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 ތަޢާރުފު
 

ނުޑމަުހެގ ޮދށީެގ ަމސްެވރިކަްނ ބަރޯާސަވނީ ެއ ެއންެވރިކަްނ ެދަރ ނުަވތަ ެއން ނުިލބޭ . ެވރިކަމަެށވެންރާއްޭޖގަިއ ކުެރޭވ ކަ
ނޑުމަުހގެ މަސްެވރިކަްނވެްސ ނެުތނީެއވެ. ދުވަްސވަުރ މަްސވެރިކަެމއް ނުުކެރވެެއވެ ިވާމ . ެއްނވެިރކަން ނެިތއްެޖނަަމ ކަ

ވަަރށް ޮބޑު ގޮެތއްެގ މަީތްނ ާރާވހިްނގާ ބެެލހެްއޓުމަކީ ސަރުާކުރން ިވަތރައްޤީކޮށް ެދެމހެއްެޓނިއެްނވެރިކަްނ 
 . އިސްކަމެްއދޭކަމެެކވެ

 
ަޒމާނަްށ ައންަނ ަބދަލާއި ޓެކްނޮލޮީޖެގ . ވަުމންެނވެ އެްނވެރިކަްނވެްސ އަްނނަީނ ތަަރްއޤީޮގތެްއގަިއ  ެއއްހަަމމަސްެވރިކަމާިއ 

 އަްނަނީނ  ޮގތްވެްސޭވެޅއެްނވަުތަގއި އެްނގެްނގު އެނގުުނ މިްނވަރަކުްނ ެއްނވެރިކަްނ ކުެރވޭ ގޮާތއި ަނށްއެީހގަިއ މަްސވެިރން
ޭރަގނުޑ ލާީބ ަތރައްޤީއަީކ ޤި ެއްނވެރިކަަމށް އައިްސފަިއާވ ިއންގެ އަަހރުތަުކގަިއ1990. ބަދަލުެވ ތަރައްީޤވަުމންެނވެ

ޭޖގެ ކަާމގުޅޭަފރާަތކަށް މަްސވެރިަކމާއި  ެބހޭޮގތުްނ ކުރީގެ ދުަވްސވަރެްއަގއި ާރއް. ދިއްަލއިެގން އެްނވެރިކަްނ ކުރުެމެވ
ިހ  ިދއްލަިއެގން ެއންެވރިކަްނ ކުރުުމން މަސްެވރިްނ މިކަމާ ހިްތހަަމ ނުޖެުނގެ އެކްސްާޕރޓުްނޖަާޕދުުރވި ްއވުަމްށ ާރއްެޖލަފާދެ

 ،ނަަމެވސް. ވަނީ ކޮންެމވެސް ސިަފއެްއގައި މަނާކުެރވިފަެއވެިދއްލަިއެގން ެއންެވރިކަްނ ކުރުން ނުރުުހން ފާޅުޮކްށފާވާތީ 
ދިއްަލއިެގން  ހާހަާލިއ ިގރިާއއި ފަރާިއ ފަޅު މަުދ ދެައތޮުޅކަމުގަިއާވ ައއްޑުައތޮޅާިއ ުފވަްއމުލަުކގަިއ ،ކުޑަެގ ސަރަަޙްއދު އަތޮުޅ

 . އެންިހފުްނވަީނ ުހއްދަކުެރވިަފއެވެ
 
 ޮކްށޞަޚާްއ. ހަާދފައެވެ ަވނީ މިކަމާ ަވރަށް ދެކޮޅު ުވމާއި ގުިޅެގން ަބއެއް މަްސވެިރްނުރފު ތަޢާފުްނއެްނހިަލއިެގން ދިއް

އަެނއްބައި މަސްެވރިްނ . މުން އެން މަުރާވ މައްސަަލއެވެއަކީ ިދްއލައިެގން ެއންހިުފޝަކުވާރި އުތުުރގެ ައތޮުޅެގ މީހުްނ ކު
 ތަާފތު އެހެްނ ބާަވތްަތްއ ހިފޭކަާމއި ައިދ އެުމގެ ޅަމަްސަތްއދިއްަލއިެގން އެްނހިފާއިުރ ޖައްަސމުން އަިއ މައްސަަލއަކީ 

ަދެދްއ ޢަފަސޭަހެވފައި ިގނަްނ  ހަީޤގަތަީކ ިމގޮަތށް އެްނހިފު،ނަަމވެސް.  ދަްށވާަމއްސަލަެއވެއެްނވެރިކަްނހިފޭޮގތްުވމުްނ
ލިބެުމން ދިަޔވަރަަކށް މިަކމުގެ ަވއްޓަފާިޅއަށް  ަގއި މަްސވެިރންަނށް ަތުޖރިބާއަިދ މިކަމު. މަުދވަުގތަކުްނ ިހފޭކަމެވެ

 .ފަެއވެެވާއއްމުކޮްށ ުކރާކަމެްއ ކަުމގަިއ ވަީނ ުހިރހާ މަްސވެިރްނެވސް ިމހާރު ދިއްަލިއގެްނ ެއންހިުފމަކީ  ،ބަދަލުެގނެސް
 

 ންދޮީށގަިއ ކުރެވޭ ަކނޑުަމުހގެ މަްސވެރިކަުމ  ަހމައެކަިނ،ެގނީނމެރިްނ ރިާސރޗް ސެންޓަުރން ކުެރވިފަިއާވ މަަސއްަކތުްނ ެއ
ަނމަވެްސ ިމއަަދދަީކ ރާްއޖޭެގ ފަުރ ފަުޅަތކުން ދެެމހެއްެޓިނިވ  . ައހަެރްއގެ މައްަޗށް ހިޭފކަމެވެ ޓަުނ މެޓްިރކ15,000ް

 ެއީއ ، ކުަރމުްނެގންެދިވދާެނތޯގޭެނ ެއންެމމަތީ މިްނވަރުޯތ ުނަވތަ ިކހާުދވަެހއްަވންެދްއ ިމގޮތަްށ އެްނެވރިކަންގޮެތއްަގއި ެނ
ކުރުަމށްޓަަކިއ ޕްޭލން އެކުަލވާލުްނ ފަހިމަސްެވރިކަުމެގ މާސްޓަރ . ިއވާ ުސވާލުތަކެކެެވނުކުޅެިދފައަދި ަޖވާބު ިދުނމަށް 

  ޮގތެްއގަިއިވދެެމހެއްެޓނި ،ހާމަކުަރްއވާފަިއަވނީއެންަޑރސަން . ޑީަގިއ ޑރޓަމިކަމާުގޅޭޮގތުްނ ހެދިަފއިާވ ައއުްޓލުކް ސް
އެކި އަިދ . ވެ ެމޓްރިކް ޓަން އެްނކަމުގަެއ13,000 ައަހރަކު، ހިޭފނެ ެއންެމ ަމތީ މިްނވަރަކީދިެވހިރާްއޭޖގެ ަފރުފަޅުތަުކން

 ނެެގްނވާ މިްނވަރަްށ ުވެރ ގިަނއިން ެނެގމުން  އެންްއދުތަކަްށ ބަލާއިރު ަބއެްއ އަތޮުޅތަކުަގއި އެްނމެިގނަިއންޙަސަރަ
 .މަްށވެްސ ަވީނ ފާަހގަކޮށްަފއެވެދާކަ
 



 ްފާހޞަ ވަނަ 2ފްހާގެ ޞަ 14ޖުމްލަ ެބހޭ ސްޓަޑީ ޓުައރ ރިޕޯރޓް                                             ޖަޕާން އެްނވެރިކަާމއި 

ނުޑމަުހގެ ދޮީށގެއިނުަލމުކަަމކަށް ވެަފއި އަިދ އެްނވެރިަކމާްއޙިއެްނވެރިކަމަކީ ެއހާމެ މު  މަސްެވރިކަން ިއތުަރށް ފުާޅެވ  ކަ
ކޮބާތޯެބލުމަީކ ތަރައްީޤވުަމށް ުހރަސް ެއޅިާދނެީތ އެްނވެރިަކން އިތުަރށްފުޅާކޮްށ ތަރައްޤީ ުކރުމަްށ ކުރެިވދާެނ ަކންތަކަކީ 

 2007މިޮގތުްނ . މިނިސްްޓރީިއން އިސްކަމެްއެދއްަވިއގެ ެމރިްނ ރިާސރޗް ސެންަޓރުްނ ކުރަމުްނ ައްނނަ މަަސއްކަތެެކެވ
ަލބިލިޓީ ޮއފް ެބިއޓް އިްނވެސްިޓގޭަޝްނ ޮއްނދަ ެއވެއި"ގަިއ ވަަނއަހަުރ މެިރްނ ރިާސރޗް ެސންޓަުރގެ ޕްޮރގްާރމު ަބޖެްޓ

