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  ރިޕޯރޓް ފެށުން  - 1
ނޑާއި  ންތައްދިރު ދަދުނުކުރެވޭފަދަޢަ އެތަންތާގައި ލައްވާ ނިޢުމަތެއްކަމުގައި އިންސާނުންނަށް ފަޅުތަކަކީ ފަރާއި  ކަ
 ދިރާސާތަކަށް ހޯދުންތަކުގެ އުނގެނުމާިއ ޢިލްމު. ޝުކުރުކުރަމެވެ ޙަމްދާއި ލާއަށްޢާވަތަ ސުބުޙާނަހޫ هللا ލެއްވި

 ލުންނަށާއިއާ އެކަލޭގެފާނުންގެ ވަސައްލަމަށާއި ލައިހިޢަ هللاޞައްލަ ރަސޫލާ ކައުއިތުރު  މަގުދެއްކެވި
 ވާގިއެދިހުރެ  ހަޟްރަތުން هللاމާތް އެއަށްފަހު. ކުރަމެވެ ޢާދު އެދި ލެއްވުމަށް ސަލާމް ޞަލަވާތާއި އަސްޙާބުންނަށް 

  .ލިޔަންފަށަމެވެ ރިޕޯރޓް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ސެންޓަރު ރިސާރޗް މެރިން ވަނައަހަރުގެ 2007
  

ވަނައަހަރަކީވެސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ  2007ކުރީގެ އަހަރުތަކޭ އެއްގޮތަށް 
މެރިން ރިސާރްޗ ސެންޓަރުގެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ  މިގޮތުން. އިވާ އަހަރެކެވެފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފަ

މެރިން ރިސާރޗް ފެށުމާއި ކުރީގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އައި  ބަލަހައްޓަންއިލެކްޓްރޯނިކް ފޯރމެޓްއިން 
ންޖެހޭ ލިޔުންތައް މެރިން ލިޔަކަންތައްތަކުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  ރާއި ގުޅުންހުރިސެންޓަ

 ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުމަށްފަހު ސީދާ މިނިސްޓަރ ބިޔުރޯއާއިގުޅައިގެން ނިންމުމަށް 
މިކަމުގެ ސަބަބުން އޮޅުން އެރުން ކުޑަވެ ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަވަސް ކުރެވޭގޮތް   .ހަމަޖެއްސުނެވެ

 . މެދުވެރިވެގެން ދިޔައެވެ
  
ބޮޑުމޮހޮރާގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުަމށް ކުރެވޭ . ން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފީލްޑް ސްޓޭޝަްނ ވމެރި

ވާހަކަދައްކައިގެން އަހަރުގެ އާއި އެންޑް ޓްރެޜަރީ  އޮފް ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ 
ފައިސާ  ،ގެ ބަޖެޓުން ކުރަން ފަށާފައިވާ، ނަމަވެސް 2006މިކަންތަކަކީ .  ދުނެވެމެދުތެރޭގައި އުިތރުފައިސާހޯ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތެރޭގައި މީގެ . ތަކެވެ ނުނިމި ހުރިކަންތައްމަދުވެގެން 
މަސައްކަތް  އަލަށް ފަށަން ހަމަޖެހުނު ދިރޭކާނާ އާލާކުރާ ހެޗަރީގެއިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތާއި  ދެމުން ދިޔައަލަށްހެ

ތަރައްޤީކުރަން ކުރުމަށް ބޮޑުމޮހޮރާ މަސައްކަތް ދިރާސާ ދިރޭމަސް އާލާ ކުރުމުގެ . ހިމެނިގެން ދިޔައެވެ
ނުނިމޭކަީމ މީުޅން މިމަސައްކަތް އަހަރު ކުރިން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަދިވެސް  7ފެށިފައިވަނީ މީގެ 

  . ކުރެވޭކަމަށް ފެނިގެންދާކަމެކެވެކުރެވިދާނެ ކަންތައް ނު ބޮޑުމޮހޮރާގައި މިހާރުވެސް
  

 2007ލިބުން ދަތި މައްސަލައަކީ  މުވައްޒަފުން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ 
މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވަނީ ނެޝެނަލް ކޮރަލްރީްފ . ވަނައަހަރުވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ

 2007އަދި  2006. ށެވެގެ ދަށުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ފީލްޑް މަސައްކަތަޕްރޮގްރާމު ޮމނިޓަރިންގް
ވަނީ އިތުރު މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުން ލިބިފައި ނުވުމުން 

  . މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ނުކުރެވިއެވެ
  

ން ފެށިގެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މަސްމަރުވަމުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިއަހަރުގެ
ކަމާބެހޭ ބޭރުގެ . ދިޔަމައްސަލާގަިއ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ

ރުގަޔާއި ދެކުނު ބައެއް އަތުޮޅ މާހިރުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ކުރިޔަށް މިގެންދެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި އުތު
ނޑު އަދި ބެންޔަންޓްރީ ރިސާރްޗް . ބެލުނެވެ މިންވަރު ޑިޒޯލްވްޑް އޮކްސިޖަން ހުރި ގައި ތަކުގެ ފަރުމަތީގަޔާއި ކަ

ލެބޯރޓްރީގެ އާއި މެރިންރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ގުޅިގެން އިންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް އޯޝަނޮގްރަފިކް ކޮމިޝަންގެ 
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ންޓަރުގެ މާހިރަކު ރާއްޖެ ގެނެސް ތަފާތު ސަރަހައްދު ތަކުގެ ޕްލޭންކްޓަން ސައިންސް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެ
ނޑުގެ  .ހުރިތޯ ބެލުނެވެ ގޭ ސަމްޕަލްކޮށް ާހރމްފުލް އަލް އާދަޔާ ިހލާފަށް މަސްމަރުވަމުްނ ދާ ސަބަބަކީ ކަ

ނޑުގައި އެކުލެވޭ އޮކްސިޖަން މަދުވެގެން ނުވަތަ ހާރމްފުލް އަލްގަލްބުޫލމް އެއްގެ ސަބަ  ބުން ނޫންކަމުން ލޮނުގަ
އެނގުމުން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ މަހަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްެގ 

އަހަރު ނިމެމުން ދިޔައިރު އެމެރިކާގެ ވާރިޖިނިާޔ . ޤީޤް ކުރުމަށެވެހްސަބަބެއްކަމަށް ބަލާ އެކަން ތަ
އިރުޝާދުގެ ދަށުން  ވުލްފްގޭންގް ވޮގްލްބެއިންގެޕްރޮފެސަރ  އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް މެރިން ސައިންސްގެ

ހިސްޓޮޕެތޮލޮޖީއާއި މައިކްރޯބައޮލޮޖީ ތަހްޤީޤްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަރުވަމުން ދިޔަމަހުގެ ސާމްޕަލް ނަާގ 
  . ޚާއްޞަގޮތަކަށް ޕްރިޒާރވްކޮށް އެމެރިކާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ

  
ކޮންވެންޝަން އޮން ފްރޭމްވާރކް އި އިންޑޮނީސިޔާގެ ބާލިގައި ބޭއްވުނު ޔޫއެން ޑިސެމްބަރުގެ މަހުގެ މެދުތެރޭގަ

ބައިވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި މަސްމަރުވަމުންދާ މައްސަލައާިއ ގެ ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕާރޓީސްގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ރިޕޯރޓެއް ވަނީ ވަރަށްކުއްލި ގޮތަކަށް މަސްމަރުވުމާއި ބެހޭ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި 

  . ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ
   

 2006މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގަިއ ތިބި ތައުލީމީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދަންނަވާނަމަ 
ވަނައަހަރު ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ ސެންޓަރުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުވެފައި ވުމާއި މުވައްޒަފުން ލިބުން 

ސަލައަކީ ސެންޓަރުގައި ޤަވާއިދުން ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ފީލްޑް މަސައްަކަތށް ހީނަރުކަމެއް ދަތިވުމުގެ މައް 
އަކީ ޔުނިވަރސިީޓ އަކުން  30%ސެންޓަރުގައި ތިބި ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން . ލިބިފައިވާ އަހަރެކެވެ

އޯލެވެްލ /އަކީ ހަމައެކަނި އޭލެވެލް  70%އް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވީއިރު އަނެ
އަދި މީގެ ތެރެއިން ބޮޑުބަޔަކީ އަންހެން . އާއި ހަމައަށް ަތއުލީމީ ފާސް ލިބިފައިާވ މުވައްޒަފުންނެވެ

މުވައްޒަފުންނަށް ވީހިނދު ސެންޓަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ފީލްޑް މަސައްަކތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު 
  . ތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެއެވެލިބުމުގައިވްެސ ދަ

  

  އޮފީސް ހިންގުން  - 2

  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު އުފެއްދުން   2.1
  

ގައި ހިންގަން ފެއްޓުނު މެރިން  1984ޖުލައި  24ޝަރީޒްގެ ސެކްޝަނެއެއްގެ ގޮތުގައި   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
ވަީނ  ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ނަމަށް  ން ފެށިގެން މެރިން  1998ނޮވެމްބަރ  11ރިސާރޗް ސެކްޝަންގެ ނަން 

އަދި މިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެކްޝަނުން ކުރަމުން ދިޔަ . ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ
) 1998ނޮވެމްބަރ  11( 1-ޑީ /173/98/30: މަސައްކަތްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ނަމްބަރ

އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް ގެ  ސިޓީއިން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ
  . ން ފެށިގެން މިސެންޓަރު ހިންގަން ފެށުނެވ1998ެނޮވެމްބަރ  11ދަށުން ހިންގަވާ ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި 
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ޖެނުއަރީއިން ފެށިގެން މެރިން  2004ހިންގުމަށް މިގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު  ގެމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު
ސާރޗް ސެންޓަރުގެ ބަޖެޓް ވަިކކޮށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނެއް އުފައްދަވާ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރަމުްނ ރި

  . މިނިސްޓްރީއާއި މުޅީން ވަކީންނެވެމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން އައިސްފައިވަނީ 
  

  ތަޞައްވުރު   2.2
  

ނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރަ އްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ޢުޞޫލުން މަސްވެރިކަމާއި ކަ
ބިލްކަން ލިބިފައިވާ ތަނަކަށާއި، ޤާސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާނެ ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ 

ނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ ޤީމަސްވެރިކަން ތަރައް ކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކަ
ނޑުގެ މާހައުލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުެގ އިތުބާރު ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، މަސްވެރިކަމާއި ކަ

  .ވުންޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ތަނަކަށް މިސެންޓަރު
  

   މިޝަން  2.3
ނޑުގެ މާޙައުލާއި މަސްވެރިކަމުގެ މުއްސަނދިކަން ދެނެގަނެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ޢު  ލުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިޞޫކަ

ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ސަރުކާރަށާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދީ ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
  .ޢާއްމުކުރުން

  

  މަޤްޞަދު  2.4
  

ނޑުގެ މާޙައުލާ ވަޞީލަތްތަކާ ބެހޭ ތަފާތު ދިރާސާތައް ކުރުން .1   . މަސްވެރިކަމާ ކަ
ނޑުގެ ދިރުން އާލާކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދި .2  .ރާސާ ކުރުންކަ
ނޑުގެ މާޙައުލާ ވަޞީލަތްތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާކޮށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަްއ  .3 ކަ

 .ދެނެގަތުން
ނޑުގެ އާ ވަޞީލަތްތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދުން .4  . އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބިދާނެ ކަ
ނޑުގެ މާޙައުލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ޙާލަތު، ސަރުކާރަށާއި .5  އިންގަފަރާތްތަކަށް އަ  އްމު ޢާ މަސްވެރިކަމާ ކަ

 . ދިނުން
ނޑުގެ މާޙައުލާއި  ވަޞީލަތްތަްއ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު  .6 މަސްވެރިކަމާ ކަ

 . ސަރުކާރާއި ޢާއްމުފަރާތްތަކަށް ދިނުން
ނޑުގެ މާޙައުލާއި ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރި .7 ކަން މަސްވެިރކަމާ ކަ

 . އިތުރުކުރުން
  

  .މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަުރގެ ަމސައްކަތްތައް   2.5
  



 2007 - ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓްމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު 

 6

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ  މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުމަށާއި  .1 ސިޔާސަތު ކަ
  .ދިނުން

ނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައް .2  .ރުންށްޓަކައި ދިރާސާ ކުމަކޮށް ދެމެހެއްުޓޤީރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާ ކަ
ނޑުގެ މާޙައުލުތަކުން ލިބެންވާ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ދިރާާސ  .3 ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކާއި ކަ

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

  .ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުން
ނޑުން ލިބޭ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  .5 ނުޑެގ އާފުޅާކޮށް ކަ މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަ

 . ށް ދިރާސާ ކުރުންމަދިރުން އާލާކުރެވޭނޭގޮތްތައް ހޯދު
ނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަމޫނާ .6  .ނަގައި އެތަކެތި ދެނެގަނެ ކެޓަލޮގް ކުރުން ރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑުގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރި .7 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ  ށްކޮރާއްޖެއިން މަދުވަމުންދާ ކަ

 .ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުން
ނޑުގެ ވަޞީލަތްތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުން .8  .މަސްވެރިކަމާ ކަ
ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ދިރާސާތަކުގެ  އިޤްތިޞާދީ ބޭނުން ހިފުމަށާއި ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު  .9

 .މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން
ނޑުގެ ތަޙުލީލް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީައށް ބޭނުންވާ  .10 މަސްވެރިކަމާ ކަ

 . ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުން
ނުޑގެ މާޙައުލާ ބެހޭ ތަޢުލީީމ ނިޒާމް ތަރައް  މަސްވެރިކަމާއި .11 ކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޤީކަ

 . މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން
ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައިލެޓަރަލް، މަލްޓިލެޓަރަލް،  .12

 . ޓަރނެޝަނަލް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުންރީޖަނަލް އަދި އިން
  

   ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން   2.6
  

  ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނާނެގޮތް   ޖީސް ޓެ ސްޓްރެ   

ސެންޓަރުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްތައް  1
  ހަރުދަނާކުރުން 

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ  -
  .ރިޕޯރޓް ކުރުން ހިންގުމާއި، ހޯދުންތައް

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީ  -
  .ހޯދުން

ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާ  -
  .ހޯދުން

ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމު ތަކުގެ ރިޕޯރޓިންގ ހަރުދަނާކޮށް  -
  .އެތަކެތި ޢާއްމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުން

  .އިން މީހުން ބިނާކުރުންދިރާސާކުރުމުގެ ދާއިރަ -
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ސެންޓަރުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ  2
  ކުރުން 

ރަނގަޅު މަސައްކަތު މާޙައުލެއް އުފައްދާ މުވައްޒަފުންގެ  -
ލާޤާއި ސުލޫކު ވަރުގަދަކޮްށ ޚްމަސައްކަތުގެ އަ
  .ޒިންމާދާރުކުރުވުން

އޮފީސް އޮފީހަށާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށްކުރެވޭ މުޢާމަލާްތ  -
  .ކުރުން ހަރުދަނާ

ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް ގާއިމްކޮށް ޒަމާނީ ގޮތްތަްއ  -
  .ބޭނުން ކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުން

ރޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާްމ  - ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯ
  . ހަރުދަނާކުރުން

މަޢުލޫމާތާއި ތަޙްލީލް އަދި ރާވާ  3
 . ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ސެންޓަރުން ލިބެންހުރި -
  .މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތައް ހަރުދަނާކުރުން

ރާއްޖޭގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ހިންގާ ތަމްރީން  -
  .ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ  -
  .ގުފަހިކުރުންފުރުޞަތު ހޯދާދިނުމަށް މަ

ތަޙުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  4
  .ވަޞީލަތްތަކާއި އިތުރު ފައިސާ ހޯދުން

ޑެއް އުފައްދާ ފައިސާ ލިބޭނޭ ގޮތްތައް ރިސާރޗް ފަން -
  .ހޯދުން

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

ރޗް މަސައްކަތްތައް ކޮސްޓް ރިކަވަރީ ޢުޞޫުލްނ ރިސާ -
  .ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ލިބޭ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް ސަރުކާރު ބަޖެޓުން  -
  .ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ  5
ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

  .ން ބަދަހިކުރުންސެންޓަރާ ދެމެދު ގުޅު

ފެސްޓިވަލް އަދި ފެއަރ ތަކުގައި  ،މަޢުރަޒު -
  .ބައިވެރިވުން

މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާުތ  -
  .ބަދަލުކުރުން

ވަޞީލަތްތަކާ ނޫސް މަޖައްލާގެ ޒަރިއްޔާ  ޚަބަރުފަތުރާ-
  .މަޢުލޫމާތު ދިނުން ށް މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުންނަ
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ނޑާ ގުޅޭ ތަޢުލީމް  ކަމާމަސްވެރި 6 ކަ
ކުރުމުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާ

  .ސެންޓަރުން އެހީތެރިވުން

ސްކޫލްކުދިންނަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ  -
  .ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެހީތެރިވުން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ މަޢުލޫމާތާިއ  -
  .އި އެހީތެރިވުން ތަމްރީން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

  .ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުން -
ރީޒް ސައިންސާއި މެރިން ބައޮލޮޖީެގ ފިޝަ -
ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ ޤީ އްރަރުތައް ތަރައްޤަމު

  . މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  7
ރާއި ދެމެދު ގުޅުން އިދާރާތަކާ ސެންޓަ

  .ބަދަހިކުރުން

ބޭރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  -
  .ބައިވެރިވުން

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ  -
  .ދެމެދުގައި އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 
ށް ރޭވިފައިވާ ކުރުމަ ވަނަ އަހަރު 2008މަގުސުަދތަށް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައިވާ 

ނޑު ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ   :މައިގަ
  

 އެކުއަކަލްޗަރ ރިސާރޗް ްޕރޮގްރާމް  •
  

  ފާނަ އާލާކުރުން -
 .ދިރޭކާނާ އާލާކުރުން -
  .ޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓްލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެންރޕާ -
  މޫދުވިނަ އާލާކުރުން  -

 

  ފިޝަރީޒް ިރސާރޗް ޕްޮރްގރާމް •
  

  .ބެހޭ ދިރާސާކުރުން އެންވެރިކަމާއި  -
ނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރުން -        .ކަ
  .ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރުން -      
 .ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރުން -      
 .ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރުން -      
       

 ކުރުމުގެ ޕްރޮްގރާމް  ސާފަރުތައް ދިރާ  •
  

  ކޮރަލް ރީފް ބަޔޯ ފިޒިކަލް މޮނިޓަރިންގް   -      
  .ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަލާއި މުރަކައިގެ މަޢުލޫމާތު ކެޓަލޮގްކުރުން -      
  ފަރުތަކުގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ މޮނިޓަރިންގް  -  
        ކޮރަލް ރީފް އިކޯސިސްޓަމް މޮނިޓަރިންގ -  
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  އެޑިއުކޭަޝްނ އެންޑް އެެވއަރެނސް ޕްޮރގްރާމް  •
  

       .ބްރަރީލައި -
  .މެރިން މިއުޒިއަމް -      
  .ސެމިނަރ ޕްރެޒެންޓޭޝަން -      

  

  އިންފޮރމޭަޝން ޓެކްނޮލޮީޖ ޔުނިޓް  •
  

  .ތައްޔާރުކުރުންސޮފްޓްވެއާރ އެޕްލިކޭޝަން  -
  

 .ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެއްތަކުގެ ތަފްޞީލް މިރިޕޯރޓްގައި ނެވިފައިވާ ކަންތަމަތީގައި ދެން 

ނޑައެޅި، ބަޖެޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްއަހަރުތެރޭގަ -3   އި ހިންގަން ކަ
  

