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  ރިޕޯރޓް ފެށުން-1
ނޑާއި  ނުކުރެވޭފަދަ ދަދުޢަ އެތަންތާގައި ލައްވާ މުގައިނިޢުމަތެއްކަ އިންސާނުންނަށް ފަޅުތަކަކީ ފަރާއި ކަ
 ހޯދުންތުަކެގ އުނގެނުމާއި ޢިލްމު. ޝުުކުރކަުރމެވެ ޙަމްދާއި ލާއަށްޢާވަތަ ސުބުޙާނަހޫ هللا ލެއްވި ދިރުންތައް

 ލުންނަށާިއއާ އެކަލޭގެފާނުންގެ ވަސައްލަމަށާއި ލައިހިޢަ هللاޞައްލަ ރަސޫލާ ކައުިއތުރު ަމގުދެއްކެވި ދިރާސާތަކަށް
 ވާގިއެދިހުރެ ހަޟްރަތުން هللاމާތް އެއަށްފަހު. ކުރަމެވެޢާދު އެދި ލެއްވުމަށް ސަލާމް ޞަލަވާތާއި ސްޙާބުންނަށްއަ

 .ލިޔަންފަށަމެވެ ރިޕޯރޓް ހިނގާދިޔަޮގތުގެ ސެންޓަރު ރިސާރޗް މެރިން ވަނައަަހރުގެ 2006
 

ުމ އްލުވިކުރުމުެގ ގޮތުން މުހިލެވޭނީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ހިންގުން ހަށް ވަނައަހަރު ފާހަގަ ކ2006ޮ
މެރިން ރިާސރޗް ސެންޓަރަކީ ބަޖެޓް ވަކިކޮށްފައިވާ ަވިކ  .ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނު އަހަރެއްކަމުގައެވެ

  ސެންޓަރުގެ އިދާީރމިނިސްޓްރީއިން ކުރައްވަމުން ގެންދިޔަ މެރިން ރިސާރޗްސަސާއެއްކަމަށް ވާތީ އްވަމު
. ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައެވެާރ ވަނީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ކުމަަސއްކަތްތައް އަހަރުގެ މެދުތެޭރގައި

މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގަޔާއި ރާއްޖޭން  މަސައްކަތާއި  ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެމުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީމިހެންވެ 
 ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ބެލެހެއްޓުމާއި އްކުގެ ލިޔެކިޔުންތަބޭރުގައި ދެވޭ ތަމްރީނުތަ

 ކުރަމުން ގެންދަނީ ސީދާ މެރިން ރިާސރޗް ބަޖެޓް ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ މުއާމަލާތްއަށް 
 މިކަމުގެ ސަަބބުން ސެންޓަރުން ކުރަން ޖެޭހ އިދާރީ މަސަްއކަތްތައް އިތުރުވިކަމުގައިވިޔަްސ. ސެންޓަރުންނެވެ

   .  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ވަނީ ފަސޭހަތަކެއްވެފައެވެދުވަުހން ދުވަހުން ނިންމަންޖެހޭ
 

މު އްވަނަ އަހަރު ވަނީ މުހި 2006މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ރަނގަުޅކުރުމަށްޓައި 
 މީގެތެރޭގައި ޕީއެސްއައިޕީގެ ރިސާރޗް ސަޕޯރޓް ފެސިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްގެ ދަށުން .ފައެވެމަސައްކަތްތަެކްއ ކޮށް

ްސ ސެންޓަރުގެ ޕީއޭބީއްެކ.  ކެުރވިފައެވެތު މަރާމާ ވަނީއިބްރަރީ ބޮޑުކޮށް އަދި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާލަ
ެސންޓަރުގައި ވަނީ ވެފާވާތާ އެތަކެއްދުވަސްތަކެއް ފަހުން  އެކްސްޓެންޝަން ލުމުގައި ދަތިމައްސަލަޖެހި އިތުރު

އި ނުގުޭޅ ވާރކް ސްޓޭޝަންތަކަށް ގުޅޭގޮްތ ކުރީގަމުން  އެއް ބަހައްޓާ އިންޓަކަ ސިސްޓަމް ޕީއޭބީއެކްސްއައު
   .ފައެވެހެދި
 

 ން ފެށިގެން ފެށިފައިވާ ލަންޗް ޓައިމް ސެމިނާރ ސީރީްސ 2004މެރިން ރިާސރޗް ސެންޓަރުގައި  
 2006ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތަށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުމަށް ދަތިތަަކކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވީނަމަވެސް، 

ލަން ޖެހެނީ ށްގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮޚާއްޞަ. އެވެ ސީރީޒް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފަމުހިއްމުއި މި ވަނައަހަރުގަ
ބޭރުގެ އެްކްސޕާރޓުން ނުވަތަ ވިޒިޓިންގް ސައިންޓިސްޓުންވެސް މިސެމިނާރ ީސރީޒްގައި ލެކްޗަރ 

ވެސް އްންމު ފަރާތްތަޢާ ތަކުންނާއި ލެކްޗަރތަކަށް ގުޅޭ އެހެން މިނިސްޓްރީއްމު މުހި.ވާކަެމވެކުރައްވާފައި
މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުުރމަްށ ގޮތުން މިކަމަކީ ސައިންސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން . ރަެމވެހާޒިރުވެފައިވަާކން ފާހަގަކު

 ަވނައަހަރު ކުރީަގއި ހިނގިވަރަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ 2007ކަމުގައިވުުމން ަރކާތެއްޙަ އްމުހިންގޭ ވަރަށް މުހި
 . އެވެސްދުކުރެވިފަޤަަމށް ވަނީ  މަސައްކަތް ކުރުހިންގުމަށް 

 
 އޮފް ޕްރޮފެސަރއެލިޔަޓް ސިޑްނީ ކޮލެޖްގެ -އެމެރިކާގެ ފުލްބްރައިޓް ޕްރޮްގރާމްގެ ދަށުން ވާރޖިނިޔާގެ ހެމްޑަން

 މަސްދުވަހު ވަނީ މަސަްއަކތް 6އެލެކްސް ާވރތް މެރިން ރިސާރޗް ެސންޓަރުގައި . ޑރ ބަޔޮލޮޖީ
ސާރޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެރިން ސައިންސްގެ ދާއާިރ މިދުވަސްވަރު މެރިން ރި. ކުރައްވާފައެވެ
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 މުހިްއމުކަމީ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ދިރާސާ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރެވުނު ވާތަމްރީން ދެއްވާފައި
 . މަސައްކަތެކެވެ

 
 ވަނީހުރެ  ސަބަބުތަކާތަފާތުތަކެއް  މުވައްޒަފުންއިސްގެ  ވަނައަހަރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ2006ު

ވަކިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު . އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެސަރުކާރުގެ ނުވަތަ  ވަކިވެ ސެންޓަރުން
ވުމުްނ ކަމުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ސެންޓަރުގައި އެތަކެއް ތަޖުރިބާތަކެއް ާހޞިލްކޮށްފައިވާ މުވްައޒަފުން 

އަިދ .  ދިޔަކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ ބޮޑުބައެއް ގެއްލިގެންތަޖްރިބާގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަމާއިސެންޓަރުގެ 
 . އިސްފައިވެއެވެއަ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްަތކަށް ހީނަރުކަމެއް ސެންޓަރުގައި ކުރަން ހަމަޖެިހފައިވާމިކަމުގެ ސަބަބުން 

 
ުރ  ވަނަައަހ2006 ވެސްތިބި މުވައްޒަފުން މަދުކަމުގައި ވީނަމަ ސެންޓަރުގައި ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ލިބިފައި

ތެރޭގައި ފާހަގަޮކްށލަންޖެހޭ ކަަމީކ މީގެ .  ދިރާާސ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުަރމެވެމުހިއްމު
 . ވަނައަހަރު ނިންމިފައިވާކަމެވ2006ެލީ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ޢަމަފަރުމަސްވިެރކަުމގެ ދިރާސާ ޕްޮރގްރާމުގެ 

 ޮކށްދާއިމީބޮޑުމޮހޮރާގެ ފަޅުގައި ކުރުމަށް ބްރޫޑްސްޓޮކެއް ފާނައާލާކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމަށް ފަހިހޮރާގައި ބޮޑުމޮ
 . ކޮށީގައި ވަނީ ޤާއިމުކުރެވި ފާނަ ވިއްސުމުގެ ތަޖްރިބާތަކެއް ކުރެިވފައެވެއަޅާފައިވާ 

  އޮފީސް ހިންގުން-2

  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު އުފެއްދުން  2.1
 

 ގައި ހިންގަން ފެއްޓުނު މެރިން 1984 ޖުލައި 24ޝަރީޒްގެ ެސްކޝަނެއެއްގެ ގޮތުގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
 ން ފެށިގެން މެރިން ރިާސރޗް ސެންޓަރުގެ ނަމަށް 1998 ނޮވެމްބަރ 11ރިސާރޗް ެސްކޝަންގެ ނަން 

ރުގެ މަސައްކަތަކީ ެމރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަނުން ކުރަމުން ދިަޔ އަދި މިސެންޓަ. ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ
) 1998 ނޮވެމްބަރ 11 (1-ޑީ/173/98/30: މަސައްކަތްކަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ނަމްބަރ

ސިޓީއިން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް ގެ 
 . ން ފެށިގެން މިސެންޓަރު ހިންގަން ފެށުނެވ1998ެ ނޮވެމްބަރ 11ވާ ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ދަށުން ހިންގަ

 

  ތަޞައްވުރު  2.2
 

ނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީުކުރމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓެނިވި ޢުޞޫލުން މަސްވެރިކަމާއި ކަ
ބިލްކަން ލިބިފައިވާ ތަނަކަށާއި، ޤާވާނެ ދިރާސަާތއް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާިއ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުން

ނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ީޤމަސްވެިރކަން ތަރައް ކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކަ
ނޑުގެ މާހައުލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރަިކން އުފެއް ދުމުެގ އިތުބާރުކަމާއެކު ފޯރުކޮށްީދ، މަސްވެިރކަމާއި ކަ

 .ވުންޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ތަނަކަށް މިސެންޓަރު
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  މިޝަން  2.3
ނޑުގެ މާޙައުލާއި މަސްވެރިކަމުގެ މުއްސަނިދކަން ދެނެގަނެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ޢު ލުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ޞޫކަ

ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރަންޖެހޭ ިދރާސާތައްކޮށް ސަރުާކރަށާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދީ ދިރާާސ
 .ޢާއްމުކުރުން

 

  މަޤްޞަދު  2.4
 

 . މަސްވެރިކަމާ ަކނޑުގެ މާޙައުލާ ވަޞީލަތްތަކާ ބެހޭ ތަފާތު ދިރާސާތައް ކުރުން .1
ނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާ ކުރުން .2  .ކަ
ނޑުގެ މާޙައުލާ ވަޞީލަތްތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާިރާސކޮށް އަން .3 ނަމުންދާ ބަދަލުތައް ކަ

 .ދެނެގަތުން
ނޑުގެ އާ ވަޞީލަތްތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދުން .4  . އިޤްތާިޞދީ ފައިދާ ލިބިދާނެ ކަ
 އިންގަފަރާތްތަކަށް އަ އްމުޢާމަސްވެރިކަމާ ަކނޑުގެ މާޙައުލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު، ސަރުކާރަށާއި  .5

 . ދިނުން
ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުުމގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާުދ މަސްވެރިކަމާ ަކނޑުގެ މާޙައުލާއި  ވަޞީލަތްތައް  .6

 . ސަުރކާރާއި ޢާއްމުފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ނޑުގެ މާޙައުލާއި ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަްނ  .7 މަސްވެރިކަމާ ކަ

 . އިތުރުުކރުން
 

  .މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް  2.5
 

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަޝްވަާރ   ހިންގުމަށާއިމަސްވެރިކަން ރާވާ .1 ސިޔާސަތު ކަ
 .ދިނުން

ނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައް .2  .ށްޓަކައި ދިރާސާ ކުުރންމަކޮށް ދެމެހެއްޓުޤީރާއްޖޭގެ މަސްވެރަިކމާ ކަ
ނޑުގެ މާޙައުލުތަކުން ލިބެންވާ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބިގަތު .3 މަށްޓަކައި ދާިރާސ ރާއްޖޭގެ ފަރުތާަކއި ކަ

 .ކުރުން
ނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކާ މާޙައުލު ބޭނުންކޮށްގެން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބިދާނެ އައުގޮްތ  .4 ރާއްޖޭގެ ކަ

  .ހޯދުމަށް ދިރާާސކުރުން
ނުޑެގ އާރާއްޖޭގެ މްަސވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ަކނޑުން ލިބޭ  .5 މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަ

 . ށް ދިރާސާ ކުރުންމައް ހޯދުދިރުން އާލާކެުރވޭނޭގޮތްތަ
ނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަމޫނާ .6  .ނަގައި އެތަކިެތ ދެނެގަނެ ކެޓަލޮގް ކުރުން ރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑުގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރި .7  ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި އަަޅންޖެހޭ ކޮށްރާއްޖެއިން މަދުވަމުންދާ ކަ

 .ޝްވަާރ ދިނުންފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަ
 .މަސްވެރިކަމާ ަކނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކާ ބެހޭ ދިާރސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން .8
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އިޤްތިޞާދީ ބޭނުން ހިފުމަށާއި ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރ ކުރުމަށްޓަކަިއ އެކިއެކި ިދާރސާތަކުެގ  .9
 .ސްޓްރީއާއެކު ަމަސއްކަތް ުކރުންމަޢުލޫމާތު ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި މިނި

މަސްވެރިކަމާ ަކނޑުގެ ތަޙުލީލް ުކރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ  .10
 . ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުން

ނޑުގެ މާޙައުލާ ބެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް ތަރައް .11 ކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ ކެުރޭވ ޤީމަސްވެރިކަމާއި ކަ
 . ސައްކަތްތުަކަގއި އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުންމަ

ރިސާރޗް ޕްޮރގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައިލެޓަރަލް، މަލްޓިލެޓަރަލް،  .12
 . ރީޖަނަްލ އަދި އިންޓަރނެޝަނަލް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

 

   ޕްލޭންސްޓްރެޓީޖިކް  2.6
 

 ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނާނެގޮތް ސްޓްރެޓަޖީސް 

ސެންޓަރުގެ ދިާރސާ ޕްރޮގްރާމްަތއް 1
 ހަރުދަނާކުރުްނ

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދާިރސާ ޕްރޮގްރާްމތައް ާރާވ -
 .ހިންގުމާއި، ހޯދުންތައް ރިޕޯރޓް ކުރުން

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބުޭރގެ ތަޖްރިބާާކުރންގެ އެހީ -
 .ހޯދުން

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާ  ދިރާސާ-
 .ހޯދުން

 . ދިރާސުާކރުުމގެ ދާއިރައިން މީހުން ބިނާކުރުން-

ސެންޓަރުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 2
 ކުރުން 

 ރަނގަޅު މަސައްކަތު މާޙައުލެއް އުފައްދާ މުވައްޒަފުންގެ -
ލާޤާއި ސުލޫކު ވަރުގަަދކޮްށ ޚްމަސައްކަތުގެ އަ

 .ރުުވންޒިންމާދާރުކު
 އޮފީސް އޮފީހަށާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށްުކރެޭވ މުޢާމަލާތް -

 . ުކރުންހަރުދަނާ
 ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ގާއިމްކޮށް ޒަމާނީ ގޮތްތަްއ -

 .ބޭނުން ކޮށްގެން މަސައްކަތްުކުރން
ރޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާްމ  - ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯ

 . ހަރުދަާނކުރުން
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ދި ރާވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަޙްލީލް އ3ަ
. ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން

 ސެންޓަރުން ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން -
 .މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތައް ހަރުދަނާުކުރން

 ރާއްޖޭގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ހިންގާ ތަމްރީން -
 .ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ މުވައްޒަފުން ބައިވެރުިކރުން

އިން ބޭރުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ  ރާއްޖެ-
 .ފުރުޞަތު ހޯދާދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ތަޙުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 4
 .ވަޞީލަތްތަކާއި އިތުރު ފައިސާ ހޯދުން

ޑެއް އުފައްދާ ފައިސާ ލިބޭނޭ ގޮތްތައް  ރިސާރޗް ފަން-
 .ހޯދުން

ދުމަށްޓަކަިއ  އެކިއެކި މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލާ މާލީ އެހީ ހޯ-
 .ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން

 ރިސާރޗް މަސައްކަތްތައް ކޮސްޓް ރިކަަވރީ ޢުޞޫލުން -
 .ކުރުމަށް ބާރުއެުޅން

 ސަރާުކރު ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާ އިތުރުކުރުަމށް -
 .މަސައްކަތްުކރުްނ

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ 5
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސިނާޢަތުގައި 

 .ސެންޓަރާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިުކރުން

 ފެސްޓިވަލް އަދި ފެއަރ ތަކުގަިއ ، މަޢުރަޒު-
 .ބައިވެރިވުން

 މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތާަކއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު -
 .ބަދަލުކުރުން

 ވަޞީލަތްތަކާ ނޫސް މަޖައްލާގެ ޒަރިއްޔާ ޚަބަރުފަތުރާ-
 . މަޢުލޫމާތު ދިުނންށްކޮށް ޢާއްމުންނަމެދުވެިރ

 ަކނޑާ ގުޅޭ ތަޢުލީމް މަސްވެރިކަމ6ާ
ކުރުމުގައި ތަރައްޤީކޮށް ަހުރދަާނ

 .ސެންޓަރުން އެހީތެރިވުން

 ސްކޫލްކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ -
 .ޕްރޮގްރާމްތަކުގަިއ އެހީތެރިވުން