މިްޕރޮެޖކްޓްެގ (ެގ ނަުމގަިއ ވަީނ ްޕރޮގްާރމެްއ ުހށަެއޅިފަެއވެ " ރސިބަލް ަލއިްޓސް ިއންަދ  ޯއަޕން އޯަޝން ސަބްަމޔޫސިްންގ
 .  ރ ަޚރަދުުކރުމަްށ ަހމަޖެިހފަެއވ100,000ެ މިކަަމށްަވނީ ަސރުކާރުެގ ބަޖެުޓން ައދި). ތަފްޞީްލ ަޖދުވަުލގައި

 
އަަލށް ެފށޭ ެގ ދަުށްނ 11.09ާވލެވުުނއިުރ ަބޖެްޓކޯޑް ލަ ަވނަައަހރު މެިރްނ ރިާސރޗް ެސންޓަުރެގ ބަެޖޓް އެކ2007ު

 ސަްބމާރސިަބލް ލައިޓްްސ ިއންަދ  ގ ޔޫިސްނލަބިލިީޓ ޮއްފ ބެއިްޓއިިއްނވެސްިޓޭގޝަްނ ޮއންަދ ެއވެ"މަސައްކަެތްއގޮުތަގއި 
ރޮޖެކްްޓ ްޕ. (ރ ެއވ100،000ެ މިކަަމށްޓަކަިއ ލިބިފަިއަވނީ. ރޮޖެކްެޓއް ހުެށއެޅިފަެއވެގެ ަނމުަގއި ަވީނ ްޕ" އޯަޕން އޯަޝން

ނޑުތެޭރގަިއ). ޕްޮރޕޯސަލް ޖަުދަވލުގައި  ައޑީގަިއ ިދއްލަިއެގްނ  މި ޕްޮރޖެކްޓުެގ ަދށުްނ ކުރެވޭ މަަސއްކަެތއްެގ ޮގުތގަިއ ބޭުރކަ
 ހިޭފތޯއާއި، ެއންަވުތަގއި ކެތިތޯބެލުާމއި އަިދ ެއތަްއެގ އެމެއްއަްއޔަްށ ައންަނީނ ކޮންާބވަެތ ،އެްނވެރިކަްނ ކުެރވޭޯތ  ބެުލމާއި

ަގތުުމގެ ަށއިކަތް ފަިމމަަސްއ.  ެއުމގެ ގޮުތގަިއ ބޭުނންކުެރިވދާެނތޯ ބެުލން ަތޖްރިބާކުުރން ިހެމނެެއވެބަަހްއޓައިދިޭރގޮތަްށ 
 ުއޅޭޮގތް ބެުލމަްށ ކޮށްޮގތުަގއި ކުރުމަށް ހަަމޖެިހފައިަވނީ ޖަާޕުނަގއި ިމމަސައްަކތްކުރިން އެްނމެ ފުރަތަަމ މަަސްއކަތެއްެގ

  . ރ ައކަށް ިދޔުެމވެައސްޓަޑީ ޓު
 

 ުޓައރމިސްޓަޑީ . ޕޯރެޓވެ ގެ ިރޓުއަރ އަކަށް ޖަާޕނަށް ކުެރުވުނ ސްޓަޑީ 09 ްނ 03 ޭމމަހުެގ މިރިޯޕރޓަކީ 
 ިފޝަރީޒް ރިާސރްޗ އެެޖންސީގެ ދަުށްނ  ސަރުކާުރގެގެހުރިހާ އެހީެތރިަކމެއް ފޯރުޮކށްެދްއވާފަިއަވނީ ަޖޕާްނރާާވދެްއވުުމގައި 

ްއާވ މަންޓިސްޓެްއ ަކެއނަލް ރިސާރްޗ އިންސްޓިިޓޔުްޓ ފޯރ ފާރސީްސ ފިޝަރީްޒެގ ސަަޝ ެނހިނގާ ޝިީމޒޫަގއި ހުްނަނ
މިަދތުރު ޭރވިަފއި ިމވަީނ . ަރދެއްކުަރއްާވފަިއަވނީ ދިެވހި ސަުރކާރުންެނވެޚަިމދަުތރުގެ ހުރިާހ . ޓޮމް ިނޝީާދއެވެ. ޑރ

 ެދަވނަ ސްިޓއަިރން ކޮމިޓީ ބަްއދަުލުވމާިއ "ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖް އޮްނ ޯއޝަްނ ޓޮްޕ ްޕިރޑޭޓަރސް"ޝިމީޫޒގަިއ ޮއްނނަ 
 .ގުުޅވަިއގެްނ ެނވެ

 
  . ެގ ޕްޮރގްާރެމވެުޓައރ ސްޓަޑީ ދާ ތަްއޔާރުކޮްށެދއްިވީޝޓޮްމ ިނ. ޑރތިރީަގއި ިމވަީނ 

 

 .އޮސާކާއިން ކަގޯޝިމާ އަށް ދިޔުން، އަދި ކަގޯޝީމާ އިން އަމާމިއޯޝީމާއަށް ދިޔުން  މެއ05ި

ނޑު (ދޮށީގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަން ބަލާލުން   މެއ06ި  އެތާނގެ އެންކޮށި .  ން އަނެއްދުވަހުގެ ހެނދުނާއި ހަމަޔަށ11ްރޭގަ
 .  އަދި މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުންބެލުން

  ބައްދަލުކުރުންގެ މަސްވެރިޔަކާޝީމާމެންދުރު ފަހު ކަގޯ. އިން ކަގޯޝީމާއަށް ދިޔުންޝީމާއަމާމިއޯ: ހެނދުނު   މެއ07ި

އި ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި ކަގޯޝީމާ ޕްރިފެކްޗަރ ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި ދެވޭ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާ: މެންދުރުފަސް
 .ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ މަހުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ސާމްޕަލް ދައްކާލުން

. ންކުރެވޭ ބެއިޓް ޕާރސް ސެއިން  ފިޝަރީ ދަތުރެއްގައި ބައިވެރިވުޑުގައި އަޑީން ދިއްލައިގެން ނރޭގަބޭ ގައި  ކަގޯޝީމާ  މެއ08ި
ނޑުގެ  ފިޝް ފާރމް ބެލުން އަދި ކަޓުޝޫބުޝީ ކްމިލް:   މެންދުރު ފަސް.ދުނުވަންދެންނ ފެށިގެން ހެނ10:00ްރޭގަ

 .ފެކްޓްރީއެއް ބަލައިލުން

ޓް ފޯރ އުނަލް ރިސާރްޗ އިންސްޓިޓިޝަމީޒޫގެ ނެޝި: މެންދުރުފަސް. މިޒޫއަށް އައުންޝި – އޮސާކާ -މާ  ޝީކަގޯ  މެއ09ި
އަދި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ މަހުގެ . ރެޒެންޓޭޝަން ދިނުންފާރސީސް ފިޝަރީޒް ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޕް

 ޕްރޮޑަކްޓްސް ސާމްޕަލް ދައްކާލުން 



 ްފާހޞަ ވަނަ 3ފްހާގެ ޞަ 14ޖުމްލަ ެބހޭ ސްޓަޑީ ޓުައރ ރިޕޯރޓް                                             ޖަޕާން އެްނވެރިކަާމއި 

10- 12 
 މެއި

 2ގެ )ކްލިއޯޓޯޕް (ޕެކްޓްސް އޮން އޯޝަން ޓޮޕް ޕްރިޑޭޓަރސްމްކްލައިމެޓް އި ނިމި ޓުއަރއެންވެރިކަމާއި ބެހޭ ސްޓަޑީ 
 .މީޒޫޝިޓް ފޯރ ފާރސީސް ފިޝަރީޒް، އުނަލް ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިޝަނެ.  ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންގއަރިންޓިވަނަ ސް

 
ަބަދލުގަިއ  ިމވަީނ ިހނާގިދޔަކަންަތއް ކްރޮނޮލޮޖިކަލް ޯއޑަރުން ތަފްޞީުލކޮށް ލިުޔމުެގ  ބެެލވިފަިއޯޕރޓް ތަްއާޔރުކުރުުމގަިއމިރި

މުަގއި ުވމުްނ މީހުންަކ ރޭސި ނޭނގޭ ިއނގިށްންނަކީ އެްއެވސް ގޮތަަކ ބައްދަުލވި މަސްެވރި. އެކި ބައިތަަކށް ަބހާލަިއގެްނނެވެ
.  ައިދ ްޕރެޒެންޭޓޝަްނގެ ތަުރޖަާމވެްސ ެދއްީވ ޑރ.ޓޮމް ނިީޝާދއެވެ. ޑރއެމީުހްނ ެދއްކި ވާހަަކ ތަުރޖަާމ ކޮށްދެްއީވ 

