުމުތަކުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނާ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އައި.އޯ.ޓީ.ސީ
އިން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ .މިގޮތުން ،ރާއްޖެއިން ބާނަމުންދާ މިންވަރު ވެސް  5%އިން ދައްކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ .އަދި
ރާއްޖެއިން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނައިފައިވާ މިންވަރު މިއާ އެއްވަރަށް މަދުވެފައިވާ ކަންވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ނަމަވެސް ،އެއާ ޚި ލާފަށް ،ކަޅުބިލަމަހުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތު އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުކަމަށް ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާތީ،
މިހާރު ރާއްޖެއިން ބާނާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވެސް ކޯޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތްކަމަށް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ސްޓޮކްގެ
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަމަށާއި ސްޓޮކްގެ ހާލަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ވެސް ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް މަސްބޭނޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަކީ
މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
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•
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އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ޤައުމުތަކަށް މަސްބޭނޭނެ މިންވަރުގެ ކޯޓާތަކެއް ލިބޭ އިރު ،އެންމެ ބޮޑު ކޯޓާއެއް ލިބޭނެކަމަށް
ލަފާކުރެވެނީ ކޮން ޤައުމަކަށްތޯ ފޯރަމްގެ ބައައިވެރިއަކު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ސިނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ޖަވާބު ދެއްވަން އުދަގޫ
ސުވާލެއް ކަމުގައެވެ .އެއީ މިކަމަކީ މިހާރުވެސް މިކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ،ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިމި އޮތް ކަމަކަށްވާތީއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،މިހާރު ހުރި ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައިލާ އިރު ،އައްސޭރި ފަށުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ،އެންމެ ބޮޑު ކޯޓާއެއް ލިބެނީ
އެންމެ ގިނައިން މަސްވެރިކަންކުރަމުންދާ ދެ ޤައުމަށެވެ .އެއީ އިންޑޮނީޝިއާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ
ކުރަމުން

އައިސްފައިވަނީ

ކަޅުބިލަމަހުގެ

މަސްވެރިކަންކަމަށް

ވާތީ،

ކަޅުބިލަމަހަށް

ބޮޑު

ކޯޓާ

އެއް

ލިބިގެންދާނެކަމަށް

ލަފާކުރެވޭކަމަށްވެސް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީވެގެން އައިސްފައިވަނީ
 2000ގެ އަހަރުތަކުގެތެރޭގައި ކަމުން ،ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަށީގެންވާ ކޯޓާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މި ދެ ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމުން ކޯޓާ ބޭނުންވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ވެސް
ރާއްޖެއިން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ކަން ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•

ކޯޓާ ލިބުމަށް ފަހު ،ކޯޓާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކަންކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ މަސްވެރިން ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ .ސިނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބަލަހައްޓައި އެހެނިހެން ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މިކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ .މިސާލަކަށް،
އެޓްލާންޓިކް ގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދީ ޖަމުޢިއްޔާއިން ކަން ކުރާ ގޮތަކީ ،ފުރަތަމަ ފަހަރު އިތުރަށް ބާނާ މިންވަރު އެޤައުމެއްގެ ދެން
އަންނަ އަހަރުގެ ކޯޓާއިން މަދު ކުރުމެވެ .އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ދެ ގުނައަށް މަދުކުރުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ
ޕރީމިއަމް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ،ކޯޓާއަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސްވެރިކަން ނުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިނާން
ް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރާއްޖެއަކީ މަސްވެރިކަމުގައި ނަމޫނާ ޤައުމަކަށް ވުމުގެ ފަހަތުގައިވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ ތިމާވެށްޓާ
ރައްޓެހި މަސްވެރިކަން ކަމުގައި ސިނާން ސިފަކުރެއްވިއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާއި ،މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި،
ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތުގެ ހަރުދަނާކަމުން ވެސް ،ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަކީ ސާފު މަސްވެރިކަމެއްގެގޮތުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން
ފާހަގަކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހޯދައިފައި ހުރުމާއި ،މަސްބޭނީއްސުރެ މަސް ގަތް ފަރާތާ ހަމައަށް
ދަންދެން ،އެ މަސް ކަޑަތުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ސާފުކޮށް އެންގެން ހުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހަށް މާކެޓުގައި އޮތް
ޑިމާންޑް ދެމެހެއްޓުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެކެވެ .އެހެންވީމާ ،ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ
ޕރީމިއަމް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ް
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•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ކޯޓާ ކަނޑައެޅުމުގައި ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ކޯޓާއެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެތޯ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިއެއް ސުވާލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ.
ޖަވާބުގައި ސިނާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޯބޮޑު ކަނެލީގެ ކޯޓާއެއް ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ .އެއީ ސީދާ ލޯބޮޑު ކަންނެއްޔަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ކުރި ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ،ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައިވެސް ލޯބޮޑު ކަންނެލި
ބާނައިފައި ވާތީއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކަށް ލިބޭ ބޭސްލައިން ކޯޓާ އާއި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅައަފައިވާ ކޯޓާއިންވެސް ރާއްޖެއަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ލިބޭނެކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ކަޅުބިލަމަހާއި ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލީގެ ކޯޓާ އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ވެސް ލޯބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ކޯޓާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ސިނާން
ވިދާޅުވިއެވެ .އެއީ މި މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ.

•

ކޯޓާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ،ރާއްޖެއިން އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ކޮން އިރަކުންތޯ ބައިވެރިން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .މިކަމުގެ
މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާގޮތުން މިއީ ދެނެގަންނަން ދަތިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިނާން ސިފަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން މިކަން
އަވަސްކުރުމަށް ކިތަންމެ މަސައްކަތެއްކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ފައިސާ ހުރި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މިކަން އަވަސްކުރަން ބޭނުންނުވާހާ
ހިނދަކު ،މިކަން އަވަސްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށްވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން
ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅަމުންގެންދާ ކަމަށްވެސް ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިހާތަނަށް ވެސް މި މަޝްވަރާތަކަށް  10އަހަރުވެގެން
ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ،އިތުރަށް  10އަހަރުވެގެން ދިއުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެނިހެން ސަރަޙައްދީ
މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބަލަހައްޓާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް  15އަހަރު އަދި  20އަހަރުވެސް ވެފައިވާ
ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ،އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ ގޮތުން އިބުރަތް ލިބިގަނެ ،ވީހާވެސް
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މިކަން ކުރެވުމުކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދޭގޮތް ކަމުގައިވެސް ސިނާން ވިދާޅުވިއެވެ.
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ސެޝަން  :3ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހިކި ކަނޑުމަހުގެ މިންގަނޑު
އާދަމް މަނިކު ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  -ފިޝަރީޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޚުލާސާ
•

ޕޓް
ހިކި ކަނޑުމަހުގެ ގަވާއިދަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ،ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހިކި ކަނޑުމަސް އުފައްދާ ،އެކްސް ޯ
ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ .މި ގަވާއިދު މިހާރު ވަނީ ފާސްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ .އަދި
މިގަވާއިދުގެ

މައިގަނޑު

ޕޓުކުރުމުގައްޔާއި،
އެކްސް ޯ

މަޤްޞަދަކީ

ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި

ތައްޔާރުކުރުމުގައްޔާއި،

ހިކި

ކަނޑުމަސް

ޕކްކުރުމުގައްޔާއި،
ެ

އުފެއްދުމުގައްޔާއި،

ޕޓުކުރުމުގައްޔާއި،
އިން ޯ

ލޭބަލްކުރުމުގައްޔާއި،

ރައްކާކުރުމުގައްޔާއި،

ގުދަންކުރުމުގައްޔާއި ،ގަނެވިއްކުމުގައްޔާއި އަދި ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އުސޫލު ތަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް
ކަނޑައެޅުމެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ހިކި ކަނޑުމަހުގެ މިފަދަ މިންގަނޑު ތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،ތަންފީޛުކުރާ
ޕކްކުރާ ،ރައްކާކުރާ ،ގުދަންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތަންތަން
ފުރަތަމަ ގަވާއިދެވެ .އަދި ހިކި ކަނޑުމަސް އުފައްދާ ،ތައްޔާރުކުރާެ ،
ރަޖިސްޓަ ރީކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންދަނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައި
ހިމަނައިފައިވާ މިންގަނޑަކީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހިކި ކަނޑުމަސް ރައްކައުތެރި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި
ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު މިންގަނޑެކެވެ.

•

ހިކި ކަނޑުމަހަކީ ،ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ފެނުގައި ނުވަތަ ލޮނުގައި ރޯފިލާވަރަށް ކެއްކުމަށްފަހު ރައްކާތެރި ބާވަތްތަކުން ދިލަޖައްސާ
އަވިން ނުވަތަ އެހެން ވަޞީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަސް ހިއްކައި އޭގެ ތެތްކަމުގެ މިންވަރު  20އިންސައްތަ އަށްވުރެ ދަށް
މަހެވެ .މިއަށްވުރެ މަހުގެ ތެތް މިން އިތުރު ވެއްޖެނަމަ ބެލެނީ އެއީ ވަޅޯމަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

•

މި މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގައި ސިއްޙީ ގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކައުތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިފަތައް މިހާރު
ފުރިހަމަނުވާތީ އެކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދީފައިވެއެވެ .އަދި ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ކަޅުބިލަ މަހަކީ ،އޭގެ ޒާތުގައި ހިސްޓަމިން ގިނައިން ހުންނަ މަހެކެވެ .މިހެންކަމުން މި އުފެއްދުން ތަކުގައި ހިސްޓަމިން ހުންނަންޖެހޭ
ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނެއެވެ.
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•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތާމެދު އަދިވެސް ދަނީ ބަހުސް ކުރެވެމުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
މަސްކައްކަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ދިގުމިނާއި ،މަހުގައި ދިލަޖެއްސުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ،މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ސާފުޠާހިރުކަމުގެ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި މަސްކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޮނަކީ ކޯޑެކްސް މިންގަނޑަށް ފެތޭ
ލޮނަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ކޯޑެކްސް މިންގަނޑަކީ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޖަމުޢިއްޔާއިންނާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙީ ޖަމުޢިއްޔާއިން ބަލައިގަންނަ
މިންގަނޑެކެވެ.

•

މަސް ހިއްކައި އަވީލުމުގައި ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ސޫފިތަކުން ރައްކައުތެރިގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށާއި ވާރެއިން ފަސޭހައިން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ
ފަދަ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފައި ބެހެއްޓުމަށްވެސް އިސްކަންދޭންޖެހެއެވެ .މަސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުގެ
ސަބަބުން އާލާވާ ޖަރާސީމާއި އުފެދޭ ކެމިކަލްތަކުގެ މިންގަނޑުތަކެއްވެސް ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

•

ހިކި ކަނޑުމަސް ބަންދުކުރުމާއި ފާހަގަޖެހުމަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމެކެވެ .މަސް ބަންދުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ ސިއްޙީގޮތުން ރައްކައުތެރި ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ .މިކަމުގައި ބަލަމުން އަންނަ މިންގަނޑަކީ 2014
ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އިން އެކުލަވައިލައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި
ޕޓުކުރާ ޤައުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް
ޕޓުކުރާ ހިކި ކަނޑުމަހަކީ އެކް ޯ
ލޭބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނޑެވެ .އަދި އެކްސް ޯ
ފެތޭ އުފެއްދުންތަކެއްކަންވެސް ޔަޤީން ކުރަންޖެހެއެވެ.