 މަޢުލޫމާތާއި  ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ-
 .ތަމްރީން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްަތުކގައި އެހީތެރިވުން

 . ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުން-
ރީޒް ސައިންސާއި މެރިން ބައޮލޮޖީގެ  ފިޝަ-
ކުރުމަށް ކުރެވެމުްނާދ ޤީއްރަރުތަްއ ތަރައްޤަމު

 . މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 7
ރާއި ދެމެދު ގުޅުން ދާރާތަކާ ސެްނޓައި

 ބޭރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި -
 .ބައިވެރިވުން
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 ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ - .ބަދަހުިކރުން
 .ދެމެދުގައި އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއް ޤާއިމުްކުރން

 
 
 

 ކުރުމަށް ޭރވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރ2007ުތަށް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި މަގުސަދުސްޓްރެޓީޖިކް ްޕލޭންގައިވާ 
ނޑު ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްަތކަކީ  :މައިގަ

 

 އެުކއަަކލްަޗރ ިރާސރޗް ްޕރޮްގރާްމ •
 

 ފާނަ އާލާކުުރން -
 .ދިރޭކާނާ އާލާކުރުން -
 .ޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓްލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެންރޕާ -
 ދުވިނަ އާލާކުރުން މޫ-

  
 

 ފިޝީަރޒް ިރސާރޗް ްޕރޮގްރާްމ •
 

 .ބެހޭ ދިރާސާކުރުން  އެންވެރިކަމާއި-
ނޑުމަސްވެރިަކމުެގ ދިރާސުާކރުން-        . ކަ
 . ފާނަމަސްވިެރކަމުގެ ދިރާާސކުރުން-      
 . ފަރުމަސްވެިރކަމުގެ ދިރާސާކުރުން-      
 .ރުން ދިރޭކުދިމަހުގެ މަްސވެރިކަމުގެ ދާިރސުާކ-      
 . މިޔަރު މަސްވެިރކަުމގެ ދިރާސާ ުކުރން-      

 

 ފަރުތައް ދިާރާސ ކުރުމުގެ ޕްރޮްގާރްމ •
 

 . ރީފް މޮނިޓަރިންގ ސަރވޭތައުްކރުން-      
 . ކޯޑިއޯ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެވަނަ ފޭސް-      
 . ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަލާއި މުރަކައިގެ މަޢުލޫމާތު ކެޓަލޮގްކުރުން-      
 .ދުފަތީގައި އެންއާލާވާ މިންވަރާއި ކަނދުފަތި ަކއިރީގެ ިދރޭވެށި ދިރާސުާކުރން އެންކަނ-      

 

  އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް  •
  

       . ލައިބްރަރީ-
  .މެރިން މިއުޒިއަމް -      
  .ސެމިނަރ ޕްރެޒެންޓޭޝަން -      

 

 އިންފޮރމޭަޝން ޓްެކނޮލޮީޖ ޔުނިްޓ •
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 .ތައްޔާރުުކރުންން ސޮފްޓްވެއާރ އެޕްލިކޭޝަ -
 

 .ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެއްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯރޓްގައި ނެވިފައިވާ ކަންތަމަތީގައި ދެން

ނަޑއެޅި، ބަޖެޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތްައ-3   އަހަރުތެރޭގައި ހިންގަން ކަ
 

ރާ ދާިރާސ ްޗ ސެންޓަރުން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރވަނަ އަހަރުގެ ެމރިން ރިސާ 2006
ނޑައެޅުއްވީ  ޖުމްލަ   ވަނަ އަހަަރށ2006ްމިއީ .  ރުފިޔާއެވ1،000،000ެ/-  މަސައްކަތްތަކަްށ  ސަރުކާރުން ކަ

 30% ވަނައަހަރު މިކަމަށް ލިބުނު އަދަދުގެ 2005މިއީ ނަމަވެސް .  އެވ12ެ%ގެ ލަފާކުރި ބަޖެޓު
 . ބޮޑުއަދަދެކެވެ

 
ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް .1  ކަ

ނޑުމަހުގައި ފާހަގަޖަހާ ދޫކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމް    ކަ
ނޑުމަހުގަ    މިންއެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިކަ

 
 ކަމުގެ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް ފަރުމަހުގެ މަސްވެރި .2

 އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަަސްއކަތް  
 ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ  
 މިޔަރުމަސްެވރަިކމުގެ ދިރާސާ 
 ދިރޭކުދި މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ  

 
 ފަރުތަކުގެ މާޙައުލާއި ބެހޭ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް .3

 ފަރުތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުން  •
 ހެއްޓުމާއި ބެހޭ ދިރާާސފަރުތަކުގެ ދުިރން ދެމެ 
 ވެލާކަހަނބު އާލާވަމުންދާ މިންވަރު ހޯދާ ދާިރސާ ކުރުން  

 
  ދިއުމާބެހޭ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމްގެންރކަލްޗަރ ތަޢާރަފްކޮށް ކުރިއަށް ކުއައެ .4

 ދިރޭކުދިމަސް ވިއްސާ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސާ 
 ފާނަ އާލާކޮށް ގެންގުޅުމާބެހޭ ދިާރސާ 
 އިތާމުތް އާލާކުރުމުގެ ދިރާާސ 
 ދިރޭކާނާ ގެންގުޅެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ދިރާސާ 
 

ނޑުގެ މާ .5  އުލާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޙަފަރާއި ކަ
 .މެރިން މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން 
 .ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ޓީވީ/ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ރޭޑިއޯ  
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 ހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް އަ-4

   އެކުއަކަލްޗަރ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމ4.1ް
  ލަތު ރަނގަޅުކުރުންޙާާކަރަންޓުގެ : ބޮޑުމޮހޮރާ ރިސާރޗް ސްޓޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން

  
ވަނަ އަހަރު އިމާރާތް ކުރެވުނު ބޮޑުމޮހޮރާ އިންޖީނުގޭގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭތޯ  2005
.  މިކަން ކުރުމަށް ހޯދުނު އަންދާސީ ހިސާބު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ ޖެހުނީ ބާޠިލްކުރާށެވެ،ނަމަވެސް. ވެނެބެލު

 ބޭނުންވެފައިވާތައްޔާރުކުރުމަށް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ދަށުން މި އަހަރު 
ފައިސާ މަދުވާނެކަމަށް ފެންނާތީ،   ޓޭންކުތައް ހެދުމަށްބޭނުންވާ ޕްރޮގެްރާމަށް މަސްއާލާކުރުމުގެ

  . ފައިސާ ބާކީ ވެއްޖެނަމަ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ،ޤަސްދުކުރެވިފައިވަނީ ޓޭންކު ހަދައި
  

  
  އިން ފެށިގެން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފީލްޑް ސްޓޭޝަން އެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުނ1990ްއަތޮޅު ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ . ވ

  . ދާތަނެއް
  

ގެއްލުން ލިބިފައިވާ، ނަމަވެސް ސުނާމީގައި ބޮޑުމޮހޮރާގައި މިހާރު ހުރި އިލެކްޓްރިކް ޖެނެރޭޓަރ ތަކަކީ 
އަދި ހަމަ ސުނާމީގައި ރާޅުއަރާ ފޭބިއިރު ވަޅުލާފައި .  ޖެނެރޭޓަރއެވ2ެމަރާމާތުކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ 
 ބޮޑުމޮހޮރާއަށް. ންވުމުން މިހާރު ހުރީ ވަގުތީ ކޭބަލްގުޅާފައެވެމިހެ. ހުރި ކޭބަލްތަކަށްވެސް ގެއްލުން ލިބިފައެވެ

ވަގުތީ ކަރަންޓު ކޭބަލްއިން ކަރަންޓު ދިނުމުން، ކަރަންޓް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ހެޗަރީގެ ސާމާނު ލެވިފައިވާ 
ސައްކްަތތަކެއް ކުރުމަށް މަލަތު ރަނގަޅުޙާމަސައްކަތް ނުކުރާތީ، އެ ކޭބަލް ފަލަ ކޭބަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ކަރަންޓުގެ 

   .ކުރެވުނެވެ
  

ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ދާއިމީ ކަރަންޓްލުމަށް ކޭބަލާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް ގަނެ މި ތަކެތި ބޮޑުމޮހޮރާއަށް 
  . އަދި އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލް ބޯރޑް ހެދުމަށްޓަކައި އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ގެންދެވުނެވެ

  
  ޓޭންކް ހެދުން:  ސްޓޭޝަން ތަރައްޤީ ކުރުންބޮޑުމޮހޮރާ ރިސާރޗް
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ގެ ދެކޮންކްރީޓް ޓޭންކު ހެދުމަށްޓަކައި އަންދާސީ ހިސާބު   2mx4mx7m ބޮޑުމޮހޮރާ ހެޗަރީގައި އިތުރު
 ވަނަ އަހަރު 2006. ނަމަވެސް މި އަންދާސީ ހިސާބު ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ ޖެހުނީ ބާތިލްކުރާށެވެ. ހޯދުނެވެ

    .ވަނީ ފެށިފައެވެސީ ހިސާބު ހޯދައިގެން ޓޭންކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްއަލުން އަންދާނިމުނުއިރު 
  

 ޕާރލްކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް
  

ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރި .ޑީ.އެން.ސަރުކާރާއި ޔޫ ސަރުކާރާއި ޖަޕާނު  ގައި ދިވެހ2003ި އޮކްޓޯބަރ 8
 ވަނަ 2006ކްޓްގެ މަސައްކަތް މޮންސްޓްރޭޝަން، އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގް ޕްރޮޖެޕާރލްކަލްޗަރ ޑި

 އަޅާފައިވާ ބައެއް ބޮއިފަތިތައް މަރާމާތުކޮށް، އިމިގޮތުން ކުރީގަ. އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ
 .އިތާ ތަތްކުރުމަށްޓަކައި މިބޮއިފަތިތަކުން ދާކޮޅުތައް ފެއްތުނެވެ ޅަ. ބޮޑުމޮހޮރާކައިރީގައި އިތުރުބޮއިފަތި އެޅުނެވެ

ބޮއިފަތީގައި މިހާރު . ތާތައް ނައްޓާ އިތުރަށް ބޮޑެތި ކުރުމަށްޓަކައި ވަލުގައި އެޅުވުނެވެދާކޮޅުގައި ތަތްކުރި އި
އިތާ އެލުވާ ގޮތުން، އިތާ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގެއްލޭތީވެ، ގެއްލޭ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށްޓަކައި މި ގޮތް އިތުރަށް 

     ޖުލައި 15ން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މުތްތޮށިން ގަހަނާ ހެދުމާ ބެހޭ ތަމްރީ. ތަރައްޤީކޮށް ޓެސްޓް ކުރެވުނެވެ
މި ތަމްރީނުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ . ފުލިދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.އަށް ވ 2006 ޖުލައި 24އިން  2006

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން . ޓުއަރިސްޓް މާރކެޓަށް މުތްތޮށީގެ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާނޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރެމެވެ
  . ތޮށީގެ ގަހަނާގެ ނަމޫނާ ދައްކާލުމުގެ މައުރަޒެއްވެސް ބޭއްވުނެވެބޭއްވުނުއިރު މުތް

 

  
  

؛ )ަކނާުތގައި(މުްތ ާއލާކުރުމަްށޓަކައި ިނއުކްލިައސް ލަްއވަީނ ؛  )މަީތ ފޮޓޯ(އިތާ ސާފުކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ުކރަނީ 
  ). ކަނާުތ ފޮޓޯ( ބޮއިފަީތގައި ިއތާެއޅުމަށް ައއުޮގތެއް ހޯދުުމެގ މަަސއްަކތުަގއި 
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މުތްޮތށީެގ ަގހަާނ :  ފުިލޫދަގއި ބޭްއވުނު ުމތްތޮިށން ގަަހާނ ހެުދުމގެ ަމަސއްކަތު ަބއްަދލުުވމުެގ ތެެރއިންއަޮތޅު.ވ
މަަސއްކަތު ަބއްދަުލވުުމެގ ބައިެވރްިނ މުްތތޮިށްނ ). މަތީފޮޯޓ(ދައްކާލުަމްށ ބޭްއުވނު މަޢުރަްޒ ިމިނސްޓަރ ހުޅުްއވަިއދެްއވަީނ 

)ތިރީގަިއ( ުމތްތޮިށްނ ތަްމރީންދޭ މަސައްކަތު ަބއަްދލުވުުމެގ ބަިއވެިރްނ ). ެމދުފޮޓޯ(ކަތުގަިއ ގަހަނާހެދުުމެގ ަމސައް
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  ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުން

  

 މިގޮތުން ހަތަރު. ކާނާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ މަސް އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރޭ
މިމަސައްކަތްކުރެވުނީ .  އާލާކުރެވުނެވެ)ރޮޓިފަރ (ރުގެ ޒޫޕްލޭންކްޓަންވައްތަރުގެ މައިކްރޯ އަލްގީ އާއި ދެވައްތަ

ބޮޑުމޮހޮރާގައި ކުރެވުނީ . ބޮޑުމޮހޮރާގައެވެ.މާލޭގައި ހުންނަ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ލެބޯރޓްރީގައާއި ވ
. ކާންދިނުމަށެވެމަހަށާއި ފާނައަށް އެއީ އާލާކުރެވޭ މާގަނޑު. ކާނާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ ދިރޭ ފުޅާކޮށް

އެއީ ދިރޭކާނާގެ ސްޓޮކް ގިނަދުވަހަށް  .މާލޭގައި ކުރެވުނީ ދިރޭކާނާގެ ސްޓޮކް ކަލްޗަރކުރުމެވެ
 ބޮޑުމޮހޮރާގައި ކުރެވޭ ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް .ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ

މަހަށް ކާންދިނުމަށްޓަކައި . ރާޭކނާ އާލާ ކުރަން ފެށުނެވެފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ގްރީން ހައުސްގައި ދި
މިހާރު ގެންގުޅޭ ރޮޓިފަރ ބޮޑެތި ކަމަށް ފެންނާތީ ތަންކޮޅެއް ކުދި ސައިޒުގެ ރޮޓިފަރ އިންޑޮނޭޝިއާއިން ގެނެސް 

  . އާލާކުރަން ފެށުނެވެ
  

  
  

. ރަާކތްތަކުެގ ތެެރއިންަޙދިރޭާކނާ އުފެްއދުމުގެ އަްށ ކާްނިދނުމަްށ ަތއްާޔރު ކުރެވޭ ) ކުދި ސައިޒުެގ ަމސް(ފާނަިއގެ ާލރޭވ 
ަމތީ (ލެބޯރޓްރީގަިއ ަފއިޓޯ ޕްލޭންކްަޓްނ އެކިއެކި ކޮްނސަންޓްޭރޝަްނަތކަށް ބަާހ ިއންިކޔުބޭްޓ ކުުރމަްށ ތަްއޔާުރވަީނ 

). ތިރީފޮޯޓ(ޓިފަރ ދިރޭކާާނ އާލާކުރުުމގެ ްޕރޮގްާރމުެގ ދަށްުނ ތައްޔާރުކުރެވޭ ފައިޓޯޕްލޭންކްޓަެނއްކަމުގަިއ ރޮ). ދެފޮޓޯ
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  މާގަނޑުމަސް އާލާކުރުން
  

 މިކަން މިކުރެވުނީ .ދިވެހި މާގަނޑުމަސް ވިއްސައި ކުދިމަސް ބޮޑެތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ
  .ތަޙްލީލް ބޭނުމުގައާއި، ޓޭންކުގައި މަސްއާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައެވެ

  

  
ާމގަޑުަމުހގެ ޖޯޑެއް ބިސޫްދކޮށް ިއންކިޔުބޭްޓ ކުރަނީ ). މަތީަގއި(ހޮާރގައި އާާލކުރެވިފަިއވާ ިދވެިހމާަގނޑުމަސް ބޮޑުމޮ

 ). ތިރީަގއި(

 
  މޫދުވިނައިގެ މުޑުވައް ދެމެހެއްޓުން

  

ވަނީ މީގެ ކުރިން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން  މޫދުވިނަ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސީ މަޝްރޫޢެއް
މިމަޝްރޫޢު ނިމުމަށް ފަހުގައިވެސް މަޝްރޫޢުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ވިނައިގެ މުޑުވައްދަނީ މެރިން . އެވެހިންގާފަ

 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް 2006 މުޑުވައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް. ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ދަމަހައްޓަމުންނެވެ
  . ރަކީދޫގައި ކުރެވުނެވެ.ބޮޑުމޮހޮރާގައާއި ވ. ވ

  
 ).ީސވީޑް(ުދވިނަ ހިކިފަިއވާ ޫމ
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  ފާނަ އާލާކުރުން
  

 ކަސްފާނައިގެ މައިފާނަ ކޮށީގައި ގެންގުޅުމުގެ  ރަސްގެފާނު ފާނައާއިފާނަ އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަ ފާނައާއި
މިގޮތުން ރަސްގެފާނު ފާނައާއި، ކަސްފާނަ މި ދެ ބާވަތުގެ .  ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވ2006ެމަސައްކަތް 

އެއީ މޫދުގެ . ކަސްފާނަ ވިއްސުމަށް ދެ ގޮތެއްވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ. ސްފާނައެވެތެރެއިން އަދި ވިއްސެނީ ކަ
. ގައި ފާނަ ވިއްސުނެވެ 2006މި ދެ ގޮތަށްވެސް . ކޮށީގައި ވިއްސުމާއި އެއްގަމުގެ ޓޭންކުގައި ވިއްސުމެވެ

ވުމަށްފަހު ލާރވާ ދިރި ފަސް ދުވަސް. ފާނައިގެ ލާރވާ ބޮޑެތި ކުރެވެނީ އުމުރުން ފަސް ދުވަސް ވަންދެންނެވެ
އަދި . ފާނައިގެ ލާރވާ ބޮޑެތި ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ތަޙްލީލުތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހުންނަ ގޮތެއް ނުވެއެވެ