އަިދ . ކޮށްދެްއިވ ބުރަަމސައްކަތުްނެނވެ  ިނޝީާދ.  ކާމިޔާބުކަާމއި ެއކު ެގންެދުވނީ ޑރޓުައރިމސްޓަޑީ . ނިީޝދާެއވެ
 . ދަްނނަަވެމވެެރއް ކުޝުލާސް ްޚއޭއނާއަްށ ވަރަްށ އެކަމަށްޓަަކއި  

 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  :ދޮށީގައި ކުރެވޭ ކަ
 

ވެިރކަުމެގ ެގ ެއންެމ ުފރަަތމަ ަކމަކަްށ އޮީތ ައމާިމއޯީޝމާަގއި މަްސވެރިއަާކއި އެކު ަކނުޑމަހުެގ މަްސޓުައރސްޓަޑީ 
 ަމސްަދުތުރެއރޭ ިދޔުަމށް ަހމަެޖހިފަިއވާ  ުވމުގެ ސަބަބުންަކނޑުަގދަމޫސުން ޯގސްވެ ނަަމެވސް، . ދަތުެރްއގައި ަބއިެވރިވުެމވެ

އެްނކޮށިތަކަށް ާދގޮަތްށ ފަހަރާިއ އްުދގެ ބޯޓުަޙ އެސަރަ ައނެްއދުަވހުިމދަުތުރ ކެންސަްލވުުމްނ.  ކުެރުވނެވެކެންސަލް
ބެުލމަށްޓަކަިއ  ބޯްޓަގިއ ިހރޯހިޯޓ ހިސާޯނގެ ބޯާޓއި ެއންކޮށި . މރފަިއވާ ހިމަަހށް ެގްނދިުޔމަށް ހަމަެޖ.  ެނވެސުހަމަެޖއް

   . ެދވުެނވެަނށް އެތަ
 

. ވެެއވެޓުކަުމަގއ އޮްނނަީނ ވިއްަސކަށް ބޯ މަްސވެރިަކން ކުާރ ޖުމްަލހިސާުބަގނޑުަގއި  ސެޓޯޗީއޭިކޔުުނ އަމާިމއޯީޝާމގަިއ
ނުޑމަހުެގ ސެޓޯޗީގެ ދޮީށ.  ަޓެނވ3.5ެގެ ެކޕޭސިީޓއަކީ މިޯބޓު. ވެކެގެ ޯބޓެުޓ ފ40ޫ-35ޑަަކށް ނަގމިީއ ާގތް ަގިއ މިކުެރޭވ ކަ

މަްސވެިރކަން އާްނމުޮގެތއްަގިއ މުިޅއަހަުރގަިއ . އްަގިއ ކުރެޭވ މަްސވެރިަކމެކެވެލެކުަޑ ސްކޭމަސްެވރިކަމަީކ ވަރަްށ 
މިީއ . ގެ ިނޔަލަެށވެެމ ަރގަޅަްށ ުކރެެވނީ މާރްޗ މަހުްނ ެފށިެގްނ އޮކްޓޯބަުރ މަުހކުރިނަަމވެްސ  މަސްެވރިކަްނ ެއން

އްުދގަިއ މަސްެވރިކަން ުކރަނީ މިހިސާުބަގނޑުެގ ަޙމިސަރަ. ކަޅުބިލަމަުހގެ ަމސްވެރިަކން ެއްނމެ ަރނަގޅަށް ުކރާުދވަސްަވރެވެ
 ޝީމަްސ ވިއްަކނީ ަސޝީމީ އަދި ސޫމަސްެވރިކަުމަގއި ބޭނޭ .  ޭމލު ބޭރުްނނެވ20ެ މޭލާއި 15ދެކުުނން 

 . ައގު ލިބޭކަަމށްެވއެވެބޮޑު ަމހަށް އެކަީށގެްނވާ ެއކުޑަ މަްސކޮޅެއް ޭބނުުނ ަކމުަގއިިވޔަްސ  ،ީވމާ. ތަްއޔާރުކުރުަމެށވެ
 

 އާލަާތއި ޯބޓްެގ. ުހްނނަ ާފޑަށް ހުްނަނ ކުިދ ަސއިޒުެގ ބޯެޓވެ' ަޖާޕންެގ މަްސބޯޓް'ހަރަީކ   ބޯޓުަފ ުކރާމަސްެވރިކަްނ
ުވމާިއއެކު ބޯްޓގަިއ .  ުހްނނަީނ ީވހާވެްސ ަމދު ަބޔަކަށް މިމަަސއްަކތް ކުެރވޭޮގތަެށވެމަސްެވރިކަްނ ކުރާގޮްތ ަހމަެޖހިަފއި

ކެޕްޓަްނއިްނނަ ގޮޑީަގއި ިއނދެަފިއ ެޖނަަމ އް ފެްނޕަްނޕް ިހންގާަލްނވެ،މިސާލަަކށް. މޭޓް ޮކށްފަެއވެޓޮގިނަަކންަތއް ުހްނނަނީ އޮ
 ދާންޭބނުްނނަމަ ޮއޯޓ ވަކި މިސްރާބަކަށް ނުަވތަ ވަކިަތނަކަށް. ަގންފަަށއެވެނޕް ހިމްެފން ަޕޖެއްުސމުން ސްވިްޗ ަޕްނޕް ފެން

މަސްާބނަްނ ިތބެީނ .  މޭެލެވ14ސްޕީޑަީކ ގަިޑޔަކު ބާުރ  އެްނެމ މިބޯްޓގެ.  ޕައިލެަޓށް ުލމުްނ ެއތަނަކަްށ ބޯްޓދެެއވެ
އެްނވަތް ހުްނނަީނ ބޯޓްެގ ).  ބައްަލވ1ާކުެރހުްނ (ބާކޮުޅންެނވެ ނެވސް ދިުރސްޕްރޭކުަރނީ  ައދި ެފން .ބޯޓުގެކުރީކޮުޅގަެއވެ

ގެ  ފޫޓ3ު×3ޑަކަްށ  ނ ާގތްަގަގމަީތަގއިނ އަ.އެްނވަތަކީ ހަަތރެސްކަން ަފއިަބރގްލާސް ޭޓންެކކެވެ. ގަެއވެނމެެދއްހާާތ
 ަފލްކާ 4މަސްފިނިޮކށްފަިއ ބެހެއްޓުަމްށ . ވެެއވެފައިބާފަިއްނމިަންށ މިޓޭންްކ ަތއްޓުެގ ަމތީކައިިރއާިއ ހަމަިއްނ ބޯުޓ ަހލްެގ ފު

ަވގުީތޮގތުްނ ެއން ދިުރާވފައިާވ ބެެހއްޭޓގޮަތށް  . އަިދ ޮކންެމ ފަލްކާެއއްަގއި ކުަރޝްޑް ައއިސް އަޅާަފއި ުހރެއެވެ. ެއވެރެހު
 ސާފުެފްނ ޅަިއ ުގާޕްމ މިޓޭންްކ ުހންަނނީ ޕަ. ހުރެެއވެންކެްއަފއިބަރ ޓޭ ަތއްޓުަމތީަގއި އިތުުރ މަސްބާާނ ސަަރަހއްުދގަިއ

.  އެްނަނގާ ިމޓޭންކަްށ ެއންއަޅާަފއި ހުރެެއެވ)އެްނޓޭންކުން (މަސްައއިނަްށ ެއރުުމގެ އެްނވަުތން. ެއވެފަދައުުރާވގޮަތށް ަހދާ
 . ްނ ައތުޖެޭހ ހިސާުބގަިއ ބެހެއްުޓެމވެ ދޮށިައާޅމީހުްނނަްށވެްސ ަފސޭހަިއން އެމިޮގތަށް ހެުދުމގެ ބޭނުމަކީ 
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ނަޑށް ެއއްވެސް ާބރެއް ުނކުރާކަމަށް ވެެއވެ. ށީނދެެގންެނވެބޯޓްގައި މަސްާބަނން ތިެބނީ ިއ . އަދި މިޮގތަށް ތިބުުމްނ ހަިށގަ
ްއިޓގެްނ ޖެްއސުމަށްަފހު މަްސ ބުޅިން ނެ)ުޑގަިއނިފލާގަ(ުޑގައި ނަމސްބޭނުަމށްފަހު ދާަގ. މަސްބާާނނީ ަސތޯބުޅީަގެއވެ
 އަިދ  ބޯޓް ތަްއޔާރުޮކށްފަިއވާ ުހންަނޮގތުން ތައްުޓމައްަޗށް އެޅޭ މަސް ަފއިބަިއގެން ަދނީ މަސް. ތައްޓުަމށްޗަށް ެވއްޓެީނއެވެ