•

މި ގަވާއިދު މިނިސްޓްރީއަށް ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާ އަކީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އަށް ވުމުން މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނޭ އިދާރާއަކީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އެވެ .މިހެންކަމުން
ހިކި ކަނޑުމަސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާނީ އެ މުއައްސަސާއިންނެވެ .އަދި މި ހުއްދައަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ތަފުސީލު
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ދެވޭ ހުއްދައަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އައުކުރަންޖެހޭނެ ހުއްދައެކެވެ .މިހެން އަދި
ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ،ބޭނުން ޖެހިއްދެ ހިނދެއްގައި މި މުއްދަތު ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
ދެވިފައިވާ މި ހުއްދައިގެ ޞައްޙަކަން ދެމިއޮންނާނީ ،ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ،އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
އުފުލައި ،ގުދަންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭގެ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓައިފައި ހުރި ހިނދަކުއެވެ .މި ހުއްދަ ދޫކުރަން
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ހަމަޖެހިފައިވަނީ  100ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ .މި ހުއްދައިގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ހިކި ކަނޑުމަސް
ޕޓުކޮށް ނައްތައިލެވޭނެއެވެ.
ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަޖަހައި ،ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ރި ޯ

•

ހިކި ކަނޑުމަސް އުފައްދާ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ .އެއް ފަރާތަކުން މިފަދަ ގިނަ
ތަންތަން ހިންގާ ކަމުގައިވިއަސް ކޮންމެ ތަނެއް ވަކިން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ވަކި ހުއްދައެއް ނަގަންވާނެއެވެ .މިއީ އެތަންތަން
ޕކްޓުކޮށް އެތަންތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފަސޭހައަކަށެވެ.
އިންސް ެ

•

ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރުމަށް ހުއްދަލިބިގެން އަދި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން މި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
ބާރު މިގަވާއިދުގެ ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިކަމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް
ދެވޭނީ އެތަނެއްގައި އުފައްދާ ހިކި ކަނޑުމަހާއި ،ހިކި ކަނޑުމަސް އުފައްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުމާއި އަދި
މަސައްކަތް ކުރާ ތަނާއި މީހުންގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކައުތެރިކަމަށެވެ .އަދި މިތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި އެތަނެއްގެ ފޮޓޯނަގައި،
ޕލް ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް މި ފަރާތްތަކަށް
ވީޑިއޯ ނަގައި އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ތަހުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމް ަ
ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ކުށެކެވެ .މިފަދަ އެހެން ގަވާއިދު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން
މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ  2000ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވީކަން ސާބިތުވީ
ބަލައިފާސްކޮށްގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،މި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން އެތަނެއް ބަލައި ،ފާސްކުރުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކުރި ހުރިހާ
ޚަރަދެއްގެ ޖުމުލަ އަދަދުންވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ،އެ މައްސަލައެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި،
ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދީ ،އޮޅުވައިލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން
ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެހިނދުން ފެށިގެން އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ،ދެން އެފަރާތަކަށް މިފަދަ ހުއްދައެއް އަލުން ދޫނުކުރުމުގެ
ބާރުވެސް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޤާނޫނު ވަނީ ފާސްކުރުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ .މި ޤާނޫނު ފާސްވުމުން
މިކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

•

ހިކި ކަނޑުމަހުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުގެ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ފަސޭހައިން
ފެންނަގޮތަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ސެޓުފިކެޓު އެތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

22

 40ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ()2020

•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން

ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން

 6މަސް ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ބައިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
•

ހިކި ކަނޑުމަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،އެކި އެކި މާރކެޓްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރާމެދު ކުރެވުނު ސުވާލުގެ
ޖަވާބުގައި އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވީ ،މިއީ މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކަށް ވީނަމަވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް
ދޭންވީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި ،ތައްޔާރުކުރުމުންދާ ހިކި ކަނޑުމަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން ކަމުގައެވެ .އަދި މިކަން ރަނގަޅު
ކުރެވުމުން ،އާ މަރކެޓްތައް ހޯދުމަށް އުދަނގޫ ނުވާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ލަންކާގައި ހިކި ކަނޑުމަހުގެ މާރކެޓަށް ހުރި
ވާދަވެރިކަން ބޮޑުކަމުން ،މެލޭޝިއާ ދަފަ މި މާރކެޓް އޮތް އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުކަތަށް ރާއްޖޭގެ ހިކި ކަނޑުމަސް ވިއްކަން ބެލި
ކަމުގައި ވިއަސް އެގައުމުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްވަރަށް މި އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް މިސާލު ދެއްވިއެވެ.

•

ރަށްރަށުގައި ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނަށް މި ގަވާއިދު އައުމުގެ ސަބަބުން ގެންނަން ޖެހޭނެ މައިގަނޑު ބަދަލުތަކަކީ
ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރެވުމުން ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެބެފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކައިރި
މިސްތަޤްބަލެއްގައި ކުރިއަށް ދެންދާނެކަމަށް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެހެންމެ ބޮޑަށް އިންކަންދޭޖެހޭނެ ކަމަކީ މަސައްކަތްކުރާ
ތަނާއި މީހުންގެ ސާފުޠާހިރުކަން ރަނގަޅުކުރުން ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ،އެއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ކުރިން
އަންނަ މުއްދަތުގައި މިބޭފުޅުންނާ އެކު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެބޭފުޅުންނާ
އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާހަކަވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ރަށުގައި ރިހާކުރު ކައްކާ ފަރާތްތައްވެސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭނެ ތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ .ހިކި ކަނޑުމަސް
ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނެކޭ އެއްފަދައިން އެ ފަރާތްތައްވެސް ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ،މި ގަވާއިދު އަދި ވަނީ
ޕ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިކަމަށް ވާތީ ،ސިދާ ފީއެއް ކަނޑައަޅާނެ އަދަދެއް ބުނަން މިވަގުތު ދަތިކަމަށް އާދަމް
ފުރަތަމަ ދެލިކޮ ީ
މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުއްދައަށް ނަގާނެ ފީއަކީ މިފަދަ އެހެންވެސް ގަވާއިދުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ދައްކަން އުދަނގޫ ނުވާނޭ ވަރުގެ ފީއަކަށް ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.
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•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ކަންތައްތައް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު ބައިވެރިއަކު ސުވާލު އުފެއްދުމުން އާދަމް
މަނިކު ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ދަށުން އެރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެރަށުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ވޯކަރުންގެ އެހީ ލިބޭނެކަމަށެވެ .އަދި މިދަފަ އެހެން ނިޒާމުތަކެއްވެސް މިގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިގެންދާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

•

ކެނަޑާގައި މިވަގުތު ހުރި މިނިސްޓްރީގެ މުއައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ ހުސެއިން ސިނާން ،ލަންކާގައި ތައްޔާރުކުރާ ރާއްޖޭގެ ހިކި ކަނޑުމަހުގެ
އުފެއްދުންތައް އެޤައުމުން ރަނގަޅު އަގުގައި ގަންނަން ލިބެން ހުންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަމުން ދޭހަވަނީ ރާއްޖޭގެ މިފަދަ
އުފެއްދުންތަކަށް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ބޭރުންވެސް މާރކެޓް ހޯދިދާނެކަން ކަމުގައި ސިނާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•

އާންމު ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި މަސްކައްކައި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ގޭގެ ބަދިގެތަކުގައިކަމަށް ބައިވެރިއަކު
ފާހަގަ

ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

އަމިއްލަ

ގޭގެ

ބަދިގޭގައި

މި

މަސައްކަތްކުރާ

ފަރާތްތަކުންވެސް

ރަޖިސްޓަ ރީކުރަންޖެހޭނެތޯ އެބޭފުޅާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ .މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވީ ،މިނިސްޓްރީއަށް
މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ މިކަމަށް
ޚާއްޞަ ބިން ހޯދައިގެން މުއައްޒަފުންވެސް ނަގައިގެން ކަމުގައެވެ .އަދި ގޭގެ ބަދިގޭގައި މި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް މިހާރު
މަދުވެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތައްވެސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،ކަނޑަ އަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނެހެން
މަސައްކަތް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެހީ މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށްވެސް
ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

•

ހިކި ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރު ޒިންމާތަކެއް އަންނައިރު ،މިކަމުގެ ސަބަބުން
މި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ލަންކާގެ ބާޒާރުގައި މަތިވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔާޤީންކަން މިނިސްޓްރީއަށް ދެވިދޭނެ ތޯ ސުވާލުކުރުމުން،
ޕޓުކުރާތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް
ދިވެހީން ހިކި ކަނޑުމަސް އުފައްދާ އެކްސް ޯ
ގެނަވެފައިނުވާކަން އާދަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކުރަން
ފެށުމުންނާއި ،ހިކި ކަނޑުމަހަށް ރާއްޖޭގައި އަގު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ،މިއީ ސާފު އަދި ރައްކައުތެރި އުފެއްދުމެއްކަން
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ސާބިތުކޮށް ،ބާޒާރުގައި ރަނގަޅަށް މާރކެޓް ކުރެވިއްޖެނަމަ ،މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތްކަމަށް
އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މިހާރުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކި ފަންތީގެ ތަންތަން ކަނޑައަޅައިފައިވާއިރު ،އެ ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެތޯ ސުވާލު
ކުރެވުނެވެ .މި ކަންތައްތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި ،ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނީ ހިކި ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް
ތައްޔާރު ކުރާ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ،ޙާއްސަކޮށް މަހުގައި ހިސްޓަމިން ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރުތަކަށް ،ކަމަށް އާދަމް މަނިކު
ވިދާޅުވިއެވެ .ބޭނުންކުރާ މަހަކީ ކޮލިޓީ ދަށް މަހެއްނަމަ ،މަހުން އުފެއްދޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރުވެސް ދަށްވާނެކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ފަސޭހަކަމާ އެކު އައިސް ލިބިގެން ދޯނިމަތީގައިވެސް މަސް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ލިބިގެންވާ
އިރު ،ހިކި ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވެސް ބޭނުންކުރަންވާނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތާޒާ މަސްކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.