  .ހޯދާފައެވެ ސެންޓަރުގެ ދެ މުވައްޒަފުންވަނީ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ ތަމްރީން އިންޑޮނޭޝިއާއިން
  

  
 

މަީތ (ގެްނގުޭޅ ކޮށި ބޮޑުމޮހާޮރގެ ފަޅުަގއި ) ބިސްދޫކުރާ ސައިްޒގެފާނަ( ސްޓޮކް ފާނާއާލާކުުރމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ްބރޫޑް
 ). ފޮޓޯާވތު( ދުަވުހގަިއ 1ައދި ިބހްުނ ިވހާފައިވާ ކަްސފާނަިއގެ ާލރޭވ  ). ކަާނތު ފޮޓޯ(ކަސްފާަނިއގެ ބިްސ ). ފޮޓޯ
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  މްފަރުތަކުގެ މާޙައުލާ ބެހޭ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާ 4.2
  

 ފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމްނެޝަނަލް ކޮރަލް ރީ
  
ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށްއައި ބަދަލާއި " އެލް ނީނިއޯ" ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި 1998 މަކީީޕްރޮގްރާ މި

ނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން  ނޑުގެ ލޮނު ގަ  1-2ގުޅިގެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޖައްވު ހޫނުވެ، ައދި މީގެ ސަބަބުން ކަ
ބަލިޖެހި، ރާއްޖޭގެ ) coral bleaching(ދޭ ދިރޭ ގައުތަކަށް ގާހުދުވާ  ފަރުގައި ހެ،ދަރަޖަ މަތިވުމުން

ރާއްޖޭގެފަރުތަކު ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުމުެގ  ފަރުތަކުގައި އެކުލެވޭ މުރަކަިއގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް މަރުވުމުން
 ކޮރަލް ރީފް ގްލޯބަލްފެއްޓިފައިވަނީ  މިްޕރޮގްރާމްގެ ަމސައްކަތް .މަސައްކަތެކެވެމަޤްޞަދުގައި ފެށިފައިވާ 
ނޑު ގޮތެއްގަިއ ތުގައި މައިމިދިރާސާ މަސައްކަ . އާއި ގުޅިގެންނެވެ)GCRMN(މޮނިޓަރިން ނެޓްވާރކް  ގަ

ދެނެގަތުމިާއ،  ގާހުދުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެ ަހލާކުވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އާލާވާ މިންވުަރބެލެވެނީ 
ބަބުން ފަރުގެ މާހައުލަށާއި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލު ފަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، މިބަދަލުތަކުެގ ސަ

މި ދިރާސާ ާސރވޭ ތަކުގައި ބެލެވެނީ ފަރުގައި އެކުލެވޭ ތަފާތު ދިރުންތަކުގެ ނިސްބަތްވާ  .ދެނެގަތުމެވެ
ރޑް ުކރެވެއެވެޕަކަށް  ގްރ7ޫދިުރން މިގޮތުން ފަރުގެ. މިންވަރެވެ  ންމަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ މިސާރވޭއިން. ެރކޯ

ރޯެކރޑް ކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެިއްނ ބެލެނީ ރުގެ ދިރުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ފަ
 .ފަރުގައި ހެދިފައިވާ ދިރޭ ގައު ނިސްބަތްވާ މިންވަރެވެ

 
 އިން 1998 ފަރެއްގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް 16 ސަރަޙައްދެއްގެ 5މިޕްރޮގްރާމެްގ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 

މިގޮތުން ފަރުތައް ދިރެމުން އަންނަގޮތް އިތުރަށް .  ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ސާރވޭ ކުރެވިފައެވ2005ެ  ންފެށިގެ
 މީޓަރ ފުންމިނުގައި ވެސް ގަލުގެ ދިރުން ހުރި ނިސްބަތް 10ދެއްގައި ޙައްދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސަރަ

ރުން އާލާވަމުން އަންނަ ރޭޓްއާއި ފަރުގެ ތިލަ ހިސާބުގެ ދިބޭނުމަކީ މިސާރވޭތަކުގެ މައިގަޑު . ހޯދުނެވެ
ގެ ގާހުދުވުުމެގ  1998އަހަރު ސާރޭވ ތަކުން ދެއްކުމާއި،  6ފުންހިސާބުގެ ރޭޓްތައް ތަފާތުކަމަށް ވޭތުވެދިޔަ 

އްދުތަކަށް ގާހުދުވުުމެގ ޙައަދި ބައެއް ސަރަ. އްދުތަކުަގއި ކުޑަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެޙައަސަރު ފުން ސަރަ
ވަނަ އަހަރު އައްޑުއަތޮޅުގަިއ  2002މިގޮތުން . ވެސް ސާރވޭތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެއަސަރު ކުޑަކަަމށް 

ކުރެވުނު ސާރވޭތަކަކުން ދައްކާގޮތުގައި އައްޑުއަތޮޅާއި، އަދި ދެކުނުގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ދިރޭ ގަލުގެ 
 މާނައަކީ ދެކުނުެގ މީގެ.  އަށް ވުރެ މަތިކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑްކުރެވިފައެވ40ެ%ނިސްބަތްހުރި މިންވަރު 

އަތޮޅުތަކުގެ ފަރުތަކަށް ގާހުދުވުމުގެ އަސަރުޮކށްފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން ނުވަތަ ފަރުތައް އާލާވަމުން އަންަނ 
  .ކަުމގައެވެރޭޓް އަވަސް

 
 ވަނަ އަހަރު ެވސް ފަރުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޭރވިފައިވީ ނަމަވެސް ސާރވޭ ުކރުމުގެ ތަމްރީުނ 2006
ވާލުވެހުންނަވާ ޙަމިކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަަރކާތްތެރިާވ އަދި މިޕްރޮގްރާމާިއ ފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ލިބި

ލްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވުމާއި އެއް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ވުމުން، ޞިލީމް ހާޢުމަތީތަފަރާތް 
  .  މިމަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވިފައެވެ

  
 2006ހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަރިއަތޮޅު ސާރވޭ ދަތުރު ކުރެވުނީ ވަނަ އަ 2005

)  މީޓަރު ފުންމިނުގައ2ި-1ފަރުމަތީގައި (ސާރވޭ ކުރެވުނު އަރިއަތޮޅުގެ ތިންފަރުގެ ތެރެއިން . ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ
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ފަރުގަޔާއި ވެލިދޫފަރުގަޔާއި އަިދ ނީ ފެސްދޫދިރޭގަލުގެ ނިސްބަތް އެންމެ ރަގަނޅުކަަމށް ފާހަގަކުރެވެ
 . މާޔާފުށިފަރުގަޔެވެ

 
 ކޮރަލް ކެޓަލޮގެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 
ގައި 1984ލޫމާތު ރަސްމީގޮތެއްގައި އެއްކޮށް ކެޓަލޮގް ކުރަން ފެއްޓުނީ ޢުުދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަލާއި ބެހޭ މަ

މިގޮތުން ތަފާތު . ޗް ސެކްޝަްނ އުފެދުމާއި ގުޅިގެންނެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ދަށުން މެރިން ރިސާރ
މިމަސައްކަތްތަކުގެ . ލޫމާތު ދިޔައީ އެއްކުރެވެމުންނެވެޢުަވައްތަރުގެ ގަލުގެ ސްޕެސިމަން ގެނެސް އެއާބެހޭ މަ
ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ބައެއް ގަލާ " ވަނަ އަހަރު ވަނީ 1996ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަން އިން 

  .ނެރުއްވާފައެވެ" ލޫމާތު ޢުބެހޭ މަަ
 

 60އިލާއެއްގެ ޢާ 15 ލޫމާތު ތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައިޢުމިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަ
ލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢުމި ކެޓަލޮގްގައި މިމަ.  ވައްތަރުގެ ގާ ހެދޭކަމަށް ދައްކައެވ240ެޖީނަސްގެ 

މިފޮތް . ލޫމާތާއި އަދި ފޮޓޯ އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ގަސްދުކުރެވިފައެވެޢުހާ ވައްތަރުގެ ގަލުގެ މަރާއްޖޭގައި ހެދޭ ހުރި
ސަދަކީ ފަރުތަކުގައި ހެދޭ ގަލާއި ގާހެދޭ ތަންތަނާއި އަދި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޤްހެދުމުގެ މަ

  . ލޫމާތު ލިއްބައިދިނުމެވެޢުތަފާތު ގާގަުލގެ މަ
 

  
 ވަނަައަހުރ 2006އެއް އެކުަލވާލުުމގެ މަސައްަކތަކީ " ޮކރަލް ކެޓަލޮގް'ޖޭގެ ަފރުތަކުަގއި އެކުެލވޭ މުރަކަިއގެ ދިެވހިރާްއ

 4އިާލގެ ޢާމިުކރެހުމުން މިފްެނނަީނ އެކްޮރޕޯރާ . މެރިްނ ރިާސރްޗ ސެންަޓރުްނ ުކަރމުްނ ގެްނގޮްސފައިާވ މަަސއްކަެތއް
 . ވްައތަރެއް
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މިސެންޓަރާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރޮޕިކަލް މިއުޒިއަމް އޮފް ކުއީންސްލޭންޑްގެ ގެ ދަށުން މިކެޓަލޮގްގެ މަސައްކަތްތަކު

ރޑަން ވޮލަސް އާއި ގުޅިގެން ގަލުގެ ބަޔޯޖިއޯގްރަފީ ދަސުްކރުމަށް . ޑރކޮރަލް ރީފް ސައިންޓިސްޓެއްކަމަށްވާ  ކާ
 ބައެއް ފަރުތަކާއި އަރިައތޮުޅ ސާރވޭ ކުރެވުނު ސަރަޚައްދު ތަަކކީ އައްޑު އަތޮޅުގެ. ސާރވޭތަކެއް ުކރެވުނެވެ

މިދަތުރުތަކުަގއި . މިސާރވޭ ތަކުަގއި މުރަކައިެގ ބާވާތްތަކަށް ބޮޑަށް ބެލުނެެވ. އުތުރުބުރި ބައެއް ފަރުތަކެވެ
 2005ގަލުގެ ކެޓަލޮގް ހެދުމަށް، . މިސެންޓަރުގައި ކެޓަލޮގްކުރުމަށް އެކިވައްތަރުގެ ގަލުގެ ސާމްޕަލް ނެގުނެވެ

މަވެސް، ާރއްޖޭގައި ހެޭދ ހުރިހާ ަވްއތަރެއްގެ ގަލުގެ ސާމްޕަލް މިއަހަރު ތެރޭގަިއ ގައި ރޭވިފައިވީނަ
ހުިރާހ (ވުމާއެކު، ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މިމަސައްކަތް . އެއްކުރެވިފައިނުވުމާއެކު، މިަމސައްކަތްވަނީ ނުނިމިއެވެ

ނުންވާ ސާމްޕަލް ތައް ހޯދުމުގައި ކެޓަލޮގްއަށް ބޭ. ގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެއެވ2007ެ) ސާމްޕަލްއެއް އެއްކުރެުވމުން
 . ވެސް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ދަތިކަން ވަނީ ފާހަގަުކރެވިފައެވެ

 

  ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް. 4.3
 

ނޑުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ދިރާސާ  : ކަ
ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްެގ ރާއްޖޭއާއި  ވަނައަހަރު އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންއާއި 2004

ނޑުމަސް ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ދޫކެުރވިފައެވ7000ެދަށުން ވަނީ  ނޑުގައި .  ކަ މިއީ މިހާރު މުޅި ިއންޑިޔާ ކަ
ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން .  ހިންގޭ އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ޓެގިން ޕްރްރާމްގެ ބަޔެކެވެ

މިކަމާއި . އެކަން ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓްވެސް ވަނީ އެފަރާތަށް ހުށައެޅިފައެވެމަސައްކަތް ނިމި 
 ވަނައަހަރުގައި 2006. ފާވާނެއެވެ ވަނައަހަރު އަހަރު ިރޕޯރޓްގައިވެްސ އަލިއަޅުވާލ2005ާބެހޭގޮތުން  

ނޑުގެ ސަރަހައްދަށްވެސް ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ މަސް ގިނަ  2006ކުރެވިފައިވާތީ ދަދަކަށް ދޫޢައިންޑިޔާގެ ކަ
 ބޭނޭމަސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަސް ރިޕޯރޓް ކުރެވުުމްނ ނަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި

 ވަނައަހަރު ކީުރޮކޅުގައި ރާއްޖޭން ދޫކުރިމަްސވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް 2005އަދި މީގެ ތެރޭގައި . ދެއެވެ
 ރިޕޯރޓް ށްޗް ސެންޓަރަރމަސްވެރިްނ ބާނާ މެރިން ރިާސ ފާހަގަޖެހިމަސް  އަދި.ރިޕޯރްްޓކުރެވެުމން ދެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމު ދަނީ ޤަވާއިދުން ދެމުންނެވެ އަދި ފާހަގަޖެހިމަހާ  . ކުރުމުން އެފަރާތްތަކަށް ދޭންކަ
ށް ޤަވާއިދުން ފޮނުވަމުން ން ޓޫނާ ކޮމިޝަންއަޝަލޫމާތު އިންޑިޔަން އޯޢުބެހޭ ޑޭޓާ ބޭސް އަޕްޑޭޓްކޮށް އެކަމުގެ މަ

 . ގޮސްފައިވެއެވެ
 

ޞަަދީކ މަސްވެރިކަމުެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ޤްމަ  އެއްމުހިއްމުއިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ޓެގިން ޕްރޮގްރާމުގެ 
ވާތީ މެރިން ރިސާރޗް މަށްދެނެގަތުންކަ) އެކްސްޗޭންޓް ރޭޓް، ނުވަތަ ފުށުއަރާ މިންވަރު(މަސް ބަދަލުވާ ރޭޓް 

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުންނާއި ސެންޓަރުންވާ ރާއްޖޭގެ މަސްވިެރަކމުގެ ސަރަޙައްދުން އެއްފަަހާރ ނީ އިންޑިޔާ ކަ
ނޑި މުހިއްމުފާހަގަ ޖަހާފައިވާ މަސްދޫކުރުުމގެ  ނޑުދަ ޞިލްކުރުަމށްޓަކައި އިތުރު ޙާކަން ހާމަކޮށް އަދި މިލަ

 އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ  އެކުލަވާލާޓެއް ޕްރޮޖެކް ދޫކުރުމަށްުދންއް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙަ ފާހަގަ ޖެހިމަސ10000ް
 ދަށުން ފާހަގަޖަހާފައި މަސްދުޫކރަން ބޭނުންވަނީއަދި މިޕްރޮޖެކްްޓ. ންއަށް ޕޮރޮޖެކްޓެއް ހުށައަޅާފައެވެޝަކޮމި

 ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަަޙއްދުގެ ބޭރުކަިއރިން އައިއޯޓީސީއިންވެސް ފާހަގަޖަހަމުން ގެންދާ
އައިއޯޓީސީިއން އަހަރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވަނިކޮށް . ވާނީ ހާމަކޮށްފައެވެމަށްވެސް ދުވަސްވަރުގަިއ ކަ



 2006 -މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް
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 ވަނައަހަރުގެ މާރްޗ 2007 ވަނައަހަރު ފައިސާ ލިބިދާނޭކަމަށާއި އަދި 2007މިމަސައްކަތަށް އަންގަވާފައިވަނީ 
ނޑުގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔުާރވުމަށް ރަނގަޅުވާނެކަމުގައެވެ  . ހިސާބުގަ

 
ނޑުމަހުގައި މިންއެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ކަ

 
ނޑުމަހުގެ ދިގުމިން ނެގުމަކީ މިސެންޓަރުން   ވަނަ އަހަރުްނ 1994ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ކަ

އެިކ ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ފެންވަރުގައި ކުރަމުންއައި ިމ . ފެށިގެން ކުރަުމން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ
 ވަނަ އަހަރަށް މިސެންޓަރަށް މި މަސައްކަތް ކުރާނެ 2005ކަތަށް އިތުރު ކުރިެއރުެމއް ލިބިގެންދިޔައީ މަސައް
 . ފީލްޑޮއޮފިސަރުންގެ މަޤާމު ހަމަޖެހުމުންނެވ8ެއިތުރު 

 
މެރިން ރިާސރޗް ސެންޓަރުން މި ނަގާ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަުމގެ ހިސާބުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ނެގެން އޮތީ 

. މުގައި ޙަރަކާތްތެރިާވ ބަޔަކަށް ވަޒީފާދީގެންކަން މި ސެންޓަރުގެ ތަޖުރިބިާއން ވަނީ އެނގިފައެވެމަސްވިެރކަ
ނޑުމަތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ އެހެންނަމަވެސް، މަސްވެރިންނަކީ މުޅިން  ެގަސރާުކރުގެ ވަޒީފާ ކަ

ށް ސޮއި ކުރުމާއި، ޗުއްޓީ އަދި އިތުރުގަޑީގެ މިސާލަކަ. ޤަވާއިދުގައި އޮންނަގޮތަށް އަދާކުރުމަކީ ދަތި ކަެމކެވެ
މިހެން ކަމުްނ . އް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގުމަކީ ދަތަިކމެކެވެކަންތަ

ކަމާއިމެުދ ކޮންގޮތަކުން  ފީލްޑްއޮފިސަރގެ މަޤާމުތައް ސުަރާކރުެގ ޤަވާއިދަށް ފެއްތޭނީ ލިބުނުމިސެންޓަރަށް 
އަިދ . މަޝްވަރާކުރެވުނެވެހުގެ ޕަބްލިކް ސާރިވސަސް ޑިވިޜަނާއި ރައީސް އޮފީޗް ސެންޓަރިާއ މެރިން ރިސާރ