 . ފަލްކާއަެށވެ
 

މަހަްށދާްނ ފުރަނީ .  ފަޅުވެިރްނނެވ2ެއި ާނއެީއ ކެޕްޓަ.  ީމުހންެނވ3ެދަދަީކ ޖުމްލަ ަޢބޯޓްގެ ަފޅުެވިރންެގ 
ަޓނަަކްށ ޑަަކށް ނގާްތގަބޭޭނމަސް، ިވއްކާ އަގަީކ  .ްނމުކޮްށ ަމސްބާނަީނ ެހނުދނުެގ ވަުގތުތަުކަގއެވެޢާ .ގަޑީަގެއވެްނވަުރދަ

. ކެވެމަްސވެިރން ދެކޭޮގތުަގއި މަސްބޭުނމަްށ ކުރަްނޖެޭހ ޭހަދއާިއ އަާޅ ބަާލިއރު ިމީއ ކުޑަައެގ.  ޑޮލަރަށެވ300ެއެމެރިާކ 
 .ެއްއ ެދވެެއވެބޯނަސް  އިުތރަްށ،މަސްބޭޭނވަަރްށ ބަލާެސލެރީއެްއެގ ިއތުަރށް ބޭސިްކ  ޮކންެމ ަމހަކުވެްސ ދެޭވ ފަޅުވެިރްނނަްށ

 ޯލނަްށ ަދއްކަންެޖހޭ ިމންަވރު ަކނޑާ ެގއަްށގެްނދަްނ ލިެބނީ ކު ފަުޅެވރިންަނށް މުސާަރދީ، ކޮްނމެ މަަހކު ބޭނ2ްބޯޓުގެ 
 .ސަން ދެކެެއވެ-ފައިސާ ކޮެޅްއކަމުގަިއ ހިާސޯނކުޑަ
 

ެއން ްއދުްނ ޙަ ަކގޯިޝމާ ސަރަީވމާ، އެްނނުލިބޭުދވަްސަވރު. މިސަރަަޙއްުދގަިއ ދިއްަލއިެގްނ ކުެރޭވ ެއންެވރިކަްނ ދެރަެއވެ
 50 ޑޮލަާރއި 40ކާ ީނ ބަކެޓެއް އެެމރިންަނެއންެވރިކަްނ ެދރަުދވަސްަވރުަގިއ ކަޯގޝީާމ ސަރަަޙއްުދން އެްނަގ. ގަްނނަީނެއވެ

ިމގޮތަްށ ެއން . ްނުމގޮެތއްަގއި ަކގޯީޝމާިއްނ ެއްނގަްނނަްނެޖހޭ ުދވަސްަވރަީކ ިފނިމޫުސމުަގެއވެޢާ .ޑޮލަރުެގ ައގަެށެވ
މިސަރަަޙްއދުަގއި އެްނވެރިަކްނ . އޯޑަރުކޮްށގެްނ ަގންަނ ިއރު ަމސްވެިރން ޭބނުްނ ހިސާބަކަްށ ެޑލިވަރ ކޮްށދެެއެވ

 . ިއ އެްނވެރިަކން ކުަރނީ އަިމްއލަ ބޯޓްަގއެވެރަނގަޅުުދވަްސަވރުގަ
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ކުރީކޮޅުގިައ . ސައިޑް ކޮށްފައިގއެލޯންހާބަރުގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޯޓެއް ؛ )އޭ( ސެޓޯޗީގެ ފިޝަރީ ހާބަރ :1ކުރެހުން 

ނޯގެ ބޯޓް، އޮޓޯޕައިލެޓްގެ ޖީފީއެސް ޔުނިޓް ހިސާ. މރ؛ )ބީ( ތަން އަދި ފެން ސްޕްރޭކުރާ ހޮޅިތައް ދެގެން މަސްބާނާނ އިނދެއިށީ
ފަހަތުގައި ދިރޭގޮތަށް . ހިސާނޯ މަސްބާނާގޮތް ދައްކާލަނީ. މރ؛ )ސީ(އަދި އެކޯސައުންޑަރ އާއި ފިޝް ފައިންޑަރ } މަތީގައި{

  ).އެފް( އަރަނީ ސަންގެ ބޯޓަށް-އަދި ހިސާނޯ) އީ(ބޯޓްގެ އިލެކްޓްރިކަލް ސްވިޗްތައް ؛ )ޑީ(ތީރުޖަހާފައި (އެންބަހައްޓާތަން 
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 އަޑީގައި ދިއްލައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން
 

ކަގޯޝީާމެގ ަމްސވެިރންާނިއ އެުކ އެްނވެރިކަުމެގ ަދތުުރ ާރވާިދީނ ަކގޯީޝާމ ޕްިރފެކްޗުރަލް ިފޝަރީްޒ ޓެކްނޮޮލީޖ ެއްނޑް 
 . ސަކާކީ ެއވެ. ަކމަްށާވ މރ ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ެސންޓަރގެ ަސއިްނޓިސްޓެއް

 
ނޑު މަޢުޫލމާުތ ލިބުުނގޮުތަގިއ  . އެންިހފާގޮތެެކވެކޮްށއްމުޢާަޖާޕންަގިއ ޑީަގިއ ިދއްލަިއެގން އެްނވެރިކަްނ ކުުރމަކީ އަ ކަ

ަޖާޕންަގިއ ެއންެވރިކަން . ިގނަހިސާެބވެެއންެމ ދިއްަލިއގެްނ އެްނވެރިަކްނ ކުރުުމެގ ަމސްެވރިކަްނ  ކަގޯޝީާމ ޕްރިފެްކޗަރ އަީކ
މަހަްށ ިދޔަ އަޅުަގނޑުެމްނނާިއ އެުކ .  ެގ މަސްެވރިކަްނ ުކރާމީުހންެނވެ ަހމައެަކިނ ެއްނވެރިކަުމމީުހންނަީކ ގިަނ ކުރާ

 އަަހރުެގ ތަްޖރިާބ 42ީމނާއަީކ .  ޔަާމޯނއެވެީޝޝާހި.  އަހަަރށްުވރެ ަމއްޗަްށ ޮގސްފައިާވ މރ60ކެޔޮޅަކީ އުމުުރްނ 
މިބޯްޓތަކަކީ .  ބޯްޓ އޮެވވ4ެމީާނެގ ައމިއްަލ . ންްޓވެްސ މެެއވެލިބިފައިވާ، ައިދ މިހާުރ އަމިއްަލ ކުންފުންެޏއްެގ ްޕރެޒިޑެ

 . އަޑީަގއި ދިއްަލއިެގން އެްނމަސްެވރިަކން ކުުރމަްށ ބޭުނންކުރާ ބޯްޓތަކެވެ
 

މަްސވެރިަކްނ އެްނ. ކޮްށގެްނނެެވޭބނުްނ ) ުނވަަތ މަކިާއމީ (ޕާރސް ސެިއންފުޅާާދއިރާެއްއގަިއ ެއންެވރިކަން ުކރަނީ ުކދި 
ުމ ސިފައަީކ ެއްނ އްިޙމުއަޑީަގއި ދިއްަލިއގެްނ ކުެރވޭ ަމސްވެރިކަުމެގ . ވެއެކިަސިއޒުގެ ބޯޓްފަހަުރ ބޭނުންކުެރވެެއ ކުރުމަްށ

ުރުވމަށް  ޯބޓާއި ދަުއައޑީގަިއ ިދއްލުަމްށ ބޭުނންކުރާ މިީއ . ރަކާްތތެިރާވކަމެވެޙަ ޯބޓް 3ހިފުމަށްޓަަކއި ަމދުެވެގން 
ރަކާތްތަްއ ކުެރެވީނ ަޙ ގެުރވުުމކުދި ބޯްޓފަހަުރގަިއ ަދއުެއޅުމާިއ ަދއު. ޅާ ބޮޑުބޯެޓވެ އަބޭނުންކުެރވޭ ޯބާޓއި ައިދ ަދއު

 ބޮޑެތި ބޯްޓފަހަރުތަުކގަިއ ެއއީ ުމޅިްނ ެމީޝނަރީ ޭބނުންޮކށްެގްނ ،ަނމަެވސް. ރީ ޭބނުްނ ނުކޮްށ ެމނުއަްލ ކޮށެވެމެީޝނަ
ރުވުަމށާިއ ނެުގަމށް   ިވންޗްަތކާއި އަިދ ދަުއާއިއ ޯހލަރބޯްޓަގއި ެދ ނެްޓެގ  ަޔމާޯނާޝީޝހި. މރ. ކުރެޭވ ކަމެކެވެ