ޗް ސެންޓަރުން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ދިރާާސ ރވަނަ އަހަރުގެ މެރިން ރިސާ 2007
ނޑައެޅުއްވީ މިފައިސާއިން އަހަރު ތެރޭގައި . ރުފިޔާއެވެ  1،000،000 /-  މަސައްކަތްތަކަށް  ސަރުކާރުން ކަ

ނޑައެ   : ޅިފއަވިނީހިންގުމަށް ކަ
  

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް  .1  ކަ
ނޑުމަހުގައި ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް    ކަ
ނޑުމަހުގަ   މިންއެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  އިކަ

  
  ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް  .2

 އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތް  
 ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ  
 ޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާމި 
 ދިރޭކުދި މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ  

 
 ފަރުތަކުގެ މާޙައުލާއި ބެހޭ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް  .3

 ފަރުތަކުގެ ޙާލަތު ބަލާ މޮނިޓަރ ކުރުން  •
 ފަރުތަކުގެ ދިރުން ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ދިރާސާ 
 ވެލާކަހަނބު އާލާވަމުންދާ މިންވަރު ހޯދާ ދިރާސާ ކުރުން  

  
   ދިއުމާބެހޭ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމް ގެން ޗަރ ތަޢާރަފްކޮށް ކުރިއަށް ރކަލް ކުއަ އެ  .4

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

ނޑުގެ މާ  .5  ރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އުލާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެ ޙަ ފަރާއި ކަ
 .މެރިން މިއުޒިއަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން  
  .ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. ޓީވީ/ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ރޭޑިއޯ  

  އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  - 4

  އެކުއަކަލްޗަރ ިރާސރޗް ޕްޮރގްާރމް 4.1

ޗް ސްޓޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން، ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމާއި ޓޭންކް ހެދުމާއި ފާޚާނާ ބޮޑުމޮހޮރާ ރިސާރ
ވަނަ އަހަރު އިމާރާތް ކުރެވުނު ބޮޑުމޮހޮރާ އިންޖީނުގޭގެ 2005: ނިޒާމް ހެދުމާއި މުވައްޒަފުން ތިބޭ ގެއެއް ހެދުން 

ން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ މިގޮތު. ވަނަ އަހަރު ނިންމާލެވުނެވ2007ެނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް 
އިންޖީނުގޭގައި ތަޅުންނާޅާ އޮތްބައިގައި ތަޅުން އެޅުމާއި، މިތާނގައި އިތުރު ފައުންޑޭޝަން ޕެޑެްއ ބެހެއްޓުމާއި، 
ޕެނަލްރޫމް ސީލިންޮކށް އެއަރކޯން ކުރުމާއި، އިންޖީނުގޭ ފެންޑާ ހެދުމާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިަތއް 

ނޑިތައް ޖެހުމާއި، ބަހައްޓައި ކޭބަލްވަޅުލަ އި ކޭބަލްތައް ފޮށިތަކަށާއި އިމާރާތްތަކަށް ގުޅުމާއި، މަގުމަތީ ހޮޅިދަ
  . ޖަނަރޭޓަރުތައް ބަހައްޓައި މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ދިނުމެވެ

2mމަސް ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ހެޗަރީގައި އިތުރު  4m 7m ެގެ ދެ ކޮންކްރީޓް ޓޭންކް ހެދުނެވ .
ގުތީ ފާހާނާ ނިޒާމް ހަލާކުވަމުންދާތީ އާ ފާޚާނާ ނިޒާމެއް ހަދައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުމޮހޮރާގައި ހަދާފައިވާ ވަ

ައދި . މަރާމާތުކުރެވުނެވެ" މޮހޮރާ"މާލެއާއި ބޮޑުމޮހޮރާއާއި ދޭތެރޭގައި ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ދޯނި . ފެށުނެވެ
ކައި ދެބުރި އިމާރާތެއް ހެދުމުގެ ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ދިމާވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުުރމަށްޓަ

  . ނިންމާލެވުނެވެ 50%މަސައްކަތް ފަށައި މަސައްކަތުގެ 

ބޮޑުމޮހޮރާ ރިސާރޗް ސްޓޭޝަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ބޭނުންވާ ތަންތަްނ 
  . ހެދުމަށާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފައިސާ ނެތުމެވެ

ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރި .ޑީ.އެން.ގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫ 2003ޓޯބަރ އޮކް 8: ޕާރލްކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 
 2007ޕާރލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން، އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 

ށް، މިގޮތުން ކުރީގައި އަޅާފައިވާ ބައެއް ބޮއިފަތިތައް މަރާމާތުކޮ . ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ
. ޅަ އިތާ ތަތްކުރުވުމަށްޓަކައި މިބޮއިފަތިތަކުން ދާކޮޅުތައް ފެއްތުނެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާކައިރީގައި އިތުރުބޮއިފަތި އެޅުނެވެ

ޮބއިފަތީގައި މިހާރު އިތާ . ދާކޮޅުގައި ތަތްކުރި އިތާތައް ނައްޓާ އިތުރަށް ބޮޑެތި ކުރުމަށްޓަކައި ވަލުގައި އެޅުުވނެވެ
ޢަދަދަކަށް ގެއްލޭތީވެ، ގެއްލޭ ޢަދަދު މަދުކުރުމަށްޓަކައި މި ގޮތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް  އެލުވާ ގޮތުން، އިތާ ގިނަ
ބޮއިފަތި އެޅުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްތަކައި ނައިލޯންވަލުގެ ބަަދލުގައި ކަންވާރު . ޓެސްޓް ކުރެވުނެވުނެވެ

ށް މުްތ ަޔތްއާލާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު އިތަމު. ބޭނުންކޮށްގެން ބޮއިފަތި އަޅާ ޓެސްޓްކުރެވުނެވެ) މޮނޮފިލަމެންޓް(
މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުންކުރާ އޮނުހިރި ލޯންޗު މަރާމާތު . އަދި އާލާކުރެވިފައިވާ މުތްނެގުނެވެ. އޮށް ލެވުނެވެ

. އިތާމުތް އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހަތަރު ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ހޯދުނެވެ. ކުރެވުނެވެ
ނަމަވެސް މިކޯހަށް . އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.ތް އާލާކުރުމުގެ ތަމްރީން ކޯހެއް ވއިތާމު
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އަތޮޅުގައި .އިތާމުތް އާލާކުރުން ވ. އެއަތޮޅުން އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތި ނުލުމުން ކޯސް ބޭއްވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ
ފަތިތައް އަޅައި ރަމްޒީއަގެއްގައި އާއްމު ަފރާތަކަށް ފުލިދޫ ކައިރީގައި ބޮއި.ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، ވ

ނަމަވެސް . އަތޮޅުގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.ދިނުމަށްޓަކައި ބޮއިފަތި ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ަފރާތްތެއް ހޯދުމަށް ވ
 .ބޮއިފަތި ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިފައެއް ނުވެއެވެ

  

އުތުރު ފަރާތުގެ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ޕާރލް ރާފްޓްތައް އަދި މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ެދ  އިތާ ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑުމޮހޮރާގެ 
  . މުވައްޒަފަކު ރާފްޓްތަށް މެއިންޓެއިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި

 އަތޮޅަށް އިތާމުތްއާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް .އެޓޯލް އިކޯސިސްޓަމް ބޭސްޑް ކޮންޒަވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްއާ ގުޅިގެން ބ
ތުޅާދޫގެ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީއާއި . ބއަހަުރ ނިމެމުން ދިޔައިރު . ފުކުރުމުގެމަސައްކަތްފެށުނެވެތަޢާރަ

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެރަށުން މުވައްޒަފުން 
  . ވެއެވެ

   
އޮނުހިރި  . ވާތުގައި، 6-މޮހޮރާ ކަނާތުގައި ތުރު ފަތުރު ކުރަމަށް ބޭނުންކުރާ ދެ އުޅަނދު؛ ދަބޮޑުމޮހޮރާ ފީލްޑް ސްޓޭޝަންގައި 
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ކުރީ އަހަރުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސް އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުމުގެ : ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުން 
ލްގީ އާއި ދެވައްތަރުގެ ޒޫޕްލޭންކްޓަން މިގޮތުން ހަތަރު ވައްތަރުގެ މައިކްރޯ އަ. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

މިމަސައްކަތްކުރެވުނީ މާލޭގައި ހުންނަ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ . އާލާކުރެވުނެވެ) ރޮޓިފަރ(
. ބޮޑުމޮހޮރާގައި ކުރެވުނީ ފުޅާކޮށް ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ . ބޮޑުމޮހޮރާގައެވެ.ލެބޯރޓްރީގައާއި ވ

ނޑު މާލޭގައި ކުރެވުނީ ދިރޭކާނާގެ ސްޓޮކް . މަހަށާއި ފާނައަށް ކާންދިނުމަށެވެއެއީ އާލާކުރެވޭ މާގަ
ދިރޭކާނާ . އެއީ ދިރޭކާނާގެ ސްޓޮކް ގިނަދުވަހަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކަލްޗަރކުރުމެވެ

. މާކޮށް މިތަން ހަދަން ފެށުނެވެއާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ދިރޭކާނާ އާލާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ފަރު
  .  އެއީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ

  

 

ނޑުމަސް އާލާކުރުން  ނޑުަމްސ 2007ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން : މާގަ ވަނަ އަހަރުވެސް ދިވެހި މާގަ
މިކުރެވުނީ ތަޙްލީލް ބޭނުމުގައާއި،  މިކަން . ވިއްސައި ކުދިމަސް ބޮޑެތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

  .ޓޭންކުގައި މަސްއާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައެވެ
 

މޫދުވިނަ އާލާކުރުމުގެ ދިރާސީ މަޝްރޫޢެއް ވަނީ މީގެ ކުރިން މެރިން : މޫދުވިނައިގެ މުޑުވައް ދެމެހެއްޓުން 
މިމަޝްރޫޢު ނިމުމަށް ފަހުގައިވެސް މަޝްރޫޢުގައި ބޭނުންކުރެވުުނ . ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހިންގާފައެވެ

މުޑުވައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތ . ވިނައިގެ މުޑުވައްދަނީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ދަމަހައްޓަމުންނެވެ
  . ވެރަކީދޫގައި ކުރެވުނެ.ބޮޑުމޮހޮރާގައާއި ވ. ވަަނ އަހަރުގައިވެސް ވ2007ކުރީ އަހަރުތަކާ އެއްފަދައިން 

  
ފާނަ އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުލަ ފާނައާއި ކަސްފާނައިގެ މުޑުވައް ކޮށީގައި ގެންގުޅުމުގެ : ފާނަ އާލާކުރުން 

އަދި ކަސްފާނަިއގެ މުޑުވައް އެއްގަމު ޓޭންކުގައި ވިއްސާ އަދި ކުިދ . ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވ2007ެމަސައްކަތް 
ވަނަ އަހަރު ކުދި ފާނަ ބޮޑެތިކުރުމުގައި ކާމިޔާބެއް 2007ށް ވަނަ އަހަރާ ޚިލާފ2006ަ. ފާނަ ބޮޑެތި ކުރެވުނެވެ

މިސައިޒަށް ާފނަ . އިންޗި ދިގުމިނަށް ފާނަ ބޮޑެތިކުރެވުމެެވ 2- 2.5އެއީ މަދު ޢަދަދަކަށް ނަމަވެސް . ލިބުނެވެ
ފާނާ . ވެއަދި މި ސައިޒުގެ ފާނަ މޫދު ކޮށީގައި އިތުރަށް ބޮޑެތި ކުރެވިދާނެއެ. ބޮޑުވުމުން ފާނަ މަރުވުން މަދެވެ

އާލާކުރުމުގެ ތަޙްލީލުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ބޭނުންވާ ތަންތަން ހެދުމަށާިއ 
މާއި، އަދި ދާއިމީކޮށް ބޮޑުމޮހޮރާގައި ހުރެވޭނެ ތަމްރީންލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުްނ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފައިސާ ނެތު 

  .ވެނެތުމެ

  މް ލާ ެބހޭ ރިސާރޗް ޕްރޮްގރާފަރުތަކުގެ މާޙައު 4.2
  

އެްލ "ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި  1998މި ޕްރޮގްރާމަކީ : ނެޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް 
އި ގުޅިގެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޖައްވު ހޫނުވެ، އަދި މީގެ ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށްއައި ބަދަލާ" ނީނިއޯ

ނޑުގެ ފި ނޑުގެ ލޮނު ގަ ފަރުގައި ހެދޭ ދިރޭ ގައުތަކަށް  ،ދަރަޖަ މަތިވުމުން 1-2ނިހޫނުމިން ސަބަބުން ކަ
ބަލިޖެހި، ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި އެކުލެވޭ މުރަކައިގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ) coral bleaching(ގާހުދުވާ 
ޕްރޮގްރާމްެގ މި .ރާއްޖޭގެފަރުތަކު ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފެށިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ މަރުވުމުން

 .އާއި ގުޅިގެންނެވެ  )GCRMN(ގްލޯބަލް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިން ނެޓްވާރކް ފެއްޓިފައިވަނީ މަސައްކަތް 



 2007 - ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓްމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު 
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ނޑު ގޮތެއްގައި ތުގައި މައިމިދިރާސާ މަސައްކަ ގާހުދުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ބެލެވެނީ ގަ
ރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، މިބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން ފަރުގެ ދެނެގަތުމާއި، ފަ ފަރުތައް އާލާވާ މިންވަރު 

މި ދިރާސާ ސާރވޭ ތަކުގައި ބެލެވެނީ ފަރުގައި އެކުލެވޭ  .މާހައުލަށާއި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމެވެ
ރޑް ކުރެޕަކަށް ގްރޫ 7ދިރުން މިގޮތުން ފަރުގެ. ތަފާތު ދިރުންތަކުގެ ނިސްބަތްވާ މިންވަރެވެ . ވެއެވެރެކޯ

ރްޑ ބެލެނީ ފަރުގެ ދިރުްނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މައިގަޑު ގޮތެއްގައި  އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުން މިސާރވޭއިން ރެކޯ
  .ކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުގައި ހެދިފައިވާ ދިރޭ ގައު ނިސްބަތްވާ މިންވަރެވެ

  
އިން  1998އްގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ފަރެ 16ސަރަޙައްދެއްގެ  5މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 

މިގޮތުން ފަރުތައް ދިރެމުން އަންނަގޮތް އިތުރަށް . ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ސާރވޭ ކުރެވިފައެވެ 2005  ފެށިގެން
މީޓަރ ފުންމިނުގައި ވެސް ގަލުގެ ދިރުން ހުރި ނިސްބަތް  10ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި 

ކުގެ މައިގަޑު ބޭނުމަކީ ފަރުގެ ތިލަ ހިސާބުގެ ދިރުން އާލާވަމުން އަންނަ ރޭޓްއާއި މިސާރވޭތަ. ހޯދުނެވެ
ގެ ގާހުދުވުުމެގ  1998އަހަރު ސާރވޭ ތަކުން ދެއްކުމާއި،  6ފުންހިސާބުގެ ރޭޓްތައް ތަފާތުކަމަށް ވޭތުވެދިޔަ 

ރަޙައްދުތަކަށް ގާހުދުވުމުެގ އަދި ބައެއް ސަ. އަސަރު ފުން ަސރަޙައްދުތަކުގައި ކުޑަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެ
ވަނަ އަހަރު އައްޑުއަތޮޅުގަިއ  2002މިގޮތުން . އަސަރު ކުޑަކަމަށް ވެސް ސާރވޭތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ

ކުރެވުނު ސާރވޭތަކަކުން ދައްކާގޮތުގައި އައްޑުއަތޮޅާއި، އަދި ދެކުނުގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ދިރޭ ގަލުެގ 
މީގެ މާނައަކީ ދެކުނުގެ . ވުރެ މަތިކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑްކުރެވިފައެވެ އަށް  40%ނިސްބަތްހުރި މިންވަރު 

އަތޮޅުތަކުގެ ފަރުތަކަށް ގާހުދުވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުން ނުވަތަ ފަރުތައް އާލާވަމުން އަންަނ 
  . ރޭޓް އަވަސްކަމުގައެވެ

  
ސާރވޭ ކުރުމުގެ ތަމްރީނު  ވީނަމަވެސް ވިފައިވަނަ އަހަރު ވެސް ފަރުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރޭ 2006

ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި މިކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަދި މިޕްރޮގްރާމާއި ޙަވާލުވެހުންނަވާ 
ފަރާތް މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލްުކރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވުމާއި އެއް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ވުމުން، 

   .  ސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވިފައެވެމިަމ
  

 2006ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަރިއަތޮޅު ސާރވޭ ދަތުރު ކުރެވުނީ  2005
) މީޓަރު ފުންމިނުގައި 2- 1ފަރުމަތީގައި (ސާރވޭ ކުރެވުނު އަރިއަތޮޅުގެ ތިންފަރުެގ ތެރެއިން . ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ

ތް އެންމެ ރަގަނޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ފެސްދޫފަރުގަޔާއި ވެލިދޫަފރުގަޔާއި އަދި ދިރޭގަލުގެ ނިސްބަ
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ   2007   ކޭ އެއްގޮތަށް ވަނަ އަހަރެ   2006  .މާޔާފުށިފަރުގަޔެވެ

ނޑު ސަބަ. އަރިއަތޮޅު ސާރވޭ ދަތުރުތައް ވަނީ ނުކުރެވިއެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބަކީ މި މަސައްކަތް ކުރުމުެގ މައިގަ
ތަޖުރިބާލިބިފާ ތިބި މުވައްޒަފުންތައް އޮފީހުން ވަކިވުމާ، ރީފް ރިސާރޗް މަސައްކަތް ކުރުމައް ޝައުގުވެރިާވ 

. ތިބި މުވައްޒަފުން އެކަށީގެންވާވަރަށް ތަމްރީން ނުކުރެވުމެވެ މުވައްޒަފުން ނުލިބި އަދި ސެްކޝަންގައި މިަވގުތު
ގެ ހުނަރުލިބިފައިތިބި މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން މިމަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން މިވަގުތު ފަރުތައް ސާރވޭކުރުމު

  .މަސައްކަތްކުރަނީ އެއްމެ މުވައްޒަފެކެވެ
   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ގަލާއި ބެޭހ މަޢުލޫމާތު ރަސްމީގޮތެއްގައި : ކޮރަލް ކެޓަލޮގެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ދަށުން މެރިން ރިސާރޗް 1984ރަން ފެއްޓުނީ އެއްކޮށް ކެޓަލޮގް ކު
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މިގޮތުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގަލުގެ ސްޕެސިމަން ގެނެސް އެއާބެޭހ . ސެކްޝަން އުފެދުމާއި ގުޅިގެންނެވެ
ރޗް ސެކްޝަން މިމަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެރިން ރިސާ. މަޢުލޫމާތު ދިޔައީ އެއްކުރެވެމުންނެވެ

  .ނެރުއްވާފައެވެ" ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ބައެއް ގަލާ ބެހޭ މަ◌ަޢުލޫމާތު " ވަނަ އަހަރު ވަނީ 1996އިން 
 

 60ޢާއިލާއެއްގެ  15 މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތު ތަކުން ދައްކާގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި 
މި ކެޓަލޮގްގައި މިމަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  .ވައްތަރުގެ ގާ ހެދޭކަމަށް ދައްކައެވެ 240ޖީނަސްގެ 

