
" އަންނަންއޮތް ޖީލްތަކަށް މަސް" މި ނަމުގައި ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދާ ކަލަންޑަރުތަކުގެ ސިލްސިލާ އަކީ ލަކްޝަދީޕް ރަށްތަކުގައި ޒަމާނުންސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ޚާއްޞަ ދޮށީގެ 

މަސްވެރިކަން ފާހަގަކޮށް މި މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި މަސް ވެރިން ކުރަމުންގެންދާ މިންނަތް މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމެވެ. މި އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައި ޚާއްޞަ 

ނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަސްމަހާމެހީގެ ބޭނުންކޮށްގެން  ނޑާއި ކަ ގޮތެއްގައި މި ފާހަގަ ކުރަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ކަ

ނޑުފުރާނަ މުއްތި ކުރާ މީހުންގެ ހިމާޔަތް ރައްކާކުރުމުގެ މުހިއްމު ބޭނުމުގައެވެ. ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަން އިން ލަކްޝަދީޕް ރަށްތަކުގައި )އަގައްތި، ކަޑުމަތު، ކަވަރައްތި އަދި  ބަ

މަލިކު( ހިންގަމުން ގެންދާ  މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިކަލަންޑަރު ގައި ހިމަނާފައިވާ ދޯނިތަކުން ވަނީ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީވެދީފައެވެ.

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މަސް

2017 
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1 ޖެނުއަރީ 2016 އިންފެށިގެން ސުޙުބަތުލް ބަދުރު ބޯޓުގައި އަގައްތީގެ ޞާދިޤް އެސް. ދަނީ ބާނާމަހުގެ ތަފާސް ހިސާބު 

ބަލަމުންނެވެ. ސުޙުބަތުލް ބަދުރު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ، ޞާދިޤު އެސް )ވެރިފަރާތް(، ސައިފުއްދީން ސަވާދު، ޙަސަން، 

ޝަރަފް، ތަލްޙަތު، ޢަބުދުهللا، ޝުކޫރު، ޢަބުދުލް ރަޙްމާން، ކޮޔައްމާ، ޢަލީ އަކްބަރު، ޢަބުދު އަދި ސަލީމް އެވެ.

ނޑުފަޅަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އަބަދުވެސް  ކަ

ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެދޭ އެއްޗެކެވެ. އެއްމެ 

ކުރީ ޒަމާނުގައި ދިރިއުޅުނު އިންސާނުން ކާބޯތަކެތި 

ނޑާއި ފަޅުތަކަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.  ހޯދުމުގައި ކަ

އެއްމެކުރީގެ އިންސާނުން މަސްބޭނުމުގައި ޖަނަވާރުންގެ 

ކަށި ބުޅީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ގަސްގަހާގެހީގެ ތޮށިން ހަދާފައިވާ ނަނު ނުވަތަ ރޮދި 

ފަދަ ތަކެތި ކަންވާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑި އަދި ދައު ފަދަ ތަކެތި  މީގެ ފަހުން ލޮންސި ދަ

ނޑުގައިވާ ގިނަގުނަ ޤުދުރަތީ  ބޭނުން ކުރިއެވެ. ކަ

ވަޞީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް 

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ލިބިގެންދިޔައެވެ. އަދި 

މުޅިން އައު ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި ތަފާތު ތަޖުރިބާ 

އާއި އައު ހޯދުންތައް ހޯދާފައިވެއެވެ. ޖައްވުގައި ހުންނަ 

އޮކްސިޖަންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައަށްވުރެ ގިނަ ބައި 

ނޑުގައި އުފެދޭ ޕައިތޯޕްލޭންކްޓަން ގެ  އުފައްދަނީ ކަ

ސަބަބުންނެވެ. އަދި ޖައްވުގައި އުފެދޭ ވިހަ ވައިތައް 

ދަމާ ސްޓޯރ ކުރުމުގައިވެސް ޕައިތޯޕްލޭންކްޓަން މުހިއްމު 

ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

ނޑާ ހުރި ގުޅުން އިންސާނުންނާއި ކަ

01- ** ޖުމްހޫރީ ދުވަސް.- 26* މީލާދީ އާއަހަރު ފެށޭ ދުވަސް



Su      Mo      Tu       We      Th       Fr        Sa
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26       27       28       01        02       03       04
87% 13%

Source:  
1.FAO, 2016.
2. http://indianfisheries.icsf.net/
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ނޑުގައި ލެއްވި ރޯދީގެ ތެރެއިން  ކަ

އެއްމެގިނައިން އިންސާނުން ނަގައި 

ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދަނީ މަހާއި 

މަހުގެ ބާވަތްތަކެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި 

އެތައް ޢާއިލައެއް ބައިވެރިވެ، ލިބޭ 

ފައިސާއިން ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ފަގީރުކަމުން 

ސަލާމަތް ވެއެވެ. އިންސާނުން ފުރިހަމަ 

ޞިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ  

ޕްރޮޓީން އާއި މުހިއްމު ނިއުޓްރިއެންޓްސް 

މަސް ކެއުމުން ލިބެއެވެ. އަދި ހަމަ 

ނޑުގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ  އެފަދައިން ކަ

ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ކާނާއާއި 

ނިއުޓްރީޝަން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

ލިއްބައިދެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިދާއިން 37.9 މިލިއަން މީހުން 

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅެއެވެ.