 ފޫޓް ުހރެެއއެެވ އަދި 20ެގ ސަިއޒުާގ އަޑީަގއި ިދއްލުަމްށ ބޭުނންކުރާބޯުޓ. ާއިއ ސާމާުނހުރެެއވެތަާފުތ ެމޝިަނރީޭދ ެވއެހީެތރި
 ޫފޓް 40-35އިެގންާދ ބޮޑުބޯްޓގަިއ ދައުިހަފ. ުހްނނާެނއެވެ ފޫްޓ 30-25ނުންކުާރ ބޯްޓގަިއ ާގްތގަޑަކަްށ ުރވުަމްށ ޭބ ދަުއ

 . ހުންާނެނއެވެ

. އަޑިްނ ިދއްލަިއެގން އެްނހިފުަމށް އެްނމެ ުފރަތަަމ ކުރާކަމަކީ އެަކީށގެްނވާ ިމންަވރަްށ ެއއްސަރަަޙއްދަަކށް ެއްނޖަމާކުުރެމވެ
ދިްއަލނީ .  ެއންުއޅޭޯތ ބަލައެވެލޫާމތު ލިުބނުޮގތުަގއި އަީޑަގއި ިދއްލުުމގެ ުކރިްނވެސް ފިްޝަފއިންޑަރ ޭބުނންކޮށްެގންޢު◌ުމަ

 މީަޓރު 50-40ެގ ުފންިމުނަގއި )ކަޯގީޝމާބޭ (ެއްނ ިހިފ  ަސރަޙަްއުދއަުޅަގނޑުެމްނ ިދޔަަދތުުރގަިއ . އެްނއުޅޭަތނެްއގަެއވެ
މިަލއިްޓ ިއންަނީނ ބޯޓްގެ .  ވޮްޓެގ ވޯޓަރ ްޕރޫްފ ަލއިޓެކެވ2000ެ-1000އަޑީަގިއ ިދއްލުަމށް ޭބުނންކުރަީނ . ހުރެެއވެ

. ފަިއްނޑަރިއްނ އަަބުދ ބަލަމުްނ ގެްނދެެއވެްޝެއންޖަާމަވމުްނދާިމްނވަުރ ފި. ޑިެއްއގަިއ ަލއި އަޑިައްށ ފަްއތާަފއެވެނރުްނ ަދބޭ
ޑުގެ ނަޖމާެވއްެޖނަމަ، ަވރަށް ފަޭސހަިއްނ އަިދ ަވރަށް އަަވހަށް އެްނަގދަާމ މިްނވަަރށް ެއްނ ޕާރސްެސއިްނ ަލއިެގން

 ީމޓަރު  30 ީމޓަރު ައދި އުްސމިުނގަިއ 150ޕާރްސ ސެއިްނގެ ިދގުިމނުަގއި . އެވެއަާޅލަޕާރސް ސެިއން ވަަށއިެގން 
 ަދއު ެއޅުމަްށޓަކަިއ ދަުލގެ ެއއްކޮުޅ ހިފަިއެގންގޮްސ ދައު. ރުަވނީ އެެހންބޯޓެްއގެ އެީހާއއި އެުކގަެއވެ ހުންނަަކމަްށވާ ިމދައު

މަިޑސީލައެްއގެ ތުންެބދޭެހން ބަރިކުެރްއވަށް ެދމުުމން  ދަުއ . ައނެްއ ކޮޅު ބޯޓަްށ ެގނެސްެދެއވެ ްނމަސްަގނުޑގެ ަވށާލަިއގެ
 ުހންަނީނ އަިލމަޑު ޮބއްެކއް ގަިއދަުއ ނެެގުމންާދއިުރ ިދއްލަްނ ބޭުނންކުިރ ޯބޓް. ޕާރްސ ެއއްޮގތަްށ ބެިދެގން އާެދެއވެ

ކުޑަކޮށްލާފަިއ ަދުއ   ސައިޒަަކށް ދަުއކުރަުމްނ ގޮސް އެކަީށގެްނާވ  ކުަޑދެްނ މަުޑމަޑުްނ ނެްޓ ހޯލަުރްނ ަދއުަނގާ. ދިއްލާަފއެވެ
). ކުރެުހން ބަްއަލވާ(ނަަގމުްނގެްނާދ ޯބޓާއި ައިދ އަީޑަގއި ދިއްަލން ޭބުނންކުރި ބޯްޓގެ ެއހީަގއި ދަލުްނ ކޮއްޓެއް ަހދާލަެއެވ 

ތަކުަގއި ގިަނދުަވުހ ައދި ެއްނކޮށި. ެއއީ އެަމްށ އެްއވެްސ ެގްއލުމެއް ލިިބާދނެީތއެވެ. ގަެއވެހިފި ެއންތަެކއް ބޯޓަކަށް ުނަނ
 . އިެގން ެގންަދީނ ެއންކޮއްޓަކަެށވެއިތުުރ ެއއްެވސް އަިނޔާެއއް ނުީދ ދަލުތެޭރަގއި ބަަހްއޓަ ީތބަހައްަޓން ޖެހޭ

ކުރީގަިއ ދެްނނެިވ ޮގތަްށ ަދއު ަނގަުމން ކުޑަކުަރުމން ގޮްސ އެކަީށެގންާވ ސަިއޒަކަށް ކުޑަވުމުްނ ދިއްަލން ޭބނުންކުިރ ޯބޓާިއ 
ބޮޑޮބޯޓާއި ކުޑަބޯުޓ މިެހން ހެުދމަށްޓަކަިއ . ްށ ަދއު ަބދަލުޮކށްލަީނ ެއވެ ދޭތެޭރ ކޮށްޓެްއެގ ސިަފއަދަުއ ަނގަުމްނގެްނދާ ބޮޑުބޯާޓ



 ްފާހޞަ ވަނަ 7ފްހާގެ ޞަ 14ޖުމްލަ ެބހޭ ސްޓަޑީ ޓުައރ ރިޕޯރޓް                                             ޖަޕާން އެްނވެރިކަާމއި 

ގަޅަްށ ުރވާކޮއްެޓއްެގ ނައދި ދެބޯޓްެގ ޭދެތރޭގަިއ ދައު ރަ). ބައްަލވާ 2ކުރެުހން ( އެީހަގއި ަހއްަޔރުކޮއްަލއެެވ  އޮުނގ2ެ
 ). ަބއްލަާވ 3ުކރެހުްނ (ަދުއފެންަމއްޗަށް ަބަހއްޓަީނ ދެަފރާަތްށ ބަރިލާަފއެެވ . ޑަްށ އައްސާަލއެވެނަފށްަގސިފަެގނެސް ބޯުޓގެ 
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ޕާރސް ؛ )އޭ) (ސްކިފް(ޕާރސް ސެއިން ރުވުމަށް ބޭނުކުރާ ކުޑަ ބޯޓް : ލައިގެން އެންހިފުމުގެ ހަރަކާތްތައްއަޑީގައި ދިއް: 2ކުރެހުން 

ދައު އެޅުމަށް ފަހު ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރި ބޯޓް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގިައ ؛ )ބީ(ސެއިން އަޅާ ބޯޓާއި އަޑީގައި ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބޯޓް 
ދައު ނެގުމަށް ފަހު ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރި ބޯޓް ކޮށި ؛ )ޑީ( އޮންނަ ނެޓް ޯހލަރ ންގައި ދިގު ކުނބެއްހެބޯޓްގައި އެއްފަރާތު؛ )ސީ(

ރޑީން އާއި ހަނދި އާއިލާގެ ބާވަތެއް ) ޑީ(ހަދާލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ   ). .އީ(އަދި ހިފިފައިވާ މުހިންމު ދެބާވަތުގެ އެން، ސާ

 

. ެގން ެއންކޮިށ ކަިއރިއަްށ ެގްނދިުޔެމވެަހއި ކަުފޖަ ދަާލއިއެކުރޯަލކީ މިދެބޯްޓެގ  ރުުވމަްށ ބޭުންނކުރި ބޯޓްާދ ުޖގަިއ މިސްޓޭ
ހިޝާީޝ ޔަާމޯނެގ . މރ. ާފ ަސަރޙައްުދތަކުެގ ކަިއރީގަެއވެތަްއ ުހްނނަކަމަްށަވނީ ހުިރހާ މޫސުެމއްަގިއ ެއންހިއެންކޮށ