•

އަލަށް މި ޤާއިމުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް މަސް ތައްޔާރުކުރުމުން ،މިތަކެތި މާކެޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ހިކި ކަނޑުމަހުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި ކަމެއްނޫން ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ޖަވާބަކީ ،މި ވިޔަފާރި ފެށުނީ
ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޑޮލަރު ފައިސާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފެންވަރު ބަލަހައްޓާނެ މިންގަނޑެއް ނެތި ،އަގުދަށް ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ނަމަވެސް ،ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަމްރީނު ލިބިގެން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެއްޖެނަމަ މިކަމަކީ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް
ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅިވިއެވެ .އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) އިން ކޮލިޓީ މިންގަނޑުތަކެއް
އުފައްދައިގެން މަސް ގަނެގެން ކުރިއަށް ދިޔައިރު ،ފައިދާ ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ގިނަ
ފަހަރު އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ނުލިބި ދަނީ ،މަސް މާކެޓަށް ވިއްކައިދިނުމަށް މެދުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޤަމަލު ކުރަމުންދާ
ގޮތުންކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މަސް ހިއްކުމުގައި ސޯލަރ ޑްރައިން ގ ގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަން
ފާހަގަކުރައްވަމުން ،މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީއިން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވުމުގެ ވިސްނުން ގެއްގުޅުއްވަންތޯ ބައިވެރިއަކު ސުވާލު
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ޕރޮގްރާމް ތަކުގައި ސޯލަރ ޑްރައިންގ މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އާދަމް މަނިކު
ކުރެއްވިއެވެ .މިނިސްޓްރީގެ ތަމްރީން ް
ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މިކަމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަންކަމަށް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހިކި
ކަނޑުމަހުގެ ވިޔަފާރީގައި ސޯލަރ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަކީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއްތޯ ޔަގީންކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި ވެސް މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާބޮޑު ބަޖެޓެއް ލިބިފައިނުވާއިރު ،އިތުރު ތަމްރީނު
ޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އިސްކަންދެވެނީ ،ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން މިއަހަރު ދަތުރު ނުކުރެވުނު ރަށްތަކަށާއި ،ކައުންސިލް
ް
ޕރޮގްރާމްތަކަށް އެދިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީން ް

•

ހިކި ކަނޑުމަސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާ މިންވަރު އިތުރު ވަމުންދާއިރު ،މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީ ދެކޭގޮތަކީ
ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން ،ގަވާއިދަށް ޤަމަލު ކުރަންފެށުމުން ،ހުއްދަލިބިގެން ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް
ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އާދަމް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ސެޝަން  :4ކަނތުފަތީގެ މަސްވެރިކަން
އާދަމް ޒިޔާދު ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  -ފިޝަރީޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޚުލާސާ
•

މިއަހަރުގެ ފޯރަމްގައި މިމައުޟޫޢު ހުށަހަޅައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހުނީ ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް
ފަހަކަށް އައިސް ހިނގަމުން ދާތީ އަދި ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަސްވެރިންގެ އުންމީދުތަކާއި ޙިޔާލުތަކާއި ވިސްނުންތަކެއް
ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މިމަކާމެދު މަސްވެރިންނާއި އިންޑަސްޓްރީ ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުންނެވެ.

•

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިފައިވަނީ  1981ގައި އދ .ގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗުރަލް
ޕރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މަސް އުޅަނދުތަކުން
ޕރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުންނެވެ .މި ް
އޯގަނައިޒޭޝަން (އެފް.އޭ.އޯ) އިން ހިންގި ް
މަސް އައިން ހޯދުމަށް ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސް ހިފާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
މިކަމަކީ މަސްވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް މަޤުބޫލުކަން އުފެދުނު ކަމެއްކަމަށްވާތީ ކަނދުފަތި އެޅުމަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
ޕރޮޖެކްޓްގެ ކާމިޔާބާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނެވެ .މި ް
 30ކަނދުފަތި ޤާއިމްކުރެވުނެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެ ވަށައި ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފެށިފައިވަނީ  1992ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އަދި  2001ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ
ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

•

ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ތަޢާރުފުކުރެވުނު ކަނދުފަތިތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި އަގު ހެޔޮ ވަސީލަތްތައް
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ ،ކަނދުފައްޗެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދުވަސްވަރު ދިޔަ ޚަރަދު ނިސްބަތުން ކުޑައެވެ .އަދި ކަނދުފަތީގެ
އުމުރުވެސް އެހާ ދިގެއް ނޫނެވެ 2000 .ވަނަ އަހަރުތަކުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ކަނދުފައްޗެއް ޤާއިމުކުރުމަށް  80،000ރުފިޔާ ޚަރަދު
ވީއިރު 2007 ،ވަނަ އަހަރު އަގު ވަނީ  000،185ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ .މި އަގުތަކަކީ ކަނދުފަތި ހަދާ ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެ
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ހަރުކުރުމަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޚަރަދާއެކު އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ އަދަދު ތަކެކެވެ .މިހާރު ކަނދުފައްޗެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދަކީ
 000،250ރުފިޔާ ކަމުގައި އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ .މިއީ މަހުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  15ޓަނު މަސް ގަތުމަށް ދާ ޚަރަދެވެ.

•

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަނދުފަތީގެ ޑިޒައިނާ ޚިލާފަށް ،ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަނދުފައްޗަކީ ދައު ބޭނުންނުކޮށް
ފެންމަތީގައި އޮންނަ ޓްރޯލް ފުލޯޓްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަނދުފަތިތަކެކެވެ .މިހާރު ކަނދުފަތި ތައްޔާރުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރަމުންދާ ތައްގަނޑު އީޖާދު ކުރުމުގެ ކުރިން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރެވުނެވެ .އަދި މިކަނދުފަތިތަކުގެ އުމުރު ދިގުކުރުމަށް
ކަނދުފަތީގެ ޑިޒައިނަށާއި ،ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗައްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި
ބޭނުންކުރެވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނދުފަތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވުނީ ޓަޔަރަކާއި ދިދައެކެވެ .މިޑިޒައިންތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރެވުނު
ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ،މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ކަނދުފަތީގެ ތައްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށް ،މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ވަށައި
ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންނެވެ .މި ވިއުގައިގައި ކަނދުފަތިތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ގިނަވެގެން  2ގަޑިއިރު
ތެރޭގައި ދުއްވާފައި ދެވޭހައި ދުރުމިނުގައެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ވިއުގައިގައި  56ކަނދުފަތި ޤާއިމުކޮށް
މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ .ކަނދުފަތިތައް ހަރުކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށުން ފެށިގެން  8މޭލާއި 20
މޭލު ދުރުމިނުގައެވެ.

•

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރެވުނު ކަނދުފަތި ތަކުގެ އުމުރަކީ  3މަސް ދުވަހެވެ .މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުގެ
އަލީގައި ކަނދުފައްޗަށް ގެނަވުނު ބަދަލުތަކާއި އެކު  2001ކުން  2005ކާއި ދެމެދު ޤާއިމުކުރެވު ކަނދުފަތި ތަކުގެ އުމުރު
އެވްރެޖްކޮށް  23.5މަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް  2006ކުން ފެށިގެން ކަނދުފަތީގެ އުމުރު ދަށްވަމުން ގޮސް،
 2017އާ ހަމައަށް އައިއިރު އެގޭ އުމުރު ވަނީ އެވްރެޖްކޮށް  16.6މަހަށް ކުރުވެފައެވެ.

•

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރަންފެށި ފުރަތަމަ  20އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މިކަމުގައި ޙަރާކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް
ޕސިޓީ
ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަނދުފައްޗެއްގެ އުމުރު ދިގުކުރެވި ،މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ކެ ޭ
އިތުރު ކުރެވުނެވެ .ކަނދުފައްޗެއްގެ އުމުރު ދިގުކުރުމަށް ކުރެވުނު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކަމަކީ ކަނދުފަތީގައި އައްސާ ވައު
އާދައިގެ ވަލުން ،ވަޔަރު ލާފައިވާ (ވަޔަރު ބޭރުން ޚާއްސަ ކޯޓިންގ އެއް ލާފައިވާ) ވަލަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ .މިއީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް
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މިނިސްޓްރީއިން އޯޑަރުދީގެން ،ބޭރުން ހައްދައިގެން ،ގެންނަ ވަލެކެވެ .މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ކަނދުފައްޗެއް ނުކެނޑި އޮތީ
 13އަހަރުދުވަހުއެވެ.

•

 2000ވަނަ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ބޭނި މަހުގެ  90އިންސައްތަ ބާނައިފައިވަނީ ކަނދުފަތިތަކުގެ ކައިރިންކަން ލަފާކޮށް ،މިނިސްޓްރީގެ
ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެއިރު މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގަމުން އައިގޮތަށް ބަލައިލާއިރު،
މަސްބާނައިފައިވަނީ ކަނދުފައްޗެއް ކައިރިންކަން އެނގޭކަށް ނުހުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު
ބަދަލުތަކާ އެކު މިހާރު ނަގާ މަޢުލޫމާތުން ކަނދުފަތި ކައިރިން ބާނައިފައިވާ މަހުގެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މިހާރު
ބާނާ ކަޅުބިލަމަހުގެ  40އިންސައްތަ އާއި  50އިންސައްތަ އާ ދެމެދުގެ މަސް ބާނައިފައިވާކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ކަނދުފަތިތައް
ކައިރިންނެވެ .ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރު ބޮޑުވެ ،ބަނދަރަށް ނުވަދެ ކަނޑުމަތީގައި ގިނަ ދުވަހު
އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ވުމާއެކު ،ކަނޑު ހިނގާ އައިންތަކުން މަސްބާނާ މިންވަރުދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ .އަދި މަސްވެރިކަން
ފަހި މޫސުމުގައި މީގެ އައިނުތަކަށް މަސްވެރިން އަމާޒުކުރާވަރު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ .ކަނޑު ހިނގާ އައިންތަކުން މަސްބޭނުން އިތުރު
ވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް އަދިވެސް ވަރަށް މުހިންމު މަސްވެރިކަމެކެވެ.
އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  2އަދި  3މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް މިކަމަށް ޚަރަދުވެއެވެ.