މި ހަުށއެޅުމުގެ ޖަވާބުގައި . ހުށައެޅުނެވެޕަބްލިކް ސާރިވަސސް ޑިވަޜަނަށް މިސެންޓަރަށް ފެންނަގޮތް 
ނޑުމަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނެގުމަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ފީލް'ރައީސްއޮފީހުން  ޑްއޮފިސަރުންނަށް ކަ

ލަކުްނ ޢުޞޫގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ށްފްލެކްސީޓައިމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްްޓކޮ
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން މަސްވެރިންނާއި ކުރާނެ . ލަފާދެއްވިއެވެ' ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ ބަލަން

އްޔަންކުރުމުގެ މަސައަްކތް ޢަ މިއަހަރުެގ ނޮވެމްބަރު މަހު ފީލްޑްއޮފިސަރުން އެގްރީމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު
ނޑު ސަބަބަކީ މިސެންޓަރާއި . ވަނީ ފެށިފައެވެ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގަިއ ލަސްވުމަށް ދިމާވި މައިގަ

 .ފާހަގަކުރަމެވެލަސްވުމުން ކަމުގައި ރައީސްއޮފީހާއި އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ 
 

  
 ކުރަނީއިހއ ހޯރަފުށީގައި ހުންނަ ފީލްޑްއޮފިސަރު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ
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 މަސައްކަތް ފުޅާވެގެންދާއިރު އެންމެ އިސްކަމެއްދީފައިވާނީ މުޅި ރާއްޖޭެގ ޓޫނާ ލެންތްފްރީކުއެންސީ ސްާމޕްލިންގެ
 ވަނަ 2005 ން 1997މީގެއިތުރުން . ތައްނެގުމަށެވެމި ހިސާބުތަމްޝީލްކުރާނޭގޮަތކަށްދޮށީގެ މަސްވިެރކަން 

ން އިގެން މިނިސްޓްރީށްއަހަރާއި ހަމައަށް މިސެންޓަުރން ނަގާފައިހުރި މަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮ
.  ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ)އެވެރެޖް ވެއިޓްސް (ބޭނުންކުރާ ކޮންވަރޝަން ފްެކޓަރ

އެހެން އަހަރުތެަކކޭެވސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ހއ . ޕޯރޓް މިހާރު ވަނީ ނިމުމުގެ މަގުމަތީގައެވެމި ރި
ނޑުމަހުގެ ދިގުމިން ޤަވާއިދުން ނަގަމުންގޮސްފައިވެއެވެ    .ހޯރަފުށި، ގދ ތިނަދޫ އަދި މާލެ މަސްމާރުކޭުޓން ކަ

އްޔަނު ނުކުރެވި ހުިރ ޢަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  ވަނައަހަރު ފެށުމުން މިކަމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދޭނ2007ީ
 .އްޔަނުކުުރމެވެޢަފީލްޑް އޮފިސަރުން 

 
 ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ

 
ދަދު މައްޗަށް ދާކަމީ އެންމެންެވސް ޢައެއްއަހަރުން އަނެއްއަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ފަރުމަސްވެރިކަން ފުޅާވެ ބާނާ މަހުގެ 

ފަތުުރވެރިކަން ކުރިަޔްށ  ބޮޑަށް ފުޅާވުމުގެ އެއްސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ މި މަސްވެރިކަން މިހާ. ދަންނަ ހަޤީޤަެތކެވެ
މިކަމާގުިޅެގން، . އަށް ތައާރުފު ވަމުން ދިޔުމުންނެވެދިޔުމާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފްރެސް ފިޝް މާރކޭޓް ރާއްޖެ

އަދި . ވެނެދުވަހުން ދުވަހަކަށް ަމތވަމުންދަނީ  މިންވަރުވެސް ފަރުމަހުގެއެކްސްޕޯރްޓކުރެޭވ ރާއްޖެއިން 
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަުކަގއި ޓުއަރިސްޓް . އިތުރުވަމުންނެވެދަނީ ބާވަތްތައްވެސް އެކްސްޕޯރޓް ުކރެވޭ ފަރުމަހުގެ 

އެކްސްޕޯރްޓުކާރ ފަރުމަސް އަދި   ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރެޭވމިންވަރު މިހާރަށްވުރެ ފުޅާވެރިސޯޓުތައް ގިނަވެ
ރާއްޖެ މީގެކުރިން ނުދެކޭހާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުްނ ފަރާތްތައް ގިނަވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ 

ލިބޭ މަހުގެ ލިބުން ދަތިވުމާއި މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ފަރުތަކުން މަސް. މަސްވެިރކަން ުކރެވެމުން ދިއުމެވެ
ނަމަ މަސްވެރިކަން އޭގެޒާތުގައި ފުޅާވެގެން ދާއަދި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުނޭޅި . ސައިޒު ކުދިވުމެވެ
. މަކީ އެކަށީގެންވާކަމެވެކެވެ މިންވަަރށް މަސްލިބޭގޮތް ނުވުކުރާނެދީ ފައިދާ ޞާހީނަރުވެ އިޤްތި ފަރުމަސްވިެރކަން

މިހާރުދަީނ މީގެމިސާލުތައް ރާއްޖޭގެ ފާނަމަސްވިެރކަމާއި ުހއިފިލަނޑާމަސްވެރިކަން ފަދަ މަސްވެިރކަންތަކުން 
 . ފެންނަމުންނެވެ
 
ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ިދާރސާތައް ކުރުަމީކ ށްދިއުމުގެ ކުރިން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަ ކަންތައް ށްމިާހހިާސބަ

 ވަނަ އަހަރު މިސެންޓަރުން 2006މިހެްނަކމުން . މެރިން ރިާސރޗް ސެންޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ
ނޑު އެ. ފަރުމަސްވިެރކަުމގެ ދިރާސާއެއް ފަށައިގެން ކުިރއަށް ގެންދެވުނެވެ އް ބޭނުމަކީ މިހާރު މިދިރާސާގެ މައިގަ

ބާވަތްތަކާިއ ބޭނޭމަހުގެ ފަރުމަސްބޭނޭ މިންވަރާއި އާންމުކޮށް . ދެނެގަތުމެވެލަތު ޙާރާއްޖޭގެ ފަރުމަސްވެރިކަންއޮތް 
މަސްވެރިކަމުގައި ޭހދަވާމިންވަރު އަދި މަސްވިެރަކމުން ލިބޭފައިދާ ، ޙައްުދބޭނުންކުރެވޭ އާލާތާއި ބޭނޭ ސަރަ

އްދަށް ޙަމިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ސަރަ. ްޤޞަދުތަކުަގއި ހިމެނޭކަެމކެވެ މަގެދެނެގަތުމަކީ މިސާރވޭ
ގޮސް ބޭނުންވާ ށް މަސެްވރިންނާއިއެކު މަހަށްގެން ފަރުމަސްވެރިކަަމށް މަޝްހޫރު ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަްތކޮށްއަމާޒުކޮ

ގައި ބޭނޭ މަހުގެ ބާވަތްތާަކިއ ލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވިެރކަމުުޢިމ އެއްކުރި މަ. ލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެޢުމަ
މިހާތަނަށް މާލެ، ބ، އއ، އދ އަދި ވ އަތޮޅުން ޖުމްލަ . ސައިޒްތައް އަދި ބޭނޭމަހުގެ ބަރުދަން ނަގާފައިވެއެވެ

 ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި މިސެންޓަރުގެ ެދ މިއިން. ލޫމާތު ވަނީ ނެގިފައެވެޢުގެ ތަފްޞީލް މަ ފަރުމަސް ދަތުރ51ު
އަދި މަސްބޭނި ހިސާބު، ޭބނުންކުރި އެން، މަސްވެރިކަމުެގ ބާވަތް، ބޭނި  .ފައިވެއެވެމުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ

 މަޢުލޫމާތުމަހުގެ ބާވަތްތައް، ބޭނި މަހުގެ ސާމްޕަލަކުން ދިގުމިނާއި ބަރުދަން އަދި އެދުވަހެއްގެ އާމްދަނީ ފަދަ 
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. ދުމަށްފަހު ޑޭޓާބޭސްއަށް އަޅައިފައެވެތަކެއްވެސް މިހާރުވަނީ ޑޭޓާބޭސް އެއް ހެމަޢުލޫމާތުމި ހުރިހައި . ނެގުނެވެ
ރޓުތަކުން ޜޯރޓުތަކަްށ ކަމަށް ވާތެީވ ރިޜޯރާއްޖޭން ބާނާ ފަރުމަހުގެ ބޮޑުބައެއް ދަނީ ޓުއަރިސްޓް ރި

ރޓުތަކަށް ގަންނަ މަހުގެ ޜޯފަރުމަސްބޭނުންކުރާ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރި
ގެތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުމިސާރވޭގެ ދަށުން އެއްކުރެވޭ  .ފޮނުވިފައެވެރިޜޯރްޓތަކަށް ވަނީ  ފޯމެއްނެއެއްކުރާމަޢުލޫމާތު

ރޓްތަކުން ގަންނަ ޜޯރިސޯރޓްތަކުން ގަންނަ ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި އަދަދު އަދި އަގު، އަދި މީގެ އިތުރުން ރި
 މިފޯރމް ފުރުމަށްފަހު އަނބުރާ  ރިސޯރޓުނ5ްމިހާތަނަށް . އިހީގެ ބާވަތްތަކާއި އަދަދު އަދި އަގު ހިމެނެއެވެ

ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރިލިމިނަރީ މަޢުލޫމާތުމި ދިރާސާގެދަށުން މިހާތަނަށް ނެގިފައި ހުރި . ފޮނުވާފައިވެއެވެ
 .ރިޕޯރޓެއް އެުކަލވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައިއެވެ

 

 
 

 

ހަުރ ެފށިގެން ކުިރަޔށް ގެްނެދވުނު ސާރވޭ ދަުތރުތަުކެގ  ވަަނ2006ލަުތ ދެެނގަުތމުެގ ޮގތުްނ ޙާފަރުމަްސވެރިކަުމެގ 
؛ )ވާތު މަތި (މަސްވެރިކަމުގައިމަހިބަދޫ މަސްވެރިން ؛ )ކަނާތު މަތި(ނިލަމެހި ދަމަނީ ފަރުމަސްވެރިން އދ މަހިބަދޫ : ތެރެިއން

ފިނި ކުރުމަށްޓާކައި ނަގައި ސާފުކުރުމަށްފަުހ މަހުގެ ގޮހޮރު؛ )ކަނާތު ތިރި(ރިޜޯރޓަށް ވިއްކުމަށްފަހު މަސްތައް އަތުރަނީ މަސްވެރިއަކު 
 ). ވާތު ތިރި(ފިނިކޮޓަރީގައި ޖަހަނީ 

  
  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ

  
 ހޯދުމުގެ ދިރާސާ މަސައަްކތް މަޢުލޫމާތުރާއްޖޭގައި ކެުރވެމުންދާ ފާނަމަސްވެރިކަން މެޭނޖްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ

ތުން ފާނަ އެކްްސޕޯރޓްކުރެވޭ މިންވަރާއި، ބުޭރކުރެވޭ ބާވަތްތުަކެގ މިގޮ. މިއަހަރުވެސް ުކރިއަށް ގެންދެވުނެވެ
 . އަދި ފާނަމަސްވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުވެސް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ.  ވަނީ އެއްކުރެވިފައެވެމަޢުލޫމާތު
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 މަޢުލޫމާތު ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ާއއި މިސެންޓަރާ ދެމެދު 2006 ނޮވެމްބަރ 06
ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފާނަމަސްވެރިކަން އަިދ މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ . ބަދަލު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ

ވިޔަފާރި މޮނިޓަރ ކުރުމުގަިއ ދިމާވާދަތިތަކާއި  ދިނުމާއި މިމަޢުލޫމާތުފާނަ އެކްސްޕޯރޓް އިންޑަސްޓްރީއާ ބެހޭ 
އެފަރާތުން ކުރެވޭނީ ޮކްނ މެނޭޖްކުރުމާއި ފާނަމަސްވެރިކަން  ން މީގެ އިތުރު.ބެހޭގޮތުން މަޝްވަާރކުރުމެވެ

ފަސޭހަގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދެފަރާތުން ކުރެވޭެނ ކަންތައްތަކާމެުދ  ކަންތައްތަކެއްތޯ ހޯދާ އަދި އެކަންތައް
 . މަޝްވަރާ ުކރެުވނެވެ

 
 ރޭކުދިމަހުގެ ދިރާސާދި
 

ން އަންނަ މު މޮނިޓަރ ކުރެވެމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ސުރެދިރޭ ކުދިަމހުެގ މަސްވެރިކަަމީކ ފެށުނީއް
 ގެ 1990މިމަސްވެރިަކން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ކުުރމަށްޓަކައި ކޯޓާ ސިސްޓަމެއް ވަނީ . މަސްވެިރކަމެކެވެ
އެދުވަސްވަރު ދިރޭ ކުިދމަސް ހިފަމުންގޮސްފައިވަނީ މާލެ އަތޮޅުން . އިމް ކުރެވިފައެވެޤާކުީރކޮޅުގައި 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މިއަތޮޅަށް ބިނާ ކޮށްފައެވެކަމަ ނަމަވެސް . ށްވުމާއިއެުކ، މި ކޯޓާ ިސސްޓަމް ކަ
. ފަހަކަށް އައިސް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިމަސްވެރިކަން ފެތުރިފައިވާއިރު ކޯޓާތަކަްށ ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

އެހެން ކަމުން އަންނަ އަހަުރ . ތަކެއް ބޭނުންވެއެވެޢުލޫމާތުމަ ކުރުމަށްޓަކަިއ ވަރަށް ގިނަގުނަ ޖުޢާކޯޓާތައް މުރާ
  .  މިމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ

 
ދިރޭކުދިމަހުގެ ަމސްވިެރކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަދި 

ކޯޓާތައް ކަޑައެޅުމަށް ފަހު މިނިސްޓްީރ . އްމެވެޙިސްގެ އެއްބުާރލުން ވަރަށް މުރވިސަސާމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް 
 ބެެލހެއްޓޭނެ ަވިކ އް ކޯޓާތަ،ނަަމވެސް. ވާލު ކުރެވެއެވެޙައޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި 

. ތުރުން މަސް ބޭރުކުރެވިފައިވެއެވެނިޒާމެއް ކަޑައިެޅފައި ނުވާތީ ބައެއް ފަހަރު މަހަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ކޯޓާގެ އި
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޯޓާ ސިސްޓަމް . އަދި ބޭރުކުރުްނ މަނާ ބައެއް ބާވަތްތައްވެސް ބޭރުކުރެވިފައިވެއެވެ

މެދުވެރިވެގެްނ  ރވިސަްސސާމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް . ކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވޭނެއެވެހަރުދަާނ
ބޭރުކުރެވޭ މިންވަރާއި، ބޭރުުކރެވުނު ޤައުމުތަކާއި، އަދި އެމަސް ވިއްޭކ ، މާތުމަޢުލޫބޭރުކުރެވޭ މަުހގެ 

މިމަސްވެރިކަްނ މެނޭޖް ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރެވިފައި . މިސެންޓަރަށް އެއްކުރެވެެއވެ އަގު )ބީ.އޯ.އެފް(
 . ވަނީ މި މައުލޫމާތެވެ

 
. އެވެ ވަނައަހަރ2004ުމެފަހުން ހަދާފައިވަނީ މިމަސްވިެރކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓެއް އެން

ލަތާއި އަދި ކުރިމަގުގަިއ މިމަސްވެރިކަން ޙާމިރިޕޯރޓުގައި މަސްވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި، މިހާރު އޮތް 
 2006މި ޕްރޮގްރަމްގެ ދަށުން . ރާވާހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭނެ އިސްލާޙީ ބަދަލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ

 މި ސެންޓުަރެގ މަޢުލޫމާތުނަ އަހަރު ުކރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު ދިރޭކުިދމަހުގެ ވަ
އަދި އެކްސްޕޯރްޓ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަާތިއ . ޑޭޓާބޭސްއަށް ޤަވާއިދުން އަޅަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ

 ަވނަ ދުވަހު މާލެވިލިނގިލީގައި ހުންނަ އުަކއާ 2006 އޮގަސްޓް 31ޓަރ ުކރުުމގެގޮތުން ނިތަންތަން ބަލާ މޮ
ދަތުރުގައި އެފަރާތްތަކުން މި. ލްޑްދަތުރު ކުރެވިފައިެވއެވެފީ، ލައިފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މަސްބަންދުކުރާ ތަނަށް

އަދި މި .  ނެގުނެވެމަޢުލޫމާތުމަސް ހިފުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި މަސް ހިފުމަށްފަހު ހެންޑްލް ކުރާގޮތުގެ 
 . ނެގުނެވެމަޢުލޫމާތުރުމަށް ބޭނުންވާ މުރާޖުޢާކުމަސްވެިރކަމުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު 
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 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސަސް އާއި މިސެންޓަރާ ދެމެދު 2006ނޮވެމްަބރ  06އަދި 

 ދިޭރުކދިމަހުގެ ވިޔަފާިރ މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ.  ބަދަލު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެމަޢުލޫމާތު
މިބައްދަލުވުމުގައި ކުެރވުނު މަޝްވާާރގެ . މޮނިޓަރ ުކރުުމގައި ދިމާވާދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާުކރުމެވެ

ތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް ފިޝް ކެޓަލޮގެއް ހެދުމާއި، ބޭރުކުރެވޭ ިޝޕްމަންޓްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭެނ ތެރޭގައި 
މާއި ފިޝް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޓްރޭނިންގ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން ފަދަ ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދު
 .   ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

  އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް 4.4
ނޑުގެ މާ ނޑާއި ކަ އުލާ، ދިރުންތަކާއިމެދު ޢާންމުންނަށް ޙަމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގަިއ މަސްވެރިކަމާިއ، ކަ