 . ެވެއވެއެންކޮިށތަްއ ިތްނތަނެްއަގއި ހުްނަނކަމަށް
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Large boat with carries 
the purse seine in unison 
with small boat to make 
the cage

Boat with the lighting 
gear now rigged 
together to make a 
cage

Bamboo poles 
rigged with boat

The two boats are 
being towed to the 
holding pen area

Rope rigging to drag 
the boats to 
sideways

Net with 
fish

Sinkers deployed 
to keep the net in 
shape

 
 

ވާތް .  ބޯޓް އެއްކޮށް ކޮށިހަދާފައި ޕާރސް ސެއިން ބޭނުނުކޮށްގެން އެންހިފުމަށްފަހު ދިއްލަން ބޭނުންކުރި ބޯޓާއި ބޮޑޮ: 3ކުރެހުން 
 .  ކައިރިއަށް ގެންދަނީއްކަފު ޖަހައިގެން އެންކޮށިތަގެ އެހީގައި ފަރާތުގައި ދުައ ރުވަން ބޭނުންކުރި ބޯޓް

 

 .ދިރޭގޮތަށް އެން ކޮށީގައި ބެހެއްޓުން
 

ިގނަިއން އެްނ ހިޭފުދަވސްވަުރ ެއންހިފާަފއި . ކުރަުމން އަްނަނ ކަމެކެވެރެެވްސ މިީއ ަޖޕާްނގެ ަމސްވެިރން ވަަރްށ ކުރީންުސ
ކޮށިަތއް . ވަރަކަްށ ނުަވަތ ވިއްސަަކށް ޮކިށ ުހރެެއވ10ެޑަަކްށ ނ ހުންަނތަެންއގަިއ ގާްތގަްއކޮށިަތ. ކޮށީގަިއ ަބހައްަޓނީެއވެ

ނޑައެިޅފަިއ ުހންަނ ަތންަތްނ ކަުމގަިއ ުވަމީކ ބެހެއްޓިަފިއ ހުްނަނ ސަ ރަަހއްދަީކ ވަކި ަޤވާިއެދއްެގ މަިތްނ ކަ
ކޮންެމ . އްމުކަމެެކވެޢާ ގިަނ ަސރަޙަްއދުަގިއ ހުުރމަީކ ެރއެްއމަްސވެިރއެްއެގ ކޮިށ ެއްއސަރަޙަްއދަްށވު. ވެެކެގްނވާކަމެށީއެކަ

 2ހިާސޯނެގ . މރަގިއ އަޅުަގނޑުެމން ިދޔަ ސަރަަޙއްުދ. ަގއި ކޮށިެއޅެެއވެ އެަތުނމަސްެވރިއަުކވެްސ އެމީހަކު ޭބުންނވަރަކަށް
 . ަސރަޙަެދއްަގއިެވސް އޭާނގެ ކޮިށ ުހްނނަކަމަްށ ެވެއވެ ައދި އެެހން ދެ. ކޮށި ހުެރެއވެ

 
ްށ ގޮސް އަިމއްލައަމަްސވެިރްނ އެްނވެރިަކން ރަނގަޅުުދވަްސަވރު އެްއގޮތަީކ . ޓަށް ެއން ދެޮގތަށް އެިޅދާެނއެވެއްކޮ

އްުދްނ ޙަަ◌ޝީާމެގ ސަރަ ނުަވތަ އަާމމިޯއިއްނއަެނއްޮގތަކީ ަކޯގޝީމާ. އެންިހފަިއގެްނ އައިްސ އެންކޮްށޓަށް އެުޅމެވެ
އެީއ އެްނިހފުމުެގ މަސައްަކތާިއ .  ެދމަސަްއކަތް ވެސްކުެރެއވެންަބއެްއ މަްސވެިރ. އެްނގަެނެގން ެއންކޮށްޓަްށ އެޅުެމވެ

އެްނވެރިކަާމއި . ަނަމވެްސ، ދެ މަްސވެިރކަމެއް ެއއްުދަވެހއްަގއި ނުކުެރެއެވ. މަަސއްކަތެކެވެމަސްެވރިކަން ުކރުމުެގ 
ެއްނވެރިކަމަީކވެސް ޕްރޮެފޝަނަްލގޮުތގަިއ ކުރާަނމަ ޒަމާުނގެ ޓެްކނޮޮލޖީެގ . މަސްެވރިކަމަކީ މުޅިްނ ެދމަްސެވރިކަމެކެވެ

ހިޝާިޝ ޔަާމޯނއަކީ މިޮގތަްށ އެްނމަސްެވރިކަްނ . މރ. ވެކެބޭނުންކޮްށ އަގުޮބޑު ސާާމނުބޭުންނކޮށްގެްނ ކުެރވޭަކމެ
 . ކުރާމީހެކެވެ

 
ވަްނދެްނ ކޮީށގަިއ   ހަްފތ3ާ ހަްފާތ ުނވަަތ 2ްއމުކޮށް ާޢ. ެވެއވެ ަމސްުދވަުހ ެއންބެެހއްޭޓކަމަށ2ްއެންކޮީށގަިއ ގިަނވެެގން 

 ުހްނނަ ރ ގޮުތގަިއކާްނދެީނ ަޕއުަޑ. ން ޖެެހއެވެދެުދވަުހން އެްއުދވަުހ ެއންކޮއްަޓްށގޮސް އެަމށް ާކންޭދ. އެންބަަހއްަޓއެވެ
. ކާންިދނުަމށްޓަކައި ވަކި ދަުތރުެވސް އަަޅން ޖެެހެއެވެއމަްށ . ޝްމީލް ޮލނާއި އެއްކޮށް ކުޑަކޮށް ގުޅަެހޭދވަރަށް ިގރާެގންެނވެފި

  . ނަަމވެސް، މަހަްށގޮސް އަްނނަ ަވުގތުަގއި އެމަްށ ކާްނދީފަިއވެްސ ާއދެެއވެ
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 .މަތީ ޕެނަލްގެ ވާތުގައި އެންތަކަށް ކާންދެނީ:  އެންކޮށިތަކުގެ ތަފާތު މަންޒަރުތައް:4ކުރެހުން 
 

 :ޓޫނާ ފާރމް ކުރުން
 

ސަން  -ހިާސޯނެކޔޮުޅ ސަަރޙައްުދގަިއ ވަަރްށ ގިަނއިްނ ކުެރޭވ ކަެމއްކަުމގަިއ އަާމމިޯއޝީާމެގ ސެޓޯީޗ ޓޫާނ ފާރމް ުކުރމަކީ 
ައމާިމއޯީޝމާެގ . ކުްނ މިމަަސއްކަްތ ސިނާީޢ ެފންަވރެްއގަިއ ކުާރކަން ާފހަގަުކރެެވއެވެައމިއްަލ ކުްނުފނިތަ. ލޫާމތު ިދނެވެޢުމަ

ައދި މިމަަސއްކަްތ އެްނމެ ރަނގަުޅޮގތުަގއި ކުުރމަްށ ޒަމާީނ ޓެކްނޮޮލީޖގެ .  ަބިއވަުރ ުހއްޓެވެއްސަރަޙަްއދުަގިއ ީމގެ ޮކށިަތ
 އެމެިރާކ 35ފަިއވާ ނޯރދަްނ ބުލޫފިންޫޓާނ ިވއްކާ ައގަީކ ކިލޯއެްއ ކޮީށގަިއ ބޮޑުކޮށް. ފާަހގަކުެރވެެއވެ އެހީބޭުނންކުރާަކްނ

ޓޮމް .   އެމެރިކާ ޑޮަލރު ޖެހޭކަަމށް ޑރ1500 ުނވަތަ 1000 ބޮޑު ޯނަދން ބުލޭފިްނ ޓޫާނއެއް. ޑޮލަރކަމުަގއި ެވއެެއވެ
 . ނިީޝދާ ާފހަގަުކރުއްިވެއވެ

 
 .  ނޯދަން ބުލޫފިން ޓޫނާ ފާރމެއް ކަނާތް ފަރާތުގައިޕާރލް ކަލްޗަރ ކުރާ ފަތިތައް ވާތުގައި އަދި: 5ކުރެހުން 



 ވަނަ 10ފްހާގެ ޞަ 14ޖުމްލަ ެބހޭ ސްޓަޑީ ޓުައރ ރިޕޯރޓް                                             ޖަޕާން އެްނވެރިކަާމއި 
 ފްާހޞަ