•

ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މަހުގެ އާބާދީ ދަށްވުމަށް އަސަރުކުރާކަމަށް ކަމާބެހޭ ސައިންސްވެރިން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.
މިހެންކަމުން މި މަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ކުރެވިދާނެކަމުގެ ތަޞައްވުރެއް އޮތް މަސްވެރިކަމެއް ނޫން
ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ .މިގޮތުން ކަނދުފަތި ކައިރީން ބޭނޭ މަހުގެ ސައިޒް ކުޑަވެ ،ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އަމާޒު
ނުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ މަސް ބޭނޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަދި ކަނދުފަތި ކައިރިން ބޭނޭ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޏަކީ ބިސްދުކުރާ
އުމުރަށް ނާރާ ސައިޒްގެ މަސްކަން ޙާއްސަކޮށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .ބޭރު ޤައުމުތަކުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އޮޔާދާ
ކަނދުފަތިތަކުގެ ދަލުގައި ވެލާ ކަހަނބު އަދި މަސްވެރިކަމުގައި އަމާޒުނުކުރާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މަސްމަހާއި ޖަނަވާރު ޖެހި
މަރުވާކަންވެސް ސައިންސްވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ .މިފަދަ ކަނދުފަތިން ތިމާވެށްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ
އަސަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.
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އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބޮޑު ދަލުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކުން ،ދައު ދޫކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  300އެއްހާ އޮޔާދާ ކަނދުފަތި
ދޫކުރެއެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ނަގައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ  700އުޅަނދުން މަސްވެރިކަންކުރުމަށް އަޅައިފައިވަނީ
 56ކަނދުފައްޗެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކަނދުފަތި ބޭނުންކުރަމުންދާތީ ،މިކަމަށް ލިބޭ ފާޑުކިޔުމަށް
ޖަވާބުދާރީވުމުގައި މިކަން މިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

•

މިހާރަކަށް އައިސް ބޭރުގެ ބާޒާރުތަކުން ކަނޑު ހިނގާ އައިންތަކުން ބާނައިފައިވާ މަސް ގަތުމަށް އިސްކަންދެއެވެ .އެހެންކަމުން
ރާއްޖޭގައި ބާނާ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަކީ ކަނދުފައްޗާ ދުރުން ،ކަނޑު ހިނގާ އައިންތަކުން ބާނާ (ފެޑް ފްރީ) މަސްވެރިކަމެއް
ކަމަށް ސެޓިފައި ކޮށްދިނުމަށް މަސްގަންނަ ކުންފުނިތަކާއި ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކަންނެލީގެ
މަސްވެރިކަމަށް މިފަދަ ސެޓުފިކެޓެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ،ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަޅުބިލަމަހަށް ،މިހާރު
މި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލައި ،މިފަދަ ސެޓުފިކެޓެއް މިވަގުތު ދެވޭކަށް ނެތެވެ.

•

ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަން މިހާރު ކުރާ މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ކަނދުފަތީގެ އުމުރު ކުރުވަމުންދާކަމެވެ .މިހެން ދިމާވަނީ ކަނދުފަތީގެ
ޑިޒައިނުގައި ކުދިކުދި މައްސަލަ ހުރުމުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި ކުރިއަށްވުރެ ކަނޑުމަތީގެ މޫސުން މިހާރު ގޯސްވަމުން އަންނާތީ،
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަނދުފައްޗަށް ކުރާ ބާރު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ވައު ކަނޑައިގެން ދިއުމަށް ފުރުސަތު ބޮޑެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކަނދުފަތީގައި ވައު އެއްސުމާއި ،ބޮއެފަތި ނެގުމާއި ،ވާ ކަނޑާލުން ފަދަ ގެއްލުންތައް ދިނުން އާންމުވަމުން އައުމަކީވެސް އޭގެ
އުމުރު ކުރުވަމުން ދިއުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ކަމެކެވެ.

•

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކަނދުފައްޗައް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ ވެފައިވާއިރު ،މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައިގެން
ގޮސްފައިވާ ކަނދުފަތިތައް އަލުން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ދަތުރުކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގުމަކީ މަސްވެރިކަން ނުކުރެވި ގެއްލޭ
ދުވަސްތަކެކެވެ .އަދި ކޮވިޑް19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ،މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެތިން މަސް ދުވަހު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް
ޕޓްކުރި ކަނދުފަތިތައް އަލުން އެޅުމަށް ދަތުރުކުރުމަށް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ.
ރި ޯ
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މިހާރު ރާއްޖެ ވަށައި އެޅިފައިވާ ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައަށް ކަނދުފަތި އިތުރު ކުރުމަށް މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ގިނަ އެދުންތަކެއް
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުން ދެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިހާރުގެ ވިއުގައިގެ ބައްޓަން ދަމަހެއްޓުމަށް އިތުރު ކަނދުފައްޗެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެފައި ވާތީއާއެކު ،ވިއުގައަށް ކަނދުފަތި އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުން މިނިސްޓްރީއިން
މިވަގުތު ނުގެންގުޅެއެވެ.

•

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ކަނދުފަތިތަކެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
ކަނދުފަތިތަކަކީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ކަނދުފަތިތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ގާތުން އެދެވެމުން
ދެއެވެ .ނަމަވެސް ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކަނދުފަތި ކައިރިން މަސްބޭނުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ ،ބޭރުގެ ބާޒާރުތަކުގައި މި
މަސްވެރިކަމާ މެދު ދެކެމުން އަންނަ ގޮތް ގޯސްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އެއީ މިހާރުވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާބާދީއަކީ ރަތް ގިންތީގައި ގިންތިކުރެވިފައިވާ އާބާދީއެއް ކަމުގައި ސައިންސްވެރިން ކަނޑައަޅައިފައިވާތީއެވެ.
މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަނދުފަތި ކައިރިން މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުރަނގަޅު
އަސަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެކެވެ.

•

ކަނޑު ހިނގާ މަސް އައިނުން ބާނާ މަހަށް ސެޓުފިކެޓު ދިނުމުގައި ،މަސް ބާނައިފައިވަނީ ކަނދުފަތި ކައިރިން ނޫންކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ
ގޮތުން ކޮންމެ ދޯންޏެއްގައި އޮބްޒާވަރަކު ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .ބޭރުގެ ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން އޮބްޒާވަރުން
ބަހައްޓައިގެން މިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ދީފައިވާ އުޅަނދުތައް ގިނަވުމުން މިއީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު
ކަމަކަށް ވާނެއެވެ.

•

މަސްވެރިކަމުގެ އައު ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ،މިކަމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކަނދުފައްޗަށް ގެންލުންދިންކަމަށް ސާބިތުވާ
ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ އިސްކަން ދެމުންނެވެ .މިއީވެސް ކަނދުފަތި ކައިރިން ބޮޑު ކަންނެލީގެ
މަސްވެރިކަން ނުކުރާކަން ބޭރުގެ ބާޒާރުތަކަށާއި ކަމާބެހޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން
އަޅަންފެށި ފިޔަވަޅެކެވެ.
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ބައިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
•

ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ޚާއްޞަ ކަނދުފަތި ބެހެއްޓުމުގެ ވިސްނުން މިނިސްޓްރީއިން ގެންގުޅުއްވާތޯ ބައިވެރިއަކު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ޖަވާބުގައި ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ،މިއީ ވަރަށް ގިނައިން މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އަންނަ އެދުމެއްކަމަށެވެ .އަދި ކަނދުފަތި ކައިރިން ބޮޑު
ކަންނެލި ބޭނުން ދާއިމަށް މަނާކޮށްފައި ބޭއްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެސް ބޭނުމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ޒިޔާދު
ޕރެސެންޓޭޝަންގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މިކަން ހުޅުވާލުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުމަށްވުރެ ،މަނާކޮށްފައި
ވިދާޅުވިއެ ވެ .ނަމަވެސްް ،
ބޭއްވުމުން ،މިހާރު ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް ޒިޔާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

•

ޕރިމިއަމް
ރާއްޖޭގައި ކަނޑު ހިނގާ އައިންތަކުން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދާއިރު މި މަހަށް ބޭރު މާކެޓްތަކުގައި ް
ޕރިމިއަމް އަގެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ،އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާ
އަގުލިބެމުން ދޭތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ،ސިދާ މިކަމުން ް
ކިޔާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަހުގެ އަގު ނިސްބަތުން ބޮޑުކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ރާއްޖެއިން ބާނާ މަހަކީ ތިމާވެށްޓާ
ރައްޓެހި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރު ކުރެވިފައިވާ މަސްވެރިކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

•

އާ ކަނދުފައްޗެއް ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދުމުން ،މިހާރު އަޅައިފައިވާ ކަނދުފަތިތަކުގެ ދެމެދުގައި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ދުރުމިން
ނުބެހެއްޓޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވާއިރު ،ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް  200މޭލު ލިބިފައިވާ ހިނދު މިހާރުގެ ވިއުގައިން
ބޭރުގައި އިތުރު ކަނދުފަތި ބެހެއްޓުމާމެދު މިނިސްޓްރީއިން ދެކޭގޮތާ މެދު ސުވާލު ކުރެވުނެވެ .މިހާރުގެ ވިއުގައިގައިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް
 2ގަޑިއިރު ހާރު ދުއްވާފައި ދެވޭހާ ކައިރީގައި ކަނދުފަތި ހުއްނާނެކަން ފާހަގަކޮށް ،ދެކަނދުފަތި ދެމެދުގައި ވަކި ދުރުމިނެއް
ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ،ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ސައިންސްވެރިން ހާމަކުރާކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ .މި ދުރުމިން
ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،

ކަނދުފަތީގައި މަސް ހަރުލެއްވުމަށް އުދަނގޫވެ ،ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައިގެ އެތެރެއިން ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަށް

ބުރުއަރާނެކަން ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިހާރުގެ ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައިގެ ބޭރުން އިތުރު
ރިންގެއް އަޅައިފިނަމަވެސް ކަނދުފަތި ކައިރީން މަސް އާލާނުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތުމުން އެކަމަކީވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކަނދުފަތީގެ ވިއުގަ މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް މެރިން
ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް (އެމް.އެމް.އާރު.އައި) ގެ މުއައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ރިޔާޒް ޖައުހަރީ ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔަވަމުންދާ ކަމަށް
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ވިދާޅުވެ ،މި ވިއުގަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީއިން ތަރުހީބު ދޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ދޭ ލަފާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މިވަގުތުގެ ނިންމުމަކީ ކަނދުފަތީގެ އަދަދު އިތުރު ނުކުރުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި ހުންނެވި އަދި މި ކުންފުނީގެ އެޑްވަރިޒަރެއްގެ
ގޮތުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަދްނާން އަލީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު މަސްވެރިކަމުގައި ކަނދުފަތި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ގޮތްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓު ކުރާއިރު ކަނދުފަތި ކައިރިން ބާނައިފައިވާ މަހުގެ
އަގު މަތިކުރުމަށް އުދަނގޫވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އިންޑޮނޭޝިއާ ފަދަ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ފެޑް-ފްރީ މަސްވެރިކަމުން ބާނާ މަހަށް
ސެޓުފިކެޓު ދެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ،މި ޤައުމުތަކުން މިފަދަ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކާ މެދު އަދުނާނު ސުވާލު
އުފެއްދެވިއެވެ .އަދި މި ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއެކު މި ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރާގޮތާ މެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން،
ޕގެ
މިއީ އެހާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ދެމުންދާ ސެޓުފިކެޓެއް ނޫންކަމަށް އަދުނާން ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ޔޫރަ ު
ބައެއް މާރކެޓުތަކުން މަހަށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މިފަދަ ސެޓުފިކެޓު ޤަބޫލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިހެންކަމުން،
ރާއްޖޭގައިވެސް ކަނޑު ހިނގާ މަސް އައިންތަކުން ބާނާ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު ލޮގުފޮތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބަލައި ،މުސްތަޤުބަލުގައި ފެޑް-
ފްރީކޮށް ބާނައިފައިވާ މަހެއްކަން އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓެއް ދޫކުރުމަށް ވިސްނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި
ޕރިމިއަމް އަގު ނުލިބުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެއީ ރާއްޖޭގެ
ކަނޑު ހިނގާ މަސް އައިންތަކުން ބާނާ މަހަށް ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުން ް
މަސް މާކެޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް އަދުނާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ފަހަކަށް އައިސް ކަނދުފަތި ކައިރިން ބާނާ މަހާއި
ޕ ކައުންސިލްގެ ސެޓުފިކެޓު ނެތް މަސް ވިއްކުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ހުންނަކަމަށާއި މިފަދަ މަސް ވިއްކަން
މެރިން ސްޓުއަރޑްޝި ް
ޖެހެނީ އަގު ވަރަށް ދަށްކޮށްކަން އަދުނާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފެޑްފްރީ ކޮށް ބާނައިފައިވާ މަހެއްކަން އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓެއް
ރާއްޖެއިން ދޫކުރަން ފަށައިފިނަމަ މަސް ވިއްކުމަށް އާ ބާޒާރުތަކެއް ހޯދައި އަދި މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު އަގެއް ރާއްޖޭގެ މަހަށް
ހޯދިދާނެތޯ ޒިޔާދު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެއީ މަހުގެ އަގު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއްކަން އަދުނާނު ފާހަގަ
ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތަށް މާކެޓް ކުރެވުމުން މަސް ގިނައިން ވިއްކުމަށްވެސް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ޕލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގޮފީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސައިންސް މުޙައްމަދު ޝިހާމް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޯ
އާދަމް އޮއިވާލި ކަނދުފައްޗަށް ވުރެ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަނދުފަތިތަކުގައި މަސް ހިފަހެއްޓިފައި ހުންނަ މިންވަރު މަދުވުމުން،
މަސް ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑުވެވޭ މިންވަރަށް ބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއިން ލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެކަށީގެންވާ
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ދުރުމިން ނުބަހައްޓައި ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމަކީ މަހުގެ ޤުދުރަތީ އުޅުމަށް ބަދަލު އައުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭކަމެއްކަމަށްވެސް ޝިހާމު
ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ޕރޮޖެކްޓް ނިމުމުން ،މި ސިސްޓަމްތަކުގެ އެހީގައި
މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމުގެ ް
ކަނޑުހިނގާ މަސްއައިން ކައިރިން މަސްބާނާ އުޅަނދުފަހަރު ފާހަގަކޮށް ،ފެޑްފްރީ ސެޓްފިކެޓް ދެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުމަކީ
މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ލ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެ އަތޮޅު ބޭރުގައި އިތުރު ކަނދުފައްޗެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،މިކަމާމެދު
މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއިން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ އެ ސަރަޙައްދަކާ
އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ދެ ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން ދިއުމުން އެ ދޭތެރޭގައި އިތުރު ކަނދުފައްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ދުރުމިނެއް
ހުރިތޯ އާއި ،އެ ސަހަރައްދުގެ މާހައުލަށް ބަލައި ،ކަނދުފައްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދެވިގެންވާނަމަ މިފަދަ ހުށަހެޅުންތަކަށް
އިޖާބެދެވޭނެކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅު ވިއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުރިހަމަކޮށްދެވޭ ކަމެއްނޫންކަން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ސެޝަން  :5މެރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުން
ހަސަން ޝަކީލް ،ސީނިއަރ ބަޔޮލޮޖިސްޓް  -މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޚުލާސާ
•

މެރިކަލްޗަރ ޞިނާޢަތެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ  1990ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެންގުޅެފައިވާ ޚިޔާލެކެވެ .މިފަދަ މަސައްކަތެއް
ފެށުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ކަނޑުން އާމުދަނީލިބޭ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ،ކަނޑުގެ އެކި އެކި މާހައުލުގައި
ކުރާ އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ،މަސްވެރިކަމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންގެ އާމުދަނީއަށް
ޕޓު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމެވެ .އެއީ އިހު ޒަމާނުއްސުރެ ،ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން
އަންނަ ލޮޅުން ކުޑަކުރުމާއި ،އެކްސް ޯ
ރާއްޖޭގައި ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކަށްވީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށްވެފައި ،މި މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުތަކާ
ކުރިމަތިވާތީއެވެ .މިސާލަކަށް ،މަސްބޭނުން ދަތި ދުވަސްވަރު އައުމާއި ،މަހުގެ އަގު ވެއްޓޭ ދުވަސްވަރު އައުމެވެ .މިފަދަ ދުވަސްވަރުގައި
މަސްވެރިން ޖެހެނީ އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ކޮންމެވެސް އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ .ބައެއް ފަހަރު ،މަސްވެރިކަމާ ނުގުޅޭ މަސައްކަތެއް
ވެސް ހޯދަންޖެހޭތަން މެދުވެރިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން ،މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ
ކުރިމަތިވެއެވެ.

•

ރާއްޖޭގައި އާލާކުރެވިދާނެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެ ބާވަތްތައް ތިން ބަޔަކަށް ބަހައިލެވެއެވެ .އެއީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މަހާއި،
އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަހާއި ،ޓޭންކުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހެވެ .ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މަހުގެ ތެރޭގައި އާލާކުރެވިދާނެ
ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް (ކަސްފާނަ ،ބޮޑުފާނަ ،ކުލަފާނަ) އަދި ހުއިފިލަނޑާގެ ބާވަތްތަކެވެ .މި ބާވަތްތަކަކީ ބޭރު
ޤައުމުތަކުގައިވެސް އާލާކުރާ ބާވަތްތަކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރެވިދާނެ އެމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންގު އަދި މެކުނު ހިމެނެއެވެ.
އެމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު ،އެމުގެ ގޮތުގައި މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް (މިސާލަކަށް ރެހި ،ބޯދި ،ހޮނޑެލި)
ދިރުވައި އާލާކުރެވިދާނެތޯ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،މި ބާވަތްތަކަކީ ތަންކޮޅެއް ގެންގުޅެން
ޕރޮޑަކްޝަނެއް އުފައްދައި ،އެމުގެ ގޮތުގައި
އުނދަގޫ ބާވަތްތަކެކެވެ .އެހެންކަމުން މި ބާވަތްތައް ދިރުވައިގެން ،ރަނގަޅު އަދަދެއްގެ ް
ބޭނުންކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،އެމުގެ ބާވަތްތައް އާލާކުރުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އެއްޗެހި އުފައްދައި ،އޭގެ
ބިސްގަނޑު ބޮޑު ،ގިނައިން ވިހާ ،އަދި ގެންގުޅެން ފަސޭހަ ބާވަތްތަކަށް އިސްކަންދިނުން ބުއްދިވެރިއެވެ .މިގޮތަށް އެމުގެ ބާވަތްތައް
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އުފެއްދުމުގައި ،މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ފުދޭވަރަށް އެން އުފެއްދުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ބޭންގު އަދި މެކުނު އުފެއްދުމަކީ ކައިރި މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން
މިހާރު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި މި ބާވަތުގެ އެން ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ ބަލައިލެވެއެވެ .އެކުއޭރިއަމް
މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލައިލާއިރު ،މާގަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގައި އާލާކުރެވިދާނެ ބާވަތްތަކެކެވެ .މި މަހަކީ ވަރަށް ކުޑަ
ތަންކޮޅެއްގައި ގެންގުޅެވޭ މަހެކެވެ .އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްގޮތަށް ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ،ހޮބީސްޓު ލެވެލްގައި ނުވަތަ މުނި
ފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއީ ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެކެވެ .އަދި އަމިއްލައަށް މިތަކެތި މާކެޓްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ .މި ތިން ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ ކުރުމުގައި އެކި ދަރަޖައިގެ ،އެކި
ފަންތީގެ ،އަދި އެކި ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

•

މަސް ދިރުވައި ،އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ މާހައުލުތަކަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަނީ ތިލަ ފަޅާއި ،ފަރު ބޭރު
ސަރަޙައްދާއި ،އެތެރެވަރިއާއި ،ވިލު އަދި ކުޅިއެވެ .ފަރު ބޭރުގައި މަސް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ފެން
މަތީ އޮންނަ ކޮށްޓެވެ .ވިލު ތެރޭގައިވެސް މިފަދަ ކޮށި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ފެނުގެ އަޑީގެ މާޙައުލުގައި ވެސް ކޮށި އެޅިދާނެއެވެ.
ފަރުބޭރަށްވުރެ ވިލުގައި އޮއި މަޑުކަމަށްވާތީ ،ވިލުގެ މާޙައުލުގައި ކޮށި އަޅައިގެން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ކުޑައެވެ .މިއާ ޚިލާފަށް،
ކުޅިއަކީ އާންމުކޮށް ފެން ދައުރުކުރާ ތަނެއް ނޫންކަމުން ،މާޙައުލު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ ،އެތަނުގައި އާލާކުރެވޭ
ވައްތަރުތަކާއި މިންވަރު ކުޑައެވެ .އެތެރެވަރިއަކީ އެހެން މާޙައުލުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އޮއި ގަދަ ހިސާބެކެވެ .މިވަގުތު މިފަދަ
މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް ،ދުރު މުސްތަޤުބަލުގައި މި ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވިދާނެއެވެ .އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތައް މިހާރު ތިލަ ހިސާބުތައް
ދޫކޮށް ،މާކަނޑަށް ބަދަލުވަމުންދާތީއެވެ.

•

ޕޓު މާކެޓަށެވެ .އެއީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ފުދޭވަރަށް މަސްވެރިކަމުން
ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާކޮށްގެން ބޮޑަށް މާކެޓްކުރެވެނީ އެކްސް ޯ
ޕޓު މާކެޓަށް އަމާޒުކުރުން މުހިންމެވެ .އަދި މީގެ
މަހުގެ ބާވަތްތައް ލިބެއެވެ .އެހެންކަމުން މިފަދަ މަޝްރޫޢެއް ރާވާއިރު އެކްސް ޯ
އިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓު މާކެޓްތަކަށް ވެސް މި ބާވަތްތައް އަމާޒުކުރެވިދާނެއެވެ.
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•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރުމަކީ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތުން އައު ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި
މަދެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި މި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ތަޖުރިބާގައި ،މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ފެނުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާއި ،ޓެކްނޮލޮޖީ
އެހެން ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމެވެ .އަދި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ގުޅޭގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް ،ބަދަލުކުރުމެވެ.
މިކަމަކީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަ ލާ ނިމި ،ދެވަނަ މަރުޙަލާއަށް މިހާރު މިވަނީ އާދެވިފައެވެ .އެއީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،އާ ޓެކްނޮލޮޖީ
އުފެއްދުމެވެ .މިކަމަށް މިހާރު އެމް.އެމް.އާރ.އައި އިން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ .މި ގޮތުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ލެބޯޓަރީ އަދި
ހެޗަރީތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

•

ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރުމަށަށާއި ،މެރިކލްޗަރ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި
ޕރޮޖެކްޓް (އެސް.އެފް.އާރ.ޑީ.ޕީ) ގެ ދަށުން ،ކުދި ފާނަ އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން
ޕމަންޓް ް
ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ޑިވެލޮ ް
ޕޝީޒް ހެޗަރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް
ޕރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މަލްޓި ސް ީ
އެ ތަކެތި ބޮޑުކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،މި ް
ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ .އަދި މިއާއެކު މަނިޔަފުށީގައި މެރިކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ
މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ .އަދި އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން މިކަންކުރުމަށް ލެބޯރެޓަރީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ .މިކަންކަން އެކުގައި ޤާއިމުކުރުމުން ،އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ ،މަސްމަހަށް ޖެހޭ
ބަލިތަކުން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަގުފަހިވެ ،އަދި މި އުފެއްދުންތައް މާކެޓުކުރުމަށްވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދާނެއެވެ.