 މެރިން މިއުޒިއަމްގެ ޒަރިއްޔާއިންމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ  ލައިބްރަރީއާއި، މަޢުލޫ
 2006ސްކޫލްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ނަގައިދީގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 މިގޮތުން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ސްޓާފުންނަށް އަމާޒު .ވަނައަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ
އެމެރިކާެގ   ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮުޅން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް،2006ކޮށްގެން 

 އެލެކްސް ވާރތް، ޮކންމެ ހަފްތާއެއްގެ.  ކަމަށްވާ ޑރޭހމްޕްޑެން ސިޑްނީ ކޮލެޖްގެ ޕްރޮފެސާރއެއްވާރޖީނިޔާގެ 
 . މީގެ އިތުރުން ލައިބްރަރީ ބޮޑުކޮށް ރެނޮވޭޓް ކުރެވުނެވެ. ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާފައިވެއެވެވަހުދު 2

 
 ލައިބްރަރީ

 
ނޑުގެމަސްވެރިކަމާއި ދުމަތެްއެގ ޚި މާހައުލާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެންމެ ގިނަބަޔަކު އެ ކަ

 370  ވަނަ އަހަރ2006ު. އިބްރަރީއެވެބޭނުންކޮށްގެން ލިބިގަންނަ އެއްތަނަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެްނޓަރުގެ ލަ
ސީ ލައިބްރަރީއަށް .އާރ.ކިޔަވާ ކުިދްނ ފިޝަރީޒް ސައިންސް ޕްރޮޖެކްޓް ހެދުމަށްޓަަކއި އެމް

ސަބްޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ގިނަ  ބަޔޮލޮޖީ މީގެ އިތުރްުނ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވާ ކުދިން މެރިން. ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ
އަދި އެކި ބޭނުންތަކަްށ . މުންދެއެވެބޮޑަށް ހިފަ ޓަކައި ލައިބްރަރީގެ ބޭނުން ވަރަށްދަދެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޢަ

ރޓުންނާއި، ޓީޗަރުންވެސް ލައިބަރަރީގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިފަމުން ރާއްޖެ އައިސްތިބޭ އެކްސްޕަ
އަދި .  އެވ31ެދަދަކީ ޢަޖަރނަލްސްގެ ރު ލައިބްރަރީއަށް ލިބިފައިވާ މެގަޒިންސް އާއި ވެދިޔަ އަހަވޭތު. ގެންދެއެވެ

 އިތުރު ފޮތެއް މިއަހަރު އޮފީސް ބަޖެޓުން ލައިބްރަރީއަށް.  އެވ118ެދަދަކީ ޢަފޮތާއި ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވާ 
  .ނަމަވެސް ލައިބްރަރީ އިތުރަށް ބޮޑުކޮށް ރެނޮވޭޓް ކުރެވުނެވެ. ގަނެވިފައެއްނެތެވެ

 
ްސުކރެވި އަދި ޤަާވއިދުގައިވާ ދޮތުގެމަތިން އެސްޓިމޭޓް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ލައިބްރަރީ ހު

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް އެންމެ ރަނަގޅުކަމަްށ ބެލެވުން ފަރާާތއި މަސައްކަްތ 
ެގ ލައިބްރަރީ. ލައިބްރަރީއަށް އައު ޝެލްފް އަދި އައު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއްވެސް ހޯދުނެވެ. ހަވާލުކުރެވުނެވެ

 .މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު އަލުން ފޮތްތައް އެރޭންޖް ކުރެވުނެވެ
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ލައިބްރަީރ ައްށ .  ވަނަައހަރު ލައިބްަރރީަވީނ ބޮޑުކުރެވި ައދި އެަކށީެގްނާވ ފެްނވަރަށް ަމރާމާތުކުެރވިަފއެވ2006ެ

 . ަވނީ ަހމެެޖހިފަެއވެިއްނތިޒާުމ  ިމހާުރތުގެ ޮގނެ ހޯޭދމަޢުލޫމާތުޒިޔާރަތްުކރާ ފަާރތް ތަަކށް އިންަޓރނެުޓން ބޭނުންޮކށްެގން 

 
 މެރިން މިއުޒިއަމް

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޮއކްޓޯބަރ މަހު ހުޅުވުނު މެރިން މިއުޒިއަމް އަށް އަހަރެއްވީ އިރު މިއުޒިއަމްގަިއ 2005  

 46އަދި )  ދިވެހި ރުފިޔާ އަށ6423.82ް ޕޯރއިންސިންގަ( ލީޓަރ ފޯމަލިން 200ބޭނުން ކުރުމަށް 
.  ވަނައަހުަރ ގަނެވިފައިވެއެވ2006ެ) ޓަރ އާއި ދެމެދުގެ ސައިޒްގެ ލ20ީ ލިޓަރއާއި ½(ޅިސްޕެސިމަން ފު
މިއުޒިއަމް އަށް .   ދިެވހި ރުފިޔާއަށް އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެއަށް ވުރި ގިނަ 200،000މިފުޅިތައް ގަތީ 

 މަޢުލޫމާތު ސްކޫލެއްގެ ކުިދން، 2 މާލޭގެ ޒިޔާރަތް ކުރާ އާއްމުފަރާތްތަށް މަދު ކަމުގައި ވިޔަސް ވޭތުވެދިޔައަހަރު
 195އެއީ މާފަންނު މަދަރުސާގެ ްޕީރ ސްކޫލް . ހޯދުމަށްޓަކައި މިމިއުޒިއަމް އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ

 ކުދިްނ 270ގެ 4ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ގްރޭޑް ، ) ށ2006ް ޖޫން 5 ން 2006 މެއި 28(ކުދިންނާއި 
 .   ނެވެ)  ގައ2006ިއޯގަސްޓް (

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދާއި އެ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދަށް އައިސްފައިވާ . 5
 ބަދަލުތައް

  އަހަރު ފެށުނުއިރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައިވާ މަޤާމްތައް. 5.1
  

  ޢަދަދު  ނަން މަޤާމްގެ
  1  ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކެޓިވް

  1  ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް

  1  ރޑިރެކްޓަ ޑެޕިއުޓީ

  1  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް

  1  މެނޭޖަރ ސްޓޭޝަން

  3   އޮފިސަރ ރިސާރޗް ސީނިއަރ

  3  އޮފިސަރ ރިސާރޗް

  2  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
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  3   އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓަންޓް

  3   އޮފިސަރ ރިސާރޗް އެސިސްޓަންޓް

  1   ލައިބްރޭރިއަން އެސިސްޓަންޓް

  2  ޓްރޭނީ އޮފިސަރ އިންފޮމޭޝަން

  7  ޓްރޭނީ އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް

  1  ޓްރޭނީ

  3   ޓްރޭނީ އޮފިސަރ ރިސާރޗް

  1   ސެކްރެޓަރީ

  1   ސެކްރެޓަރީ އެސިސްޓަންޓް

  2  ފީލްޑްއޮފިސަރ ސީނިއަރ

  11  އޮފިސަރ ފީލްޑް

  1  ސަރުދާރު

  1  އިންސްެޕކްޓަރ

  4  މަސައްކަތު

  2  ކައްކާ

  1  ކެޕްޓަން

  2  ފަޅުވެރިން

  59  ޖުމްލަ

 

 ރެޓަރީއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކަށް ލެއްވި މުވައްޒަފުންސެކް. 5.2
 

 

   އަހަރުތެރޭގައި މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލ5.3ު
  

  ބާކީ   މަޤާމްގެ ޢަދަދު  ވީގޮތް  މަޤާމް  ތާރީޚް
  1  1  އުފެއްދެވި  ރީފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް  01.02.2006
  1  1  އުވާލެއްވި  ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރީ 01.02.2006
  2  1  އުފެއްދެވި  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  01.02.2006
  0  1  އުވާލެއްވި  އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  01.02.2006
  1  1  އުވާލެއްވި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   07.02.2006
  1  1  އުފެއްދެވި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ.ސ  26.02.2006

  ލެއްވި މަގާމް  ތާރީޚް  އެޑްރެސް  ނަން
  އެކުއަރކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ 26.02.2006  ނިއުޓްރީނޯ. ހ  އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނައީމް

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 22.03.2006  ގުލްޒާރުވާދީ. މ   ލީ ޢަދީޖާ ޚައަލްފާޟިލާ 
   ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 15.05.2006  ކަރަންކާމާގެ/ތުޅާދޫ .ބ  އްމަދުޙަމުއާޒް މުއަލްފާޟިލް 
  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނ  16.05.2006  ފެންފިޔާޒްގެ/ހިންނަވަރު .ޅ  ރިޔާޒް ހަމީދުައލްފާޟިލް 

  ރޗް އޮފިސަރ ރިސާސީނިއަރ  03.08.2006  މާލެ. ކ، ހެލަގެނލި .ގ  ޝަހާމާ އަބްދުއްސައްތާރު ާލޟިިއަލްފާ
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  0  1  އުވާލެއްވި  އެކުއަކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ . ސ  26.02.2006
  1  1  އުފެއްދެވި  އެކުއަކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  26.02.2006
  1  1  އުފެއްދެވި  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  20.03.2006
  0  1  އުވާލެއްވި  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ   22.03.2006
  4  1  އުފެއްދެވި  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  22.03.2006
  0  1  އުވާލެއްވި  ޓްރޭނީ  16.05.2006
  6  1  އުފެއްދެވި  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  16.05.2006
  6  2  އުވާލެއްވި  ފީލްޑް އޮފިސަރ  26.06.2006
  4  2  އުފެއްދެވި  ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ   26.06.2006
  6  1  އުވާލެއްވި  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  09.07.2006
  4  1  އުފެއްދެވި  އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރީ  09.07.2006
  5  1  އުވާލެއްވި  ފީލްޑް އޮފިސަރ  14.09.2006
  5  1  އުފެއްދެވި  ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ  14.09.2006
  5  1  އުވާލެއްވި  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  14.09.2006
  7  2  އުފެއްދެވި  ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ  19.09.2006

  



  ސެކްރެޓެރީއިން ފެށިގެން މަތިގެ މަޤާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވި މުވައްޒަފުން. 5.4
  

 ވަކިކުރެއްވި ސަބަބު ރެއްވި މަގާމްވަކިކު  ތާރީޚް އެޑްރެސް ނަން
 ކޯހެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުއްވުމުން އެކުއަރކަލްޗަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ.ސ  09.01.2006  ޒީނިއޯން.މއ މްޢީއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނަ

 އިން ބޭރަށް ފުރުއްވުމުންކޯހެއްގައި ރާއްޖެ ޓްރޭނީ   27.02.2006  ގުލްބަކާގެ/ފިޔޮރީ.ގދ  އްމަދު މުއްތޮލިބްޙައަލްފާޟިލް މު
 ކޯހެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުއްވުމުން ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 06.02.2006  ޖަބުރޯލްމާގެ/އިސްދޫ.ލ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޒީނާ

 އް ނެންގެވުމާގުޅިގެންނޯޕޭލީވެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  01.03.2006 ނެޕްޓިއުން/މަޑަވެލި.ގދ  އްމަދު ޙައަލްފާޟިލް މުއާޒް މު
 އެދިގެން އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ  01.06.2006 މަތިހުރާ. ގ  އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް އާބިދު

 އަތޮޅުވެރިކަމަށް އިސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  01.06.2006 ލިޓޯން. ގ އަލްފާޟިލް އަލީ ވަހީދު
 މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުން ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  30.08.2006 ކަރަންކާމާގެ/ތުޅާދޫ.ބ އަލްފާޟިލް މުއާޒް މުހައްމަދު
 މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުން ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  30.08.2006 ފެންފިޔާޒްގެ/ހިންނަވަރު.ޅ އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް ހަމީދު

 އެދިގެން ޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީރިސާރ  04.09.2006 އަލީއާބާދު.ގ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މާހިދު
 އެދިގެން ސަރުދާރު  09.10.2006 ހުވަން.މއ ލީޢައަލްފާޟިލް އަބްދުލް ކަރީމް 

 .އަމިއްލަގޮތުން އޭލެވެލް ހެއްދެވުމަށް އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  01.11.2006 ޒެފެއާ. މ އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ޝެރޮން
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   މަތީގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލުސެކްރެޓަރީއިން ފެށިގެން. 5.5
  ތާރީޚް  ބަދަލުވި މަގާމް   ތާރީޚް  މްގެޤާމަ ިހުރ މްޤާހުރިމަ އެޑްރެސް ނަން

  02.01.2006  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރް  14.09.2003 ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ  ހަތިހާ. ހ    ޒަހާ ވަހީދުއަލްފާޟިލާ
  01.02.2006  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ 16.03.2004  ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓަންޓް ލިޓޯނިޔާ. ގ  އަލީ ވަހީދުއަލްފާޟިލް

  01.02.2006  ރީފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް 27.06.2001 ސީނިއަރ ރިސާރޗް ޮއފިސަރ ނައިޓްކްއިން/ހިތަދޫ.ސ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒާހިރު
  26.02.2006  ސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްްމިނި. ސ  16.02.2002 2.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   މާލޭހިޔާ. ގ  އަލްފާޟިލާ ލަތީފާ އަލީ 

  22.03.2006  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  29.09.2004 ސެކްރެޓަރީ ފިނިވާގެ/މަރޮށި.ށ އަލްފާޟިލާ ފަހްމީދާ އިސްލާމް
  22.03.2006  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  18.08.2005  އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްްޓ އޮފިސަރ  ފިނިވާގެ/މަރޮށި.ށ  އަލްފާޟިލާ ފަހްމީދާ އިސްލާމް
  06.04.2006  ސެކްރެޓަރީް  03.12.2002  ސެކްރެޓަރީ  ވައިފިލާގެ. ހ  އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިލްމާ 
  03.12.2006  ސީނިއަރ ބަޔޮލޮޖިިސްޓް  16.03.2004  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ބްރީޒްވިލާ/ވައިކަރަދޫ.ހދ  އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަކީލް

  19.12.2006  2-ކްރެޓަރީ ގްރޭޑްްސެ  03.12.2002  ކްރެޓަރީސެ  ވައިފިލާގެ. ހ  އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިލްމާ 
 

  ޕާރލް ކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން. 5.6
 

  ވަޒީފާދެއްވި ތާރީޙް  ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމްގެ ނަން އެޑްރެސް ނަން
  10.11.2005 1ގްރޭޑް  ސަރފީލްޑް އޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ/ސީވީޑް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީން 

  27.11.2005 1ގްރޭޑް   ފީލްޑް އޮފިސަރ  ރަކީދޫ. ވ/ ހިޔަލީގެ  އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒަރީރު

  27.11.2005 1ގްރޭޑް   ފީލްޑް އޮފިސަރ  ރަކީދޫ. ވ/ ވިލާޑިލައިޓް  އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙުސެއިން

  27.11.2005  1ގްރޭޑް   ފަޅުވެރި  ރަކީދޫ. ވ/ އާޒާދު  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އާދަމް
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  ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެވުނު ފީލްޑް ދަތުރުތައް. 6
 

 ޖެނުއީަރ

ޕީ .ޑީ.އެން.އިތާމުތް އާލާކުުރމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޔޫ .1
 2006ޖެނުއީަރ  02ގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މިސެންޓަރުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރްެކޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝީަކލް 

 . ކުރައްވާފައިވެއެވެވަނަ ދުވަހު ބޮޑުމޮހޮރާ އަށް ދަތުރެއް 

ނެޝަނަލް ކޮރަލްރީފް މޮނިޓިަރންގ ޕްރޮގްރާްމގެ ދަށުން އަރިއަތޮޅު ސަރަޙަްއދު ތައް ސާރވޭ ކުރުަމްށ  .2
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ .  އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވ24ެ އިން 20ޖެނުއަރީ 

ޔޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒާހިރު އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަލީމް ރީފްބަ
އާއި އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢާބިދު އާއި އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް 

 މުޙައްމަދު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޮއފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް
 .ނަޖީބުއެވެ

 
 ފެބްރުއަރީ

ކަމާލުއްދީން هللا ބޮޑުމޮހޮރާގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .1
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ .  ވަނަ ދުވަހު ބޮޑުމޮހޮާރ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވ2006ެ ފެބްރުއަރީ 11

 މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް އާއި އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް .އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަހުމަދު އާިއ 
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަސްޣަރު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

ޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާއި ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފައިޒަން އާއި އަްލފާޟިލް މުޢާ
 އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިސްލާމް◌ްމީދާ ހްސެްކރެޓަރީ އަްލފާޟިލާ ފަ

ވާ ޕްރޮޖެކްޓް ޝެރޮން އަދި ޕާރލްކަލްޗަރ ޕޮްރޖެކްޓް ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދެމުވައްޒަފުންކަމަށް
މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާިއ ޕްރޮެޖްކޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ޚަދީޖާ ޢަލީ 

 .އެވެ

 ވަނަ ދުވަހު 2006 ފެބްރުއަރީ 16ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި މާލެ އަތޮޅަްށ  .2
ސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މިދަތުރުަގއި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެސި. ދަތުރެއް ކުރެުވނެވެ

 .މުޙައްމަދު އަހުސަން އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދުއެވެ

ނޑުއޮއްގިރިއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެެވ20 ކާނާ ހޯދުމަށް ފާނައި ބުރޫޑް ސްޓޮކަށް  .3 .  ފެބްރުއަރީގައި ކަ
 އިސްމާޢީލް ޙަލީމް އާއި އެސިސްޓަންޓް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް

 .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަޙުމަދު އެވެ

 ވަނަ ދުވަހު 2006 ެފބްރުއަރީ 21ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި މާލެ އަތޮޅަްށ  .4
ލް އިބްރާހިމް ފައިޒަ◌ަން މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟި. ދަތުރެއް ުކރެުވނެވެ