މިފޮތް . ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ހުރިހާ ވައްތަރުގެ ގަލުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ފޮޓޯ އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ގަސްދުކުރެވިފަެއވެ
ނުންކުރާ ހެދުމުގެ މަޤްަސދަކީ ފަރުތަކުގައި ހެދޭ ގަލާއި ގާހެދޭ ތަންތަނާއި އަދި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭ 

  .ތަފާތު ގާގަލުގެ މަޢުލޫމާތު ލިއްބައިދިނުމެވެ
  

  
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ) ކޮރަލް ކެޓަލޮގް(މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައިއެކުލެވޭ މުރަކައިގެ ވައްތަރުތައް 

   . ން ފެށިގެންނެވިއެވެ 2006އައިސްފައިވާނީ ން ކުރަމު
 
 

މިސެންޓަރާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރޮޕިކަލް މިއުޒިއަމް އޮފް ކުއީންސްލޭންޑްގެ ސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިކެޓަލޮގްގެ މަ
ރޑަން ވޮލަސް އާއި ގުޅިގެން ގަލުގެ ބަޔޯޖިއޯގްރަފީ ދަސްކުރުމަށް . ކޮރަލް ރީފް ސައިންޓިސްޓެއްކަމަށްވާ ޑރ ކާ

އްޑު އަތޮޅުގެ ބައެއް ަފރުތަކާއި އަރިއަތޮުޅ ސާރވޭ ކުރެވުނު ސަރަޚައްދު ތަކަކީ އަ. ސާރވޭތަކެއް ކުރެވުނެވެ
މިދަތުރުތަކުގައި . މިސާރވޭ ތަކުގައި މުރަކައިގެ ބާވާތްތަކަށް ބޮޑަށް ބެލުނެވެ. އުތުުރބުރި ބައެއް ފަރުތަކެވެ

 2005ގަލުގެ ެކޓަލޮގް ހެދުމަށް، . މިސެންޓަރުގައި ކެޓަލޮގްކުރުމަށް އެކިވައްތަރުގެ ގަލުގެ ސާމްޕަލް ނެގުނެވެ
ރޭވިފައިވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ގަލުގެ ސާމްޕަލް މިއަހަރު ތެރޭގައި  ގައި

ގައި ނިމޭނޭ ކަމަ◌ަށް ލަފާކުރެވުނު  2007ވާުމއެކު،. އެއްކުރެވިފައިނުވުމާއެކު، މިމަސައްކަތްވަނީ ނުނިމިއެވެ
ގައި ކެޓަލޮގްއަށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަްލ  2006. ގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނުނިމިފައެވ2007ެނަމަވެސް މިމަސައްކަތް 

ތައް ހޯދުމުގައި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ދަތިކަްނ ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް 
  . ހައްލުނުކުރެވިއެވެ
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ނުޑމަސްވެރިކަުމެގ ދިރާސާ ޕްޮރގްރާމް . 4.3   ކަ
  

ނޑުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމަކީ މިސެންޓަރުގައި އެން  މެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދިރާސާ ކަ
ނޑު ދެކަމެކެވެ 2007މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން . ޕްރޮގްރާމެވެ ެއއީ . ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވަނީ މައިގަ

ނޑުމަހުގެ ދިގުމިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތެވެ ނޑުމަހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމާއި ކަ   .ކަ
  

ނޑުމަހުގައި ފާހަގަ ޖެހުން  ނޑުމަހުގަ: ކަ އިންޑިޔަން  އި ފާހަގަ ޖެހުުމގެ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މި ސެންޓަރާއިކަ
. އާއި ގުޅިގެން އެފް އޭ އޯ ގެ ފައިސާގެ އެހީގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ )އައިއޯޓީސީ(އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

މި . ރޭގައެވެމި ޕްރޮގްރާމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް އެޕްރޫވްވެ ސޮއި ކުރެވުނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެ
ނޑު އެއް  ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި މަޤްޞަދަކީ ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ކަ

ނޑުގައި، ޚާއް  ކޮއް ހުޅަނގުބިތުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމާ ފުށުއަރާ މިންވަރު ޞަރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިންޑިއާކަ
ނޑުގެ. ދެނެގަތުމެވެ ނޑުމަހާ ކަންނެލީގެ ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ  އަދި މުޅިއިންޑިޔާ ކަ ކަ

މިގޮތުން އެއްމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ޕްރޮޕޯސަލްގައި އޮތީ އައިއޯޓީސީ ގެ . މުހިއްމު މައުލޫމާތު އެއްކުރުމެވެ
ނޑުގެ ފާހަގަޖެުހމުގެ މައި ޕްރޮގްރާމް ހިނގަމުން ދާ  ސް ރާއްޖެއިންވެސް މަ ދުވަސްވަރުއިންޑިއާ ކަ

އެހެން ނަމަވެސް މަޝްރޫއުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެން އައި އިރު މައި ްޕރޮގްރާމުގެ ފާހަގަ . ދޫކުރުމަށެވެ
  .ދޫކުރުމުގެ ބައިވަނީ ނިމިފައެވެ

  

  
  .މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ދެމުވައްޒަފަކު ކަޅުބިލަމަހެއްގައި ފާހަގަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި

  

މިގޮތުން މަސް . ވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަގުތުން ކުރަށް ފެށުނެވެއޭޕްރީލްމަހު ސޮއި ކުރެ
މީގެތެރޭގައި މަހުގައި ފާހަަގޖަހައި ދޫކުރުމުގެ . ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަން ފެށުނެވެ

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި  މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ސައިންޓިފިކް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމާއި މަސްވެރިންނާއި
. ހަރަކާތްތެރިފާ ފަރާތްތައް އަދި އާއްމުންގެ މެދުގައި މި މަޝްރޫއު އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ

ފާހަގަޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ޕޯސްަޓރ ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް އަދި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިާވ 
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ޓީވީއިންނާއި ރޭޑިއޯ އިން އަދި ޕްރިންޓް މީޑިއާއިން އެކި ދުވަސްމަތިން މިކަމުގެ  ކުންފުނިތަކަށް ފޮނުވައި
  .ޚަބަރުތައް ފޮނުވުނެވެ

  

މި ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ފާހަގަ ޖެހުމުގަިއ . އޯގަސްޓް ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަ ޖެހުމުގެ ތަމްރީން ދަތުރު ކުރިއެވެ 16
. ހަގަ ޖެހުމާއި މައުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ތަޖްރިބާ ހުޯދމެވެކަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ފާހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ

  . މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ 10 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ދަތުރުގައިމި
  
ނޑު މަސައްކަތް ފެށުނެވެ 21 މިގޮތުން ށ ކޮމަންޑޫއަށް އެއް ޓީމް އަދި . އޮކްޓޯބަރުގައި ފާހަގަ ޖެހުުމގެ މައިގަ

މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރޭވިފައި އޮތް ގޮތަށް ނުދިޔަކަމުގައިވިއަްސ . ޓީމް ދިޔައެވެގދ ތިނަދޫއަށް އެއް 
ވަނަ އަހަރުވެސް  2008ފާހަގަ ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއު . ފާހަގަ ވަނީ ޖަހައި ދޫކުރެވިފައެވެ 709މިހާތަނަށް 

 .ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ
  

Releases 2007 Recaptures 2007 

  
ނޑުމަހާއި ކަންނެލީގެ ފާހަގަޖަ  2007 ނޑުމަސް އަދި ކަންނެލީގެ (ހާ ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުން ދޫކުރެވުނު މަހުގެ ވަނައަހަރު ކަ ) ކަ

އަދަދާއި ދޫކުރެވުނު ސަރަހައްދު، ވާތް ފަރާތުގައި، އަދި ދޫކުރެވުނު މަހުގެ ތެރެއިން ޑިސެމްބަރު ގެ ނަިޔލަށް ބޭނި އަދި ރިޕޯރޓް 
  . މަސް 5މަސް، ކަނާތުގައި އެންމެ ބޮޑުބުރު  150ބުރު  ވާތުގިައ އެންމެ ބޮޑު  . ކުރެވިފައިވާ މަހުގެ އަދަދާއި ސަރަހައްދު

  
ނޑުމަހުގައި މިންއެޅުމުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތް  އައިއޯޓީސީ އާއި ޖަޕާނުގެ  ށްއަ 2005ން  2003: ކަ

ގެ އެހީގައި ހިންގި ޓޫނާ ލެންްތ  )އެފް.ސީ.އެފް.އޯ(ފިޝަރީޒް ކޯރޕަރޭޝަން ފައުންޑޭޝަންގެ އޯވަރސީސް 
 2006ލިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ލިބުނު ފީލްޑްއޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް ފްރީކުއަންސީ ސާމްޕް
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މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅު ޑޭޓާ . ވަނަ އަހަރު މީހުން އައްޔަން ކުރެވި މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ 2007އާއި 
ތިރީގައި ވަނީ ފީލްޑްއޮފިސަުރްނ . ނެގުމާއި ރިޕޯރޓިންގް އަދި ޑޭޓާ ކޮމްޕައިލޭޝަން މެކޭނިޒަމެއް ހަމަޖެހިފައެވެ

  . ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތެވެ
  

  މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތް   ފީލްޑްއޮފިސަރުންގެ އަދަދު   އަތޮޅާއި ރަށް 
ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ހއ ހޯރަފުށީ    ކަ

ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ހދ ކުޅުދުއްފުށި    މިޔަރު / ކަ
  ނޑުމަސްވެރިކަން ކަ  1  ރ މަޑުއްވަރީ 
ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ޅ ނައިފަރު    ކަ
ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ދ ކުޑަހުވަދޫ   ކަ
ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ލ މާވްަށ   ކަ

ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ގއ ވިލިނގިލި    ކަ
ނޑުމަސްވެރިކަން   1  ގދ ތިނަދޫ    ކަ
  ކަންނެލި މަސްވެރިކަން  2  އދ މަހިބަދޫ 

  ހަމައެކަނި ސާމްޕްލިން  2  މާލެ

  
މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުތަށް ތަމްސީްލ ހިއްމު މުސަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ބަލައިފައި ވާނީ ފީލްޑްއޮފި 

ނޑު ބޭނުމަކީ މިނިސްޓްރީން . ކުރެވޭގޮތަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުމެވެ މަހުގައި މިންއެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައިގަ
ންދާޒާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންވަރޝަން ފެކްޓަރ ކޮންމެ އަހަރަކު ތައްޔާރުކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ހިސާބުތައް އަ

އަދި މި ޑޭޓާ އަކީ މަސްވެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ދިރާާސ . ރިވައިސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސައިޒް ޑޭޓާ ނެގުމެވެ
  .ކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނޭ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ

  ފަރުމަސްވެރިކަުމގެ ދިރާސާ . 4.4
  

ރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުންދާ ފަރުމަސްވެރިކަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  :ރާމް ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ސާރވޭ ޕްރޮގް 
މިދިރާސާގެ މައިގަނޑު . ވަނަ އަހަރު މިސެންޓަރުން ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުނެވެ 2006

ހަރު ކުރަންފެށި ވަނަ އަ  2006. އެއް ބޭނުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަރުމަސްވެރިކަން އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ
އަތޮޅުެގ . އަދި ބ، .ވ، .އދމާލޭ، މިގޮތުން މިއަހަރު . މިދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ

މިދަތުރުތަކުގައި ބޭނޭ މަހުގެ ބާވަތް އަދި ޢަދަުދ، . ދަތުރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 102މުޅިޖުމްލަ  މަސްވެރިންނާއެކު 
ދި މަސްބާނާ ސަރަޙައްދު އަދި މަސްވެރިކަމާއި އެންވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމިނާއި ބަރުދަން، ެއންދަމާ އަ

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ރިޒޯރޓުތަކަްށ . ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ނެގިފައެވެ
  . ވިއްކުމުގައި ގެންގުޅެވޭ އުސޫލުތަކާއި، މަސްކިރުވާ އަގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ނެގުނެވެ

  
ރިންނާއިއެކީ މަހަށް ދިއުމުގެ އިތުރުން ރިޒޯރޓްތަކުން މިސާރވޭއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސްވެ

އަހަރު މަތިން ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ނަތީޖާތައް މިއަހަރު ނިމުމުެގ  2. ކަންތައް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ
  .ކުރިން ރިޕޯރޓެއްގެ ސިފައިގައި ނެރެވޭނެއެވެ
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ފާނަމަސްވެރިކަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް : ރިކަމުގެ ދިރާސާ ފާނަމަސްވެ 
މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސާރވިސްގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގަިއ . ގެންދެވުނެވެ

މިސެންޓަރަްށ  އިންވޮއިސް ރމާނިންމުނު ގޮތުގެ މަތިން، ފާނަ އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮފޯ
މިގޮތަށް މިކަން ބަދަލު ކުރެވުނު ފަހުން  ،ނަމަވެސް. ސީދާ ހުށަހަާޅގޮތަށް ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ

އަދި އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތްތަާކ . ޕްރޮފޯރމާތައް ގަވާއިދުން މިސެންޓަރަށް ނާންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
އިން ފެށިގެން ޕްރޮފޯރމާތައް  2008ވީމާ . ބޭކަމށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެގުޅައިގެންވެސް ގަވާއިދުނެ ނުލި

   .ކުރެވިފައިވެއެވެމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސާރވިސަސްއަށް ސިދާ ހުށަހަޅާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޙިޔާލު 
  

ތަްއ ފާނަ އަދި ފަރުމަހުގެ އެހެނިހެން ބާވަތް :ސްޕޯނިންގ އެގްރިގޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 
މި . ކުރުމުގެ ގޮތުން ސާރވޭއެއް މިއަހަރު ފެއްޓުނެވެ ގަބިސްދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް ފާހަ

ޕްރޮޖެކްްޓ  މި. ގެ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓް އެކެވެ. އެން. ސީ. ޔޫ. ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ އައި
އަތޮޅުގެ . ބ އަދި ފ. މިގޮތުން ވ. ނެވެކުރިއަށް ގެންދެވެނީ މަސްވެރިންނާ އިންޓަރވިޔު ކުރެވިގެން 

  . ގެ ތެރޭގައި ނެރެވޭނެއެވެ 2008މިދިރާސާގެ ނަތީޖާ . މަސްވެރިންނާ މިހާރު ވަނީ އިންޓަރވިއު ކުރެވިފައެވެ
  
މޮނިޓަރ  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ދިރޭ ކުދިމަހުގެ މަސްެވރިކަމަކީ ފެށުނީއްސުރެ: ރޭކުދިމަހުގެ ދިރާސާ ދި 

މިމަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓާ ސިސްޓަމެްއ . ނަ މަސްވެރިކަމެކެވެން އަން މުކުރެވެ
އެދުވަސްވަރު ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފަމުންޮގސްފައިވަނީ މާލެ . ގެ ކުރީކޮޅުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ 1990ވަނީ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ހަމަ . އެކަނި މިއަތޮޅަށް ބިނާ ކޮށްފައެވެއަތޮޅުން ކަމަށުްވމާއިއެކު، މި ކޯޓާ ސިސްޓަމް ކަ
ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިމަސްވެރިކަން ފެތުރިފައިވާއިރު ކޯޓާތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް 

އެހެން ކަމުން . ކޯޓާތައް މުރާޖައާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ބޭނުން ވެއެވެ . ނުވެއެެވ
މީގެ ތެރޭގައި މަސްހިފާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މައުލޫމާުތ . ރޭގައި މިމަސައްކަތްތައް ވަނީފެށިފައެވެއަހަރު ތެމި

މިމައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް މިއަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ވަނީ . އެއްކުރުން ހިމެނެއެވެ
ރިބާކާރެއް ކަމުގައިވާ އަރުޖަން ރާޖަސޫރިޔާ ކޯޑިއޯ މި ސާރވޭ ހެދުމަށްޓަކައި ސްރީލަންކާގެ ތަޖު . ހަމަޖެހިފައެވެ

   .   ނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެޖެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެހީގައި ރާއް
  

ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަދި 
ކޯޓާތައް ކަޑައެޅުމަށް ފަހު މިނިސްޓްރީ . އެއްބާރުލުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ

ނަމަވެސް ކޯޓާތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ވަކި . އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި ހަވާލު ކުރެވެއެވެ
. ން މަސް ބޭރުކުރެވިފައިވެއެވެނިޒާމެއް ކަޑައެޅިފައި ނުވާތީ ބައެއް ފަހަރު މަހަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ކޯޓާގެ އިތުރު 

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކޯޓާ ސިސްޓަމް . އަދި ބޭރުކުރުން މަނާ ބައެއް ބާވަތްތައްވެސް ބޭރުކުރެވިފައިވެއެވެ
މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގަިއ . ވަރުގަދަކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވޭނެއެވެ

ގައި ޕްރޮފޯމާ ފޯމުތައް ވަނީ ސާީދ  2007ދަލު ވުމެއްގައި ލިބުނު ލަފާގެ މަތްިނ ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައް
ނަމަވެސް ފޯމުތައް ލިބުމުގައި ވަރަށް ގިނަ . މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ

. ހަގަ ކުރެވެއެވެއަދި ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ފޯމުތައް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާ . ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވިއެވެ
އެހެންކަމުން މިއަންނަ އަހަރު ކުރީގައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސަސްމެދުވެރިކޮށް 

  .  މިސެންޓަރަށް ފޯމުތައް ފޮނުވުމެގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ



 2007 - ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓްމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު 
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ސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަ 2007މްގެ ދަށުން މި ޕްރޮގްރާ

އަދި . ދިރޭކުދިމަހުގެ މައޫުލމާތު މި ސެންޓަރުގެ ޑޭޓާބޭސްއަށް ޤަވާއިދުން އަޅަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ
މިޑޭޓާބޭސް . އޮންލައިން ފިޝް ކެޓަލޮގެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ

  .އޭގެ އެހީގައި އެކްސްޕޯޓް މޮނިޓަރިންގ މިއަންނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ވަރުގަދަކުރެވޭނެއެވެތައްޔާރުވުމުން 
  

   އެޑިއުޭކޝަން ެއންްޑ އެވެައރެންސ ޕްރޮގްރާމް 4.5
  

ނޑުގެ މާޙައާުލ، : އެޑިއުކޭޝަން އެވެއަރނެސް  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި މަސްވެރިކަމާއި، ކަ
ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ލައިބްރަރީއާއި، މެރިްނ ދިރުންތަކާމެދު ޢާއްމުންނަށް މަޢު

މިއުޒިއަމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސްކޫލްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ނަގައިދީގެން ހިންގޭ 
މެރިން ރިސާރޗް . ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮންމެވްެސ ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ 2007ޕްރޮގްރާމްތަށް 

މިވެބްސައިޓްގައި މިސެންޓަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެކި . ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ވެބްސައިޓްއެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ
ނޑުގެ މާޙައުލާ،  ޔުނިޓް ތަކުގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމާއި، ަކނޑާއި ކަ

  . ޝްބޭސް އެއް މިވެބްސައިޓްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދެއެވެރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ދިރުންތައް އަދި ފި
  
  

  
ކުރުމަށްފަހު ލައިބްރަރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ކުއްޖަކު ލައިބްރަރީގެ ޕަބްލިކް އެކްސަސް ތު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ލައިބްރަރީ މަރާމާ

  .ޓާރމިނަލް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދަނީ
  

ނޑު: ލައިބްރަރީ  ގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އެންމެ ގިނަބަޔަކު އެޙިދްމަތެއްގެ މަސްވެރިކަމާއި ކަ
 420ވަނަ އަހަރު  2007. ބޭނުންކޮށްގެން ލިބިގަންނަ އެއްތަނަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ލައިބްރަރީއެވެ