•

ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރުމުގެ ޞިނާއަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ
ޕޓުކުރެވޭ މިންވަރު
ފުރުޞަތުތައް ނުވަތަ އާމުދަނީގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވުމާއި ،ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވުމާއި ،އެކްސް ޯ
އިތުރުވުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަންކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔުމަކީވެސް މިކަމުގެ
ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެކެވެ .ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތް ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބާވަތްތަކާއި ވައްތަރުތައް
ގިނަ ނަމަވެސް ،އެއިން ކޮންމެ ވައްތަރަކުން އުޅޭ އަދަދު މަދެވެ .އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތެއް ފަށާއިރު ،އެތަކެތި އުފެދޭ މިންވަރަށްވުރެ
ގިނައިން ނެގޭ ތަން މެދުވެރިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން ،މި ބާވަތްތައް އާލާކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ ،އާލާކުރުމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެން
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ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމަކަށް ހަދަން ފަސޭހަވެއެވެ .އަދި މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގުމަށް އަޅަންޖެހިދާނެ ފިޔަވަޅަކުން
މަސްވެރިންގެ އާމުދަނީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ކުޑަވުމަކީވެސް މެރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވައި ،ތަރައްޤީކޮށްގެން ލިބޭނެ
ފައިދާއެކެވެ .އަދި ކަނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު އާންމުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބުމާއި ފާނައިގެ ކުދި ހެޗަރީ
ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފާނައިގެ ބިސް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުވިގެންދެއެވެ.

ބައިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
•

ޕރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުދި ފާނަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން މިނިސްޓްރީން ގެންގުޅެންތޯ
މަނިޔަފުށީގައި ހިންގާ ް
ސުވާލުކުރެވުނެވެ .ޝަކީލް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފައިވާކަމަށެވެ .އަދި އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރާ
ކަމަކަށްވާތީ ،ފާނަ ފޯރުކޮށްދީފައި މިހާތަނަށް ވާނީ މަނިޔަފުށްޓާ ކައިރި ހިސާބުން ،އަރި އަތޮޅުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ޝަކީލް
ހާމަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެތަކެތި ބޮޑުކޮށް ،މިހާރު ވާނީ ވިއްކައިލައިފައިކަމަށްވެސް ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވިސްނުންހުރީ
މަނިޔަފުށީގައި އުފައްދާ ފާނަ ،އުފެއްދޭ މިންވަރަކުން ،އެ ތަކެތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އަދި މިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފާނަ އަދި ހުއިފިލަނޑާ
ޕޝީޒް ހެޗަރީއެއް ގއ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ .މިއީ ފާނަ އަދި
އުފައްދާ ،މަލްޓި ސް ީ
ހުއިފިލަނޑާ ގެންގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ކުދި އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ތަނެކެވެ .އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި
މަނިޔަފުށި ވެގެންދާނީ ޓްރެއިނިންގ ދޭ ތަނަކަށް ކަމަށް ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މެރިކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަނީ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިތޯ ސުވާލުކުރެވުނެވެ .ޖަވާބުގައި ޝަކީލް ވިދާޅުވީ
އެގޮތަށް ވަކި ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމަށެވެ .ރާއްޖޭގެ މާޙައުލު އޮންނަ ގޮތުން އުތުރުން ދެކުނަށް އޮންނަނީ ފިނި
ހޫނުމިނުގެ ގޮތުންނާއި ފެނުގެ ކޮލިޓީގެ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން މާޙައުލު އެއްގޮތް ސަރަޙައްދުތަކެއްކަމުން ،އޮއި މަޑު
ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް މި މަސައްކަތްކުރެވިދާނެކަން ޝަކީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
އުފައްދާ ބާވަތަށާއި އެ ސަރަޙައްދުގައި އެޅޭނެ ފާމްގެ ބޮޑުމިނަށް ވިސްނަންޖެހޭނެކަމުގައި ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ،އެއީ މަސްވެރިކަން ދަށްވާ ދުވަސްވަރު ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްގެން މެރިކަލްޗަރ ޞިނާޢަތެއް
ތަރައްޤީކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް ބައިވެރިއަކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަން ކުރަންޖެހެނީ ވަކި އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ
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ޕޓުކުރެވޭގޮތަށް ކަމަށާއި ،މީހުން މަދިއްޔާ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ގެނެސްގެންވެސް
ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްގެން އެކްސް ޯ
މިކަން ކުރިއެރުވުން މުހިންމުކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ފާނައިގެ އިތުރުންވެސް ،ފަސޭހައިން ބޮޑުކުރެވޭނެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ،
ޕޓުކުރުން މުހިންމު ކަމުގައިވެސް އެފަރާތުން ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމާ ގުޅިގެން ޝަކީލް ވިދާޅުވީ
އެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި ،އެކްސް ޯ
މިނިސްޓްރީގެވެސް އަމާޒަކީ މީގެ ޞިނާޢަތެއް ޤާއިމުކުރުން ކަމަށެވެ .އެފަދަ ޞިނާޢަތެއް ޤާއިމުކުރާއިރު ،އެކަމުގެ ތެރޭގައި ސީދާ
އެ ޞިނާޢަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ،ބާވަތްތައް އުފައްދައިގެން އެތަކެތި ކޮށީގައި ބޮޑުކޮށްގެން ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ،އަދި ނިސްބަތުން
ޕޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން
ކުޑަ ސްކޭލެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ،އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަދު މިންވަރެއް އުފައްދައިގެން ،އެކްސް ޯ
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭކަމުގައި ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ .ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން އެއް ސަރަޙައްދެއްގައި ބޮޑު ޞިނާޢަތެއް
ޤާއިމުކުރުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ .މިސާލަކަށް މަސްވެރިކަމުގައިވެސް ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައެވެ.
ޕޓުކޮށްގެން ބޮޑު ޞިނާޢަތެއް އުފައްދަނީއެވެ.
އަދި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަނެގެން ،އެކްސް ޯ
މެރިކަލްޗަރއަކީވެސް މިގޮތަށް ތަރައްޤީކުރެވިދާނެ ޞިނާޢަތެއްކަމުގައި ޝަކީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކުދި ފަންތީގައި މަހުގެ ބާވަތްތައް
އާލާކުރާ އެކި ފަރާތްތަކުން ގަނެގެން ،އެތަކެތި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައިގެން ޞިނާޢަތެއް ގޮތަށް ތަރައްޤީކުރެވިދާނެކަމުގައި
ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް ކަން ކުރުމުން ،އެކި ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،އާންމުންނަށް ވެސް ކުރާ
ފައިދާ ބޮޑުވާނެކަމުގައި ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މަނިޔަފުށި އަދި ގއ .އަތޮޅުގައި ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާއިރު ،މި ދެ ރަށުގެ އިތުރުން މި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޝަކީލް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް
މި ކުރެވެނީ އަރި އަތޮޅުގައި ކަމަށާއި ،އެ އަތޮޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ނިމޭ މަރުޙަލާއަށް އާދެވުމުން ،މިހާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ
އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވެސް މިކަން ކުރިއަރުވައި ،ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިދާކުރާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ފުޅާ ކުރުމަށެވެ .އަދި މިކަން
ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ މާޙައުލުތައް ބަލައި ،އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެކަމުގައި ޝަކީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެއީ އެކަން
ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ،އަދި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،އެއް ތަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން
މަސައްކަތްކުރެވޭވަރުގެ ޖާގައެއް އޮތް ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުން މިހުންމުކަމަށް ވާތީއެވެ.
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ސެޝަން  :6ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ
ލައިސަންސް ދިނުން
ޙުސެއިން ޒަމީލް ،ސީނިއަރ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ޚުލާސާ
•

ޕރެޒެންޓޭޝަންގައި ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް
މި ް
ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެވެ.

•

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން
ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް އެ ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމަށް ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިދެކެވެ.

•

ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ،ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ
ޕލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ .މި ގޮތަށް ބޭރުގެ މަސްވެރި
ސަރުކާރުގެ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ް
އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ކަނޑުމަސް ވިއްކޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޤްސަދަކީ ،ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން
ޕޓު ކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ .އަދި މި ގޮތަށް ހުއްދަ ދޫކުރަން ފެށުމުން މަސްވެރިކަން
ކަނޑުމަސް އެކްސް ޯ
ރަނގަޅުވާ ދުވަސްވަރު މަސް ނުކިރުވިގެން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

•

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްގަތުގެމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖައްސަން މިނިސްޓްރީން ރާވައިފައިވާ ގޮތުން އެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި  100%ދިވެހިން
ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ .އެގޮތުން ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ
ޕރޭޓަރަކީ
ޕރޭޓަރަކު ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ .މި އޮ ަ
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ އެ އުޅަނދުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ޒިންމާވާނެ އޮ ަ
ދިވެއްސަކު ނުވަތަ  100%ދިވެހިން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި
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މަސްގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ލައިސަންސަށް އެދި
ޕސިޓީ އަކީ ދަށްވެގެން  500ގްރޮސް ޓަނޭޖަށް ވާން ޖެހެއެވެ.
ހުށަހަޅާ އުޅަނދަކީ ،ކެ ޭ

•

ޕރޭޓަރަކު ޒިންމާވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދަކަށް ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިވެހި އޮ ަ
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސް ގަތުގެމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެފަދަ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެ
ގެނައުމަށް ފަހު ލައިސަންސް އަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކު  ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަށަވަރު
ޕކްޝަންގައި
ޕކްޓް ކުރާނެއެވެ .މި އިންސް ެ
ކުރާނެ ކަމަކީ ،އެ އުޅަނދަކީ ދ އެކު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ އުޅަނދެއް އިންސް ެ
ޕކްޝަނެކެވެ.
އުޅަނދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އިންސް ެ
ޕކްޝަނަށް ފަހު އެ އުޅަނދުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ވެސަލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސް އެއް ހަރުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
މި އިންސް ެ

•

ޕޓްކުރުމެއް ނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތި އަދި ރި ޯ
ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އުޅަނދެއްތޯ ބެލޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެގެން އެއްވެސް ޤައުމަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ލިސްޓްކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް ދުލެއް ނުކުރާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޕކްޓް ކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދަކީ
ޕލަޔަންސް ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން އިންސް ެ
ލައިސަންސަށް އެދޭ ކޮންމެ އުޅަނދެއް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމް ް
މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ހުރި އުޅަނދެއް ނޫންތޯ ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ.