އިންޑިޢާގައި 4 މިލިއަން މަސްވެރިން 

އުޅެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބާނާ މަހާއި މަހުގެ 

ބާވަތްތަކުގެ

ބޭނުންކުރަނީ އިންސާނުން ކެއުމަށެވެ. އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށެވެ.

އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބޭސް އުފެއްދުމަށް

އޯނަމެންޓަލް ފިޝް. 

ޓޭންކްތަކުގައި ރީއްޗަކަށް 

ބަހައްޓަން 

މަހުގެ ތެޔޮ އުފެއްދުމަށް

ނޑި  މަސްކު

އުފެއްދުމަށް

ދިރިއުޅުމުގައި މަސްވެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ފުޑް ސެކިއުރިޓީ

24- * މަހާޝިވްރާތްރި

ފެބުރުއަރީީ 2017

3 ޖެނުއަރީ 2016 އިންފެށިގެން އަލްކަބީރު ބޯޓުގައި ކަވަރައްތީގެ ނިޖާމުއްދީން.ކޭ. ދަނީ  ބަނާ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބު 

ބަލަމުންނެވެ. އަލް ކަބީރު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ދިލްޝާދު، ސަލީމް، ޝަރަފުއްދީން، އުސްމާން، 

ޙުސެއިން، މުޙައްމަދު، ޔައުޤޫބު، އުބައިދު، ޢަބުދުއްސަމަދު އަދި މުތަލިފް ހިމެނެއެވެ. މި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ ނިޖާމުއްދީން 

ކޭ އެވެ.
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Source:  
1. World Population Prospects: The 2015 Revision
2. FAO, 2016.

ނޑަކަށް 83 މިލިއަން އިންސާނުން  ގާތްގަ

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އަށް އަހަރަކު 

އިތުރުވެއެވެ. މީހުން އިތުރުވަމުން 

ދިޔަވަރަކަށް މަސް ބޭނުންކުރާ ޢަދަދު 

ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނަތީޖާއަކަށް 

ވާނީ މަހުގެ ސްޓޮކް އަށް ބާރުބޮޑުވުމެވެ. 

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަ 

ވަޤުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބާނާމަހުގެ ޢަދަދު 

ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން 

މަހުގެ ސްޓޮކްގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯހުން 

ގޯހަށެވެ. ބޭނޭ މަހުގެ އަދަދު މަދުވުމުން 

އެމަސްކޮޅު ބޭނުމަށް މަސްވެރިންގެ 

މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެދެއެވެ. މީގެ 

ނަތީޖާއަކީ މަދު މަސްކޮޅެއްގެ ފަހަތުން 

ގިނަ ދޯނިފަހަރު ދުއްވަން ޖެހުމެވެ.

އާބާދީ އިތުރުވުމާއި މަސްވެރިކަން

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާގޮތް.

2050 ގައި 9.7 ބިލިއަން މީހުން.

2030 ގައި   8.5 ބިލިއަން މީހުން.

2015 ގައި   7.4 ބިލިއަން މީހުން.

13- * ހޯލީ

މާރޗް 2017

25 ޖެނުއަރީ 2014 އިންފެށިގެން ކަވަރައްތި ރަޝީދު އަންނަނީ ޒަޢީމާ ޒިޔަބު ބޯޓުން ބާނާ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބު 

ބަލަމުންނެވެ. ޒަޢީމާ ޒިޔަބު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ ރަޝީދު، ހާޝިމް، ޢަބުދުލް ކާދަރު، ސަބީތް، ސަމީރު އަދި ޙުސެއިން 

އެވެ. މި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ އީ. ޕީ. ފާރޫޤް އެވެ.
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ނޑުގެ މާޙައުލް އަށް  މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތުން ކަ

ނުބައި އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. މަސް ހިފުމަށް 

ނުވަތަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރާ އާލާތުގެ ސަބަބުން 

ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. މިސާލަކަށް 

ދަންނަވަނީނަމަ، ދައު ޖަހައިގެން މަސްނެގުމާއި 

ލޯންގް ލައިން ) އޮޔާދާގޮތަށް ފުނަށް ނަނު 

ދޫކޮށްގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން( އެޅުމުން ލިބޭ 

ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެއީ އެއްފަހަރާ ނަގާ 

ގިނަމަހުގެ ސަބަބުންނާއި ޓާރގެޓް ނުކުރާ ތަފާތު 

ބާވަތްތަކުގެ މަސް ގިނަ އަދަދަކަށް ނަގާތީއެވެ. 