ޔާރަތް ސީ ލައިބްރަރީއަށް ޒި. އާރް. ކިޔަވާކުދިން ފިޝަރީސް ސައެންސް ޕްރޮޖެކްޓް ހެދުމަށްޓަކައި އެމް
މީގެ އިތުރުން ކޮލެޖްގައި ކިޔަވާކުދިން މެރިން ބަޔޮލޮޖީގެ މާއްދާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ . ކޮށްފައިވެއެވެ
އަދި ެއކިބޭނުންތަކަށް . ަމށްޓަކައި ލައިބްރަރީގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިފަމުން ގެންދެއެވެދުމަޢުލޫމާތު ހޯ

ޕާޓުންނާއި، ޓީޗަރުންވެސް ލައިބްރަރީގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިފަމުން ރާއްޖެއަށް އައިސްތިބޭ އެކްސް
އަިދ . އެވެ 115ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ަލއިބްރަރީއަށް ލިބިފައިވާ މެގަޒިންސްއާއި ޖާރނަލްސްގެ އަދަދަކީ . ގެންދެއެވެ

ތު ޯހދުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިބްރަރީއަށް މަޢުލޫމާ. އެވެ 68ފޮތްތަކާއި ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ އަދަދަކީ 
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" ފިޝްބޭސް"ސީގެ ވެބްސައިޓް އަދި .އާރް.އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމާއި އެމް
  .ބެލޭނެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިަފއެވެ

  

ފެންނަ މަސްމަހާމެއްސާއި އަިދ މެރިން މިއުޒިއަމްއަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާންމުކޮށް : މެރިން މިއުޒިއަމް 
އާންމުކޮށް ނުފެންނަ ބާވަތް ތަކުގެ މަސްމަހާއިމެހި އެއްތަނަކުން ބަލާލަން ބޭނުން ނަމަ ޒިޔާރަތް ކޮށްލަން އެންމެ 

މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އަދަދު މަދުކަމުގައި ވިއަސް މިއަހަރުވެސް އެކި ސްކޫލްތަކުން . ރަނަގަޅު މަރުކަޒެވެ
 80ދަރިވަރުންނާއި އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލުން  20ޓީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޔޯޑައިވާރސި

  މިގޮތުން . ބޭފުލުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ 43ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ އިރު އާއްމު ފަރާތްތަކުން 
ތިން ސްޕެސިމަން އެއް ން އައު މުޅިވަނީ  މްއަށްވަން އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު މެރިން މިއުޒިއަ  2007ބަލާއިރު 
ނޑުގެ އެންމެ ފުުނގައި އުޅޭ ދެވައްތަރެއްގެ މަހެވެ. ހޯދިފައެވެ ން ޝަ އަދި މީގެ އިތުރުން އޯ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ކަ

ވަނައަހަރު މެރިން މިއުޒިއަމަށް ޕްރިޒާރވް  2006އަދި މީގެ އިތުރުން . މޯލާ މޯލާ ހިމެެނއެވެ ،ފިސްސަން
) ލީޓަރ އާއި ދެމެދު ސައިޒްގެ 20ލީޓަރ އާއި  2/1(ފުޅި  46ކުން ގަނެވިފައިވާ ޏަކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުން
  .ފައިވެއެވެލެވި އަށް މަސްތަށް ޕްރިޒާވް ކޮށް

  

  
މިޔުޒިއަމްއަށް އަލަށް ހޯދުނު ). ކަނާތް ފަރާތުގައި(މެރިން މިޔުޒިޔަމްގައި ރާއްޖެއަށް އަލަށް ފެނިފައިވާ މަހެއް ޕްރިޒާރވް ކުރެވިފައި 

  .ރު ފުޅިއެއްގައި އާވައްތަރެއްގެ މަހެއް ޕްރިޒާރވް ކުރެވިފައިލީޓަ 20

  
ވަނަ އަހަރުވެސް ބޮޑުމޮހޮރާ 2007ކުރީ އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން : ބޮޑުމޮހޮރާގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް 

އެއީ . ރިސާރޗް ސްޓޭޝަނަށް ސެކަންޑްރީ ސްކޫލާއި ފިޝަރީޒް ސައިންސް ކިޔަވާ ކުދިން ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ
މިކުދިން ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ކުރާ ދަތުރުގެ މަޤްޞަދަީކ . ސްކޫލުންނެވެ 9އަތޮޅުގެ .އަތޮޅު އަދި ކ.އަތޮޅު، މ.ވ

ރިސާރޗް ސްޓޭޝަނުން ދަރިވަރުންނަށް . ރކް ހެދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެވާ ފިޝަރީޒް ސައިންސް ކޯސް 
ނ ޑު މަހާއި ފާނަ އާލާކުރުމާއި، މޫދުވިނަ އާލާކުރުމާއި، ދެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި އިތާމުތް އާލާކުރުމާއި، މާގަ

ސްކޫލް ކުދިންގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބައޮލޮޖީ . ދިރޭކާނާ އާލާކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ
ޝަނަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންވެސް ބޮޑުމޮހޮރާގައި ކުރާ ރިސާރޗް މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ސްޓޭ

  . ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ 
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ކުދިން ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރިދުވަހަކު ހެޗަރީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ދެވުނު ލެކްޗަރެްއ އަތޮޅު މަދުރާސާގެ ކިޔަވާ.މ

  އަޑުއަހަމުން ގެންދަނީ 

  

  އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ . 4.6
 

ސައްކަތަކީ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރަގަޅަށް އިންފްމޭޝަންޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓްގެ މައިގަޑު މަ 
މީގެ އިތުރުން . ބެލެހެއްޓުމާއި، ނެޓްވޯރކް އަދި ވެބްސައިޓް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމެވެ

. ޒަމާނާގުޅޭގޮތަށް މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް ބޭނުންތެރި ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަންތަށް ހެދުމެވެ
 ވަނަ އަހަރު  2004މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ މިގޮތުން މިސެންޓަރުގެ 

އަދި ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް . މިސެންޓަރުގައި ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރެވުނެވެ
ނީ ވަނަ އަހަރުވަ 2005ހެޔޮގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށްދީ، ނެޓްވޯރކް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

  . މިކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ
  

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް އާންުމންނަށް މައުލޫމާތު 
ފޯރުކޮށްދިނުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ވެބަސައިޓް އަލުން ޑިޒައިން ކުރުމުގެ 

ރެވެނީ މިސެންޓަރުން ހިންގާ ތަހްލީލް މަސައްކަތްތަކިާއ، މިވެބްސައިޓް ގާއިމްކު. މަސައްކަތްދަނީކުރިއަށެވެ
  .އަދިވެސް އެހެނިހެން މައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ

  
. ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ އެއްވަނީ ކެޓޮލޮގްފިޝް ގޮތުން  އެއްކަމެއްގެ ބޮޑު އެންމެ ކުރެވުނު  މިއަހަރުތެރޭގަ
 އާންމުންނަށް  އެއްތާކުން މައުލޫމާތު މަސްތަކުގެ އެކިއެކި އުޅޭ ގައިރާއްޖޭ ބޭނުމަކީމިކެޓަލޮގްގެ 
  .ހަދައިދިނުމެވެ ގޮތެއް ފޯރޮކޮށްދެވޭނެ ފަސޭހައިން

  
ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެހެނިހެން މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ބެއިޓްފިޝް ޑޭޓާބޭސް އަދި  2007

ސީ ސްޓާފް ރެޖިސްޓްީރ .އާރް.ގެ އިތުރުން އެމްމީ . ރީފްފިޝް ސާރވޭ ޑޭޓާބޭސްގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ
  .ޑޭޓާބޭސްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ 
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ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދާއި އެ މަޤާމްތަކުގެ ޢަދަދަށް އައިސްފައިވާ . 5
  ބަދަލުތައް 

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ެމރިން ިރސާރޗް ެސންޓަރުަގއިވާ މަޤާމްަތއް. 5.1
  

  ޢަދަދު   މަޤާމްގެ ނަން 
  1  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

  1  އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  1  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

  1  ސީނިއަރ ބަޔޮލޮޖިސްޓް

  1  ރީފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް

  2  ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ

  1   ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ

  2  ރިސާރޗް އޮފިސަރ

  1  އެކުއަރ ކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ

  1  ޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސީނިއަރ އެޑްމިނިސް

  1  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  5   އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

  3   އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

  1  އެސިސްޓަންޓް އިންފޮނޭޝަން އޮފިސަރ

  1  އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން 

  5  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

  6  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

  2  ސެކްރެޓަރީ 

  1  އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

  7  ސީނިއަރ ފީލްޑްއޮފިސަރ

  10  ފީލްޑް އޮފިސަރ

  1  އިންސްޕެކްޓަރ

  1  ސަރުދާރު

  4  މަސައްކަތު 

  2  ކައްކާ 

  1  ކެޕްޓަން 

  2  ފަޅުވެރިން

  65  ޖުމްލަ 



 2007 - ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓްމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު 
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 ސެކްރެޓަރީއިން ފެިށގެން މަތީ ަމޤާމުތަކަށް ލެއްވި ުމވަްއަޒފުން. 5.2

 

  އަހަރުެތރޭގައި ަމޤާުމތަކަށް އައި ބަދަލު 5.3
  ބާކީ  މަޤާމްެގ ައަދދު   ވީޮގތް   މަޤާމް   ތާރީޚް 
  5  1  އުވާެލއްވި   ރިސާރޗް އޮފިަސރ ޓްޭރނީ   2007ޖެނުައރީ  22
  4  1  އުވާެލއްވި   ފިސރަ ޓްޭރނީ ރިސާރޗް އޮ  2007ޖެނުައރީ  22
  7  1  އުފެްއދެވި   ސީނިައރ ފީލްްޑ އޮފިސަރ  2007ޖެނުައރީ  22
  8  1  އުފެްއދެވި   ސީނިައރ ފީލްްޑ އޮފިސަރ  2007ޖެނުައރީ  22
  5   1  އުވާެލއްވި   ފީލްޑް އޮފިަސރ  2007ޖެނުައރީ  19
  1  1  އުފެްއދެވި   ެސކްރެޓެރީ   2007ޖެނުައރީ  28
  0  1  އުވާެލއްވި   ޑެޕިޔުީޓ ޑިރެކެަޓރ   2007ފެބްރުއަީރ  01
  1  1  އުފެްއދެވި   އެސިސްޓަްނޓް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޓަރ  2007ފެބްރުއަީރ  01
  0  1  އުވާެލއްވި   އެސިސްޓަްނޓް ެސކްރެޓެރީ   2007ފެބްރުއަީރ  20
  2  1  އުފެްއދެވި   ެސކްރެޓެރީ   2007ފެބްރުއަީރ  20
  4  1  އްވި އުވާލެ   ޕްރޮޖެކްްޓ އޮިފަސރ ޓްޭރނީ   2007ނޮެވމްބަރ  12
  5  1  އުފެްއދެވި   އެސިސްޓަްނޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  2007ނޮެވމްބަރ  12
  4  1  އުވާެލއްވި   އެސިސްޓަްނޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  2007ނޮެވމްބަރ  18
  5  1  އުފެްއދެވި   ޕްރޮޖެކްްޓ އޮިފަސރ ޓްޭރނި   2007ނޮެވމްބަރ  18
  

  

  އްވި މަގާމްލެ  ތާރީޚް   އެޑްރެސް  ނަން 

 01.02.2007  ހިތަދޫ .މީނާޒް،ސ  އަލްފާޟިލާ އީނާސް ނަސީރު 
އެސިސްޓަންޓް 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
  ސެކްރެޓަރީ  28.01.2007  ނެސްޓަލް އުތުރުބައި . ހ  އަލްފާޟިލާ އަިއމިނަތު އަރޫޝާ

  ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  16.08.2007  ކުޑަފަރި. ރޭނިގެ، ނ  އަލްފާޟިލް ހުޫމދު އާދަމް ސަމީރު
  ރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ ސާރި 18.11.2007  ހިތަދޫ.ނިޔަދުރުމާގެ،ސ  އަލްފާޟިލް ަހސަން ޝިރާޒް 



  ކިކުރެްއވި މުވަްއޒަފުން ސެކްރެޓެރީއިން ފެިށގެން މަިތގެ މަޤާމުތަކުން ވަ. 5.4
  

  ވަކިކުރެއްވި ސަބަބު   ވަކިކުރެއްވި މަގާމް   ތާރީޚް  އެޑްރެސް  ނަން 
  އަމިއްލަގޮތުން ކިޔަވަން ބޭރަށްދާންވެގެން  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ   2007ޖެނުއަރީ  24  ދޮންދުބުރިގެ . ހ  އަހްމަދު ހާނީ ބަދީދު އަލްފާޟިލް 

  އެދިވަޑައިގަތުން   އޮފިސަރ ޓްރޭނީ  ރިސާރޗް  2007ނޮވެމްބަރު  18  ހުޅުދޫ.މާހެ،ސނިޔަނދުުރ  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝިރާޒް 

 

  ސެކްރެޓަރީއިން ފެިށގެން މަީތގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލު . 5.5
  ބަދަލުވި ތާޜީހް   ބަދަލުވި މަޤާމް   ހުރި މަޤާމުގެ ތާރީޚް   ހުރި މަޤާމް   އެޑްރެސް  ނަން 

    އަލްފާޞިލް 
  ޖީބު އަލީ ނަ

  2007ނޮވެމްބަރ  12  އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  2003ޖޫން  04  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ   ވިލާ، މާލެ . ގ

އަލްފާޟިލް 
    ހުސެއިން ޒާހިރު

ނައިޓްކްއީން، 
  ހިތަދޫ. ސ

  2007ޑިސެމްބަރ  02  )8އީއެކްސް ( ސީނިއަރ ބަޔޮލޮޖިސްޓް  01.02.2006  ރީފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް 

  

  ގެ ދަށުން ަވގުީތގޮުތން ެގްނގުޅޭ މުވަްއޒަފުން ޕާރލް ކަލްޗަރ ޕްޮރޖެކްޓު. 5.6
  ވަޒީާފދެްއވި ތާރީޙް   ކްލެސިފިކޭޝަން   މަޤާމްެގ ަނން   އެޑްރެސް   ނަން 

  2007ޖެނުައރީ  09  1ގްރޭޑް  ފީލްޑް އޮފިަސރ  ވަށަަފރު  .ހއ/ހަނދުަވރީގެ  އަލްފާޟިްލ ާއދަްމ ޙަލީްމ 
  2005ނޮެވމްބަރު  10 1ގްރޭޑް ޑް އޮފިަސރފީލް  ފުަވއްުމލައް .ޏ/ސީވިޑް  އަލްފާޟިްލ ުމހަްއމަުދ އަީރން 

  2007ނޮެވމްބަރ  25  1ގްރޭޑް  ސީނިައރ ފީލްްޑ އޮފިސަރ  ރަީކދޫ  .ވ/ހިޔަީލގެ  އަލްފާޟިްލ އިްސމާއިްލ އާިތފް 
  2007ނޮެވމްބަރ  24 1ގްރޭޑް ސީނިައރ ފީލްްޑ އޮފިސަރ  ފެލިދޫ .ވ/ކެނެރީަމންޒިްލ  އަލްފާޟިްލ އިްބާރހިމް ަސމީރު 

  2007ނޮެވމްބަރ  25  1ގްރޭޑް  ފަޅުވެރި   ަރކީދޫ  .ވ/އިގަްލނެސްޓް  ހްަމދު ޝިހާްމ އަލްފާޟިްލ އަ 
  2007ނޮެވމްބަރު  25 1ގްރޭޑް ފީލްޑް އޮފިަސރ  ރަީކދޫ .ވ/އިރުަމތީގެ  އަލްފާޟިްލ ައހްަމދު ވިާޝމް 
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  ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެވުނު ފީލްޑް ދަތުރުތައް ވަނައަހަރު  2007. 6
  

  :ޖެނުއަރީ 

ގޮތުން ބާއްވާ ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ސީނިއަރ ބައޮލޮޖިސްްޓ ފިޝަރީޒް ބިލާ ބެހޭ .1
  .ވަަނ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދުރުވިއެވެ 2007ޖެނުއަރީ 11އަލްފާޟިލް ަޙސަން ޝަކީލް 

ރިސާރޗް ވެސެލް މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ، މުޙައްމަދު ޝިހާްމ  .2
ޖެނުއަރީ  29ން  28ސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާދަމް އާއި އެ 

 .ދެއްވަދޫ އަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ.އަށް ގދ 2007
  

  :ފެބްރުއަރީ 
  

އަށް، އައްޑުއަތޮޅަށް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި  6ން  5ފެބްރުއަރީ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ބިންގާ އެޅުމަށް  .1
  .ނިއަރ ބައޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަކީލް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެދަތުރުފުޅެއްގައި ސީ

ގައި ބަގާފަރު ފާނަކޮށްޓަށް ދަތުރެއް  2007ފެބްރުއަރީ  14މަސްވެރިން ގެންނަ ފާނައިގެ މިން އެޅުމަށް  .2
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އިޮފަސރ އަލްފާޟިާލ ޝަހާމާ . ކުރެވުނެވެ
އްތާރު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހުމަުދ ނަޖީބު އާއި ރިސާރޗް ޢަބްދުއްސަ

އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ަމރިޔަމް ޝާފިޔާ އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ަޙސަން 
 .ޙާމިދު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ަޔޝަޢު އެވެ

. އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ 2007ފެބްރުއަރީ  27ން  20ިއ ރީފްފިޝް ާސރވޭ ކުރުމަށްޓަކަ .3
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަހާާމ ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި 
އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަސްޣަރު ާއއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

 .ޖީބު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ަޢލީ ޔަޝަޢު އެވެއަލްފާޟިލް އަުހމަދު ނަ
ވަނަ ދުވަހު ރިސާރޗް އޮފިސަރ  2007ފެބްރުއަރީ  26އޮނުހިރި ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރަުމށްޓަކައި  .4

 .އަލްފާޟިލް ިއސްމާޢީލް ޙަލީްމ ތުލުސްދުއަށް ދުރުވިއެވެ
  

  :މާރޗް 
ސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން މާރޗް ގައި އެ  4ފާނައިގެ ކާާނ ހޯދުމަށްޓަކައި  .1

ނޑުއޮއްގިރި އަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ   .އަޙުމަދު ކަ
މުޙައްމަދު ޝިހާްމ . މާރޗް އަށް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޑރ 22ްނ  21މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި  .2

 .އަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެދޫތިނަ. އާދަމް ގދ
ސައިންޓިސްޓުންނާއެކު ރީފް  16އަަހރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޖަރުމަންގެ  50 ޒަރީފާ އެކްސްޕެޑިޝަން އަށް .3

މާރޗް އަށް އަރިއަތޮޅަށާއި މާލެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް  28އިން  15ގެ ނަމުގައި  2007އެކްސްޕެޑިޝަން 
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރީފް ބައޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިްލ ޙަސަން ޝަކީލް އާއި . ކުރެވުނެވެ
 . ޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހުަމދު ނަޖީބުއެވެޕްރޮޖެކް
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  :އޭޕްރީލް 
  

އޭޕްރީލް ގައި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިްލ  1ފާނައިގެ ކާނާ ހޯދުމަށްޓަކައި  .1
ނޑުއޮއްގިރި އަށް ދަތުރެއްކުރެއްވިއެވެ   .ޙުސެއިން  އަޙުމަދު ކަ

މިދަތުރުގައި  . އި މާލެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެއޭޕްރީލް ގަ 11ރީފްފިޝް ސާރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި  .2
ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް މަރިޔަމް ޝާފިޔާ އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް 