 .އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދުއެވެ
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 މާރޗް

 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރެއް 2006 މާރޗް 06ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި މާލެ އަތޮޅަށް  .1
ބްރާހިމް އަސްޣަރު މިދަތުރުގައި ބައިވެިރވެެލއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އި. ކުރެވުނެވެ

 .އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދުއެވެ

 ވަނަ ދުވަހު މާލެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް 2006 މާރޗް 27ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި  .2
ިމދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދު އާއި . ކުރެވުނެވެ
 .ފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔަޝާޢު އެވެފީލްޑްއޮ

 
 މެއި

ކުޑަރިކިލު .  އަށް ބ2006 މެއި 18 މެއި އިން 08ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިާރސާ ދަތުރެއްގައި  .1
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ .  ވަނީ ކުރެވިފައެވެއަށް ދަތުރެއް

އި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަޖީބު އާއި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން އާ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ހާނީ ބަދީޢު އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

 .ޙާމިދުއެވެ

 ވަނަ ދުވަހު މިސެންޓަރުގެ 2006 މެއި 10 ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރ ކުރުމަްށޓަކައި ި .2
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ . ގާގަޑަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. ކޓީމެއް

އަލްފާޟިލް އާމިނަތު ޝެރޮން އާއި އެކްއަރކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނަޢީމް 
ރ ޓްރޭނީ އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް މަރިޔަމް ޝާފިޔާ އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަ

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަލީ އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލުބްނާ އާއި ރިސާރްޗ 
 އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ލާމްއޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ ފަހުމީދާ އިސް

 .މުޙައްމަދު މާހިދު އާއި ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔަޝާޢުއެވެ

 
 ޖޫން

ނޑުއޮއްގިރިއަށް 2006 ޖޫން 15ފާނައަށް ކާނާ ހޯދުމަށް  .1  ވަނަ ދުވަހު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދު ކަ
 . ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ

 އަށް 2006 ޖުލައި 05 އިން 2006  ޖޫނ26ްފަރަުމހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި  .2
ަބއިވެރިވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރްޗ  މިދަތުރުގައި .   ވަނީކުރެވިފައެވެރަސްދު އަށް ދަތުރެއް.އއ

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު 
ނަޖީބު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ހާނީ ބަދީޢު އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

 .ޙަސަން ޙާމިދުއެވެ

 ޖުލައި
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ނޑުއޮއްގިރިއަށް ދަތުރެއް 2006 ޖުލައި 04ކާނާ ހޯދުމަށް  ސްޓޮކަށް  ބުރޫޑްފާނަ .1  ވަނަދުވަހު ކަ
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަލީމް އާއި . ކުރެވުނެވެ

 .  އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮެޖކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަޙުމަދު އެވެ

ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމް މުތްތޮށިން ގަހަނާ  .2
މިދަތުރުގައި . ފުލިދޫ އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.  އަށް ވ2006 ޖުލައި 25 އިން 13ކުރުމަށް 

ރ ބައިވެރިވެލެއްވީ މިސެންޓަރުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަީކލް އާއި އެކްއަރކަލްޗަ
ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނަޢީމް އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް 
އިބްރާހިމް އްަސޣަރު އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ ފަހުމީދާ އިސްލާމް އާއި ޕްރޮެޖކްޓް 

މުއާޒް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަލީ އާއި ރިސާރްޗ އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް 
 .މުޙައްމަދު އެވެ

މުތްތޮށިން ގަހަނާ ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުެގ  .3
 ވަަނ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިްލ 2006 ޖުލައި 15ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް 

ރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް މިދަތު.   އަރިހުގައި ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެންކަމާލުއްދީهللا ޢަބްދު
މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް އާއި އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް . ޑިރެކްޓަރ ޑރ

މުޙައްމަދު އަހުސަން އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލުބްނާ އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ 
 .އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފައިޒަން އެވެ

ނޑުއޮއްގިރިއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވ2006ެ ޖުލައި 30 އަށް ކާނާ ހޯދުމަށް ފާނަ .4 .  ވަނަދުވަހު ކަ
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަލީމް އާއި ރިސާރްޗް◌ 

 .  އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  އަލްފާޟިލް ރިޔާޒު ޙަމީދު◌ު އެވެ

 ވަނަ ދުވަހު މިސެންޓަރުގެ ޓީމެއް 2006 އޮގަސްޓް 31ށްޓަކައި އޭރިއަމް ފިޝް މޮނިޓަރ ކުރުމަކުއެ .5
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޕްރޮެޖކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ ައލްފާޟިލް .  ދަތުރެއް ުކރެއްވިއެވެއްގާގަޑަ.ކ

އަރަކލްޗަރ ިރސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނަޢީމް އާއި ކުއާމިނަތު ޝެރޮން އާއި އެ
 ޓްރޭީނ އަލްފާޟިލް މަރިޔަމް ޝާފިޔާ އާއި ޕްޮރޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ ޚީަދޖާ ޢަލީ އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލުބްނާ އާއި 
އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފައިޒަން◌ު އާއި ފީލްޑް  އިސްލާމް ހްމިދާއަލްފާޟިލާ ފަ
 .އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔަޝާޢުއެވެ

 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ކައިރިއަށް 2006 ސެޕްޓެމްބަރ 12ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި  .6
ވެރިވެލެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ މިދަތުރުގައި ބައި. މަސްވެރިކަމުެގ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ

 .އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަޖީބު އާއި ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ޙާމިދު އެވެ

 
 އޮކްޓޯބަރ

ނޑުމަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފީލްޑްއޮފިސަރަކު  .7 އްޔަން ޢަކަ
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރެްއ .ހޯރަފުއްޓަށާއި ހދ.  އަށް ހއ2006ރ  އޮކްޓޯބ18ަ އިން 16ކުރުމަށްޓަކައި 
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މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަުދ . ކުރެވުނެވެ
 .އަހުސަން އާއި ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދުއެވެ

 
 ނޮވެމްބަރ

 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރެއް 2006 ނޮވެމްބަރ 04އްލަވާލެއްވުމަށްޓަކައި ބޮޑުމޮހޮރާގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ބަ .1
މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް އާއި . މިދަތުރުގައި ބައިވެިރވެލެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ކުރެވުނެވެ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަކީލް އާއި ޕްރޮެޖކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް 
 .މަދު އާއި ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ފައިޒަން އެވެޙުއަސެއިން ޙު

ފުލިދު އަށާއި . އަށް ވ2006 ނޮވެމްބަރ 26 އިން 14ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ިދާރސާ ދަތުރެއްގައި  .2
 މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޕްރޮެޖކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް. ފެލިދުއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ

މަދު ޙާނީ ބަދީއު އާއި ސީނިއަރ ޙުމަދު ނަޖީބު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަޙުއަ
ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޔަޝާޢު 

 .އެވެ

ނޑުއޮއްގިރި 2006 ނޮވެމްބަރ 16ފާނައަށް ކާނާ ހޯދުމަށް  .3 . އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެެވ ވަނަ ދުވަހު ކަ
 .މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަސްޣަރު އެވެ

ނޑުމަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފީލްޑްއޮފިސަރަކު  .4 އްޔަން ޢަކަ
. މަޑުއްވަރީ އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.  ރ އަށ2006ް ނޮވެމްބަރ 23 ން 22ކުރުމަށްޓަކައި 

 .މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އުަހސަން އެވެ

ނޑުމަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ުކުރމަށްޓަކައި ފީލްޑްއޮފިސަރަކު ައއްޔަން  .5 ކަ
މިދަތުރުގަިއ . ކުޑަހުވަދުއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ.  އަށް ދ2006ސެމްބަރ  ޑ8ި ން 6ކުރުމަށްޓަކައި 

ބައިވެރިވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހުސަން އާއި ޕްރޮެޖކްޓް 
 .މަދު ނަޖީބުއެވެޙުއޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަ

  
  

 ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރިސާރޗް މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ބޮޑުމޮހޮރާ ރިސާރޗް ސްޓޭޝަން މެއިންޓެއިންކޮށް
  ދަތުރުތައް

  
ރިސާރޗް ސްޓޭޝަން މެއިންޓެއިން ކޮށް ބަލަހައްޓާ، މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމަށާއި، ތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެ 

 ބޮޑުމޮހޮރާއާއި ދެމެދު  ވަނަ އަހަރު މާލެއާއ2006ިގެނެސް ގެންދިޔުމަށާއި، ރިސާރޗް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  
 .ދަތުރު ކުރެވިފައިވެއެވ17ެޖުމްލަ 
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  ރޮޖެކްޓްތައްޕް ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ. 7

   ޕާރލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން، އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓ7.1ް
 

  ޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓްޕާރލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން، އެކްސްޓެންޝަން އެން  : ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން. ހ
  

   އަހަރ5ު: ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު. ށ
  

ޕާރލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 
 5މިމަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތަކީ .  ގައެވ2003ެ އޮކްޓޯބަރ 8ޢަމަލީގޮތުން ފެށިފައިވަނީ  

  .އަހަރެވެ
  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ބާވަތާއި، ޢަދަދާއި އެއްޗެތިދޭ ފަރާތް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓަށް. ނ
  :ފަރާތްތައް

  
ޕީ މެދުވެރިކޮށް ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެހީވެދެއްވާ މިމަޝްރޫޢުއަށް .ޑީ.ންއެ.ޔޫ

ން ދިވެހިސަރުކާރު.  ޔޫ އެސް ޑޮލަރެވެ-/396,000އެފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ 
މިމަޝްރޫޢުއަށް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން 

 އަދި މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ނާއިބޭނުންކުރަމުންދާ ލޯންޗާއި ޑައިވިންގ ސާމ
  .ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްވާފާވެއެވެ

  
  
  :ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ބާވަތާއި ޢަދަދުއަހަރުތެރޭގައިބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާއާއި، ބޭނުން. ރ
  

 867257.82 ޕީން މިމަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ.ޑީ.އެން. ވަނަ އަހަރު ޔ2006ޫ
މިޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ މަޝްރޫޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތީ . ރުފިޔާ އެވެ

ން ތަކެތި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށާއި، ރާފްޓް އެޅުމަށް ބޭނުން ވަލާއި އެހެނިހެ
 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މިމަޝްރޫޢު އަށް 2006. ގަތުމަށެވެ

  . ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރަށެވެ
  
  :އަހަރުތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގަމުންދިޔަގޮތުގެ ކުރު ބަޔާނެއް. ބ
  

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމާއި 2001ޕާރލްކަލްޗަރ ޕައިލޮޓް ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތް 
ގެން، އިތާ މުތް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ގުޅި
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ޕާރލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 
  . ވަނަ އަހަރު އާ މަޝްރޫޢުއެއް ވަނީ ފެށިފައެވ2003ެނަމުގައި 

  
 ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ވަނަ އަހަރ2006ުމި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 

ބޮޑުމޮހޮރާ ކައިރީގައި އިތުރު ބޮއިފަތި އެޅުމާއި، ސްޕެޓް ކަލެކްޓަރ ފައްތައިގެން ޅައިތާ 
ހޯދައި ބޮޑެތި ކުރުމާއި، މުތް އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި އިތައަށް ޕްލާސްޓިކްކޮޅު 

. ކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެވެލެއްވުމާއި، މުތްތޮށިން ތަކެތި ހެދުމުގެ ތަމްރީނު މަސައް
އަދި ބޮއިފަތީގައި ިއތާ އެލުވާފައި ހުންނައިރު އިތާ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގެއްލޭތީ އިތާ 

 .އެލުވުމުގެ އާ ގޮތެއް ހޯދައި އެގޮތް ޓެސްޓު ކުރެވުނެވެ
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 ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންތައް/ ރސެމިނާ/ ބައިވެރިވި ޖަލްސާ . 8
 

 . ޕްޝޮ ވާރކްފްޓީލެކިޔުލަރ ޓެކްނީކްސް އިން އެކުއަރކަލްޗަރ އެންޑް ސީފުޑް ސޭމޮ :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން:  ހ1
 ޔުނެސްކޯ އިންފޮރމޭޝަން ފޮރ މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް: ށ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި : ނ

 :ޚްތާރީ
 2006 ފެބްރުއަރީ 17-13އިންޑިޔާ؛ 

ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން : ރ
ން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެ

ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅްުނގެ 
 މަޤާމް

 ސަން ޝަކީލް، ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރޙައަލްފާޞިލް 

ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު : ބ
ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 

 : ކަންތައްމުހިއްމު

 ޕޮލިމިރާޒް ޗެއިން ރިއެކްޝަން ފަދަ މޮލިކިއުލަރ ނީމިބައްދަލުވުމުގައި ދަސްކޮށްދެވު
އަދި . ށްގެން ޑިނގާ އަށާއި މަހަށްޖެހޭ ވައިރަލް ބަލިތައް ދެނެގަންނާށެވެ ބޭނުންކޮޖީޓޭކްނޮލޮ

 .ކްރޮމެޓަގްރަފީ ހެދުމާއި ބައޯއެސޭ ހަދާނޭގޮތް ވެސް ދަސްކޮށްދެވުނެވެ

 
ވާރކްޝޮޕް އޮން އެސެސިންގ ދަ ރިލޭޓިވް އިމްޕޯރޓަންސް އޮފް ދަ ސީޓަރޓްލް މޯޓަލިޓީ  :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން:  ހ2

 .ފިޝަރީޒް އިން ދަ ސައުތު ވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަންޑިއު ޓު 
 އޯ.އޭ.އެފް :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް: ށ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި : ނ

 :ތާރީޚް
 2006 އޭޕްރިލް 28-25، ޒެންޒިބާރ

ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން : ރ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ 
 މަޤާމް

 .ރު، ރީފް ބަޔޮލޮޖިސްޓްއަލްފާޞިލް ހުސެން ޒާހި

ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު : ބ
ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 

 : ކަންތައްމުހިއްމު

ބު ޖެިހ ނވެލާ ކަހައި މިޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ތަފާތު މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތުގަ
އްދުގެ ސަރަޙަމި މައްޗަށާއި، އަދި މިފަދަ ގޮތުން ގެތަފާސް ހިސާބުވާ މިންވަރު މަރުވެފާއި

 ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ .ޤައުމުތަކުގައި މަރުވާ ވެލާ ކަހަނބުގެ ހިސާބުތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ
 ވެލާ ކަހަނބުގެ މަރުވާ/ޖަމާއަތްތަކަށް ވެލާކަހަބު މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތުގައި ޖެހިގެން ހިފޭ

ދިމާވާ މުހިން  ދެނެގަތުމްަށ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމާށާއި އަދި މިފަދަ ހާލަތް މިންވަރު
 އަދި މިފަދަ ޖަމާއަތްތަކަށް ވެލާ .މަށް ގެނެވުނެވެމަސްވެރިކަންތައް ދެނެގަތުމަށް ސަމާލުކަ

މަސްވެރިކަމުގެ އާލަތުގެ ނުސީދާގޮތުން ކަހަނބު ިހފޭ ހާލަތްތަށް މަދުކުރުމަށް 
 . ވެއެކްސްޕެރިމަންޓް ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި ވައްބުޅި ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރެވުނެ

 
ސައުތު ވެސްޓް އިންޑިޔަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަން ފުރަތަމަ ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ  :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން:  ހ3

 މީޓިން
 އޯ. ޭއ. އެފް :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް: ށ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި : ނ

 :ތާރީޚް
 2006 ޖޫން 03 - މެއި 31ޓެންޒޭނިޔާ؛ 

 ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން: ރ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ 
 މަޤާމް

 .މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް، އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ. ޑރ

ންޓިފިކް މިއީ ސައުތު ވެސްޓް އިންޑިޔްަނ އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސައިޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު : ބ
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ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 
 : ކަންތައްމުހިއްމު

ވައިސް . ޗެއަރމަންއާއި ވައިސް ޗެއަރމަން ހޮވުން އޮތެވެކޮމިޓީގެ ޖަލްސާކަމުން ކޮމިޓީގެ 
ކޮންމެ . މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް އެވެ. ހޮވުނީ ރާއްޖޭގެ މަންދޫބު ޑރޗެއަރމަންއަކަށް 

އަދި . ޅުނެވެލަތާއި ބެހޭގޮތުން ކަރުދާހެއް ހުށައެޙާޤައުމަކުންވެސް އެޤައުމެއްގެ މަސްވެރިކަމުގެ 
ގެ އަލީގައި މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް ކޮމިޝަންއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުދެވުނު 

ރަކާްތތަކަކީ ކޮބައިތޯ ޙަވަރާދިނުން ފަހިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ދިރާސާތަކަީކ ނުވަތަ ޝްމަ
ސާބާއި  ކަމަކީ ތަފާސްހިމުހިއްމުސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީއިން ނިންމުނު އެންމެ . ދެނެގަނެވުނެވެ

  .ބެހޭ ވާރކިން ގުރޫޕްއްެއ ކޮންވީން ކުރުމަށެވެ

 
 

 .  ވަނަ ޖަލްސ2ާރީޒް ކޮމިޝަންގެ ޝަސައުތު ވެސްޓް އިންޑިޔަން އޯޝަން ފި :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން:  ހ4
 އޯ. އޭ. އެފް :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް: ށ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި : ނ

 :ތާރީޚް
 2006 މަޕޫޓޯ، މޮޒަންބީކް، އޮގަސްޓް

ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން : ރ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ 
 މަޤާމް

 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓަންޓް މުޙައްމަދު ޝައިނީ، . މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އފ
 އޮފިސރ ޓްރޭނީޙަމީދު، ޕްރޮޖެކްޓް އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު 