ނަމަވެސް ޓާރގެޓްކޮށް ކުރާ މަސްވެރިކަން 

މިސާލަކަށް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުންނާއި އަދި މަދުން 

ބާނާ ކުދި ކުދި މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން 

ކުޑަވެ، ބޭނުންނުވާ މަސް ބޭނޭލެއް ވަރަށް 

ނޑުގެ  މަދުވެފައި ނުވަތަ ނުބޭނެއެވެ. ވީމާ، ކަ

މާޙައުލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބިނާވެފައިވަނީ މަސް 

ހިފުމަށް ނުވަތަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތާއި 

މަސް ބާނާ އަދަދުގެ މައްޗަށެވެ.

މަސްވެރިކަމުން ކުރާ އަސަރު- ބޭނުންކުރާ އާލާތް

ދައު ޖަހައިގެން މަސް ނެގުން

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން. 

ބޭނުންވާ މަހުގެ އިތުރުން ތަފާތު ބާވަތް ތައް ނެގުން. 

މި އާލާތުން، ބޭނުންވާ ޢަދަދަކަށް ބޭނުންވާ ވަރެއް ބޭނުން.

**** ރަޖަބު - 24*** އީސްޓަރ- 16   ** އަމްބެދްކަރު ޖަޔަންތި/ގުޑް ފްރައިޑޭ/ވިޝު -14   * މަހާވީރް ޖަޔަންތި - 9

އޭޕްރިލް 2017

13 ޖެނުއަރީ 2016 އިން ފެށިގެން އިބްރަހީމް އަތިރިބިއްދަށު އަންނަނީ އަތިރި ބިއްދަށު ބޯޓުން ބާނާ މަހުގެ 

ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަމުންނެވެ. އަތިރިބިއްދަށު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ ، ޝަމުސުއްދީން ކޭ.އެލް.އެފް، އިސްމާއީލް ވީ.އެޗް.

ބީ، މުޖީބު އޭ.ޖީ،ޞިއްދީޤު ވީ.ބީ، އިބްރާހީމް އޭ.ޓީ.ބީ ) ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް(، ޙަސަން އޭ.ޓީ.ބީ.، މުޙައްމަދު އޭ.ޓީ.ބީ، 

މުޙައްމަދު ވީޖީ، އަދި އިބްރާހީމް އޭ.އާރް. އެމް އެވެ.      
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ނޑުގެ  ބާނަން ބޭނުންވާ މަހުގެ ބާވަތުންވެސް ކަ

މާހައުލަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ. 

ނޑުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި މަސްތައް މިސާލަކަށް  ކަ

ނޫ ހުރަ ކަންނަލި، މިޔަރު އަދި ފާނަ ފަދަ 

މަހަކީ ބޮޑެތި އަގު ލިބޭ މަހެވެ. މި ދެންނެވި 

ބޮޑެތި މަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެހިސާބުގައި 

އުޅޭ މަހުގެ ބާވަތްތައް ވަކި މިނެއްގައި 

ހިފަހައްޓައިދެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ބޮޑެތިމަސް ބޮޑުވެ 

ފުރާވަރަށް އަރާލެއް ލަހެވެ. ވީމާ، ގިނައިން 

މި މަސްތައް ނަގަންވެއްޖެނަމަ، ނަގާއިރަކު 

ނޑުގެ ތިމާވެއްޓަށް  އެތަކެތީގެ އަދަދު މަދުވެ، ކަ

ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެ 

ބާވަތެއްގެ މަހެއްވެސް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބާނާ 

ނުވަތަ ހިފާނަމަ، އެމަހަކާ ބެހޭ ބައޮލޮޖިކަލް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެމަސް އުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ 

ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަކީ 

މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ބޭނުންވާ ވައްތަރުގެ މަސް ބޭނުމާއި އޭގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށް ކުރާނެ އަސަރު

އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު 

ޢަދަދަކަށް ބޮޑެތި 

މަސް އުޅޭނަމަ

ބޮޑެތި މަސްތައް 

ގިނައިން ނަގާ ނުވަތަ 

ބާނާނަމަ

ނޑުގެ  ކަ

އީކޯސިސްޓަމް 

ބެލެންސް 

ކޮށްދޭނެއެވެ.

ނޑުގެ  ކަ

އީކޯސިސްޓަމް 

އަށް ނޭދެވޭ 

އަސަރުކުރެއެވެ.