 .އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ަޔޝަޢުއެވެ
  
 :މެއި 

. މަހިބަދޫ އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މެއި އަށް އދ 16ން  1ޓަކައި ރީފްފިޝް ސާރވޭ ކުރުމަށް .1
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިަސރ އަލްފާޟިލާ ޝަހާމާ ޢަބްދުްއސައްތާރު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް 
އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ައހުމަދު ނަޖީބު އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް ަފްހމީާދ 

ލާމް ާއއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ ަމރިޔަމް ޝާފިޔާ ޙަސަން އާއި ސީނިއަރ އިސް
ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ަޢީލ ޔަޝަޢު 

 .އެވެ
މިދަތުރުގައި . ވުނެވެމެއި ގައި ތުލުސްދުއަށް ދަުތރެއް ކުރެ 02އޮނުހިރި ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި  .2

ބައިވެރިވެލެއްވީ މިސެންޓަރުގެ ރީފް ބައޮލޮޖިސްޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަްނ ޝަކީލް އާއި ރިސާރޗް 
 .އޮފަިސރ އަލްފާޟިލް އިސްމާީޢލް ޙަލީމް އެވެ

ސީ ގެ ދެވެސެލް ރާއްޖޭގެ .ޓީ.އޯ.ސީ އިން ހިންގާ ޓޫނޓެގިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައި.އޯޓީ.އައި .3
މެއި އަށް ކުރި ދަތުރުގައި މިސެންަޓރުގެ  21ން  9މަހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް  ހުޅަގުބިތުގައި،

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާިޟލް އިބްރާހިމް އަސްޣަރު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ 
 .އަލްފާޟިލް ިއްބރާހިމް ފައިޒަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ

މެއި ވަނަ ދުވަހު  24ފީލްޑްއޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް  މަސްވެރިކަމުގެ ސާމްޕްލިންގ ނެގުމަށްޓަކައި .4
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެްއވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް . ތިނަދު އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. ގދ

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހްސަން އާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާިޟްލ 
 . އިބްރާހިމް އަސްޣަރު އެވެ

 
  :ޖޫން 

ނޑުއޮއްގިރި އަށް ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ 19ފާނަ އަށް ކާނާ ހޯދުމަށްޓަކައި  .1 ދަތުރުގައި . ޖޫން ގައި ކަ
ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާިޟލް އިސްމާޢީލް ޙަލީމް އާއި ރިސާރޗް އޮފިަސރ ޓްރޭނީ 

ާފޟިލް އިސްމާއީލް ޙަލީްމ އަލްފާޟިލް ހުމޫދު ާއދަމް ސަމީރު އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލް) ވަގުތީ(
  . އެވެ

އަތޮޅަށް .އަށް ވ 2007ޖުލައި  08ޖޫން އިން  19ރީފްފިޝް ސާރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި  .2
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަހާާމ . ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ

ފާޟިލް ިއބްރާޙިމް އަސްޣަރު އާއި ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލް
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހުަމދު ނަޖީބު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

 . ޢަލީ ޔަޝައު އެެވ
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  ޖުލައި 
ނޑުއޮއްގިރި އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ 2007ޖޫން  22ފާނައަށް ކާނާ ހޯދުމަށްޓަކައި  .1 . ގައި ކަ

ވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް އަސްޣަރު އާިއ ދަތުރުގައި ބައިވެރި
  .ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަްނ ޙާމިދެވެ

  
  :އޮގަސްޓް 

  
މިދަތުރުގައި   . އޮގަސްޓް ގައި މާލެއަތޮޅަށް ަދތުރެއްކުރެވުނެވެ 01ރީފްފިޝް ސާރވޭ ދަތުރެއްގައި . 1

ސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަހްސަން އާއި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެ
  . އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް އަސްޣަރު އެވެ

ބާރަށު ކުޅީގައި އެކްއަރކަލްޗަރ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ  .2
ގައި ކުރެވުނު ދަތުރުގައި މިސެންޓަރުގެ އެސިސްޓަންޓް ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އޮގަސްޓް  09ފަރާތުން 

 . އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް އަސްޣަރު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ
އޮގަސްޓް ގައި  16ޓޫނާޓެގިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގެ ޓްރޭނިންގ ދަތުރެއް   .3

ރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިްލ މިދަތު. މާލެއަތޮޅަށް ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ
ހުސެއިން ޒާހިރު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑްއޮިފސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަހާމާ ަޢބްދުްއސައްތާރު އާއި ރިސާރޗް 
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްާމޢީލް ޙަލީމް އާއި އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟީލް އިބްރާހިމް އަސްޣަރު އާއި  މުޙައްމަދު އަހްސަން އާއި 
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިްލ އިބްރާހިމް ނަޖީބް އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ ފަހްމީދާ 
އިސްލާމް◌ް އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑްއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަްނ ޙާމިދު އާއި ސީނިއަރ ފީލްްޑއޮފިސަރ 

 .ޟިލް ަޢީލ ޔަޝާޢު އެވެއަލްފާ
. އަތޮޅަށް ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ.އޮގަސްޓް ައށް ވ  28އިން  20ރީފްފިޝް ސާރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި  .4

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ަޝހާާމ ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި 
އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ ފަހްމީާދ  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަުހމަދު ނަޖީބު

އިސްލާމް އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙާމިދު އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ 
 . އަލްފާޟިލް ަޢީލ ޔަޝައު އެވެ

  
  :ސެޕްޓެމްބަރ

ވާލެއްވުމަށް މޮހޮރާ ދޯނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަށަފަރުގައި ކުރާތީ، މަސައްކަތް ބައްލަ .1
ވަށަފަރަށް . އަށް ހއ 8ން  3ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ުމސްޠަފާ، ސެޕްޓެމްބަރ 

  .ދުރުވިއެވެ
  

  :އޮކްޓޯބަރ
މޮހޮރާ ދޯނި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަށަފަރުގައި ކުރާތީ، މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް  .1

ވަށަފަރަށް . އަށް ހއ 16ން  10އޮކްޓޮބަރ ، ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ުމސްޠަފާ
  .ދުރުވިއެވެ
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މިސެންޓަރުން ބަންނަ ރިސާރޗްވެސެލްގެ ަމސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  .2
ދެއްވަދޫ އަށް ދަތުރެއް . އޮކްޓޯބަރ އަށް ގއ 22ން  21ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 . ކުރެވުނެވެ
ތިނަދުއަށް .ނޮވެމަބަރ އަށް ގދ 03އޮކްޓޯބަރ އިން  21ންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓޫނާޓެގި .3

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟްިލ އިސްމާީޢލް ޙަލީމް . ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ
 .އާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަޙްމަދު އެވެ

ކޮމަންޑޫ އަށް . ނޮވެމަބަރ އަށް ށ 03އޮކްޓޯބަރ އިން  21ގްރާމްގެ ދަށުން ޓޫނާޓެގިންގ ޕްރޮ .4
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެސިސްޓަންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާިޟްލ . ދަތުރެއްކުރެވުނެވެ

މުޙައްމަދު އަހްސަން އާއި ޕްރޮޖެކްޓް◌ްއޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހްމަުދ ނަޖީބް އާއި ސީނިއަރ 
 . އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ަޙސަން ޙާމިދުއެވެ ފީލްޑް

  
   :ނޮވެމްބަރ
އަތޮޅަށް ދަތުރެއް .އަށް ފ 10ން  06ސްޕޯނިންގ އެގްރިގޭޝަން އައިޑެންޓިފައި ކުރުމަށް ނޮވެމްބަރ  .1

މިދަތުރުގައި ބައިވެރތިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިަސރ އަލްފާޟިާލ މަރިޔަމް . ކުރެވުނެވެ
އަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަާހމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި ރޯޒްލީން ސަލީމް އާއި ސީނި 

ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލުބްނާ އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްާފިޟާލ 
  .ފަހްމީދާ އިސްާލމް އާއި ސީނިއަރ ފީލްޑް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އިބްރާހިމް ފައިޒަން އެވެ

ނޮވެމްބަރ ގައި އެސިސްޓަންޓް  22ސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ރަ .2
 .ކެލައަށް ދުރުވިއެވެ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހއ

އަތޮޅަށް ދަތުރެއް . ނޮވެމްބަރ އަށް ބ 26ން  22މަސްތައް މަރުވަމުންދާތީ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް  .3
އިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްާފޟިލް ޝަހާމާ ޢަބްދުއް މިދަތުރުގައި ބަ. ކުރެވުނެވެ

 .ސައްތާރު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް އަހްަމދު ނަޖީބް އެވެ
އަތޮޅަށް . އަށް ވ 24ން  21މަސްތައް މަރުވަމުންދާތީ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ނޮވެމްބަރ  .4

ޗާރލްސް އެންޑަރސަން އާއި އެކްއަރކަލްޗަރ . އިވެރިވެލެއްވީ ޑރމިދަތުރުގައި ބަ. ދަތުެރއްކުރެއްވިއެވެ
ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނަޢީމް އާއި ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިްލ 

 . އިބްރާހިމް ފައިޒަން އެެވ
ށް ޑިސެމްބަރ އަށް އަރިއަތޮޅަ 01ން  29މަސްތައް މަރުވަމުން ދާތީ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ނޮވެމްބަރ  .5

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިަސރ އަލްފާޟިލާ ޝަހާމާ . ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ
 .ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަސްޣަރު އެވެ

  
  :ޑިސެމްބަރ

ޑިސެމްބަރ ގައި އެކްއަރކަލްޗަރ  05މަސްމަރުވަމުންދާތީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް  .1
ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނަޢީމް އާއި ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާިޟާލ 

  .ފަހްމީދާ އިސްާލމް ބެންޔަންޓްރީ އަށް ދުރުވިއެވެ 
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. އަށް މާލެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ 11ން  10މަސްމަރުވަމުންދާތީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ޑިސެމްބަރ  .2
ރުގައި ބައިވެރިވެލެއްީވ އެކްއަރކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާފިޔާ ނަޢީމް އާއި މިދަތު

 . އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަހުމަދު އެވެ
އަތޮޅަށް ދަތުރެއް . އަށް ބ 14އިން  13މަސްމަރުވަމުންދާތީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ޑިސެމްބަރ  .3

ގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ އެކްއަރކަލްޗަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ާޝފިޔާ މިދަތުރު. ކުރެވުނެވެ
 .ނަޢީމް އާއި އެސިސްޓަްނޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަހުމަދު އެވެ

 26އިން  18ސްޕޯނިންގ އެގްރިގޭޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް  .4
މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ ސީނިއަރ ރިސާރްޗ . ޅަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެއަތޮ. ޑިސެމްބަރ އަށް ބ
ަޝހާާމ ޢަބްދުއް ސަްއތާރު އާއި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ އަލްފާޟިލް  ޞިލާއޮފިސަރ އަލްފާ 

 .އަހްމަދު ނަޖީބް އެވެ
އްޒަފުން ހޮވުމަށް ތުޅާދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވަ. އިތާމުތްއާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބ .5

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްީވ . ތުޅާދު އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. އަށް ބ 28ން  27ޑިސެމްބަރ 
ލް ޙަސަްނ ޝަކީލް އާއި އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޞިސީނިއަރ ބައޮލޮޖިސްޓް އަލްފާ 

 . އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް އަސްޣަރު އެވެ
  

މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ރިސާރޗް މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު  ބޮޑުމޮހޮރާ ރިސާރޗް ސްޓޭޝަން 
  ދަތުރުތައް 

  
ރިސާރޗް ސްޓޭޝަން މެއިންޓެއިންކޮށް ބަލަހައްޓާ، މުވައްޒަފުން ބަދަލު ކުރުމަށާއި، ތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މާލެ 

އަހަރު މާލެ އާއި ބޮޑުމޮހޮރާ އާއި ދެމެުދ  ވަނަ 2007ގެނެސް ގެންދިއުމަށާއި ރިސާރޗް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
  .ދަތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ 19ޖުމްލަ 

 

   ރޮޖެކްޓްތައް ޕް  ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ . 7

  ޕާރލްކަލްޗަރ ޑެޮމްނސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެކްްސޓެންޝަން ެއންޑް މާރކެިޓންގް ޕްރޮޖެްކޓް 7.1

  
އެކްސްެޓންަޝްނ ެއންޑް ާމރކެިޓންގ ، ޕާރލްކަލްޗަރ ިޑމޮންސްްޓރޭަޝްނ  :ްޕރޮޖެކްްޓގެ ންަނ. ހ

  ޕްރޮޖެކްޓް 
ނޑައެޅިަފއިާވ . ށ ްޕރޮޖެކްަޓށް ކަ

  މުްއދަތު 
ޕާރލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްްޓރޭަޝްނ އެކްސްެޓންަޝްނ ެއންޑް މާރކެިޓންގ ްޕރޮޖެކްްޓ 

ިމމަްޝޫރޢުގެ މުްއދަތަީކ . ގަެއވެ 2003ޮއކްޓޯބަރ  8ޢަމަލީޮގތުްނ ފެިށފައިަވނީ  
  .އަހަެރވެ 5

ނޑައެޅިަފއިާވ ޕް. ނ ރޮޖެކްަޓށް ކަ
ފައިސާެގ ނުަވތަ ތަކެތީެގ ާބވަތާއި، 
ޢަދަާދއި އެއްެޗތިޭދ ފަރާްތ ުނަވތަ 

  :ފަރާތްަތއް

ޕީ ެމުދވެރިކޮށް ަޖޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން ެއހީެވދެްއވާ މިމަްޝރޫޢުައްށ .ޑީ.ެއްނ.ޔޫ
ނޑައަުޅްއވާފަިއަވނީ  . ޫޔ ެއސް ޑޮލަެރވެ -/396,000އެފަރާުތްނ ކަ

ހިސަރުކާުރްނ ިމމަްޝރޫޢުައްށ ތަެކތީެގ ގޮުތަގއި މިާހރުވެްސ މެރިްނ ރިސާރްޗ ދިވެ 
އަިދ . ސެންޓަުރން ބޭުނންކުރަުމންދާ ޯލްނޗާއި ޑައިިވްނގ ސާމާނު ދެްއވާަފއިެވއެވެ

މީގެ އިތުުރްނ މިްޕރޮޖެކްްޓެގ ދަުށން ކުަރންޖެހޭ ަދތުރުަތކަށް ފައިާސެވސް 
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  . ދެްއވާާފވެެއވެ
ޭބނުްނ ކުރެުވނު  ައހަރު ތެޭރަގއި. ރ

ފައިސާާއއި، ޭބުނން ކުެރވުުނ 
  ތަކެތީެގ ާބވަތާިއ އަަދދު 

 ީޕން ިމމަޝްރޫަޢށް ަޚރަދުކޮށްަފިއވަނީ .ޑީ.އްެނ.ވަނަ އަހަުރ ޔޫ 2007
ިމޚަރަދު ކޮްށފަިއަވނީ ަމޝްރޫުޢގަިއ މަސައްކަތްުކާރ . ރުފިޔާ ެއވެ 1،395،848.42

ފްޓް އެޅުަމްށ ބޭުނން ވަލާިއ ވަުގތީ މުަވއްޒަުފންަނށް މުސާަރ ިދނުަމށާއި، ރާ
ަވނަ އަހަުރ ސަރުކާރުެގ ބަޖެުޓން މިަމޝްރޫުޢ  2007. އެހެިނހެްނ ތަެކިތ ަގތުަމށެވެ

  .އަށް ޚަަރދުކުރެިވފައިަވނީ ދަުތރުަފތުރަެށވެ

އަހަރުތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް  .ބ
ހިނގަމުންދިޔަގޮތުގެ ކުރު 

  :ބަޔާނެއް

ވަަނ ައހަުރ ިނމުާމިއ  2001ކަްތ ޕާރލްކަލްޗަރ ަޕއިލޮޓް ޕްޮރގްާރުމެގ މަަސއް
ގުިޅގެން، ިއާތ ުމްތ އާާލކުރުމުެގ މަަސއްކަްތ ރާްއޭޖަގއި އިުތރަށް 
ތަރައްޤީކުުރމަށްަޓކައި ޕާރލްކަލްަޗރ ިޑމޮންސްްޓޭރޝަްނ އެކްްސެޓންަޝްނ ެއންޑް 

ވަަނ އަހަުރ ާއ މަްޝރޫޢުއެްއ ވަީނ  2003މާރކެޓިްނގ ްޕޮރޖެކްޓުެގ ަނމުަގިއ 
  .ފެށިފަެއވެ

ނުޑ މަސައްކަްތތަކަކީ 2006ަމޝްރޫުޢެގ ދަުށން  މި ވަނަ އަހަުރ ކުެރުވނު މަިއގަ
ބޮޑުމޮހޮާރ ކައިީރގަިއ ިއތުުރ ބޮިއފަތި އެޅުާމއި، ސްޕެޓް ކަލެކްަޓރ ފަްއތަިއގެްނ 
ޅައިާތ ހޯަދިއ ބޮޑެތި ުކރުމާއި، ުމްތ އާާލ ކުރުމަށްޓަކަިއ ޮބޑެތި އިަތއަްށ 

ފަީތގައި އިތާ އެލުވާަފއި ުހންަނއިރު ިއތާ ގިަނ އަިދ ޮބއި. ޕްލާސްޓިކްކޮޅު ެލއްުވމެވެ
. ޢަދަދަަކށް ެގއްޭލތީ އިާތ އެުލވުުމގެ އާ ގޮެތއް ޯހދައި އެޮގތް ޓެްސޓު ކުރެުވނެވެ

އިާތމުްތ . މަޝްރޫުޢަގއި ަމސައްކަތް ކުުރމަްށ ހަތަުރ ަވގުީތ މުަވއްޒަފުްނ ޯހުދނެވެ
ވަނަ ައހަުރ 2007މަސައްަކތް ައތޮޅަްށ ތަޢާރަފުކުުރުމެގ .އާލާކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ބ

  .ފެށުެނވެ
  

  ޓޫނާ ޓެގިން ޕްޮރގްާރމް  7.2

  
  2007ސްމޯލް ސްކޭްލ ޓޫނާ ެޓގިްނ ޕްޮރޖެކްޓް   :ްޕރޮޖެކްްޓގެ ންަނ. ހ
ނޑައެޅިަފއިާވ . ށ ްޕރޮޖެކްަޓށް ކަ

  މުްއދަތު 
ނޑައެިޅފަިއވާ ްޕރޮޖެކްޓެއް ނޫެނވެ ނަަމވެސް ީވ . މި ްޕރޮޖެކްޓަކީ ަވކި މުްއދަތެްއ ކަ

  .ްނމެ އަަވހަކަށް ފާހަަގ ަޖހާފަިއ ަމސް ދުކުުރުމގެ ަބއި ނިްނމުމަްށ ޭރވިފަިއވެެއވެއެ
ނޑައެޅިަފއިާވ . ނ ޕްރޮޖެކްަޓށް ކަ

ފައިސާެގ ނުަވތަ ތަކެތީެގ ާބވަތާއި، 
ޢަދަާދއި އެއްެޗތިޭދ ފަރާްތ ުނަވތަ 

  :ފަރާތްަތއް

ޕްޮރޖެކްޓަްށ ިމ . ޕްރޮޖެކްަޓށް ަފިއސާ ދީަފއިަވނީ އެފް ޭއ ޯއގެ ފަރާތުްނެނވެ
  .ަކނޑައެލިަފިއވެެއވެ) ރުފިޔާ 2352630.00(ޔޫއެސް ޑޮލަރ  184520.00

  