•

މިކަންތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ އުޅަނދަކީ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ކަންތައް
ފުރިހަމަވެފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެ އުޅަނދަކަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ވެސަލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސް އެއް ހަރުކުރުމަށް
އަންގާނެއެވެ.

•

މި ޑިވައިސް ހަރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ އުޅަނދަށް ލައިސަންސް އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ ދެއްކުމަށް އަންގައި،
ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފަރާތުން ފީ ދެއްކުމުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ލައިސަންސް ދޫކުރާ އުޅަނދުން
ޕރޭޝަން ފެށުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރެއް އެ އުޅަނދުގައި
މަސްގަތުމުގެ އޮ ަ
ޤާއިމްވެ ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި އެކަންޏެވެ.
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•

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ރިޕޯޓު

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ،އެ އުޅަނދުތަކަށް މަސްގަތުމުގެ
ޕރޭޝަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ޤާއިމްވެ ތިބޭ ރަށްތަކުގެ
އޮ ަ
ބަނދަރުތަކުގައި އެކަންޏެވެ .މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް ނިންމައިފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކާއި ގުޅޭ
ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ އެއީ
ޕލިސީ ލެވެލްގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި އެއްބަސްވެފައިވާތީއެވެ.
ކަމަށް އެފަރާތާއި ޮ

•

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ،މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމަށްފަހު ވަގުތުން ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް
ގަންނަ މަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން އަދި އުޅަނދުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރު ނެތި
މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ނުހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

•

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
ޕރެޒެންޓޭޝަންގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން އުޅަނދަށް
ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މުހިއްމުވާ ސަބަބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ް
މަސް ގަންނަ ވަގުތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އޮބްޒަރވަރަކު ބެހެއްޓުމާއި އަދި ވަކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްގަތުމަށް
ޝަރުތުކުރެވިފައި ވަނީ ފދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔަތަކާއި އަދި ވަކިން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ .އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ
ސިނާޢަތަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ ކަމެއް ކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

•

އަދި ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިގެންދާއިރު ،އެ އުޅަނދުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރ
ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވެސް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ
ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
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ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފެށުމަކީ އޭގެ
ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ފައިދާ ތަކެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް
އެކަށީގެންވާ އަގު ލިބުމަށް މަގުފަހިވުމާއި ،މަސްކިރުވާ ވަގުތު ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުމާއި އަދި މަސްކިރުވޭނެ އިތުރު
ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްވެގެން ދިއުމުން މަސްވެރިންނަށް މަސް ނުކިރުވިގެން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަން
ޕރެޒެންޓޭޝަންގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ް

•

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
ޕރިންޓެންޑެންޓް މުޙައްމަދު މުފީދު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ .އެގޮތުން މުފީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް
ސު ް
ވަންނަ ބޭރުގެ ބޯޓުތައް ފުރައިގެން ދިއުމާއި ހަމައަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޒިންމާތައް ކަސްޓްމަސްގެ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ .އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް ރަސްމީ ބަނދަރުތަކުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ވަނީ ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ،ކ.މާލެ އަދި އައްޑު ސިޓީ ،ހިތަދޫ ބަނދަރު ކަމަށެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ރަސްމީ ބަނދަރުތައް
ފިޔަވައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުން ވެސް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި
ދެމުން އަންނަ ކަމަށް މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

•

އާންމު އުސޫލުން ބޭރުގެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ކޯލް ކުރުމަށް ފަހު ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ކްލިއަރެންސް ދޭ
ހިސާބުން ފެށިގެން އެ އުޅަނދަކަށް އަރާ މީހުންނާއި ،އުޅަނދު ބާލައި އަދި އަރުވާ މުދަލާއި ގުޅޭ ކަންތައް ކަސްޓަމްސް އިން
ބަލަހައްޓާ ކަމަށާޢި އަދި އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު ކަސްޓަމްސް އިން ހަރުކުރާ ޓްރެކިން ޑިވައިސް އެއްގެ
ޒަރިއްޔާއިން އުޅަނދުގެ ހަރަކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރާ ކަމަށް މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ .އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި
ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ޓްރެކިން ޑިވައިސް އެއް ހަރުކުރަން
ނިންމައިފައިވާތީ ،ކަސްޓަމްސް އާއި މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އުޅަނދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ޑިވައިސް
ހަރު ނުކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް މުފީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އާއި ކަސްޓަމްސް އާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް އަލި އަޅުވާލައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުފީދު ވަނީ ،މިނިސްޓްރީގެ
ފަރާތުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުން މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް
ހިންގާއިރު އެ އުޅަނދުތަކުގައި މިވަގުތަށް ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ކަމަށެވެ .އަދި އެ
ސަބަބަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ހުރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކަނި ހުއްދަ ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސް
އިން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ބައިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
•

މަސް ގަތުމަށް ވަކި ރަށްރަށެއްގެ ބަނދަރުތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ ،މަސްވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި
މަސްކިރާ ބޯޓު ނުބޭއްވޭ ސަބަބަކާމެދު ބައިވެރިއަކު ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޒަމީލު ވިދާޅުވީ ،ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ
މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ހިންގައި ،ބަލަހައްޓާ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކަށް ލާޒިމުކުރާ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،މަސްކިރާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު އޮބްޒާވަރެއް ބަހައްޓަން މަޖުބޫރު ވެފައިވާތީ،
ކޮންމެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި މަސްކިރާ ބޯޓެއް ބޭއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ .އަދި މަސްކިރާ ބޯޓު ބާއްވާނެ ވަކި
ރަށްތަކެއް އަދި ހަމަޖެހިފައި ނުވިނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ ސަރުކާރުގެ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކާ އެކު ކުރެވިފައިވާ
މަޝްވަރާތަކުން ލިބިފައިވާ ލަފައަކީ ،މިފަދަ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ މުއައްޒަފުން މިހާރުވެސް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގައި
މަސްކިރާ ބޯޓު ބޭއްވުމަށް ކަމަށްވެސް ޒަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

•

މަސްގަންނަން ރާއްޖެ އައުމަށް ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ބޯޓުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން ،ރާއްޖޭގެ މި ސިނާއަތަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ
މަސްގަންނަ ކުންފުނިތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ރާވާފައިވަނީ ކޮން ކަށްތައްތަކެއްތޯ
އާއި ކުންފުނިތަކުން ހަމައެކަނި މަސްގަތުމުގެ އިތުރުން ،ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ،ރޯމަހަށް އަގު އިތުރުކޮށް ވިއްކާ،
ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތަކަށް މަހުން އުފައްދާ އުދެއްދުންތަށް ފޯރުކޮށްދީ އަދި ވެސް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން
ދާއިރު ،ބޭރު މަސް ބޯޓު މަސްގަންނަން ގެނައުމުން

ލިބޭ ފައިދާއަށްވުރެ ވާނެ ގެއްލުން ގިނަވާނެ ކަމަށް ބައިވެރިއަކު

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ފީއެއް ނެގުމަށް ފަހުގައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،މި
ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ،އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭތޯ
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މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޒިޔާދު ވެސް ،މި
ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުން ކުންފުނިތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ކުޑަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
ދެއްވިއެވެ .އަދި ،މިއީ މަސްވެރިކަން ތިޔާގި މޫސުމުގައި ކުންފުނިތަކަށް ،ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ނުގަނެވުމުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ،ވަގުތީ
ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން ވިސްނާފައިވާ ކަމެއްކަމާއި ،ބޭރު ބޯޓު ގެނެސްގެން ،މަހަށް އަގު އެއްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްނުކޮށް ،ރޯ މަސް ވިއްކައި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް ނޫންކަން މިނިސްޓްރީއިންވެސް ދެކޭކަމަށް ޒިޔާދު
ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ ކުރިން ވެސް މަސް ގަތުމަށް ބޭރު ބޯޓުތަކަށް ހުއްދަ ދެވުނުކަމާއި ،އަދި މި ބޯޓުތަކުން ގަވާއިދާ ޙިލާފަށް ތަކެތި
ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިންގިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ
ކަންތައްތަކުން ،ރާއްޖޭގެ ސާފު މަސްވެރިކަމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ނުކުރާނެގޮތަށް މި ގަވާއިދު ލިޔެ ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ
ކަމަށް ވެސް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެޝަން  :7އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާ މައުޟޫޢުތަކުގެ ބޭރުން ހުރި އިތުރު ސުވާލާ މަޝްވަރާއަށް
ހުޅުވައިލުން
އާދަމް ޒިޔާދު ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އަޙްމަދު ޝިފާޒް ،ޑިރެކްޓަރ