  01- -10     * މޭޑޭ ** ބުއްދަ ޕޫރްނިމާ

މޭ 2017

22 ޖެނުއަރީ 2014 އިން ފެށިގެން މަލިކުގެ އިބްރާހީމް އާރް.އެމް. އަންނަނީ އަންނާރު ބޯޓުން ބާނާ މަހުގެ 

ތަފާސްހިސާބު ބަލަމުންނެވެ. އަންނާރު ބޯތުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ، އަންނާރު ގޯތި އިބްރާހީމް )ވެރިފަރާތް(، ޢަލީ އޭ.އެޗް، 

އިބްރާހީމް އާރް.އެމް، ޙުސެއިން އޭ، ޒައިނުއްދީން އޭ، އިބްރާހީމް ބީ، އައްލާޙުއްދީން ޖީ.އޭ، އަޝްރަފް ބީ، އަޝްރަފް 

އެމް، މޫސާ ކޭ، ޔޫސުފް އެން، އަދި ޞާދިޤު ޑީ.ޑީ އެވެ.
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Source:  1. Commission for Conservation of the Southern 
Bluefin Tuna (CCSBT), 2010. 2. Ransom A. Myers; Jeffrey A. 
Hutchings; Nicholas J. Barrowman (1997).

ނޑުތަކުގައި އެއްވެސް ގޮތެއްފޮތެއްނެތި  ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ކަ

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ވަގަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސްވެރިކަމުގެ 

ސަބަބުން މަހުގެ އާބާދީ ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ. މީގެ 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަމުން ކައިބޮއި އުޅޭ 

މީހުންނަށް ވަނީ މީގެ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ. 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގެ ފުޑް އޭންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

އޮގަނައިޒޭޝަންސް އިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ 

ތަފާތު މަހުގެ އާބާދީގެ 31.4% ވަނީ ނަގަންވާ 

ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ނެގުމުގެ ސަބަބުން މަހުގެ އާބާދީ 

ދަށްވެފައެވެ. ގިނައިން ބާނާކަމަށް މިތަނުގައި ބުނެވިފައި 

އެވަނީ މާގިނައިން އެމަސް ބޭނުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި 

އަދި ވިހާ ޢުމުރުގެ މަސް މަދުވެ އާބާދީ ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި އުނި އިތުރު ވިޔަނުދީ ދެމެހެއްޓޭނެގޮތް 

ނުވުމެވެ. ގޮތެއްފޮތެއްނެތި ގިނައިން މަސް ނެގުމުގެ 

ަސބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރަމުންއައި   

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްވެރިކަން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އަދި 

މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް މަސްވެރިކަން 

ހުއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރު ދަނީ ފެންނަމުންވެ.

ގޮތެއްފޮތެއްނެތި ގިނައިން މަސް ބޭނުމުގެ މިސާލު – ދެނެގަތުމަށް ރަގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް

ދުނިޔޭގެ ދެކުނުން ބާނާ ނޫ ހުރަ ކަންނަލި.

ޖަޕާން ކެނެޑާ

އުތުރު އެޓްލާންޓިކް ކޮޑް.

މި ވައްތަރުގެ މަސް ބޭނުމަށް މަސްވެރިންގެ 

ޝައުޤު އިތުރުވެފައިވަނީ، ޖަޕާނުގެ މުއްސަދިންގެ 

މެދުގައި ޚާއްޞަ ކެއުމެއްކަމަށްވާ ސުޝީ ހެދުމަށް 

ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

މޮޅެތި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބާނާ 

ނުވަތަ ނެގޭ މަސް އެތައްގުނައަކަށް އިތުރުވިއެވެ.

މަހުގެ އާބާދީ ކުރިން ހުރިވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 

މިހާރުވަނީ އެއްމެ 1% އަށް ވެއްޓިފައެވެ.

މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާކޮށްފިނަމަ، އެތައްހާސް 

ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެއެވެ.

 ދުނިޔޭގެ ދެކުނުން ބާނާ ނޫ ހުރަ ކަންނަލީގެ ބިސް 

އަޅާ ވިހާ ޢުމުރުގެ އާބާދީ މިހާރުވަނީ އެއްމެ ކުރިން 

ހުރިވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 7% ވެއްޓިފައެވެ.

** ޢީދުލް ފިތުރު- 26

ޖޫން 2017

7 އޮކްޓޯބަރް 2014 އިންފެށިގެން އަގައްތި ރަށުގެ ކަމަރުއްދީން، ގަންޖްލާރުޝް ބޯޓުގައި ތަފާސްހިސާބު 

ބަލަމުންއައިސްފައިވެއެވެ. މި ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގައި ކަމަރުއްދީން އޭ )ވެރިފަރާތް( މަޙުމޫދު ކޭ.ޕީ، ބަދުރުއްދީން އޭ، 

ޙުސައިން. އެމް، ސަލީމް ކޭ، ނާސަރު، މަސްޙޫދު، ކަމަރުއްދީން ސީ.ކޭ، ސާލިޙް، އަބޫބަކަރު ކޭޕީ، އަދި ހަމްސަކޮޔާ ޕީ 

ހިމެނެއެވެ.
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ނޑުތަކުގައި  ނޑުރޯދި ހޯދުމަކީ އިންސާނުން ކަ ކަ