 :އުފެއްދުން) ހިކިމަސް(ކަޓުޝޫބުސީ 
 

އެްއގޮަތކުން ބުާނނަަމ ިމީއ . މިީއ ަޖޕާްނަގއި ވަރަްށ ަމޝްހޫުރ އުެފއްުދމެކެވެ) ުނވަަތ ހިކިމަސް(ކަޓުޝޫބުސީ 
ބޭުރްނ ބަލާއިުރ ަހމައެަކނި ތަާފތެއްކަަމށް ފެްނަނީނ  . ދިެވހިރާްއޭޖގަިއ އުފަްއާދ ހިކިަމާހއި ވަަރްށ ކައިިރކުރާ ާބވަތެެކވެ

އަިދ . ފިާހރަިއގެ ިވްއކަން ުހްނނަީނ މަސްަގނުޑ ަގނޑު ވަިކންެނވެ. ތަންކޮެޅއް ބޮަޑްށ ިހއްކާފަިއ ހަުރކޮށް ުހންނަަކމެވެ
ަވރަށް ތުނިޮކްށ . ނުމަެށވެެއއީ ބޭނުން މީހަކަށް މަސް ލިެޔިދ. ކަޓޫޝޫބިޝީ ިލާޔ މެިޝން ފިާހަރއިަގއި ބަަހއްޓާފަިއ ހުރެެއވެ

 . ރޮްނދާިއން ދާލިެނގޭޮގތަްށ ކަޓޫޝޫުބޝީ ިލޔެލެވެ
 

 ައށްުވެރ ގިަނ ފެކްޓަރީ ތަްށ 100 ުއފައްަދނީ ކަޯގީޝމާ ސަރަަޙއްުދގަެއވެ 70%ުއފައްދާ ކަުޓޝޫުބޝީގެ މުޅި ަޖާޕންަގއި 
 ފެކްޓަރީ ހުްނނަަކމަށް 69ަޒކީއޭ ިކޔުުނ ިހސާބުގަިއ ަގއި ިދޔަ މަކިރާުޓއަރިމސްޑަޓީ . ްއދަކަށެވެޙަބެހިފަިއވަީނ ދެަސރަ

 .  އެްއ ފެކްޓަރީައށް ަކުމގަިއވެެއވެގަިއ ެދވުީނ ެއންެމ ބޮޑުޓުއަރމިސްޓަޑީ . ވެެއވެ
 

ަތކަްށ ފެކްޓަީރ. ޑުކޮްށފައެވެނގަްނނަިއރު ހުްނނަީނ ގަ. ަގންަނނީ ޕާރސް ސެއިްނއިްނ ިހާފފައިާވ މަެހވެމިފެކްޓަރީައްށ 
މުިޅންހެްނެވސް ބޭުނންކުަރީނ . ވެެއވެވާަވރަްށ މަސްނުލިޭބތީ ޭބރު ޤަުއމުތަުކްނ މަްސ އިްނޯޕރޓްކުރާކަމަްށބޭނުްނ

ނުޑމަހެެއވެޑުޮކށްފަިއ ުހންަނ ފަސްޮރނނގަ  .ުގދެިމ ކަ
 

ނުޑަވްނ ފެްނއަޅާަފއި ުހންަނ ބޮޑެިތ ޓޭްނކުތަކުގަިއ ބަަހްއޓަނީެއވެ ނޑުމަުހގެ ފިިނކަން ކަ  ށްމިޓޭްނކަ. އެްނމެ ުފރަތަަމ ކަ
  ިފނިަކްނ ެއއްވަރަަކށްުހރިހާ މަސްތަކަކުންެ◌ިމއީ . ދިމާަލކަށްވެސް ަވއިފޮުނވާ ބޮކިައރުވާަފެއވެ ހުންަނނީ ފެުނއަީޑން ުހރިހާ

ނަޑނީެއވެ.ޓަކަެއވެނޑުުވމަށްކެ ާގ ުނިޝެއމެ. ނުްނނެވެިޝނޑާ މެމަސްަކނޑަީނ މަސްަކ.  އެއަްށ ަފހު ަމސްކަ
މަސްބަހަްއޓާަތްނ އެނުބރެުމން އަްނނަަވރަކަށް އެތަަނށް ަމސްުލމުން މަުހގެ ޮބލާއި، ކަރުަގނާޑއި ައދި ަބނޑާއިދޫ 

މަސްޮދވެފަިއ ރެްކތަކުގައި . އެތަުންނ ެދްނ އެމަްސ ކޮްނޭވަޔރ ބެލްެޓއްަގިއ ދަީނ ދޮްނނަ ޭޓންކަށެވެ. ލަެއވެށް◌ްވަކިކޮ
 . މިޓޭންކްަތއް ހުްނނަީނ ބިުމގެއަީޑަގއެވެ. މަސްކައްަކނީ އާިވންްނެއވެ. ފަުހ ެދން މަސްަތއް ކައްަކީނއެވެޖެހުަމށް

 

 
 . މިފިހާރައިން މަސް ލިޔެފައިވެސް ވިއްކާ. ވްކޭސްއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައިޝޯކަޓޫޝޫބުޝީ ފިހާރައެއްގެ : 6ކުރެހުން 

 
ނުޑ ކިބަަތކުން ވަކިކޮށްލަެއވެ ކަށިފިުލމަސްކެއްކުަމށްފަުހ ޫހނުމަުޑވުުމްނ ޮބޑެިތ ދިލަެޖއްސުަމސް ުހންަނީނ . ވާ ަމސްގަ

ްއޞަ ޚާދުްނތަކަްށ ުދންއަުރަވީނ ނއު  ފޫްޓ އުްސ ިމ15 ފޫްޓ އަިދ 20 ފޫްޓ 35ޑަކަްށ ނާގތްަގ. ހަދާަފެއވެދުްނ ނއު
. ކަަމށްެވއެވެޓާ ގަިޑއިުރ ބަހައ6ްުނަގއި  ިޑްގރީގެ ޫހނުިމ90ުފަރތަމަ ިމުއނުދނުަގއި . ލަކުޑިއެއް ައްނަދއިެގންެނވެ

އެައްށފަހު . ޕާރްޓެމންޓްތަަކކުންެނވެމްުދްނ ބޭުރގަިއ ުހންަނ ޮކނުއ ފީޑްކުރަީނ ްއުދނަްށ ުދންއެުރުވމަްށ ލަުކޑިތަނމިުއ
 ްނދުނުރަވނީ ުއދުުނގަިއ ދުްނ އަނިމގޮތަްށ ެލވޭ އު. ުދނަކަެށވެނދެންަލނީ އެެހްނ ުއއިތުަރށް ދިލަަޖްއސާ ހިއްުކމަްށ 
ުދނުްނ ދުްނއަރުާވ ދިަލޖައްާސ ިހއްކާއިުރ މަްސ ރެކްތަުކގަިއ ައތުރާފަިއ ހުްނނަީނ ނމިުއ. ތެރޭަގިއ ަދުރ ައންަދއިެގންެނވެ



 ވަނަ 11ފްހާގެ ޞަ 14ޖުމްލަ ެބހޭ ސްޓަޑީ ޓުައރ ރިޕޯރޓް                                             ޖަޕާން އެްނވެރިކަާމއި 
 ފްާހޞަ

ިމީއ . ައށްފަުހ ބަެއއް ަމހުަގއި ފޫ ަޖއްސަެއވެމި.  ުދވަްސވަްނދެްނ ުދންައރުވާކަަމްށވެެއވ10ެިމގޮތަްށ . ދުުނގެ މަީތަގއެވެނއު
  . ޖަާޕންަގއި ޫފޖައްަސިއފައި ހުްނނަމަްސ މާބޮޑަށް ހިނގާަކމަްށވެެއވެ. ކުރާކަމެކެވެސަ ަފްނގަްސ ބޭުނންކޮްށގެްނ ޚާއް

 

a b c

e fd

 
ނޑުމަށް ފަހު ސްޓީމްކުރަނީ : ކަޓުޝޫބުޝީ އުފެއްދުން: 7ކުރެހުން  ދިލަޖެއްސުމަށް އަންާދ ؛ )ބީ(މަސް ސާފުކުރަނީ ؛ )އޭ(މަސްކެ
ދެވަނަ ފަހަރު ދިލަޖެއްސުމަށް މަސްތައް ތައްޔާރުވެފައި ، )ޑީ(އްސުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސުމޯކިން އަވަން  ދިލަޖެފުރަތަމަ؛ )ސީ(ލަކުޑި 

   ).  އެފް(އަދި ފައިނަލް ޕްރޮޑަކްޓް، ކަޓްޝުބުޝީ ) އީ(

 