•

ލާމު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި
ޕލާންޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ،ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށާނީ ކޮން ދުވަހަކުންތޯ
ލ.މާމެންދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސް ް
ހައްދުންމަތީ މާމެ ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މަސްވެރިން ވަނީ ސުވާލުކުރައްވައިފައެވެ.
އަދި މި މަސައްކަތް އިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް
މަސްވެރިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ޕރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދާނެ
ޕރޮޖެކްޓުން ލިބޭ ފަންޑުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހުމުން ް
މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި ،މި މަޝްރޫޢުއަށް ސައުދީ ް
ޕރޮޖެކްޓް ގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ
ކަމަށެވެ .ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިފަ ދައިން ،ޒިޔާދު ވެސް ވަނީ މި މަޝްރޫޢު ސައުދީ ް
ޕރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ހުރި ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ ވެސް އެހަރަކާތަކަށް ވަކިން
ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވައިފައެވެ .އަދި ފައިނަލް ް
ސައުދީ ފަނޑުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކެއްކަން ވެސް ޒިޔާދް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އަދި
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ޕރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓް މިހާރު ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހުއްދައަށް ފޮނުވައިފައިވާކަމަށް ވެސް ޒިޔާދް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
މި ފައިނަލް ް
ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ސަރުކާރުން ހުއްދަލިބިގެން އިއުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ވާހަކަ
ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މާމެންދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ކުރިއާލާ މި މަޝްރޫޢު ގާއިމުކުރާނެ ސަރަޙައްދެއް ޔަގީންކޮށް،
އެހެނިހެން އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ނިންމައިފައިވަނީ ،ސައުދީ ފަނޑުން ހުއްދަ ލިބުމާއެކު މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް
ވިސްނައިފައިވާތީކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި މަޝްރޫޢު ފަށަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް
ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ލާމު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ނުކިރިގެން ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މަސް ގަންނަ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި މާންދޫއަށް
މަސް ވިއްކަން ޖެހިފައިވާތީ ،މިއީ މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ދަތި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މާންދޫގެ މަސްވެރިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި
މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ލާމު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މަތިން އެދިލައްވައިފައިވާ އިރު ،މިކަން ހައްލުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޒިޔާދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފްކޯ ކައިރީ
ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ތަނަކަށް ދޯނި ފޮނުވައިގެން މަސް ގަތުމަށް ބުނުމަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް
ނޫންކަމަށެވެ .އެއީ މިފްކޯ އަކީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ވާތީ ،ވިޔަފާރީގެ ހަމަތަކުގެތެރެއިން މިފްކޯ ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ
ގޮތުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ވަކި ސަރަޙައްދަކުން މަސް ގަތުމަށް އެދެމުންދާނަމަ ،އެ ވާހަކަ މިނިސްޓްރީން މިފްކޯ އާ ހިއްސާކޮށް،
މަޝްވަރާކުރާ ވާހަކަ ވެސް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ .ލާމު އަތޮޅުގެ މައްސަލައިގައި ވެސް މިފްކޯގެ އިސް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ
ޕސިޓީ އިން
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އުތުރުގައި ގަންނަ ހުރިހާ މަހެއްހެން ގަންނަނީ މިފްކޯއިން ކަމަށާއި ،މިފްކޯގައި މިހާރުހުރި ކެ ޭ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަޙައްދަކުން ނުވަތަ އަތޮޅަކުން މަސް ގަނެވެން ނެތްކަމަށް ވެސް ޒިޔާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ލާމު އަތޮޅުގައި
މަސްގަނެވޭނެ އިތުރު ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ވެސް މިފްކޯއިން ލާމު އަތޮޅުގައި އެހާ ގިނައިން މަސްގަތުމަށް ހަރަކާތްތެރި
ނުވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވެސް ޒިޔާދް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ޒިޔާދު ދެއްވި ޖަވާބާ ގުޅުވައިގެން ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަހާ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ގާއިމުކުރާ މަޝްރޫޢުތަކަށް
ޕރޮސެސްކުރުމުގައި
އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމެއް ކަމުގައެވެ .އަދި މިގޮތުން ،ކަޅުބިލަމަސް ް
މީގެ ކުރިން އޮތް [އެކްސްކްލޫސިވިޓީ] ނައްތައިލައި ،މި ޞިނާޢަތް ހުޅުވައިލައިފައި އެވަނީ ވެސް މަސް ކިރުވުމުގައި ހުރި ދަތިތައް
ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،މިފްކޯ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ،ފެލިވަރާއި ކޫއްޑޫގެ
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ޕސިޓީ އަދި ދުވާލަކަށް މަސް ގަނެވޭނެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް
ސްޓޯރޭޖް ކެ ޭ
ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ،މިއީ ވަރަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތަކީ ކިއުގައި ގިނަ
ވަގުތު މަޑުކުރަންޖެހުމާއި ،މަސްކިރުވަން ދުރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ދާންޖެހުން ފަދަ މައްސަލަތައް މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ ބަނދަރުތައް
ތަރައްޤީކޮށްގެން ހައްލުކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މަހުގެ އަގު ދައްވުމުގެ މައްސަލައިގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީގެ ކުރީގައިވެސް
މިފްކޯއިން މަސްގަނެފައިވަނީ ނުއަގުގައި ކަމަށެވެ .އަދި މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ މަހަށް އަގު އެއްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން
ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބާނާ މަހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅައެއްބައި ބޭރުވަނީ ރޯމަހުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި،
މިކަން ބަދަލުކުރުމަކީ އެހާ ފަސެހައިން ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ،ރާއްޖެއިން ބާނާ  90،000ޓަނުގެ ކަޅުބިލަމަސް ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްގެން
ބޭރުކުރެވޭ ނަމަ ،އޭގެން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މަސް ދަޅު
ޕސިޓީ އިތުރުކުރުމާއި ،ސްޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުން ހިމެނޭގޮތުން ،މިފްކޯ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް
ބަން ދުކުރުމުގެ ކެ ޭ
ރާވައިފައިވަނީ މި ވިސްނުމުގައި ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް މިނިސްޓްރީން
ޕރޭޝަންސް މެނޭޖަރ ،މުޙައްމަދު ދީދީއަށް ފުރުސަތު އެރުވިއެވެ.
މިފްކޯގެ އޮ ަ

•

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި މަސްވެރިކަން
ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި ،އުތުރުގެ އަތޮޅު ތަކުން މަސް ކިރުމަށް ދަނީ ފެލިވަރަށް ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް،
ޕސިޓި
ފެލިވަރަކީ މަސް ކިރުވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަސް ބަންދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި ،މަސް ކިރުވުމުގެ ކެ ޭ
ފެލިވަރުގައި ވަރަށް ދަށް ވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިފްކޯގެ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ފެލިވަރު ބަނދަރުގައި ބާއްވައިގެން
ޕސިޓީ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސްތައް ކޫއްޑޫއަށް ގެންދަން
މަސް ގަނެ ހަދާއިރު ދިމާވާ އެއް މައްސަލައަކީ ފެލިވަރުގައި ސްޓޯރޭޖް ކެ ޭ
ޕސިޓީ
ޖެހުމެވެ .ކޫއްޑޫގައި ވެސް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ގެނެސް މަސް ބެހެއްޓުމުގެ ކެ ޭ
ނެތްކަން ދީދީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިފްކޯއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ވެސް ދޯނި ފޮނުވަން ބޭނުންވާކަމަށާއި ،ދޭތެރެދޭތެރެއިން
މެދުރާއްޖެތެރެއަށާއި ،މީމު އަތޮޅަށްވެސް ދޯނި ފޮނުވާ ކަމަށް ދީދީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް
އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައި ބޯޓު ފޮނުވައިގެން މަސް ގަތުމަށް އެކަށިގެންވާ ވަސީލަތްތަކެއް މިފްކޯގައި ނެތްކަމަށް ވެސް ދީދީ
ފާ ހަގަކުރެއްވިއެވެ .ލާމު އަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް މަސް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުމާއެކު ،ލާމު އަތޮޅާއި މީމު އަތޮޅަށް
ބޯޓު ފޮނުވަނީ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުން މަސް ގަނެފައި ،އިތުރަށް މަސްގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތިއްޔާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .މަސް
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ކިރުވާ ކިއު ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ދުވަހަކު ކިއުގައި ތިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި ،މިކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ
ކަމަށްވެސް ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ .ފެލިވަރުގައި އޮންނަ ކިއުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ދޯނިފަހަރު ތިބޭ ކަމަށް ދީދީ މަޢުލޫމާތު
ދެއްވިއެވެ .އެއީ މިހާރު މަސްވެރިކަންކުރާ ދޯނި ފަހަރު ތަރައްގީވެ ،ދިގު ދަތުރުތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާތީ ކަމަށް ވެސް ދީދީ
ޕރޭޝަން ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކަކާ
ފާހގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މަސް ކިރުވުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސް ގަތުމުގެ އޮ ަ
ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ދީދީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

•

ބާ އަތޮޅު ހަނިފަރުގެ ބޭރުން އެންދެމި މަސްވެރިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ،ރެހީގެ އެންވެރިކަމަކީ މޫސުމީ އެންވެރިކަމަށް ވާތީ،
މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސްވެރިން އެދިލެއްވިއެވެ .ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބާ އޮތިޅު
ހަނިފަރު ސަރަޙައްދަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށާއި ،އެފަދަ ސަރަޙައްދަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ވަކި އުސޫލުތަކެއް
ހުންނާނެ ކަމަށެވެ .މި ސަރަޙައްދުގެ ކޯ އޭރިއާތަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެ
ސަރަޙައްދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް މުހިންމު ،އެންމަޑި ޖަމާވާ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ޞިނާޢަތަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުހަނު މުހިންމު ޞިނާޢަތަކަށް ވީހިނދު ،އަދި މިއީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުންވެސް މުހިންމު
ސަރަޙައްދަކަށް ވީ ހިނދު ،މި ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް
ކަމަށް ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ނުވަތަ އެންވެރިކަން ކޮށްގެން ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ،
އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީން ބަލައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

•

ޕރޮޓެކްޓަޑް އޭރިއާއެއް ،ނުވަތަ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
މިކަމާ ގުޅިގެން ޒިޔާދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަނިފަރު ބޭ ސަރަޙައްދަކީ މެރިން ް
ސަރަޙައްދަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ކޯ އޭރިއާ އަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ .އެންދެމުން
މަނާވާގޮތަށް ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަބަދުވެސް މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާ އެކަމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމަކީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ދެބައިމީހުންނަށް ވެސް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް
ޒިޔާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި ،މިކަމުން މަސްވެރިކަމަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް
ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ،މަސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަކަށް ހިމާޔަތްވުމަކީ މިނިސްޓްރީން އެދޭނެ ގޮތެއް ނޫންކަމަށް
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާ ވަރަށް
ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ލޮގްފޮތް މެދުވެރިކޮށް އެންދަމާ ސަރަޙައްދުތައް ފުރިހަމައަށް
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ޕޓުކުރުމަށް މަސްވެރިންނަށް ބާރު އަޅަނީ ވެސް ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ރަނގަޅަށް އެންދަމާ ސަރަޙައްދުތައް
ރި ޯ
އިސްތިސްނާކުރުމަށް ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ .ނަމަވެސް ،މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިފައި ނެތުމުން ވަކި
ސަރަޙައްދަކީ ކިހާ މިންވަރަކަށް އެންދަމާ ސަރަޙައްދެއް ކަން އެނގައިފައި ނުވާކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީއަށް
މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި ވާކާލާތުކުރުމުގައި ދަތިވާކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތުން ،އެންވެރިންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް
ފާހަގަވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެންވެރިކަން ކުރަމުން އައި ސަރަޙައްދުތައް ރިސޯޓު ބޭނުމަށް ނަގައިފައި ހުރިކަން ވެސް ޒިޔާދު
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގދ .އަތޮޅުގައި އެންވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭ ރަށެއް ރިސޯޓު ހަދަން ނެގުމަށް
ނިންމައިފައިވަނިކޮށް ،މިނިސްޓްރީން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަދި ރައީސް އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެރަށް ވަނީ
އަލުން ދޫކޮށްލައިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަން ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީއަށް ފުރިހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ،މަސްވެރިންގެ ލަފާ
ވެސް ލިބިގެންކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ އަބަދުވެސް މިނިސްޓްރީން މިކަމަ ގުޅޭގޮތުން މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރާ
ކަމެއްކަމުގައި ވެސް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ .ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަރަށް ބައިވަރު
ސަރަޙައްދުތަކެއް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީން އެދޭނެގޮތެއ ނޫންކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
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