ވަރަށް ބުރަކޮށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއްވަންދެން 

ކުރަމުން އައި ކަމެކެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރާއިރު 

ނޑުގެ ތިމާވެށި އުނި  ، މަހުގެ ސްޓޮކާއި ކަ

ނޑުން ރޯދި ހޯދާ  އިތުރު ވިޔަނުދިނުމަށާއި ކަ

މީހުންނަށް ރޯދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ 

ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމަކީ، 

މަހުގެ ސްޓޮކަށް އުނިއިތުރު ވުމެއްނެތި އެއްމެ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ގިނައިން ނެގޭނެކަމަށް ކަ

ނޑަށްވުރެ އިތުރަށް މަސް ނުބޭނުމާއި  މިންގަ

ނޑުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް  ކަ

ބޮޑަކަށް ކުޑަކޮށްގެން ކުރާ މަސްވެރިކަމެވެ. އަމަލީ 

ގޮތުން ބަލާނަމަ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރާ 

މަސްވެރިކަމަކީ އެތައް ހާލަތެއް އޭގައި ހިމެނޭ 

ކަމަކަށްވާތީ، މި ދެންނެވި ހާލަތްތައްތަކަށް 

އޮތް އެއްމެ ރަގަޅު ގޮތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ 

މަސްވެރިކަމެވެ.

މަސްވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހެނީ ކިހިނެއް؟

އެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރަން 

ބޭނުންކުރާ އާލާތް.

ދެމެހެއްޓެނިވި 

ގޮތެއްގައި 

މަސްވެރިކަން

ކޮއްމެ ބާވަތެއްގެނަމަވެސް މަހުގެ ސްޓޮކް 

އުނިއިތުރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ބޭނޭނީ ކިހާ 

ނޑަ އަޅާ، އެއަށް ވުރެ  ވަރެއްކަން ކަ

އިތުރަށް ނުބޭނުން.

ބާނަން ބޭނުންވާ ވައްތަރެއްގެ މަސް ބޭނުމުން އޭގެ ޢާއިލާ ވިހާ ގިނަވެ 

ސްޓޮކް މަދުނުވުން.

މަސް ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް 

ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވީހާވެސް 

މަދުކުރުން.

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ސަބަބުތައް.

ޖުލައި 2017

6 އެޕްރީލް 2016 އިންފެށިގެން ޙިޒްބުއްލާ ބޯޓުގައި އަގައްތީގެ އަބުދުލް ރައްޒާޤް އަންނަނީ ތަފާސްހިސާބުތައް 

ބަލަމުންނެވެ. މި ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގައި ޚާލިދު ޕީވީ، އަލީ ޚާން ޕީވީ، )ވެރިފަރާތް( އަބުދުލް ރައްޒާޤް، އަބޫ، 

އަބުދުލް ނާސަރު، ސާލިޙް، ޚަލީލް، ޢަބުދުލް ޖައްބާރު، ޢަބުދުލް ޝުކޫރު، މުޙައްމަދު ސައީދު، އަޝްރަފް، އަދި އަބުދުލް 

ރަޙްމާން ހިމެނެއެވެ.
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ލަކްޝަދީޕް ރަށްތަކުގައި ޒަމާނުންސުރެ 

ކުރަމުން އަންނަ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަކީ، 

އެރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ 

ނޑުފުރާނަ މުއްތި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ބަ

ވަރަށް މުހިއްމު މަސްވެރިކަމެކެވެ. 

ފަޅުންނާއި ފަރުފަރުން އެން ނަގައިގެން 

އަވަހަށް ވިހާ ބޮޑުވާ ަކޅުބިލަމަސް ބާނަނީ 

މާހައުލަށް ގެއްލުންނުވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން 

ފަހަރަކު މަހެކެވެ. މިއީ މިހާރު އިންޑިއާގައި 

އޮތް މިބާވަތުގެ ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަމެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި 

ކުރާ ދެވަނައެއްނެތް މި މަސްވެރިކަން 

ހިމާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީ ކޮށް އިސްތިހާރުކުރަން 

ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސައިންސް 

ވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ލަކްޝަދީޕްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރާ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން

ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ 

ފުދުންތެރިކަން ލިބުން.

ފަރުތައް ކައިރިން ފަރުމަސްބާނާ ފަރުތައް 

ހަލާކު ނުކޮށް ކަޅުބިލަމަސް ބާނަން ދިއުން.

އަވަހަށް ވިހާ ބޮޑުވާ، އަދި ބޭނުމުން މަހުގެ 

ސްޓޮކް މަދުނުވެ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި 

ހުރުން.

މަސް އުޅޭ މާހައުލަށް ގެއްލުން ނުވުން.

ވަރަށް މަދުން ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ބޭނުންނުވާ މަސް ނުބޭނުން.