ައހަރު ތެޭރަގއި ޭބނުްނ ކުރެުވނު . ރ
ފައިސާާއއި، ޭބުނން ކުެރވުުނ 

  ތަކެތީެގ ާބވަތާިއ އަަދދު 

މިަފއިސާ ޚަަރދު ކުެރވިަފއި  .ރުފިާޔ ަވީނ ަޚރަުދ ކުރެިވފަެއވެ  143،112.50
ށް ޭބނުްނވާ ސާމާނު ހޯުދމަާށއި، އަމަީލ ަމސައްކަތް ކުުރަމްށ މިަވނީ ަމސައްަކތަ

ރާއްެޖ ތެެރއަށް ުކރެުވނު ަދތުުރތަކާއި ައދި ާފހަަގ ަޖހާދޫކުރި މަަހށް ަމސްވެިރންަންށ 
  . ފައިސާ ިދނުމަެށވެ 

  
އަަހރުތެޭރގަިއ ޕްޮރޖެކްޓް  .ބ

  :ހިނގަުމންިދަޔގޮުތގެ ކުުރ ބަާޔެނއް
 16ައދި . ޖެކްޓް ގެ ެއއްބަްސވުުމަގއި ސޮއި ކުެރުވެނވެއޭޕްރީްލ މަުހގެ ެތރޭގަިއ ޕްރޮ 

ިމ ަދތުުރެގ ބޭނުމަީކ ފާަހެގ . އޯގަސްްޓ ގަިއ ޓެްގ ޓްރެިއިނންްގދަތުުރ ކުެރުވނެވެ 
ޖެހުުމގައި ހަރަާކތް ތެިރވާ ފަާރްތތަކުގެ ޓެކްނީކް ރިފަިއން ކުރުާމިއ އިތުރު ތަްމރީްނ 

އޮކްޓޯބަރ  21ކަްތަތއް ފެިށފަިއވަީނ ައދި ަމސް ދޫކުުރމުެގ ައމަލީ މަަސއް. ދިުނމެވެ
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ިމޮގތުްނ ށ ކޮަމންޑޫައށް ައދި ގދ ތިަނދޫައށް ެސްނޓަރުގެ ދެ ީޓްމ . ގަެއވެ
ނަަމވެްސ މަްސވެރިކަްނ . ޒިޔާރަތްޮކއް މަްސ ދޫކުުރމުެގ ަމސައްކަތް ޮކއްފަިއވެެއވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވރަށް ަމސް   ދަްއވުާމއި މޫުސން ގޯސް ުވމުެގ ސަބަބުން ކުިރން ކަ
ްޕރޮޖެްކޓް ެގ މަަސްއކަތް އޮކްޓޯބަރ ާއިއ ަހމަައށް . ދޫކުރެިވފަިއ ުނވެެއވެ

ލަސްވެފަިއަވނީެވސް ޫމސުްނ ޯގސްވުާމިއ ރާްއޭޖަގ މަްސވެރިަކްނ ާއަދާޔ ޚިލާފަްށ 
  . މިއަަހރު ދަްއވުުމގެ ސަބަުބންެނވެ

  

  ފިޝް ސްޯޕނިްނގް ެއގްިރގޭަސން  7.3

  
  ނިްނގް އައިެޑންިޓފިކޭޝަްނ ސާރވޭ ރީފް ިފޝް ްސޕޯ   :ްޕރޮޖެކްްޓގެ ންަނ. ހ
ނޑައެޅިަފއިާވ . ށ ްޕރޮޖެކްަޓށް ކަ

  މުްއދަތު 
  އަްށ  2007ޑިސެްމބަރ  31ްނ  2007މެއި  01

ނޑައެޅިަފއިާވ . ނ ޕްރޮޖެކްަޓށް ކަ
ފައިސާެގ ނުަވތަ ތަކެތީެގ ާބވަތާއި، 
ޢަދަާދއި އެއްެޗތިޭދ ފަރާްތ ުނަވތަ 

  :ފަރާތްަތއް

  ގެ ފަރާތުން . އެން. ސީ. ޔޫ. އިވަނީ އައިލިބިފަ 6،687ޑޮލަރ . އެސް. ޔޫ

ައހަރު ތެޭރަގއި ޭބނުްނ ކުރެުވނު . ރ
ފައިސާާއއި، ޭބުނން ކުެރވުުނ 

  ތަކެތީެގ ާބވަތާިއ އަަދދު 

މިފައިސާ ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރަން . ރ 55،912.50
  . ޖެހޭ ދަތުރުތަށް ކުރުމަށް ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް އަހަރުތެ .ބ
ހިނގަމުންދިޔަގޮތުގެ ކުރު 

  :ބަޔާނެއް

އަތޮޅުގެ ފާނަ އަދި . އަދި ބ. ފ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިހާރު ވަނީ ވ
  . އިންޓަރވިއު ކުރެވިފައެވެ) 56ޖުމްލަ (ފަރުމަސްވެރިންނާއި 

  ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންތައް / ރސެމިނާ / ބައިވެރިވި ޖަލްސާ . 8
  
ބޭއޮފް ބެްނގޯލް އިންޓަރ ަގވަރެމންޓަލް ޮއރަގނަިއޒޭޝަްނގެ ދެަވަނ ޓެކްނިކަްލ   :ނުންޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭހ

ިމޖަލްސާއަީކ ައހަީރ ޗަްނާދ ީދެގން ރާްއެޖ ބަިއވެިރވާ . އެޑްަވއިޒަީރ ކޮިމޓީ
މިޖަލްާސގަިއ . މިޖަާމޢަުތގެ ެދަވނަ ޓެކްނިކަލް އެޑްަވއިޒަރީކޮމިީޓގެ ޖަލްާސެއވެ

ިމޖަާމައތުްނ ކުާރެނ ކަްނތައްަތްއ  ބަިއެވރިަވ ެމމްބަުރ ކުރިޔަްށ އޮްތ ައހަރުަގިއ 
ނޑައެޭޅނެެއވެ   .ޤައުތަކުެގ ެމުދގަިއ މަްޝވަރާުކރެިވ ކަ

  
  ބޭއޮފް ެބންގޯްލ ިއންޓަރ ަގވަރމެްނޓަލް ޮއގަރނައިޭޒޝަން   :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތްށ

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި ނ
  :ތާރީޚް

   2007، 06-05ޗެނާއި، އިންިޑޔާ، ފެބްުރއަރީ 

ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ ރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

މުަޙއްަމދު ޝިހާްމ ާއދަމް، އެގްޒެކްިޓވް ިޑރެކްޓަރ، މެިރން ިރސާރޗް . ޑރ
  ސެންޓަރ

މުޙަްއމަުދ ަޝއިނީ، ޑެިޕޔުޓީ ިޑރެކްޓަރ، ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ފިަޝރީްޒ . އފ
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  ެމރިްނ ރިޯސސަސްއެގްރިކަލްޗަރ ެއންޑް 
ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ ބ

ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު މުހިްއމު 
  :ކަންތައް

ޖަލްސާަގއި ކުީރ އަހަުރުދވަހު ޕްޮރގްރާްމ ިހގާަފއިާވގޮާތއި ގޮުތްނ ޤައުމުތަުކ 
މެުދގަިއ މަްޝަވރާކުރެވި، ނުކުެރިވ ހުިރ  މަސަްއކަތް ާފހަގަޮކށް، އަިދ ކުިރޔަްށ 

ނަޑއަާޅ ފާސްކުެރވުެނވެއޮތް އަަހރުެގ   .  ްޕޮރގްރާުމ ކަ

  

  
  ސައުތު އޭޝިޔާ ރީފް ރެސިލިއެންސް ވާރކްޝޮޕް   :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުން ހ
ރޑިއޯ، ނާރާ، މިނިސްޓްރީއޮފް   :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް  ށ އައި ޔޫ ސީ އެން ގްލޯބަލް މެރިން ޕްރޮގްރާމް، ކޯ

  ފިންލޭންޑް -ފޮރިންއެފެއާޒް 
  2007ފެބްރުއަރީ  15- 18ސްރީލަންކާ؛   :އި ތާރީޚްޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާނ
ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެ ރ

ވަޑައިގެން ބޭފުޅުންނާއި 
  އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމް 

  .އަލްފާޞިލް ހުސެން ޒާހިރު، ރީފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް
އަބްދުއްލާ ނަސީރު، އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީއޮފް ފިޝަރިޒް އެގްރިކަލްޗަރ . ޑރ
  .ންޑް މެރިންރިސޯސަސްއެ

ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު  ބ
ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 

  :މުހިއްމު ކަންތައް

މިޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ފަރުތައް ހިމާޔައް ކުރުމައް ކުރާ ދިރާސާ މަސައްކަތް 
ގުފަހިވާ ތަކުގައި ތިމާވައްޓައް އަންނަ ބަދަލު ތަކުން ފަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުދެނެގަތުމަށް މަ

  .ގޮތައް ދިރާސާ މަސަތްކައް ރާވާ ހިންގުމުގެ މައްޗަށެވެ

  
ރެސިލިއެންސް އޮފް ނެޗަރަލްރިސޯސް ދިޕެންދެންޓް ކޮމިއުނިޓީސް އިންދަފޭސްއޮފް   :ޖަލްސާގެ ނަމާއި ބޭނުންހ

  ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެންޑް ލާރޖްސްކޭލް ޕާރޓަރބޭޝަންސް 
ރޑިއޯ، ނާރާ، މިނިސްޓްރީއޮފް ފޮއައި ޔޫ ސީ އެން   :ޖަލްސާބޭއްވި ފަރާތް ށ ރިން ގްލޯބަލް މެރިން ޕްރޮގްރާމް، ކޯ

  ފިންލޭންޑް - އެފެއާޒް
  2007ފެބްރުއަރީ  19- 20ސްރީލަންކާ؛   :ޖަލްސާ ބޭއްވި ޤައުމާއި ތާރީޚްނ
ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެ ރ

ވަޑައިގެން ބޭފުޅުންނާއި 
  އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމް 

  ރީފް ބަޔަލޮޖިސްޓް  އަލްފާޞިލް ހުސެން ޒާހިރު 
  މުހައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް  އެގްޒެކްޓިވް ދިރެކްޓަރ. ޑރ

ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ބ
ކަންތަކާއި ފާސްކުރެވުނު 

  :މުހިއްމު ކަންތައް

މިބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފަރުތައް ދިރާސާ ކުރެވިދާނެ ޕްރޮޖެކްޓް ތައް 
އަންނަ ބަދަލު ތަކަށް ވިސްނައިގެން ހިންގާ ރޭވުމަށް، އަދި  ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ގެ ސަބުަބން

، މަސްޖަމާވާ ތަންތަން ހޯދާ ދޫކުރުމަށްބިސް :ސަރަހައްދީފެންވަރުގައި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް
މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެފަދަ ތަންތަން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވި 

  .ޙިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ

  
ޕްޮރޖެކްޓްގެ ) ބީއޯބީއެްލއެްމއީ(ބޭ އޮފް ެބންގޯްލ ލާރޖް މެިރްނ އިކޯސިސްޓަްމ   :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭނުންހ

  . އެޕްެރއިސަްލ ާވރކްޝޮޕް
  

  ފްޑް ެއންޑް އެްގރިކަލްޗަރަލް ޮއރގަަނއިޒޭަޝން   :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތްށ

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި ނ
  :ތާރީޚް

  ޕެސިފިްކ ސަރަަޙއްީދ އޮފީސް، ޭބންކޮކް، އެފްޭއއޯެގ ޭއޝިޔާ 
  2007ޖޫްނ  19-18. ތައިޭލންޑް

ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ ރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

މުަޙއްަމުދ ިޝހާްމ ާއދަްމ، ެއގްޒެކްޓިްވ ޑިރެކްޓަރ، ެމިރން ރިސާރްޗ . ޑރ
ރޑިނޭަޓރ–ސެންޓަރ     .ޕްޮރެޖކްޓްގެ ނޭަޝންްލ ކޯ

ނަޞީރު، ެއގްޒެްކޓިވް ިޑރެކްޓަރ، ިމނިސްޓްީރ ޮއފް ފިަޝރީޒް، هللا އަުބދު. ޑރ
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ްޕރޮޖެކްޓް ސްިޓައރިން ޮކމިޓީެގ  –އެގްރިކަލްޗަރ ެއންޑް ެމރިްނ ިރސޯސަސް 
 20-19ޖަލްާސގަިއ ަބއިވެިރ ވަޑައި ުނގަެނވުީނ ކޮުޅނުބގަިއ (ރާއްޭޖގެ މެމްަބރ 

ޝަރީްޒ ޮޖއިންްޓ ކޮމިަޝްނެގ މޯލްޑިވްްސ ފި  –އަްށ ބޭްއވުުނ ސްރީލަންާކ 
  ).ޖަލްސާަގއި ަބިއެވރިވުަމށް ހަަމޖެހިަފއިާވތީ

ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ ބ
ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 

  :މުހިްއމު ަކންަތއް

ބޭއޮފް ެބްނގޯލް ލާރްޖ މެިރްނ ިއކޯސިސްޓަމް ޕްޮރގްރާްމެގ މަަސއްަކތް ގޮސްަފިއ 
މްަބރ ަމހުަގއި ޖެފް ަކއުންސިަލްށ ހިސާބުން އަލުްނ މުރާުޖއާކޮށް ސެޕްޓެ

 . ހުށަެއޅުމަްށ ޤަުއުމތަކުން ާވންޖެޭހ އެއްބަްސވުްނތަކާިއ ިނންުމން ތަްއ ނިްނމުެނވެ

  
ލެސަންސް ަލރްނޑް އެންްޑ : ބިލްޑިން ރެިޒލިެއންސް އިންްޓ ެއްމޕީޭއ ނެްޓވަރކް  :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭނުންހ

  ނިްވ ޓޫލްްސ 
  ޫޔ ސީ އެން  އައި   :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތްށ
  2007ޖުލައި  1-5: ސައުްތ އެްފރިކާ/ޕޯރްޓ އެލިޒަަބތް  :ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަޤއުމާިއ ާތރީޚްނ
ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ ރ

ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 
  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

  . އަލްފާޞިްލ ހުެސން ާޒހިރު، ީރފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް

ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ ބ
ކާިއ ފާސްުކރެުވނު ކަންތަ

  :މުހިްއމު ަކންަތއް

ފަރުތަްއ ދިރާސާުކރުމުަގއި ހިެމނުަމށް ުމހިްއމު އަާސސް ތަުކގެ މައްަޗއް 
ބައިެވރިްނގެެމުދަގއި ަމްޝވަރާ ުކެރވި ަބއިެވރިިވ ިރސަރޗަރުްނނާ ެމނޭޖަުރްނގެ 

  .ތަޖުރިާބގެ މައްަޗއް ވާހަކަ ދެެކވުެނވެ

  
   2007 –ގ ާޕރީޓ ޮއން ްޓރޮޕިކަލް ޓޫނާސް ވާރކިން   :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭނުންހ

މިީއ ިއންޑިަޔްނ އޯަޝން ޫޓާނ ކޮމިަޝންެގ ފަާރުތން ޮކންެމ ައހަަރކު ެއއްފަހަުރ 
ނުޑގެ މަސްެވރިކަމާިއ . ބޭއްވޭ ޖަލްސާެއކެވެ މިޖަްލސާެގ ބޭނުމަކީ އިްނޑިޔާ ކަ

އި ބެޭހގޮުތްނ ބެހޭގޮުތން ުކރެިވފައިާވ ިދރާސާތަާކއި ަމސްެވރިކަމަްށ ައންަނ ބަދަުލަތކާ
ޤައުމުތަުކގެ ސަިއންޓިސްޓުްނެގ ެމދުަގިއ މަްޝވަރާޮކށް ކޮިމޝަުންނ އުފަްއދަާވފަިއާވ 
ސައިންޓިފިްކ ޮކމިޓީއަްށ ދޭްނެޖހޭ ލަާފިދނުމަްށވެްސ  ޭބްއޭވ މަަސއްކަުތ 

  .  ބައްދަުލވުމުެކވެ
 3ަވތު ލިބިަފިއވަީނ ކުީރގެ ާރއްޭޖއަްށ ަދއު  -އިންިޑޔަްނ ޯއަޝން ޫޓނާ ޮކމިަޝން   :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތްށ

އަހަުރގަިއ ާރއްޭޖން މިޖަލްާސގަިއ ބައިެވރިވެަފއި ުނވާީތ ރާްއޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމެގ 
ދިރާާސ ކުރާފަާރަތކަށް ަދުއވަުތ ިދުނމަށް ސަިއންޓިފިްކ ކޮމިޓީްނ ކޮިމަޝންއަްށ 

  .ލަފާދީފަިއާވތީެއވެ

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި ނ
  :ތާރީޚް

  2007ޖުލައި  21-16، ޝީޝެލްސް

ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ ރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

  މެރިން ރިސާރްޗ ސެންޓަރ، ެއގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ، މުޙަްއމަދު ޝިާހްމ އާަދމް
  .ެއގްރިކަލްޗަރ ެއްނޑް މެިރން ރިޯސސަސް، މިިނސްޓްީރ ޮއފް ފިަޝރީޒް/ 

ެރވުުނ ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުބ
ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު މުހިްއމު 

  :ކަންތައް

ނުޑގަިއ ކުރެވޭ މަްސެވރިކަމާ ައދި ަމސްވެރިކަުމަގއި ބޭނޭ ުމހިްއމު  އިންިޑޔާކަ
ބައޮޮލޖީާއިއ ) ީރނދޫއުަރަހ ައދި ލޯބޮޑު ކަްނނެލީގެ ، ކަުޅބިލަމަސް(ބާވަްތތަކުެގ 
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. ބަިއވެިރްނ ހުަށއެޅިެއވެ ސްޓޮކް ހާލަތު ައންަގއިޭދ ކަރުާދްސތަކާއި ައއި ހޯުދންތައް 
ޖަލްސާެގ މިފަަހރު އަމާޒުކުެރިވފައިަވީނ ީރނޫދ ުއރަަހ ކަްނނެލީެގ ސްޓޮްކ 
އަްނދާޒާކުރުަމްށ ކަަމށްާވިތ ިގނަކަރުދާްސ އަާމޒު ކުެރވިަފއިަވީނ ކަންެނލީެގ 

ާރއްޭޖންވެްސ މަްސވެރިަކމުެގ ހާަލތު އަްނަގއިޭދ ކަުރދާެހްއ . މަސްެވރިކަމަެށވެ
  . ވެހުށަެއޅުނެ 

  
ރިޑޭނޝަްނ ަވރކް ޮޝޕް އޮްނ ލޯްނގްަޓރމް މެޭނޖްެމންްޓ ެއންޑް   :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭނުންހ ރީޖަނަްލ ކޯ

  ކޮންޒަރޭވަޝން އޮފް މެިރން ކޮްނޒަރޭވޝަްނ އޭިރއަރސް ިއން ަސއުތު އޭިޝޔާ 
  ICRAN/SACEP/EU  :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތްށ
  2007ޖުލައި  25-27ސްރީލަންކާ؛   :ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަޤއުމާިއ ާތރީޚްނ
ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ ރ

ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 
  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

  .އަލްފާޞިްލ ހުެސން ާޒހިރު، ީރފް ބަޔޮލޮޖިސްޓް
  އަލްފާޞިާލ މަިރަޔމް ސަީލމް، ީސިނޔާރ ރިސާރްޗ ޮއފްސަރ

ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ ބ
ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 

  :ަކންަތއް މުހިްއމު

ނޑުެގ ސަރަަހއްުދ ެގ ަގއުުމ ތަކުގެ ެމދުަގއި ތިާމވެީށގެ ޮރުގްނ   މިީއ ސަެކޕްެގ ކަ
ގާބިލްކަން އިުތުރކުރުމުެގގޮުތން ަތމްރީްނ ިދނުާމއި ހިމާަޔއް ކުެރވިަފއިވާ ސަރަަހއްުދ 
ބެލެހެއްޓުާމ ގުޭޅޮގތުން، އީ ޫޔ ެގ އެީހގަިއ ިހންާގ ްޕރޮޖެކްޓް އެްއ ަފްއޓައި ގޮުތމުެގ 