ޝިހާމް . ޑރ. ދު ޝިހާމް އާދަމްމުހައްމަ. މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ޑރ
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރމަންގެ 

 . ހައިސިއްޔަތުންނެވެ
ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު : ބ

ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 
 : ކަންތައްމުހިއްމު

މިކަމަށްޓަކައި . މް އެކުލަވާލުމަށެވެޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކޮމިޝަންގެ ވާރކް ޕްރޮގްރާ
ތްތަކުނާއި ހިލޭ ޢަރަކާތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޙައްދުގެ މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގުމެ ޙަސަރަ

އްދުގައި މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގޭ ޙަތުން ސަރަޢަސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާ
 ކޮމިޝަންގެ ގައިގެ އަލީމަޢުލޫމާތުމި.  އްވިއެވެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓްން ދެމަޢުލޫމާތުހަރކާތްތަކުގެ 

 . ކުރަން އެއްބަސްވެވުނު ވާރކް ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލެވުނެވެ

 
  
ރޑިނޭޝަން އެންޑް މޮބިލައިޒޭޝަން ވާރކް ޝޮޕް ފޮރ ދަ ލޯންގް ސްރީޖަނަލް ރިސޯސަ :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން:  ހ5  ކޯ

 އެސް އިން ސައުތު އޭޝިޔާ.ޕީ.ސީ.ފް އެމްޓާރމް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮންޒަރވޭޝަން އޮ
 CRAN/SACEP/EU :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް: ށ

ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި : ނ
 :ތާރީޚް

 ސްރީލަންކާ، ކޮލަންބޯ

ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން : ރ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ 
 މަޤާމް

 ޗް އޮފިސަރއަރ ރިސާރއަލްފާޞިލާ މަރިޔަމް ރޯޒްލީން ސަލީމް، ސީނި

ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު : ބ
ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 

 : ކަންތައްމުހިއްމު

 . ލިުބނެވެުރފެއްމިޕްރޮޖެކްޓްެގ ދަށުން ކުރެވޭެނ ަމަސއްކަތްތަކުގެ ތައާ •
ކޮންމެ ގުައަމުކން ސައިޓް ސިލެކްޓް ކުރާެނ ގޮތްތަކާއި ޭބނުންކުާރނެ  •

 . ގައިޑްލައިން ކިަޔއި ދިނެވެ
ދިެވިހ ރާްއޖެއިްނ ޝޯޓްިލސްްޓ ކުރެވިފައިާވ ަތްނތަނަީކ ާބ އަޮތާޅއި އަދި  •

 .ކޯއްޭޓ ސަރަހަްއެދވެ/ ހިތަޫދަގއި ޤިާއމް ކުރެވިފައިާވ އީދިަގލި ކިޅި
 އެއްކުާރެނ ވަީސލަތްތަކާއި، މަޢުލޫާމުތޕްރޮޖެކްޓް ކުިރއަށް ެގންިދއުަމށްަޓކައި  •

 ބޭުނންކުާރނެ ފަާރތްތަކާއި ބެހޭ ޮގތުްނ  ޭބނުންކުރެޭވނެ ޮގްތތަކާއިމަުޢލޫމާތުއެ 
 .  މަްޝވަރާ ުކރެުވނެވެ



 2006 -މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް

 37

• IMM Pvt. Ltd. ާގެ ަފރާުތްނ އުަފއްދާަފިއވ SLED)  ސަްސޓެއިނަބަްލ
އާިއ ބެޭހ ) ލައިވްިލހުޑް ެއްނހޭންްސމަންްޓ ެއންޑް ޑިައވާރިސފިކޭޝަން

 . ޕްރެޒެންޓޭަޝނެްއ ދިނެވެ
 ެހުދމާިއ ބެހޭގޮުތން މަްޝވަރާ ދެކުުނއޭިޝއާެގ ޮކރަލް ރީްފ ޓާސްކް ފޯެހއް

މިާޓްސކްފޯހަށް މެމްަބރުން ހޮުވމަށްޓަަކއި ސަކޭޕްގެ ފަާރތުން ޮކންެމ . ކުރެވުެނވެ
 .ޤަުއމެއްގެ ަސރުާކރަށް ސިޓީ ޮފނުުވމަށް ިނންުމނެވެ

 
  
 ލައިފް ހިސްޓްރީ -ސިކްސްތް ވިލިއަމް އެން ލެނޯރ މޯޓެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިމްޕޯޒިޔަމް  :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން:  ހ6

 އިން ފިޝަރީޒް އިކޮލޮޖީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް
 މޯތެ މެރިން ލެބޯރެޓޮރީ/ ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓް ޔުނިވަރސިޓީ  :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް: ށ
ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި : ނ

 :ތާރީޚް
 2006 ޮނވެމްބަރު 16-14ޔޫއެސްއޭ، 

ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން : ރ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން 

ފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ބޭ
 މަޤާމް

 އަލްފާޞިލާ ޝަހާމާ އަބުދުއްސައްތާރު، ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ

ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު : ބ
ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 

 : ކަންތައްމުހިއްމު

ނޑުގޮތެއްގަ ޖްކުރުމުގެ ނޭމަޝްވަރާކުރެވުނީ މަސްވެރިކަން މެއި މިޖަލްސާގެ މައިގަ
 ރަގަޅަށް ދެނެގަތުމުގެ  އެމެނޭޖްކުރެވޭ މަހުގެ ބާވަތުގެ ލައިފް ހިސްޓްރީމަސައްކަތުގައި
 :މިގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި. ގޮތުންނެވެހޭބެއި މުހިއްމުކަމާ

: ސެކްސް އެލޮކޭޝަން، ސެކްޝުއަލް ސިލެކްޝަން އަދި މޭޓިންގ ސިސްޓަމްސް -
) ފާނަ އަދި ެއހެނިހެން ފަރުމަސް(ގެ މިގޮތުން ޖިންސް ބަދަލުކުރާ ބާވަތްތަކު

 .ސެކްސް އެލޮކޭޝަނަށް މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލުތައް
މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭނޭ ބާވަތްތަކުގެ ލައިފް ހިސްޓްރީ އަށް އަންނަ  -

 .ބަދަލުތް
 ގްރޭޝަންއިހެބިޓެޓް ލިންކޭޖަސް އަދި މަ -
ނޑް އި މަތީގަ  ސިމްޕޯސިއަމްގެ އެކި ބައިވެރިން ކޮށްފައިވާ  ތީމްގެ ދަށުން މ3ިވާ މައިގަ

 . ދިރާސަތަކާއި މިދިރާސާތަކުން ހޯދި ހޯދުންތައް ހުަށއެޅިއެވެ
 

  
 

 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު. 9

  ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ލިބުނު ކޯހަށް ފޮނުވުނު މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު 9.1
ރިޝޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަަތ ސްކޮލަ.ހ 1

 :ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ނަން
 ކަލްޗަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތެލާޕިއަ މޮޑަރން   

ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މީހާގެ ނަމާއި .ށ 
 :ވަޒީފާ

  ޕްރޮެޖކްޓް އޮފިސަރ ޓެރޭނީ/ ޢުަރއިބްރާހީމް އަސްއަލްފާޟިލް 

 ސިންގަޕޯރ :ކޯސްއޮތް ތަނާއި މުއްދަތު.ނ 
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   އަށ2006ް ފެބްރުއަރީ 21ން  އ2006ި ފެބްރުއަރީ 15
ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރި ތާރީޚް އާއި . ރ 

 :ބުރި މާލެއައި ތާރީޚްނއެ
  އިން 2006 ފެބްރުއަރީ 14  
   އަށ2006ް ފެބްރުއަރީ 22  

 ޤަވާޢިދުން ސަރުކާރަށް ިޚދުމަތް .ބ 
 : ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

   އަހަރ1ު

 
 
 

ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަަތ .ހ 2
 :ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ނަން

 )މެރިން ބައޮލޮޖީ(އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޗްލަރ ބެ  

ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މީހާގެ ނަމާއި .ށ 
 :ވަޒީފާ

  ޓްރޭނީ/ މުޙައްމަދު މުއްތަލިބް އަލްފާޟިލް

 ޓެސްމޭނިއާ/އޮސްޓްރޭލިއާ :ކޯސްއޮތް ތަނާއި މުއްދަތު.ނ 
   އަށ2009ް ޖެނުއަރީ 31 އިން 2006 ފެބްރުއަރީ 16

ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރި ތާރީޚް އާއި . ރ 
 :ބުރި މާލެއައި ތާރީޚްނއެ

  އިން 2006 ފެބްރުއަރީ 27  
   

 ޤަވާޢިދުން ސަރުކާރްަށ ިޚދުމަތް .ބ 
 : ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

    އަހަރު½  7

 
 

ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަަތ  .ހ3
 :ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ނަން

 އިން މެރިން ބައޮލޮޖީލަރސް ޑިގްރީ ޗްބެ  

ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މީހާގެ ނަމާއި  .ށ 
 :ވަޒީފާ

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓެރޭނީ/ އާމިނަތު ޒީނާ އަލްފާޟިލާ

 ޓެސްމޭނިއާ/އޮސްޓްރޭލިއާ :ކޯސްއޮތް ތަނާއި މުއްދަތު .ނ 
   އަހަރ3ު

ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރި ތާރީޚް އާއި . ރ 
 :ބުރި މާލެއައި ތާރީޚްނއެ

  އިން 2006 ބްރުއަރީފެ 23  
   

 ޤަވާޢިދުން ސަރުކާރަށް ިޚދުމަތް  .ބ 
 : ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

   އަހަރު½  7

 
 

ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަަތ .ހ 4
 :ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ނަން

 ޝްރިމްޕް ެހޗަރީ މެނޭޖްމަންޓް ޯކްސ  

ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މީހާގެ ނަމާއި .ށ 
 :ވަޒީފާ

ޕްރޮޖެކްޓް  އެސިސްޓެންޓް/ އަޙްމަދުހުސައިން އަލްފާޟިލް 
  އޮފިސަރ

 މެލޭޝިއާ :ކޯސްއޮތް ތަނާއި މުއްދަތު.ނ 
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   އަށ2006ް މެއި 17 އިން 2006 އޭޕްރިލް 3
ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރި ތާރީޚް އާއި . ރ 

 :ބުރި މާލެއައި ތާރީޚްނއެ
  އިން 2006 އޭޕްރިލް 01  
  އަށ2006ް މެއި 17  

ރަށް ިޚދުމަތް  ޤަވާޢިދުން ސަރުކާ.ބ 
 : ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

   އަހަރ1ު

 
ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަަތ .ހ 5

 :ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ނަން
 ޒެޑް މެތޮޑޮލޮޖީޒް.އެފް.ޕީ  

ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މީހާގެ ނަމާއި .ށ 
 :ވަޒީފާ

   ޓްރޭނީރިސާރޗް އޮފިސަރ/ ފަހްމީދާ އިސްލާމް އަލްފާޟިލާ

 ހައިދަރްއާބާދު/އިންޑިއާ :އްދަތުކޯސްއޮތް ތަނާއި މު.ނ 
   އަށ2006ް ޑިސެމްބަރ 13 އިން 2006 އޮކްޓޯބަރ 03

 ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރި ތާރީޚް އާއި. ރ 
 : މާލެއައި ތާރީޚްއެނބުރި

  އިން 2006 ސެޕްޓެމްބަރ 29  
  އަށ2006ް އޮކްޓޯބަރ 16  

 ޤަވާޢިދުން ސަރުކާރަށް ިޚދުމަތް .ބ 
  :ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

   އަހަރ1ު

 
 

ސްކޮލަރިޝޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަަތ .ހ 6
 :ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ނަން

 ރީޖިނަލް ގްރޫޕަރ ހެޗަރީ ޕްޮރޑަކްޝަން ޓްރެއިނިންގ ކޯސް  

ކޯހުގައި ފޮނުއްވި މީހާގެ ނަމާއި .ށ 
 :ވަޒީފާ

ޕްރޮޖެކްޓް  އެސިސްޓެންޓް/ ހުސައިން އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 
ސީނިއަރ ފީލްޑް / މުއާވިޔަތު ހުސައިން އަލްފާޟިލްއޮފިސަރ، 
 އޮފިސަރ

 އީސްޓް ޖާވާ/އިންޑޮނޭޝިއާ :ކޯސްއޮތް ތަނާއި މުއްދަތު.ނ 
   އަށ2006ް ޑިސެމްބަރ 09 އިން 2006 ނޮވެމްބަރ 20

ކޯހުގައި މާލެއިން ފުރި ތާރީޚް އާއި . ރ 
 :ބިުރ މާލެއައި ތާރީޚްނއެ

  އިން 2006 ނޮވެމްބަރ 15  
  އަށ2006ް ޑިސެމްބަރ 12  

 ޤަވާޢިދުން ސަރުކާރަށް ިޚދުމަތް .ބ 
 : ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

   އަހަރ1ު
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  ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައ2007ް. 10

   އެކުއާކަލްޗަރ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމ10.1ް 
  
 ތަޙުލީލުތައް ޞަދަކީ ފާނަ އާލާކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމާއި، ކަމާގުޅޭޤްމި މަޝްރޫޢުގެ މަ :ފާނަ އާލާކުރުން. 1

މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކަކީ ފާނައިގެ މުޑުވައް ހޯދައިގެން ކޮށީގައި ގެންގުޅުމާއި، ފާނައަށް . ކުރުމެވެ
 ވިއްސޭ ކުދިމަސް ،މާއި، ބިސް ދަރިމައިކޮށްބޭނުންވާ ކާނާ ހޯދުމާއި ފާނައިގެ ބިހާއި ފަނި ދޮންވާ މިންވަރު ބެލު

 .ބޮޑެތި ކުރުމެވެ
  

ޞަދަކީ ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އާލާކުރެވޭ މަހަށް ބޭނުންވާ ޤްމި މަޝްރޫޢުގެ މަ:  އާލާކުރުންދިރޭ ކާނާ. 2
މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތަކަކީ ލެބޯރޓްރީގައި . ދިރޭކާނާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާލާކުރުމެވެ

ލެބޯރޓްރީން ބޭރުގައި ފައިޓޯޕްލޭންކްޓަނާއި ފައިޓޯޕްލޭންކްޓަނާއި ޒޫޕްލޭންކްޓަނުގެ ސްޓޮކް އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި 
  .ޒޫޕްލޭންކްޓަނުގެ ސްޓޮކް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާލާކުރުމެވެ

 
ދަކީ މޫދުވިނައިގެ މުޑުވައް ދެމެހެއްޓުމާއި، ވިޔަފާރި ޤްސަމަޝްރޫޢުގެ މަމި : މޫދުވިނައިގެ މުޑުވައް އާލާކުރުން. 3

ރަކާތްތަކަކީ ޙަމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު . ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެއުޞޫލުން މޫދުވިނަ އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް
ދަލުގެ ކޮތަޅުގައި ވިނަ އާލާކުރުމާއި، ކޮތަޅަށް ވިނަ ގިނަވުމުން އާ ކޮތަޅަކަށް ވިނަ ބަދަލުކުރުމާއި، ވިނަ 

  . ފޯރުކޮށްދިނުމެވެމަޢުލޫމާތުއާލާކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވިނައިގެ މުޑުވަކާއި 
 

މަޝްރޫޢުގެ މި  :މޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެނޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓްލްކަލްޗަރ ޑެރޕާ. 4
ރަކާތްތަކަކީ މުތް ޙަމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު . މަޤުޞަދަކީ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އިތާމުތް އާލާކުރުމަށް ފަށައިގަތުމެވެ

ތޮށިން ގަހަނާ ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ގަހަނާ އާލާކުރުމުގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި، މުތާއި މުތް
 .ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ 2003އީ މި .މާރކެޓް ކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމެވެ

  ރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމްޝަަ ފ10.2
ގެންދާ ރިވިޔު  ވަނައަހަރު އެންވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު ތައްޔާރު ކުރަމުން 2007 :އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ: 1

 80-40މީގެ އިތުރަށް ބޭރު ކަނޑުތެރޭގިައ .  ގެންދެވޭނެއެވެއަށްރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި
ލުމުގެ ތަޖްރިބާތަކެއް މީޓަރުގެ ފުނުގައި ދިއްލައިގެން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް އެކަށޭނަ އެން ލިބިދާނެތޯ ބެ

  .ކުރެވޭނެއެވެ
  
ނޑުމަހުގެ ދިރާ: 2  10000 ވަނައަހަރު އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން އަށް ހުށައަޅާފައި 2006 :ސާކަ

ނޑުމަހުގައި(މަހުގައި  ހިންގޭނެަކމަށް މިޕްރޮގްރާމް . ގޭނެއެެވހިން ދޫކުރުމުގެ ްޕޮރގްރާމު ފާހަގަޖަހާ) ކަންނެއްޔާއި ކަ
 ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އެއް ބުރަކަށް. ލަފާކުރެވެނީ މާރޗް ނުވަތަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ

   .ގަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ުކރާނެއެވެ ފާހަގައި ޓީމް، އުތުރުގަޔާއި ދެކުނ2ު މިޕްރޮގްރާމުގައި
 



 2006 -މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް
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 2006އެއީ .  މިމަސައަްކތުގައި ދެބަޔެއް އެކުލެވެއެވެ: މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ދިރާސާބޮޑުކަންނެލީގެ : 3
ވެރިކަމާއި ބެހޭ ރިޕޯރޓެއް ނިންމުމާއި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ކުރަމުން ގެންާދ ލޭނުމަސްވަނައަހަރު ފެށިފައިވާ 

 . ލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުެގ މަސައްކަތްތެަކވެޙާބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަމާއި ބެހޭ 
 