** ގަނޭޝް ޗަތުރްތީ- 25* މިނިވަންދުވަސް - 15

އޮގަސްޓް 2017

17 މޭ 2016 އިންފެށިގެން ތަޖަލުލްލަމާ ބޯޓުގައި އަގައްތީގެ މުޙައްމަދު އަންނަނީ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަމުންނެވެ. މި 

ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގައި އުމަރު ކޮޔާ، )ވެރިފަރާތް( މުޙައްމަދު ހަނީފާ، މުޙައްމަދު ހާޝިމް، ބުޒާރު، ކުންނި ކޮޔާ، 

ޢަބުދުهللا، ސާދިޤް، ޢަބުދުލް ބާރީ، އަބޫ ސާލިޙް، ބަދުރުއްދީން އަދި ޚަލީލް ހިމެނެއެވެ.
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ލަކްޝަދީޕްގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ރަގަޅަށް 

ހިމާޔަތްކޮށް މެނެޖް ކުރެވޭނީ މަސްވެރިކަށް 

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އުދަގޫތައް 

ފިލުވައިލައިގެންނެވެ. މަސްވެރިކަން މެނެޖްކުރުމަށް 

ހަދާ ޕްލޭންގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. 

މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެގިފައިވާ ގޮތުގައި 

މަސްވެރިކަން ދަށްވުމުގެ އެއްމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ 

އެންލިބުން ދަތިވުމާއި މަހަށްދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި މަސްގަނެ ފިނިކޮށް ބަހައްޓާނެ 

ތަންތަން ނެތުމެވެ. މައިރަށާއި ދުރުގައި 

ލަކްޝަދީޕް ރަށްތައް އޮންނާތީ، ޤަވާޢިދުން 

ޑީސަލް ލިބިމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރެއެވެ. 

އަދި އިންޖީނަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް 

ނުލިބުމަކީވެސް ދިމާވާ ދައްޗެކެވެ. މަސް ވިއްކާނެ 

ބޮޑެތި މާރކެޓް ތައް ނެތުންވެސް އެއީ ދިމާވާ 

މައްސަލައެކެވެ. އަދި ހިކިމަހުގެ އަގު އަބަދު 

އެއްވަރެއްގައި ބޮޑު ނުވެ ހުރުމަކީވެސް ކުރިއަށް 

ދިއުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަހެކެވެ. 

މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބަލާއިރު ދިމާވާ ދަތިތައް

އެންވެރިކަން ދަށްވުން.

ލަކްޝަދީބުގެ  ރަށްތައް

މަސްގަނެ ފިނިކޮށް ބަހައްޓާނެ ގުދަން ނެތުން.

މައިރަށާއި ދުރުގައި އޮތުމުން ދިމާވާ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން.

ޑީސަލް އާއި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ލިބުމުގެ 

ދަތިކަން.

ވިއްކާނެ މާރކެޓް ނުލިބުން.

މައިރަށް އިންޑިއާ

*** ދައްސަރާ- 30 ** ތިރު އޯނަމް- 04* ޢީދުލް ޒުޙާ-)ބޮޑު ޢީދު(- 02

ސެޕްޓެމްބަރް 2017

13 ފެބުރުއަރީ 2014  އިން ފެށިގެން އަގައްތީގެ ޢުމަރު އެސް ވަނީ ބައިރުހާ ބޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަމުން 

ގެންގޮސްފައެވެ. މި  ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ ޢުމަރު، ޙުސައިން، އުކީނާ، ޖާބިރު، އަބުދުލް ރަޙްމާން، ހާރިސް، 

ފަތަހުއްދީން، ޢަބުދުލް ވާސި، ސުބައިރު، މުޙައްމަދު އަދި ސަވާދު އެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތަކީ ޢަބުދުލް ރަޙްމާން އެސް 

އެވެ.
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި މަސްވެރިކަން 

މެނެޖްކުރަން ބޭނުންނަމަ، އެއްމެ ފުރަތަމަ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެމަސްވެރިކަމަށް ވާނުވާ 

ރަގަޅަށް ބެލުމެވެ. މި ގޮތަށް ވާނުވާ ބެލުމުގައި، 

އެމަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި 

ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސްމަހާމެއްސަށް 

ވާނުވާ ގޮތް ބަލައި ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، 

މަސްވެރިކަމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި 

އިޖްތިމާއީ ކަންކަން ބަލާ އަދި މަސްވެރިންނާއި 

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަދުފަހަރާއި މަސްބާނަން 

ގެންގުޅޭ އާލާތުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް 

ރަގަޅަށް ބަލަޙައްޓަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތަށް 

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މައުލޫމާތު 

އެއްކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައުލޫމާތުގެ އެހީގައި 

ނޑުގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނެ  ކަ

އޭގެ ަސބަބުން މުސްތަޤްބަލްގައި  ކަންތައްތައް 

ކުރާނެގޮތް ރާވާ ހެދުމަށް ފަސޭހަވެގެން 

ދާނެއެވެ.

މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެލުމުގައި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ އަދި ކާކުތޯ ކުރާނީ؟

މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ ފާހަގަކުރުން.

އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލު

ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރާ ވަކިވަކި މީހުން 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ އެކިއެކި 

އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން.

ކޮންބައެއްތޯ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ؟

މަސްވެރިންގެ ޖަމާއަތްތަކުން.