ިމގޮުތްނ މިޤަުއމު ތަުކަގއި ަގއުީމ ައދި . ވަނަ ަބްއދަުލވުެމވެ 2ގޮުތން ބެްއުވނު 
ސަރަހަްއދީ ކޮަރލްރީފް ޓާސްކް ފޯރސް އެކުަލާވލާ އޮިނގަޑެއް ޭރވުުމގެ ައސާސީ 

  .މަސައްކަާތ ގުޅޭ މަްޝވަރާ ވުެރުވނެވެ

  
ނަލް ޓެކްނިކަްލ އެންޑް ްޓރޭްޑ ކުއަލަލަްމޕޫރް، އިންަޓރޭނޝަ  2007ތިލާިޕއާ   ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭނުން  ހ

ކޮންފަރެްނސް ެއންޑް ެއގްޒިިބަޝން ތިާލޕިާއ އާލާުކރުމާ މާރކެޓް ުކރުމާބެހޭ އެްނެމ 
  ފަހުެގ މަޢުޫލމާުތ ފެތުރުން 

  އިންފޯިފޝް   ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަފރާތް  ށ
  2007އޯގަްސޓް  25-23މެލޭޝިާއ   :ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަޤއުމާިއ ާތރީޚް ނ
ަބއިެވރިެވ  ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ރ

ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 
  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް 

  އަލްފާޟިްލ ހަަސން ޝަކީލް، ީސނިއަރ ބައޮޮލޖިްސޓް

ޖަލްސާަގއި މަްޝވަާރ ކުރެުވނު  ބ
ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 

  :މުހިްއމު ަކންަތއް

 މި ަބްއދަލުުވމުަގއި ތެާލޕިާއ ިއްނޑަސްޓްރީެގ މިާހރުެގ ހާަލތާިއ ުމސްތަޤްބަލާއި،
ތެލާިޕއާިއްނ އުަފއްާދ ތަކެއްޗާިއ އެތަކެީތެގ ާމރކެޓްތަކާިއ ެއަތކެތި މާރެކްޓ 
ކުރުމާއި، ތެލާިޕއާ އާލާކުރުމާެބހޭ ެއންެމ ަފހުެގ މަޢުޫލމާުތ ތަޤްރީާރިއ، 

ައިދ . ޕްރެެސންޓޭަޝނާިއ، ޕެނަްލ ޑިްސކަޝަްނގެ ސިަފއިާގ ފޯރުކޮްށެދުވނެވެ
ާމ ުގޭޅ ތަކެީތެގ އެކްިޒބިޝަެނއްވެްސ ތެލާިޕއާ އާލާކުުރމާިއ އެުކއަކަލްޗަރ ކުރު 

  . ބޭއްުވނެވެ

  
  
  މެރިްނ ލިޓަރ ާވރކް ޮޝޕް ، ރީޖަަނލް ޯވރކްޝޮޕް SACEP  :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭނުންހ
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   SACEP   :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތްށ

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި ނ
  :ތާރީޚް

  ކޮލޮމްބޯ، ސްރީަލންކާ
  2007އޮަގސްްޓ  21-20

ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ  ޖަލްސާަގއިރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

ެމރިްނ ރިާސރޗް  –ެއގްޒެކެިޓވް ޑިރެކްޓަރ  –ުމޙަްއމަުދ ިޝހާްމ އާަދމް . ޑރ
  ސެންޓަރ

  ޑިރެކްޓަރ ސާރކް ކޯސްަޓލް ެމނޭޖްަމންްޓ ސެންޓަރ –ުމޙަްއމަުދ އަލީ . އފ
  ންޓަރެއންަވޔަަރންަމންޓް ސެ  –ައޙްަމދު ުމރުތަޒާ . އފ
މިިނސްޓްީރ  –ެއންަވޔަަރންަމންޓަްލ އެެނލިސްޓް  –އިްބރާިހމް މުޙަްއމަުދ . އފ

  އޮފް އެްނަވޔަރްްނމަންޓް، އެަނރީޖ އެންޑް ވޯަޓރ
ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ ބ

ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 
  :މުހިްއމު ަކންަތއް

ލްަޓން ތަްއޔާުރ މި މަސައްަކތު ބައްދަުލވުުމެގ ަމއިަގނުޑ މަޤްަޞދަކީ ޮކންސަ
ކުރައްވާަފިއ ިމސަރަހަްއުދގެ ަޤއުމުަތެގ މެިރްނ ލިޓަރ ާއިއ ބެޭހ ކަރުާދެހއް 

ައދި ަޤއުުމތަކުން ހުަށއެުޅނު ކަުރދާްސަތކާއި ކުެރވުުނ . މަްޝވަރާކުުރމެވެ
  . މަްޝވަާރގެ އަލީަގއި މިަކރުދާްސ ުމރާޖުއާކުެރުވނެވެ

  
  
ރ
 ހ

  ޕެސިފިްކ ސީްސޓަރ ެއޖެްނޓް ެސޓްފިކޭޝަްނ ޯވރކްޝޮޕް  ދެަވނަ އޭިޝއަން   :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭންުނ
  

  ސީސްޓަރ ިފޝަރީްޒ ިއންފޮޭމޝަްނ ސަރވިސަސް GeoEye   :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތް ށ

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި  ނ
  ތާރީޚް 

  ރީޖަނަްލ ިއންޓަރނޭަޝނަލް އޭިޝޔާ ޕެސިފިކް ހޮެޓލް، ޝަްނގާހއީ، ޗައިނާ 
  2007ސެޕްޓެމްަބރ  4-3

ލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ ޖަ ރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

މުޙަްއމަުދ ިޝހާްމ އާަދމް، އެގްޒެކެިޓްވ ޑިރެކްޓަރ، މެރިްނ . ޑރ .1
  ރިސާރޗް ެސންަޓރ

ުދ ަޝއިނީ، ެޑިޕއުޓީ ޑިރެކްަޓރ، ިމނިސްޓްީރ އޮްފ މުޙަްއމަ. އފ .2
  ، ފިޝަރީްޒ ، ެއްގރިކަލްޗަރ ެއންްޑ މެިރން ރިސޯަސސް

  ޓްެރއިނީ  މަރިަޔމް ީދނާ ޯސލިޙް، ޕްޮރޖެކްޓް އޮފިސަރ .3
ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ  ބ

ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 
  :މުހިްއމު ަކންަތއް

މިމަަސއްކަތު ަބްއދަލުުވމުަގއި ީސސްޓާރ ިއންފޮރމޭަޝން ސަރިވސަސް ސޮފްްޓ 
ްށގެްނ ަމއުލޫާމުތ ވެއަަރ އަްށ ައިއސްފައިާވ ަބދަލުަތކާއި ސީސްާޓރ ޕެކޭްޖ ބޭުނންކޮ

ައދި ަބއިވެިރން މިކަުމެގ ހަާދނީ ިލޔުްނ . ސާފުކުރުުމގެ ުހނަރު ދަސްކޮްށެދވުެނވެ
  . ދިުނން އޮެތވެ

  
  
 5ެގ )ވިޯއމްސާ(ްނ އިންިޑޔަްނ އޯަޝން ެމރިްނ ސަިއންްސ އެސޯސިޭއޝަްނ ޓަވެސް  :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭންުނ ހ

  . ވަަނ ސަިއންޓިފިްކ ސިްމޕޯޒިައމް
ވެސްޓާރްނ ިއންޑިަޔްނ ޯއަޝްނ މެިރްނ ސައިންްސ ެއސޯސިއޭަޝންެގ   :ްއވި ަފާރތްޖަލްސާބޭ ށ

ސެކްރެޓޭރިއޭްޓ އަދި މިކަުމގައި އިްސނަަގއިެގން ްސޕޮްނސަރ ކޮށްަފއިާވ 
ީސާޑ ، )އޮރީ(ފަރާތްަތއްކަުމގަިއވާ ޑާރަބންގެ އޯސަަނގްރަފިކް އިންސްޓިިޓޔުޓް 

ރިޑޯއ ، ޖެންސީސްވިޑިްޝ ިއންޓަރނޭަޝނަްލ ޑެވެޮލޕްަމންްޓ އެ ( ޔުެނޕް، ކޯ



 2007 - ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓްމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު 

 36

ކޯސްޓަލް ޯއަޝން ިރސާރޗް ެއންޑް ެޑވެލޮްޕމަްނޓް ިއންަދ ިއްނދަ އިންިޑޔަްނ (
ޑަބްލިޔޫ ޑަބްލިޫޔ އެފް، ސައުތު އެފްރިަކން އެޯސސިޭއަޝން ފޯރ މެިރްނ ، )އޯަޝން

ބައޮލޮޖިކަލް ިރާސރޗް، އެފްރިކާ ޯޖގްރަފިކް، ިއންޓަރނޭަޝނަލް ަފއުްނޑޭޝަން ޯފރ 
  .ައިދ ފައުންޭޑޝަްނ ޯފރ ސްޓްރެީޓޖިކް އެްނވަަޔރަެމންޓަްލ ރިސާރޗްސައިންްސ 

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި  ނ
  :ތާރީޚް

  2007އޮކްޓޯބަރ  26-22ޑާރބަން، ަސއުުތ އެފްރިކާ، 

ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ  ރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

ެއގްޒެކްިޓްވ ޑިރެކްޓަރ، މެިރން ރިސާރްޗ ، މުޙަްއމަުދ ޝިހާްމ އާަދމް.ޑރ
  ސެންޓަރ

ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ  ބ
ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 

  :މުހިްއމު ަކންަތއް

. މާލަމުަގއި އެްއވަުގތެްއގައި ސައިންޓިފިކް ަކރުދާސް ތައް ހުށަެއޅުެނވެ 5
ގްިތޞާީދ ކަރުދާސްަތްއ ައމާޒުކުރެިވފަިއވަީނ ައއްސޭިރ ަފށުެގ ާމހައުާލިއ އި 

  . ވަސީލަްތތަކާިއ ެބހޭ ަސއިންޓިފިްކ ހޯުދންތަކުެގ ަމްއޗަށެވެ

  
  ފުރަތަަމ ކްލިއޮޯޓްޕ ސަިއންޓިފިކް ސިންޕޯިޒއަމް   :ޖަލްސާެގ ަނމާިއ ބޭންުނ ހ
  GLOBEC / CLIOTOPައދި  CICIMAR  :ޖަލްސާބޭްއވި ަފާރތް ށ

ޖަލްސާ ޭބއްިވ ަތނާިއ ޤައުާމއި  ނ
  :ތާރީޚް

  2007ޑިސެމްަބރ  3-7، ޕާޒް، މެކްސިކޯ  ހޮޓެލް ެމރީާނ ، ލަ

ޖަލްސާަގއި ރާްއޭޖން ަބއިެވރިެވ  ރ
ވަޑަިއގެްނ ބޭފުުޅންާނއި 

  އެބޭފުޅުްނެގ މަާޤމް

މުޙަްއމަުދ ޝިހާްމ އާަދމް، ެއގްޒެކްިޓްވ ޑިރެކްޓަރ، މެިރން ރިސާރްޗ .ޑރ
  ސެންޓަރ

ޖަލްސާަގއި މަްޝވަރާކުެރވުުނ  ބ
ކަންތަކާިއ ފާސްުކރެުވނު 

  :ންަތއްމުހިްއމު ކަ 

އަށް ވުެރ ިގަނ ސައިންޓިްސޓުްނ ބަިއވެިރިވ މި ަސއިންިޓފިކް  100
އޯަޝން ޮޓޕް ްޕރިޑޭޓާރްސ އާއި ެބހޭޮގތުްނ ކުރެވެުމން ާދ  ސިންޕޯިޒއަްމަގިއ 

އަިދ މިާދއިާރއި ައއި ހޯުދން ތަކާިއ . ދިރާާސތަކާއި ބެޭހ ހުށަެއޅުން ތައް އެޅުްއވިެއވެ
ާވ ާދއިރާތަާކިއ ބެހޭގޮުތްނ ބަިއެވރިްނ ކަުރދާްސ އިތުަރްށ މަަސއްކަތް ކުަރްނ ޭބނުން 

  . ހުށަެއޅުްއވިެއވެ

  

 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ދިޔަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު . 9

  ރާއްޖެ އިން ލިުބނު ކޯހަށް ފޮނުުވނު މީުހންގެ މަޢުލޫމާތު 9.1
 

  ހ
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިްޕ ުނވަަތ 

  :ޓްރޭިނންގ ކޯުހެގ ަނން
ނޭަޝނަލް ްޓރޭިނންގ ޮއން ރިސްްކ އެސެްސމަންްޓ އޮފް ނެޗުރަލް 

  ޑިޒާސްޓާރސް ިއން މޯލްޑިވްސް 

  :ފޮނުްއވި މީާހގެ ނަާމއި ވަޒީފާ  ށ

އެކުައރ ކަލްޗަރ ރިަސރޗް އޮފިަސރ / އަލްފާޟިާލ ޝާިފޔާ ނަީއމް .1
   2-ގްރޭޑް 

ެއސިްސޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ / އަލްފާޟިާލއަޖުާލ ރަޝީދު .2
  2-ގްރޭޑް 

  ިރސަރޗް އޮިފސަރ ޓެރޭނީ /ފާޟިާލ ާއިމނަތު ލުބްާނ އަލް .3
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  :އޮތް ތަާނއި މުްއަދތު ނ
ޮނެވމްަބރ  22ިއން  2007ޮނެވމްބަރ  18، ހުޅުލެ އައިެލންޑް ހޮޓެލް

  އަށް  2007

  

  ރާއްޖޭްނ ބޭރުން ލިބުނު ކޯހަށް ޮފނުުވނު މީުހްނގެ މައުލޫމާތު  9.2
  

  .ހ
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިްޕ ުނވަަތ 

  :ެގ ަނންޓްރޭިނންގ ކޯހު 

ރީޖިނަްލ ސްޓަީޑ ޓުއަރ އެކްސްޗޭްނޖް ޕްޮރގްރާްމ ޮއން ގްޫރޕަރ ެއްނޑް ސީވީްޑ 
ފާމިްނގ ޓެްކނިްކސް އޭްޒ ޯޕސްޓް ސުނާީމ ރިލީްފ ެއންޑް ރިޮކންސްްޓރަކްޝަްނ 

  ފޮރ ސަސްެޓއިަނބަލް ކޯސްޓަލް ިޑވެލޮްޕމަންޓް 

  .ށ
ކޯހުގަިއ ޮފނުްއވި މީހާެގ ނަާމއި 

  :ވަޒީފާ

  އެކުައރކަލްޗަރ ރިާސރޗް އޮފިސަރ/ ޔާ ނަީއމްއަލްފާޟިާލ ޝާފި  .1
  ސްޭތޝަްނ ެމނޭޖަރ/ އަލްފާޟިްލ އަީލ މުސްތަފާ .2
   1-ސީިނއަރ ީފލްޑް ޮއިފސަރ ގްރޭޑް / އަލްފާޟިްލ ާއދަްމ ރަީޝދު .3
 1-ީސނިއަރ ފީލްްޑ ޮއފިސަރ ގްރޭޑް / އަލްފާޟިްލ މޫާސ އިްސމާއީލް .4

  :ކޯސްއޮތް ތަާނއި މުްއދަތު .ނ
  އިންޮޑޭނޝިއާ / ބާލީ 
  އަށް  2007ޫޖން  29ިއން  2007ޖޫން  25

. ރ
އާިއ : ކޯހުގަިއ މާެލއިްނ ފުރި ާތރީޚް

  :އެބުރި މާލެައއި ާތރީޚް
  އިން  2007ޫޖން  23  
  އަށް   2007ޫޖން  29  

  .ބ
ޤަވާިޢދުްނ ސަުރކާރަށް ިޚދުަމތް  

  : ކުރަންެޖހޭ މުްއަދތު
  ނެތް   

  

  ތައްތައް ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަން  2008. 10

  އެކުއަރކަލްޗަރ ިރސާރޗް ޕްޮރްގރާމް 10.1
ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނީ ކުރިން ފެށިފައިވާ 2008އެކުއަކަލްޗަރ ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ގައި މައިގަ

ނޑު ކަންތައްތަކަކީ . ތަޙްލީލުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތެވެ މިގޮތުން ކުރެވޭނެ މައިގަ
ފާނައާލާކުރުމުގެ ދިރާސާއާއި، ޕާރލްކަލްޗަރ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެންޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 

  . ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ދިރޭކާނާއާއި މޫދުވިނައިގެ މުދުވައް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ
  

. ހޯދުމާއި، ކަމާގުޅޭ ތަޙުލީލުތައް ކުރުމެވެ  މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ ފާނަ އާލާކުރާނެ ގޮތްތައް :ފާނަ އާލާކުރުން 
ނޑު ޙަރަކާތްތަކަކީ ފާނަިއގެ މުޑުވައް ހޯދައިގެން ކޮށީގައި ގެންގުޅުމާއި، ފާނައަށް ބޭނުންވާ ކާނާ  މަޝްރޫޢުގެ މައިގަ

. ވެހޯދުމާއި ފާނައިގެ ބިހާއި ފަނި ދޮންވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ބިސް ދަރިމައިކޮށް ވިއްސޭ ކުދިމަސް ބޮޑެތި ކުރުމެ
 . ޕީން ފައިސާ ލިބިއްޖެނަމަ ފާނާ އާލާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ޓޭންކް ހެދޭނެއެވެ.އައި.އެސް.ޕީ

  
މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އާލާކުރެވޭ މަހަށް ބޭނުންވާ  :ދިރޭ ކާނާ އާލާކުރުން 

ނޑު ޙަަރކާތްތަކަކީ ލެބޯރޓްރީގަިއ މަޝްރޫޢުގެ މައިގަ. ދިރޭކާނާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާލާކުރުމެވެ
ފައިޓޯޕްލޭންކްޓަނާއި، ޒޫޕްލޭންކްޓަނުގެ ސްޓޮކް އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ލެބޯރޓްރީން ބޭރުގައި ފައިޓޯޕްލޭންކްޓަނާިއ 

  .ޒޫޕްލޭންކްަޓނުގެ ސްޓޮކް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އާލާކުރުމެވެ
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ސަަދކީ މޫދުވިނައިގެ މުޑުވައް ދެމެހެއްޓުމާއި، ވިޔަފާިރ މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤް: މޫދުވިނައިގެ މުޑުވައް އާލާކުރުން 

ނުޑ ޙަރަކާތްތަކަކީ . އުޞޫލުން މޫދުވިނަ އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ މަޝްރޫޢުގެ މައިގަ
މާއި، ވިަނ ދަލުގެ ކޮތަޅުގައި ވިނަ އާލާކުރުމާއި، ކޮތަޅަށް ވިނަ ގިނަވުމުން އާ ކޮތަޅަކަށް ވިނަ ބަދަލުކުރު

  .އާލާކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވިނައިގެ މުޑުވަކާއި މާއުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
 

މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤުޞަދަކީ : ޕާލްކަލްޗަރ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން އެކްސްޓެނޝަން އެންޑް މާރކެޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 
ނޑު ޙަރަކާތްތަކަކީ މުތް އާލާކުރުމުގެ މަ. ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އިތާމުތް އާލާކުރުމަށް ފަށައިގަތުމެވެ ޝްރޫޢުގެ މައިގަ

ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި، މުތާއި މުތްތޮށިން ގަހަނާ ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ގަހަނާ މާރކެޓް ކުރާނެ 
  .ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވ2003ެމިއީ . ގޮތްތައް ހޯދުމެވެ 

  