ނޑުމަހުގެ މިންއެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމް: 4  އޮފިސަރުން ތެރެއިން  ފީލްޑ8ް ވަނައަހަރު އަލަށް ހަމަޖެހުނު 2006 :ކަ

އަދި މިމީހުން ފޮނުާވ . އަހަރު ނިމުނު އިރު އައްޔަނު ނުކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ
.  ކޮމްޕިޔުޓަރައިޒުްކުރމާއި މިހާރު ލިޔެ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓް ފައިނަލައިޒް ކުރެވޭނެއެވެމަޢުލޫމާތު

ހުިރ ގެ އަލީގައި މަޢުލޫމާތުދިރާސުާކރެވުނު ޓިސްޓިކް ސެކްޝަންއާއ ގުޅިގެން ސްޓެ މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް
ޖުމްލަ ރާއްޖެއަށް ކޮށްގެން  ބޭނުން) ނުވަތަ ކޮންވަރޝަން ފެކްޓަރސް (ވެއިޓް އެވްރެޖްމަހުގެ އެކިބާވަތުގެ 

 . މަސްބޭނިމިންވަރު އަންދާޒާކުރުން ފުރިހަމަކުރެޭވނެއެވެ
 
 . ަވނައަހަރު އެކުލަވާލާފައެވ2004ެ ފާނަމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ރިޯޕރޓެއް ވަނީ :ސާފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާ: 5

 ނެގޭ ގޮތް ހަރުދަނުާކރުމަްށ މަޢުލޫމާތު ވަނައަހަރު 2006 އެރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރެިވފައި ކަންތައްތަކަށް ބަލާ
އިތުރު . ބެލޭނެއެވެހަރު  ވަނައ2007ަޔަވަޅުތަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޒުވަމުން ދޭތޯ އެޅިފައިވާ ފި

 ހިމާޔަތް ތައްއްދު ޙައްުދ ދެނެގަނެ އަދި އަދި އެސަރަޙަފާނަ ބިސްދޫުކރުމަށް ޖަމާވާ ސަރަމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި 
 .  އެއްކުރުމުގެ ްޕޮރގްރާމެއް ހިންގޭނެއެވެމަޢުލޫމާތުކުރުމަުގއި ބޭނުންވާ 

 
 އްފީލްޑް ހަރަކާްތތަ  ޕްރޮގްރާމުގެމުހިއްމުއިވާ މި ނައަހަރު ފެށިފަ ވ2006ަ :ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ: 6

 ނިމުމުން ރިޕޯރޓް މަޢުލޫމާތުމުން ގެންދާ އަދި ޓްއަރިސްޓް ރިޜޯޓް ނަގަ.  ވަނައަހަރުގައި ނިންމޭނެއެވ2007ެ
 ރިޕޯރޓެއްކަުމގައި މުހިއްމުލަތު އަންގައިދޭނެ ޙާމިރިޕޯރޓަކީ ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ . އެކުލަވާލަން ފެށޭނެއެވެ

 . ގެންދާނެއެވެވެ
 
ނާއި ލުންޝަ ވަނައަހަރު މާލޭ ކަސްޓަމްްސގެ އޮފ2006ިމިކަމުގައި   :ދިރޭކުދިމަހުގެ ދިރާސާ: 7

މިހާރު . ދެވޭނެއެވެ ނެގުން ހަރުދަނުާކުރމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންމަޢުލޫމާތުއެއްބަސްވެފައިވާގޮތުގެ މަތީން 
 މަޢުލޫމާތު ކުރުމަށް އިތުރު ޢާމުރާޖު ކޯޓާސްޕީސީސް  ދިފައިވާ މިކަމުގައި ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަަމކީ ކުރީގައި ހެ

 . އިތުރު ސާރވޭތަކެއް ެހދުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެއެއްކުރުން ކަމުަގއިވާތީ 

 ް ކޮރަލް ރީފް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމ10.3
ންވާގޮތެއްގައި  އެންމެ އެކަށީގެނީ ވަނައަހަރު ކުރެވިފައިވ2006ަކޮރަލް ރީފް ިރސާރޗް ޕްރޮގާްރމުގެ މަސައްކަތް 

ވާލުވެހުންނެވި ޙަކޮރަލް ރީފް ރިސާރޗް ޕްޮރގްރާމް ހިންގުމާއި އެއީ . ނޫންކަން ވަނީ މިރިޕޯރޓްގައި ާހމަކޮށްފައެވެ
އަދި . ފަރާތް އިނގެރޭސި ވިލާތުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރުުމގައި އަހަރުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާތީއެވެ

 ރިސާރޗް ޔުނިޓްގެ ފީލްޑް މަސަްއކަތް ކުރުުމގެ އެންމެ ތަޖްރިބާލިބިފައިވާ އެކަުކ  ވަނައަހަރު ޮކރަލް ރީފ2006ް
 ވަނައަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 2007. އަމިއްލަ ސަބަބަކާއި ހުރެ ެސންޓަރުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފާވާތީއެވެ

  : ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކަީކ
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 ސަބަނުން ފަރުތަކުގެ މަތީ ފަށަލާގައިވާ ދިރޭގަލުގެ ނޯގެލްނީ ގެ އ1998ެމިއީ  :ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުން: 1
 ވަނައަހަރު ފިޔަވައި ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެްސ 2006. ބޮޑުބައެއް މަރުވުމާއި ގުޅިގެްނ ފެށިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ

ުރ މިމަސަްއަކތް  ވަނައަހ2007ަ. މޮނިޓަރ ކުރަްނ ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިޓްތައްހުރީ ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވިފައެވެ
 .  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެއަލުން ފަށާގޮތަށް

 
ރޭލިޔާެގ އޮސްޓް.  މިމަސައްކަތަކީ މިހާރުވެސް ކުެރވެމުންދާ ކަމެކެވެ :ކޮރަލް ކެޓަލޮގްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން: 2

ރޑްން ވޮލަސް . ކޮރަލް ރީފް ސައިންޓިސްޓެއްކަމުގައިވާ ޑރ ވި  ވަނައަހަރު ރާއްެޖ ވަޑައިގެން ނ2006ެކާ
ފުރުޞަތުގައި ސެންޓަރުގެ ޓީމެއް އޭނާއާއި އެކު ފީލްޑް މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި 

 ވަނައަހަރު 2007.   ދެނެގަނެ، ފޮޓޯއާއި ސާމްޕަލްވްެސ ނެގިފައެވެއްއެކުލެވޭ އެކްޮރޕޯރާ އާއިލާގެ ބާވަތްތަ
ކޮްށ ޢާމުރާޖު" ކޮރަލްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް"ރު ތައްޔާރުުކެރވިފައިވާ ގެ މިހާމަޢުލޫމާތުކުރެވޭނެ ކަމަީކ މިލިބިފައިވާ 

 . ފުރިހަމަުކރުމެވެ
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ސާ ޕްރޮްގރާުމ  ވަނައަހަރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ރޭވިފައިވާ ދިރ2006ާޖުލްމަ ގޮތެއްގައި ދަންނަވާނަމަ 
 ޤީޤީކުރިންވެސް ފާހަގޮަކށްފައިވާނޭ ފަދައިްނ މިކަމުގެ ހަ. ނެނެވެތައް ހިނގާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނޫ

   މުވައްޒަފުންތަކެއް އެހެންމުހިއްމުގެ ތަމްީރނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިތިބި ސަބަބަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު
މިކަމުގެ . ފާވާތީއެވެއޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާިއ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަކިވެ ވަޑައަިގންނަވަން ޖެހި

ސްޕަރވަިއޒްކުރާނެ ސީނިައރ އިވީނަމަވެސް ތަކެއް ތިބިކަމުގަ) ޓްރޭނީ(ސަބަބުން ގިނަ ޖޫނިޔަރ ސްޓާފުން 
 އެންމެ ބޮޑު އުނިކަމެއް ކަމުގަިއ . ބޭފުޅުން ނެތުމުން ކުރަން ރޭވާއިފައިހުރި ބައެއް މަސައްކަތް ވަނީ ނުނިމިއެއެވެ

ކަންތަކާއި ދުވަހުން ދުވަހުން ކުރަްނ ޖެހޭ އިދާރީކަންތަުކގައި ޓް  ސެންޓަރުގެ ަބޖެފާހަގަކުރެވެނީ މެރިން ރިާސރޗް
 އޮފީހަކަށް މުވައްޒަފު އެހެން އައިސްފާވާ މަސައްކަތް ކުރަްއވަމުންއެންމެ އިސްކޮށް ޒިންމާ ނަންގަވައިގެން 

ދުވަހުން ދުވަހުން ކުަރްނ ، ލަތަކާއިޓް މައްސަ ޖޫންމަހުން ފެށިގެން ބަޖ1ެމިކަމުގެ ސަބަބުން . ބަދަލުކުރެވުމުންނެވެ
ނޑާއެވެ މެރިން ރިސާރޗް  އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް. ޖެހޭ އިދާރީކަްނތަކުގެ ސީދާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހުނީ އަޅުގަ

 . ވަނީ މީހަކު ހަމަނުޖެއްސިއެވެ އެމަޤާމަށް ތަފާތު ސަބަބުތަކަށްޓަކައިގައިވާ ސެންޓަރުގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރު
 

ތަމްީރނު  ކާުރ މަސައްކަުތގެ ބާވަތުން އަދިވެސް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ގައިންޓަރުސެ މެރިން ރިާސރޗް
އޯލެވެލްގް /ލެވެލްއޭޖީސީއީ . މައްސަލައެއެވެލިބުންދަތި ޝައުޤުހުރި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ލިބިފައިތިބި، 

 ޖެހިފައިވާ ނަން ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސް މައްސަލައަކީންޖެހޭޓްރޭނީ މުވައްޒަފުން އަވަސް ައހަވަށް ބަދަލުވާ
ޮއފީހަކަށް ވަންނަނީ މަތީ ތަޢުލީމް ސަުރކާރުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ުސޫކލް ނިމުމުން . މައްސަލައެކެވެ

މިފަދަ  މެރިން ރިސާރްޗ ސެންޓަރުން ،ނަމަވެސް. ތު ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެޞަހާސިލްކުރުމުެގ ފުރު
ތެއް އެކުދިންނަށް  މިފަދަ ފުރުޞަންއްލަ ދާއިރާއަކު އަދި އަމި،ދެވޭތީ ސަރުކާރުެގފުރުޞަތެއް ގެރެންޓީކޮށް ނު

. ލިބުމާއިއެކު ބަދަލުވާން އެދުމުން މެރިން ިރސާރޗް ސެންޓަރުން ނިންމަންޖެހެނީ އެކުދީން ދޫކުރުމަށެވެ
ކަމާލުއްދީނުގެ هللا ލް އަބުދުއްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އަދި މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އަލްފާޞިޙަމިމައްސަލައަށް ދާއިމީ 

އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާރު މިގެންދަނީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމުގެ 
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މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުުރމަށް މިނިސްޓްރީއަކަށްވެސް އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު މިހާރު ކޮންމެ . މަސައްކަތުގައެވެ
ހެޔޮބަދަލެއް މީހުން ތަމްރީންުކރުމާއި ވަޒީފާގައި ހަރުލެއްވުމުގެ މައްސަލައަށް ސާ ލިބޭކަމީ ސުަރކާރުގެ ބަެޖޓުން ފައި

 . އްަކމުގައި ބެލެވެއެވެމެއަންނާނެކަ
 

 2006މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން އިސްވެ ބުނެވުނު ގޮތަށް ކަންތައްތައް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 
ފަރުމަހުެގ . އުފަލާއެކުގައެވެވަރަށް ކެއް ކުރެވިފައިވާކަން މިފާހަގަކުރަީނ  މަސައްކަތްތަމުހިއްމުވަނައަހަރުގައިވެސް 

ކުރެވޭގޮތް ހަރުަދާނ އަދި މެނޭޖްމަސްވެިރކަމީަކ ވަރަށް ހަލުވިޮކށް ފުޅާވަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމެއްކަމަށްވާތި 
ލަތު ޙާއި ފަރުމަސްވެިރަކން މިހާރުއޮތް  ބޭނުންވާނެތީ ޖުމްލަގޮތެއްގަމަޢުލޫމާތުކުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް އަވަހަށް އިތުރު 

މިސާރވޭއިން އެއްކުރެވޭ . ދެނެގަތުމަށް ކުރަން ފެށުނު ސާރވޭ އަަހުރ ނިމުނުއިރު ބޮޑުބައެއްވަނީ ނިމިފައެވެ
ދުތައް އަދި ޙައްގެ އަލީގައި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭޭނމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ބޭނޭމިންވަރާއި ބޭނޭ ސަރަމަޢުލޫމާތު

 . އެވެކުރުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާއާލާތް ދެނެގަނެވޭނެމަސްވެިރކަން 
 

ސެމިނާރ ސީރީޒް އެންމެ ' ލަންޗް ޓައިމް' ން ފެށިގެން ގެންދާ 2005މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ 
އި އަދި ސެންޓަރުގަޔާ. އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ކުރިޔަށް ނުދިޔަކަމުގައިވެްސ މުހިންމު ސެމިނާރތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ

ހުށައެޅި މަސައްކަތް މިފޯރަމްގައި އެހެން ގުޅުން ހުރި އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަފަރާތްތަކުްނ ކުރަުމން ގެންދާ ދިރާސާ
މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރޮިކްށ ސެންޓަރުގެ ލުބަދަލުކުރެވޭކަީމ ދިރާސާގެ ވިސްނުމަށް ވަރަށް މިނިވަންކަމާއި އެކު ޙިާޔ
 ވަނައަހަރު މިމަސައްކަތް ހުަރދަނާކޮށް އިތުރަްށ 2007.  ކަެމކެވެ މުހިންމުރެވޭކުމިކަމަށް ޝައުުޤ އުފެއްދުމަށް 

ނޑައެޅިފައެވެ  .ފުޅާކުރުަމކީ ވަނީ ކަ
  

ނޑި ޙާޞިލް ކުރުމުގައި ސެންޓަރުެގ ހުިރހާ ފެންވަރެއްގެ 2006 ނޑުދަ  ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރުގެ މުޙިއްުމ ލަ
 ރަަގޅު އިރުޙިއްޞާ ކޮށްފައިވާ ކަން ައޅުގަޑު ފާހަގަކުރާއިމުވައްޒަފުން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކްޮށ، 

ދާިރސާ  ވަނައަހަރު ުކރެވޭ 2007. ހާމަކުރަމެވެވާކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި  ކުރަންޖެހިފައިާވ ގިނަކަންތަކެްއ
 ފައިދާ ނަތީޖާއާއި އަދި އޭގެ އެނގޭ އަދި ކުރާމަސައްކަތް އާންމުންނަށްވެސް، ނެނަތީޖާ ހާޞިލްކެުރވޭ މަސައްކަތަކީ

މީގެ . ރާވާއިގެން ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއަޅާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެގިނަބަޔަކަށް ލިބޭނެގޮތަކަށް 
 ގޮތަށް ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބޭނެލޫމާތު ފުޅާކޮށްޢު ދެވޭ މަމެރިން ރިާސރޗް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓުންތެރޭގައި 

 .ފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތާއި ބެހޭ ލުއިފޮތް ތައްޔާރުކުުރން ހިމެނެއެވެކަންތައް ރޭވުމާއި މިހާރު ުކރެވި
ނޑިތައް ޙާޞިލްކުުރން  ނޑުދަ ފެންވަރު ބެލުމަށް ޕަބްލިކް  ޙިދުމަތާއި ގެފަހި ކުުރމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންމިލަ

 ހަވާލުކުރެވޭ ޕްރޮްގރާްމ ދަވާފައި ފޯރމް ޤަވާއިދު ފުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި އަދިސާރވިސަސް ިޑވިޜަނުން ހްައ
  . ތަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގަޔާއި އަހަރު ނިމުމުން ރިވިޔުުކރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 
ަކމަށް ކުރުމުގައި އިސްވެދެންނެވި ކަންކުިރޔަށް އޮތް އަހަރަށް ޕްލޭންކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްތައް 

 މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުގެ އަލީގައި ބައްޓަންކޮށް ޚާއްޞަކްޮށ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްތައް. އިސްކަންދެވޭނެއެވެ
ނޑުގެ މުއްސަނދިކަން ބޭނުން ކުރުމުަގއި ހެޔޮލަފާއާއި އިރުޝާދު ދެވޭނޭ ގޮތްތަކަކަްށ  މަސްވެިރކަމާއި ކަ

 .ދިރާސާތައް އެުކލަވާލުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ
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هللا ރަބްލަ މިނިސްޓަރ އަލްފާޞިލް އަބުދުމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގަިއ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އޮނަ
އަދި އެކަމަށްޓަކަިއ . ލިބެމުންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެފުރިހަމައަށް ވަރަށް ކަމާލުއްދީންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ 

ނޑު ވަރަށް އިޙްލާޞްތެރި ޝުުކރު ަދންނަވަމެވެ މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ . އެމަނިކުފާނަށް އަޅުގަ
 ބޭއްވޭ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ރިވިޔު މީޓިންގ ތަކުގަޔާއި ފިޝަރީޒް ގެ އިސްބޭފުޅުްނނާއި އެކުމިނިސްޓްރީ

ޓެކްނިކަލް ކޮިމޓީ ީމޓިންތަކުަގއި މިނިސްޓްީރގެ އިސްބޭފުޅުން ދެއްވާފާ ހިޔާލުފުޅާ ބެހެއްޓެވި ޝައުޤުވިެރކަމާއި 
 . އެއްބާރު ލެއްވުމަށްށް ޝުުކރުދަންނަވަމެވެ

 
 
 
 

 މުޙައްަމދު ޝިހާްމ ާއދަްމ. ޑރ        
     އެގްޒެކްިޓވް ޑިރެކްޓަރ        

 

 