މަސްބާނާ ސަރަހައްދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އިޖްތިމާއި ގޮތުން އަންނަ ބަދަލު

*** ދީޕާވަލި- 19** ގާންދި ޖަޔަންތި- 02* މުޙައްރަމް- 01

އޮކްޓޯބަރް 2017

5 ނޮވެމްބަރް 2016 އިންފެށިގެން އަގައްތީގެ ޢަބުދުލް ނާސަރު އަންނަނީ ރައިސުލް މުޙައްކިލީން ބޯޓުގެ ތަފާސް 

ހިސާބުތައް ބަލަމުންނެވެ. މި ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ޢަލީ )ވެރިފަރާތް(، ޢަޥުދުލް ނާސަރު، ސިރާޖް، 

ސަވާދު، ސަމީރު، ބާބޫ، ޝުކޫރު، ނިޔާސް، ސާލިޙް، އަދްޙަމް، އުބައިދު، ޖަމްހަރު އަދި ނަސީރު ހިމެނެއެވެ.
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ނޑުފުރާނަ  ރަށްފުށުގެ މަސްވެރިން ބަ

މުއްތިކުރުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންވާ 

ޒަރޫރީ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފައިސާ ލިބެނީ 

ނޑު ރޯދިންނެވެ. އަދި އެމީހުން  ކަ

ނޑަށް ދެއެވެ.  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކަ

ވީމާ، މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު 

ހޯދުމުގައި މަސްވެރިން ބައިވެރިކުރުމަކީ 

މުހިއްމުކަމެކެވެ. އަދި މަސްވެރިންގެ 

ތަޖުރިބާ އާއި ނަގަމުންދާ ތަފާސްހިސާބާ 

އަޅައިކިޔާ ވަމުންދާގޮތް ދެނެގަތުމަށް 

ފަސޭހަވެސް ވާނެއެވެ.

ރަށްފުށުގެ މަސްވެރިން ލައްވައި ތަފާސްހިސާބު ނެގުމުގެ ފައިދާ

ވާނުވާ އެގެމުންދިއުން.

ދަތުރަކަށް ބޭނޭވަރު ގިނަވަނީތޯ ނުވަތަ 

މަދުވަނީތޯ އެގެމުންދިއުން.

އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެގުން.

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަމާލުވާން ދަސްވުން.

މަހުގެ ސްޓޮކަށް ވާގޮތް އެގުން.

* ގުރު ނާނަކް ޖަޔަންތި- 04

ނޮވެމްބަރް 2017

1 ފެބުރުއަރީ 2014 އިން ފެށިގެން އަގައްތީގެ ފަތަޙުއްދީން އަންނަނީ ޒީނަތުލް ބަހާރު ބޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް 

ބަލަމުންނެވެ. މި ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ، ޢަދުލްރަޙްމާން ކޭ، ޚަލީލް ކޭ، ޢަދުލް ވައްހާބު، ކަސްމީ، އަބޫބަކަރް، އަންވަރު 

ޙުސައިން، ޢަބުދުލް ނަޖީބު، ފަތަޙުއްދީން އަދި މުޙައްމަދު އެވެ. މި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަކީ ޢަބުދުލް ރަޙްމާން އެވެ.
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މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވަމުންދާތީ ތިރީގައި ބުނެވޭ ބޯޓު ފަހަރުގެ 

ފަޅުވެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަނީއެވެ. ދިން ނޫރައިނި، ބަޙުރުލް ކަބީރު، 

ސަން ޝައިން، ޤުވަތުލް އަމިލީން، ރިޔަނަ، ސަމްސުލްއަރިފީން، 

އަލްފަލާޙް، ސުލްތާން، ފްލައި އޭންޖަލް، އަދި ޤުމަރުލް ޢުލަމާ.

ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ލަކްޝަދީޕް ގައި ހިންގާ ދޮށީގެ 

މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލުމުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސްވެރި 

މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މަސްވެރިން މި މަސައްކަތުގައި 

އުޅުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެމީހުންނަށް ރަގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބި، 

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި މި މަޢުލޫމާތު ރަގަޅަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. 

ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެންވެރިކަން 

ހުންނަގޮތާއި، ޑީސަލް ބޭނުންކުރެވޭވަރާއި، މަސްވެރިކަން ކުރާ 

ސަރަޙައްދުތައް ވެސް އެގެމުންދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް 

ބޯޓުފަހަރު މި ކަލަންޑަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

** ކްރިސްމަސް ދުވަސް - 25* ޢީދް އެ މިލާދް- 02

ޑިސެމްބަރް 2017



             

ދަކްޝިން ފައުންޑޭޝަންއަކީ ވިޔަފާރިފައިދާއެއްނެތި ސަރުކާރުގެ 

ނޑު  ބައިވެރިވުމެއްނެތް އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މައިގަ

މަސައްކަތަކީ، ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ހިމާޔަތްކޮށް 

ސައިންސުގެ އަލީގައި މެނެޖްކޮށް ތިމާވެށި ރައްކާކުރުމާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި 

އިޖްތިމާއީ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ލަކްޝަދީޕްގައި 

ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ، މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު ހޯދުމުގައި ހުރި 

ދަތިތައް ނައްތާލައި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި އެތަނުގެ 

އަހުލުވެރިން ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ މީހުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

ހިތްވަރުދީ، ޕޮލިސީ ލެވެލްގައާއި މެނެޖްކުރުމުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން 

 އިތުރުކުރުމެވެ.

ދަކްޝިންފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ލަކްޝަދީޕްގައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް 

މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ 2014 ގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ 

މަސްވެރިން މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމުން އެމީހުންގެ މައުލޫމާތު މުއްސަދިވެ 

މެނެޖްކުރުމުގައި އޭގެ ބޭނުން ރަގަޅުގޮތުގައި ހިފުމެވެ.

އަދި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މެނެޖްކޮށް 

ނޑުގެ ތިމާވެށީ  ބެލެހެއްޓުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމާއި ކަ

ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އުޚޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާގޮތަށް 

 ޒަމާނަށް އަންނަބަދަލުތަކާއެކު މި ޕްރޮގްރާމްއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް މިކުރެވެނީ ތިރީގައި މިވާ ތަންތަނުގެ އެހީއާއި  އަޅުގަ

އެއްބާރުލުން ލިބޭތީއެވެ. ވީމާ، އެހުރިހާ ފަރާތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

ލަކްޝަދީޕް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ސައިންސް 

އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް، ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް 

އެންވަރޯންމެންޓް އެންޑް ފޮރެސްޓް އަދި ލަކްޝަދީޕް މެރިން ރިސާރޗް  

އެންޑް ކޮންސަރވޭޝަން ސެންޓަރ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ލަކްޝަދީޕްގެ 

މަސްވެރިންނަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ފިޝަރީޒް ޔުނިއަން އަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އަދި 

 މި ކަމުގައި އެހީވެދިން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ވާރލްޑް ވައިޑް ފަންޑް ފޯރ ނޭޗަރ )WWF( އަކީ ސަރުކާރާ އެއްވެސް 

ގުޅުމެއްނެތް އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ދުނިޔޭގެ ލެއްވި ދިރުންހުރި ތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާކޮށް ހިމާޔަތްކޮށް އިތުރު 

ކުރުމާއި ދެމިހުންނަނިވި ގޮތެއްގައި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން ކަށަވަރު 

ކޮށް، ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަދުކުރުމާއި، އިސްރާފު ކުރިޔަ 

ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ. މި ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމައުގެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ނޑުމެންގެ ކާމިޔާބަކީ، ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި  އަޅުގަ

 ގަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ވަކާލާތުކުރުމެވެ.

ނޑާއި އަދި އައްސޭރިފަށުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ  WWF އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކަ

ނޑާއި އަދި އައްސޭރިފަށުގައި އުޅޭ ދިރުންތައް  މަޤުޞަދަކީ، އިންޑިއާގެ ކަ

ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި  ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ނުރަގަޅު ބަދަލުތައް ރަގަޅުކޮށް 

ޢިއާދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ލަކްޝަދީޕްގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވާ މާރކެޓް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ސަރޓިފިކޭޓް ހޯދައި ދިނުމަށް ލަކްޝަދީޕް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި

ފިޝަރީޒް ޑިޕާރޓްމެންޓަށް ދަނީ އެހީވަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދު 

ކުރިއަރައި ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ. އަދި 

ރަށްތަކުގެ ތިމާވެށި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އޮންނާނެކަމުގެ 

ޔަޤީންކަން ލިބިދާނެއެވެ.

ކަލަންޑަރ ޑިޒައިންކޮށް ލޭއައުޓް ހެދީ : އަނަޔާ ސިންގ

ލިއުންތައް ތައްޔާރުކުރީ ޗަވީ ޖައިން، އިމާ ފާތިމާ، މަހިމާ ޖެއިން އަދި ކާރތިކް ޝަންކަރުގެ އެހީއާއި އެކު ޝައިސްތާ 

ބާނޫ،އިޝާން ކޮޓް، އަދި ނަވީން ނަމްބޫތްރި އެވެ.

ފައިސާގެ އެހީ ދިނީ : WWF އިންޑިއާ އަދި ރޯހިނީ ނިލެކާނި އެވެ

މަހަލް  ލޭއައުޓު: އަވިޝް ޖޯން

މަލަޔާޅަމް ތަރުޖަމާކުރީ :  ސުނީތާ ބާލަކްރިޝްނަން

ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީ : ޢަދުނާނު ޢަލީ، ޑޮކްޓަރ ޢަބުދުهللا ނަސީރު ކޭ.ޖީ.މުޙައްމަދު އަދި އެފް.ޖީ.މުޙައްމަދު އެވެ.