  ޕްޮރގްރާމް  ޕެލާޖިކް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް 10.2
ޕެލާޖިކް ފިޝަީރޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރަމުން ގެންދާ 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ދިރާސާ މަސައްކަތެވެ . މަސައްކަތެކެވެ . މިޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަޑު އަމާޒަކީ ކަ
އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރުމަށް ރޭވިފާ ހުރި ަމސައްކަތަކީ މިހާރުވެސް ކުރެވެމުން ވަނައަހަރުގައި އެންމެ  2008

ނޑުމަހާއި ކަންނެލީގައި ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރުމުގެ . ގެންދާ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔްަށ ގެންދިޔުމެވެ  މިގޮތުން ކަ
  . ޕްރޮގްރާމާއި މަހުގެ މިންއެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމެވެ

  
ނޑުމަހާއި ކަންނެލީގައި ފާހަގަޖަ ވަނައަހަރު އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން  2007 :ހާދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކަ

ނޑުމަހާއި ކަންނެލީގައި ފާހަގަޖަހާ ދޫުކރުމުވެ ޕްރޮގްރާމުެގ  އާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެށިފައިވާ ކަ
ގްރާމުގެ އަދި މިހާތަނަށް މަސްދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕްރޮ 25،000ޖުމްލަ . ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

ވަނައަހަރު މިޕްރޮގްރާމުަގއި ރޭވިފައި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަްށ  2008ވީމާ . މަހެވެ 700 ދޫކުރެވިފައިވަނީ 
ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރާމަސް ބޭނުމުން އެމަހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ރިޕޯރޓްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް . މަސައްކަތް ކުރެވޭނެވެ
ރޭޑީޔޯ އިަދ /މިކަމުގައި ޓީވީ. ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ ކުރަން ޖެހޭ އާއްމު

  .  ނޫސްފަދަ ތަންތަނުގައި ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ
  

މިހާރުވެސް ޤަވާއިދުން ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ   :ޓޫނާ ލެންތް ފްރިކުއެންސީ ސާމްޕްލިންގް 
މިއީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން . ގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ 2008ނޑުމަހުގައި މިންއެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކަ

. ކުރާ މުހިއްމު ރަށްތަކުގައި ބޭނޭ މަހުގެ މިންއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ްޕރޮގްރާމެކެވެ
ބޭނޭމަހުގެ ބާވަތްތަކުގައި މިންއަޅަމުން ގެނާްދ މިޕްރޮގްރާމުގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ތަމްސީލުކޮށްދެނިގޮތަކަށް

ސްޓޮކް އަންދާޒާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަކީ އަަހރުން އަހަރަށް މަސްވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުދެނެގަތުމާއި އަދި 
މަސައްކަތް އެންމެ ވަނައަހަރުގައިވެސެ މި  2008ވަނައަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް  2007. މުހިއްމު މައުލޫާމތު ނެގުމެވެ

  . ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް ވަނީ ކަންތައްތައް ރޭވިފައެވެ
  



 2007 - ގެ އަހަރު ރިޕޯރޓްމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު 
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. ގައިވެސް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ 2007މިއީ : ލޭނުމަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު ދިރާސާކުރުން 
 2004، 2003. ނުކުރެވިއެވެ ތަފާސްހިސާބުވަނީ ސާފު ރާއްޖޭގައި އަދި މިހާތަނަށް ކަންނެލީގެ ލޭނުމަސްވެރިކަމުގެ

ވީމާ . ވަނައަހަރުގެ މައުލޫމާތު މިހާރުވަނީ ކޮމްޕިޔުޓަރައިޒް ކުރެވި އެނަލައިޒް ކުރަން ފެށިފަެއވެ 2005އަދި 
  . ގައި ނިންމާލުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ 2008މިމަސައްކަތް 

  
ނޑުތެރޭގަ ވަނައަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ  2007: އެންވެރިކަމުގެ ދިރާސާ   ޔާއި އެތެރެވަރީގައި ބޭރުކަ

މުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ދިމާވެފައިާވ ސަބަބުތަކާއި ހުރެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ދިއްލައިގެ އެންވެރިކަން ތަޖުރިބާކުރު
ވަނައަހަރު ޖަޕާނަށް ކުރެވުނު ސްޓަޑީ  2006މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ . ނުކުރެވިއެވެ

ނޑުގެ އަޑީގައި ދިއްލައިގެ ރާއްޖޭގައިވެސް އެންވެރިކަން އެންވެރިކަްނ ޓް ވަރއެއްގައި ކުރެވުނު ތަޖްރިބާތަކަށްބަލާ ކަ
ވަނައަހަރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ބަންނަމުންދާ ރިސާރޗް ވެސްަލެގ  2008.   ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށެވެ

ވާތީ މިޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މެއިމަހުގައި ނިމޭނެކަމަށް ބެލެވިފައި 
  . ފަހުބައިގެ ތެރޭގައެވެ

  ކޯސްޓަލް ފިޝަރީޒް ރިސާރޗް ޕްޮރގްރާމް  10.3
ގައި ވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް  2007-2006ކޯސްޓަލް ފިަޝރީޒް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

އަހަރު ނިމުނުއިރު . ސްވެރިކަމުެގ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭގެ މަސައްކަތެވެއެއީ ފަރުމަ. ކުރެވިފައެވެ
. މިމަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިފައެވެ 

  . ވެރިޕޯރޓް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތެވަނައަހަރު ިމކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކަމަކީ  2008
  

ވަނައަހަރު ވަނީ އައިޔޫސީއެން އެހީގައި ފާނަ އަދި އެހެނިހެން ފަރުމަސް  2007: ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ 
ބިސްދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ ސަރަހައްދު ތަކާއި އަދި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން 

 2008ލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އެކަމާއި ބެހޭ ރިޕޯރޓް މިސާރވޭ މައު. ކުރެވުނު ސާރވޭއެއް ކުރެވިފައެވެ
އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފާނަމަސްވެރިކަން އޮތްގޮތުގެ ހާލަތު އަންގައިޭދ . ވަނައަހަރުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ

  ރިޕޯރެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ 
  

ރިޕޯރޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އި ވަނައަހަރުގައި މިމަސްވެރިކަން މޮނިޓަރ ކުރުމާ 2008 :ދިރޭކުދިމަހުގެ ދިރާސާ 
މިގޮތުން މިއަހަރުގައިވެސް މިމަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ މުހިއްުމ . ކުރުން ވަނީ ރޭވިފައެވެ

ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތުދީ އަދި ދިރޭކުދިމަހުގެ ކެޓަލޮގެއް ހެދުމުެގ 
  . ކަތް ކުރުމަށްވަނީ ޕްލޭންކުރެވިފައެވެމަސައް

  
ވަނައަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ފަރުމަހުގެ ސާރވޭ ޕްރޮގްރާމުގައި  2007 :ފަރުމަހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފާހަގަ ތަކުގެ ތެރެއިން މަދުނަމަވެ . އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ފަރުމަހުގެ ފާހަގަ ޖަހާދޫކުރެވިފައެވެ
ވަނައަހަރު ވަކި ހާއަްޞ  2008. އަދަދެއްގެ ފާހަގަޖެހިމަސްވަނީ މަސްވެރިން ބާނާ އަދި ރިޕޯރޓްކޮށްފައެވެ

މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ . ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ
ފަރުމަހުގައި ފާހަަގ . ރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ދެބާވަތެއްގައި ފާހަގަޖަހާދޫކު 

  .  ޖަހާދޫކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަރުމަސް ހޯމް ރޭންޖްއާއި ފަރުމަހުގެ ބޮޑުވާމިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ
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  ކޮރަލް ރީފް ރިސާރޗް ޕޮޮރގްރާމް  10.4
  

ރެވިފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ވަނައަހަރު ކު 2007ކޮރަލް ރީފް ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތް 
ވަނައަހަރު ކޮރަލް ރީފް ރިސާރޗް ޔުނިޓްގެ ފީލްްޑ  2006. ނޫންކަން ވަނީ މިރިޕޯރޓްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެންމެ ތަޖްރިބާލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ސަބަބަކާއި ހުރެ ސެންޓަރުން ވަކިވެ 
  : ވަނައަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކަކީ  2008. ވެވަޑައިގެންފާވާތީ

  
ގެ އެލްނީނޯގެ ސަބަނުން ފަރުތަކުގެ މަތީ ފަށަލާގައިވާ ދިރޭގަުލެގ  1998މިއީ  :ފަރުތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 

ފިޔަވައި ކޮންމެ  ވަނައަހަރު 2007އާއި  2006. ބޮޑުބައެއް މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ފެށިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ
 2008. އަހަރެއްގައިވެސް މޮނިޓަރ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިޓްތައްހުރީ ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރ ކުރެވިފައެވެ

  . ވަަނއަހަރު މިމަސައްކަތް އަލުން ފަށާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ
  

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ . ންދާ ކަމެކެވެމިމަސައްކަތަކީ މިހާރުވެސް ކުރެވެމު : ކޮރަލް ކެޓަލޮގްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން 
ރޑްން ވޮލަސް . ކޮރަލް ރީފް ސައިންޓިސްޓެއްކަމުގައިވާ ޑރ ވަނައަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ނެވި  2006ކާ

ފުރުޞަތުގައި ސެންޓަރުގެ ޓީމެއް އޭނާއާއި އެކު ފީލްޑް މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި 
ވަނައަހަރު  2008.  ގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ، ފޮޓޯއާއި ސާމްޕަލްވެްސ ނެގިފައެވެއެކުލެވޭ އެކްރޮޕޯރާ އާއިލާ

މުރާޖުޢާކޮށް " ކޮރަލްސް އޮފް މޯލްިޑވްސް"ކުރެވޭނެ ކަމަކީ މިލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 
  . ފުރިހަމަކުރުމެވެ

  
ދިމާވެފައިވާ މަސްމަރުވުމުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން  ވަނައަހަރުގައި 2007: ރުގެ މާހައުލު މޮނިޓަރ ކުރުން ފަ 

ވަނައަހަރު ފަރުގެ މާހައުލު މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2008ކުރެވުނު ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ 
ްސ ފުޅާކޮށް އަދި މިކަމަށް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެ

. މިދާއިރާއިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަނީ ރޭވެމުންނެވެ ރުގައިހަވަނައަ 2008ކުރަންވެފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ 
ހުށައެޅުނު ބަޖެޓްގައި މިފަދަކަމަކަށް ވިސްނާފާއި ނެތުމާއިއެކު މިމަސައްކަތް  2008މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް . ނެއް އެކުލަވާލެވޭނެއެވެއަލުން ޕްލޭކުރިޔަތް ގެންދިޔުމައްޓަކައި އަހަރު ފެށޭއިރު 
ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ރޭވެމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މިފަދަ  ގެންއިނާރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އިސްނަގައި

  .  ކުރުން ހިމެނެއެވެފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމާއި، އަދި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން މަސައްކަތަށް 
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ނޑު، ވަނައަހަރަކީ 2007 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަ
ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި  އިރުއަހަރު ފެށުނު. އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ އަހަރެކޭ ނުދެންނެވޭނެއެވެ

ނޑައެޅިފައި އޮތްކަމުގައި ނެކަތް ކުރާއެމަސައް މުހިއްމުކަންތައް  އެއިގެ ތެރެއިން ބައެއް ވީނަމަވެސް ތާވަލުތަކެއް ކަ
އެކަށީގެންގެވާ މުވައްޒަފުން  ސަބަބަީކ ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ޝައުގު ހުރި އަސްލު މިކަމުގެ. ަވނީ ނުކުރެވިއެވެ

 ވެސް، ނުކުރެވި ހުިރމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިނަމަ ، ވާކުރުމަށް ރޭވިފައި . މަދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ
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ނޑުފާހަަގ ކޮއްލާނީ ނެޝަނަލް ކޮރަލްރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތާއި އިތާމުތް އާލާކުރުމުގެ  އަޅުގަ
މަސްވެރިކަމުގެ  އެހެންނަމަވެސް،. ޕްރޮގްރާމުގެ ރާއްޖެތެރޭގައި ކުރަންރޭވިފައިވާ ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކެވެ

ތަކުގައި އަހަރުތެރޭގައި ކުރަން ރޭވިފައި ހުރިމަސައްކަތް ވަނީ ވަރަށް އެދެވޭގޮތުގައި ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމު
  . ކުރިޔަށްގޮސްފައެވެ

  
ރިސާރޗް ޕްރޮގްރާމު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ން ކުރިޔަށްގެންދާ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު
ވަނައަހަރުގައި މުހިންމު  2008ތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަމްރީނާއި އެކު މަސައްކަޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި، 

ވަނައަހަރު ނިމެމުން ދިޔައިރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ  2007މިގޮތުން . ދާނެއެވެދެކަމެއް ކުރެވިގެން
. މަން ރިސޯސަސް ނީޑްސް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަނީ ބޭރުގެފަާރތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެއުހި

ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕޯރޓުގެ މަޤްޞަދަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މެންޑޭޓްމިރި
ސްކިލްސް އަށް ބަާލ  ހުރިލަތް ދެނެގަތުމާއި، މިހާރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެޞީއިންސާނީ ވަ

އަދި އެތަމްރީނުތައް ލިބެން ހުރި ތަންތަނާއި  އިތުރަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަށް ދެނެގަތުމާއި 
ވަނައަހަރު،  2008 މިރިޕޯރޓްގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކަށް ވާނީ. ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުތައް ދެނެގަތުމެވެ

އެންމެ ލިބޭފައިސާ  ގަށްސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ޓްރޭނިން ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ބަޖެަޓށް
ނޑައެޅުމެވެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ޕްލޭނެއް ހެޔޮ ޔާގެ ސަރަހައްދުގައި ޝި ފަހިކުރުމުގެތޮގުން އޭަމގުމިކަމަށް . ކަ

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ލިބެންހުރި ތަންތަން ދަނީ 
  . ބެލެމުންނެވެ

  
މަސްމަރުވުމުގެ މައްސަލާގައި މެރިން ގިނައިން  އާދަޔާ ޚިލާަފށްއިރު ދިމާވެފައިވާ ވަނައަހަރު ނިމެމުން ދިޔަ 2007

ނޑު ފާހަގަމިކުރަނީ  ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ހީވާގިކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އަޅުގަ
ޤާބިލްކަން މެރިން ރިސާރޗް  ތަށް ކުރުމުގެކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ކަމަކަށް  މިފަދަ  .ވަރަށް އުފަލާއެކުގައެވެ

ގެ މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުގެފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާމިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ  ނެތުމުން ގައިސެްނޓަރު
 ނަގާނެ  ސާމްޕަލް ވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުން މިފަދަމިކަމުގައި ދިމާވި ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ . ދަށުންނެވެ

އަދި މިކަން ދިރާސާކުރުމަށް ނެގޭ ސަމްޕަލްތައް . ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި ނެތްކަމެވެ މެރިން އިކްވިޕްމަންޓް
އިކްވިޕްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އެންމެ އެކަށޭނަ އާއި  ކްސްޕާޓީސްއެސްޓަޑީކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަނަައުރ  2007  .މެވެނެތްކަނެޝެނަލް ލެބޯރޓްރީ  އަދި އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައިވެސް 
ނިމިގެން ދިޔައިރު އެމެރިކާގެ ވާރޖިނިޔާ އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް މެރިން ސައިންސަސްގެ ޕްރޮފެސަރ ވުލްފްގޭންގް 
ވޮގްލެބެއިން ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިސްޓޮޕެތޮލޮޖީ އަދި މައިކްރޯބައޮލޮޖީ ސްޓަޑީހެދުމަށް އެކި އެކި ސަރަހައްދުން 

  . މިއިންސްޓިޓިޔުޓަށް ފޮނުވުމެ ތައްޔާރިތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ އްސާމްޕަލްތަ، ވާނަގާފައި
  

މިފަދަަކމެއް ދިމާވަންޖެހުނު ލަގައި މައްސަދިވެހިރާއްޖޭއަށް ދުވަހަކުވެސް ދިމާނުވާމިންވަރަށް މަސްމަރުވަމުން ދިޔަ
މާހައުލުެގ ބޭސްލައިން ސަބަބު ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުން ލިބުނު އިބްރަތްތަކުގެ އަލީގައި ފަރުތަކުގެ 

) ކަންތައްތައް ޕްރައިމަރީ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ، ފިނިހޫނުމިން، ކެމިކަލް ކޮމްޕޮޒިޝަން، އަދި އެހެނިހެން(އިންފޮރމޭޝަން 
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި ނެގެނޭގޮތުގެ އިންތިޒާމު  ޤަވާއިދުންބެލުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ މައުލޫމާތު 
ަވނައަހަރު ކުރަން ރޭވޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  2008 ،ވީމާ. ދެކެމެވެ މުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަ

ޕްމަންޓް ހޯދުމާއި އަދި މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އިކްވިފުން މިދާއިރާއިން މުވައްޒަ
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ރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް މިކަމުގައި މިނިސްޓް.  ތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެވޭނެއެވެދިރާސާ ހަރަކާތް 
އިނާރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އިން އިސްނަގައިގެން ވާރލްޑް ބޭންކްއެހީގައި ހިންގުމަށް ރޭވެމުން އަންނަ 

ހިމެނުމާއި، އަދި ފްރާންސްގެ އިންޓަރނޭޝެންަލ  އިސްވެބުނެވުނު ހަރަކާތްތައް ' އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގައި'
މޮނިޓަރިން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ 'ސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވާ ރިސާރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އި

އަދި ހަމަ މީގެ . ޕްރޮޖެކްޓްގައި މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ 'އިންދަ އިންޑިޔަން އޯޝަން
މެންގަރޫވްސް ' ނައިތުރުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ވާރލްޑް ކޮންޒަރވޭޝަން ޔޫނިޔަންއިން ހިންގުމަށް ރޭވެމުން އަން

  . ގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިެވރިވުންވެސް ހިމެނެއެވެ' ދަ ފިޔުޗަރފޯރ

  
) www.mrc.gov.mv(ވަނައަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް  2007

ފަހަރު އަލަށް މިޑިޒައިން ކުރެވުނު ވެބްސައިޓަީކ މި. އަލުން ފަރުމާ ކުރެވި މިސައިޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭންވަނީ ފެށިފައެވެ
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް އާންމުންނަށް އެންތާކުން ފެންނާނެހެން ހެދުމުގު 

އް ތަ ސުކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތުވެސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިބޭނޭގޮ އިތުރަށް 
ނެ މައުލޫމާތަކީ އާންމުންނަށް ބޭނުންހިފޭގެ ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ވެބްސައިޓް. އިވާ ވެބްސައިޓެކެވެތައްޔާރުކުރެވިފަ 

ކުރެވޭނެ  2008ވެބްސައިޓަށް ވެގެން ދިޔުން އެއީ އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭ  މައުލޫމާތު މައުލޫމާތަށް ހެދުމާއި އައު
  . މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ

  
ހުސެން ހިލްމީެގ ރޗް ެސންޓަރުގައި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އޮނަރަބްލަ މިނިސްޓަރ މެރިން ރިސާ
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ކުރިއެރުމަށާއި އެމަނިކުފާނު  .ބެމުންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެއިރުޝާދު ލި

ޝައުގު ވެރިކަމަށް ވަރަށް  ސެންޓަރުން ކުރަމުން ގެންދާ ދިރާސާ މަސައްކަތުގައި ބަހައްޓަވަމުން ގެންދާ
  . ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު

  
  
  

  މުަޙއްަމދު ޝިހާްމ ާއދަމް . ޑރ                
  އެގްޒެކްިޓްވ ޑިރެކްޓަރ                    

  

 