 :މިލްކްފިޝް އެކުއާކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
 

މަސަްއކަތް ެގ ަދުށން ކުެރޭވ އެުކާއރކަލްޗަރ  ޑިވެޮލޕްަމންްޓ ސެންޓަރރިފެްކޗަރަލް ިފޝަރީްޒ ޓެކްނޮލޮީޖ ެއންްޑކަގޯޝީާމ ޕް
. ކާރެޕެވ ައދި ޗައިނީސް ތެލާިޕޔާްޝ، މިލްކްފިާބވަތަކީ ދިރާާސ ކުރެވޭ ތިްނ އެތާނަގއި . ބަލާލުމަށް ިޒޔާަރތެއް ކުެރުވނެވެ

ދިރޭެއމެްއެގ ޮގތުގައި  ިދރާސާެގ ޭބނުމަީކ ެގްޝިމލްކް ފި. މިިއން އެްއވެްސ ާބވަތަީކ ކެުއަމށް ޭބނުންުކާރ ާބވަެތއްޫނނެވެ
 ުކރީެގ ުދވަްސވަުރަގިއ . ުއފައްާދ ަމހެވެތެާލޕިާޔާއއި ކާރްޕ ެއއީ ެއނިމަްލ ފީޑްައށް ބޭނުންކުުރމަްށ. ބޭނުންކުެރވޭޯތ ެބލުމެވެ

 . ވެސް ަކލްޗަރ ކުެރވިފަިއ ވެެއވެ )ޯވަޓރ އީލްޝް ފްެރ(ވެން
 

ަވީނ ަޖާޕން އިކުީރަގއި ހީކުރެވިަފ. ވެެކްއމުކަމެޢާކަްލޗަރ ކުރުމަީކ ަވރަށް ޝް މިލްކްިފޔާަގިއ ިޝފިލިޕީްނސް އަިދ އިންޮޑނީ
މިލްކް ިފޝްަވީނ ަނަމވެސް، ކަޯގޝީާމގައި . ުނގެްނގުެޅޭވނެކަމަެށވެިފޝް މިލްކްކަމުން ހިސާބުަގނޑުަގިއ ފިނިޫހނުިމންަދްށ

 ަދީނ ްއޮކށް ައދި މިަކމާބެޭހ ތަފާތު އެކްސްެޕރިމަންްޓތަގެްނ އާލާިއސަ ިވއްޝްމިހާރު މިަތުނަގއި މިލްކްިފ. ބްރީޑް ކޮށްފަެއވެ
 . ހެދެުމްނނެވެ



 ވަނަ 12ފްހާގެ ޞަ 14ޖުމްލަ ެބހޭ ސްޓަޑީ ޓުައރ ރިޕޯރޓް                                             ޖަޕާން އެްނވެރިކަާމއި 
 ފްާހޞަ

 
  ައކީްޝ ެއކްސްޕެރިަމންޓްތަުކން ދައްާކގޮުތަގިއ މިލްކްިފގެ)ރީޒް ރިސޯސަްސ ސެްނޓަރަޝޖަާޕން މެިރން ފި (ކްރޖާރާމ

 ލޯްނގްލަިއން ެއމެްއެގ ޮގތުަގިއ ،ނަަމެވސް. ެބލެވެެއވެނުަކމުާދ ެއމެއްކަުމގަިއ ކަޅުބިލަމަުހގެ ަމސްވެރިކަުމަގއި އެހާ 
 . ިނޝީާދ ބުުނއްިވއެެއވެ.  ޭބުނންކުރެވޭަކމަްށ ޑރޝްމިލްކްފި

 

 
ކަގޯޝީމާ ޕްރިފެކްޗަރަލް ފިޝަރީޒް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރގެ ދަށުން ކުރެވޭ އެކުއާރކަލްޗަރ : 7ކުރެހުން 
 .މަސައްކަތް

 

 :އެހެނިހެން
 

 ރިާސރޗް ެޝނަްލގަާޔިއ ައިދ ެނ ޕްރިފެްކޗަރަލް ިފޝަރީްޒ ޓެކްނޮޮލީޖ ައިދ ޑިެވލޮްޕމަންްޓ ސެންޓަރ ކަގޯޝީާމ .1
ނެއް ޝަ◌ަޕްރެެޒްނޓޭރާްއޖޭެގ ަމސްވެރިކަާމިއ ެބހޭގޮުތްނ  ިއންްޓ ފޯރ ފާރ ީސސް ިފޝަރީްޒއުއިންސްޓިިޓ
ނިީޝދާ . ްސ އައިަކމަށް ޑރެވންޑަސްްޓރީގެ މީުހންޝީ ިއުބ ަޖޕާްނގެ ކަޓުސޫްށނަިމޕްެރޒެންޓޭޝ. ދެުވެނވެ

 ްއ ަވއްތަުރތަ ތަފާުތިއެވސް ިދވެިހރާްއޖޭެގ ހިކިަމހުެގ ުއފެްއދުުމގެނެްއގަމިިއން ޮކންެމ ްޕރެެޒންޓޭޝ. ބުނުްއވިެއވެ
ސްެވރިކަމާިއ  އަދި ރާްއޖޭގެ މަައިދ އެމީުހން އެަތކެތި ރަހަބަލާ. ޕަްލގޮުތަގިއ ބައިެވރިްނނަްށ ދެުވެނވެމްސާ

 . ބެހޭތޮުގްނ ކުރެުވނު ުސވާލުތަަކށް ޖަވާުބދެުވެނވެ
 

ހޫރު އަދި އަގުބޮުޑމަެހއްކަމުަގިއ ޝްް◌މިއީ ޖަާޕންަގއި  ވަަރށް މަ) ބެރިކްސް ސްޕްެލންޑެންސް(އަލްފޮންިސނޯސް  .2
 ރޯ ސުޒޫކީިހ. ޑރރ ސަިއްނޓިސްޓް ައ ސީނިެގޓް ފޯރ ފާރ ީސސް ިފޝަރީްޒުއނަްލ ރިާސރޗް އިންސްޓިިޓަޝނެ

 މީޓަރު ުފުނން ކޮންިޓނެންަޓލް ސްލޯޕްތަުކްނ ވާރޓިކަލް ޯލންގް ަލިއްނ 400-300 ިމމަހަކީ .ވިެއވެބުނުްއ
ރާްއޖޭެގ . ެމވެސް ވަރަކަްށ ާބނާ ުއޅޭ މަހެކެވެމިަމހަކީ ރާްއޭޖގެ ަމސްވެިރން ކޮްނ. ހެެކވެ ިހފޭ މަެގންބޭނުންކޮްށ

މިބާަވތަކީ : ނޯޓް. ސުޒޫކީ ބުުންއިވއެެއވެ. ާފނެކަމަްށ ޑރޅެާވމިްނވަރަްށ އުްއދުަގއިިމަމސް އެަކށީެގްނޙަސަރަ
ކަަމށް ެމރިްނ ރިސާރްޗ ފާނަމަްސވެިރން ޑީޕް ޯލންގްަލއިްނ ބޭުނންކޮށްެގން ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ބާާނއުޅޭ ަމހެއް

 . ސެންޓަުރން ވަީނ ފާަހގަކުެރވިފަެއެވ
 

އިްނ ެއމެްއގެ ގޮުތގައި ަޖާޕންގެ މަްސވެިރްނ ވަަރށް ގިަނއިްނ ބާނާުއޅޭ ިމއީ ޯލންގްަލ) ބޯާވިދލަމަސް(ސްކުއިޑް  .3
 ޖަާޕންގެ މަްސވެިރން ވަރަްށ ިގނަިއން މަސްބާާނ ގއަކީ ޖިިގްނކުއިްޑސް. ކޮށްެގންެނވެ ޖިްގމިމަސްާބނަނީ . މަހެކެވެ

ކުއިޑް އުޭޅނެ ކަަމްށ ޕޯރޓްކުާރވަަރްށ ސް ސަްށއަްލ ފިޝަީރޒްޝަގަިއ ކޮމާރއްުދަޙރާްއޖޭެގ ސަރަ. އުޅޭޮގތެކެވެ
 . ކާރުން ުބނިކަަމްށ ފާަހގަކުެރވުެނވެޖަާޕންެގ ަތޖްރިާބ
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އަދި މިެހްނ . ކަމަްށެވއެވެަޖޕާްނގަިއ ޮއއިވާލި ަކނުދފަިތ އަޅާަފއި ުހންަނނީ ެފނުގެ އަީޑަގއި : އޮިއވާލި ކަނދުަފތި .4
 .ެވެއވެަމށްފަހު ިގނަުދވަުހ  ހުްނނަކަަމށްހުރުުމން މަސްެއުޅމަށް ައވަސްެވފަިއ ައދި މަސްެއޅު

 
 

 
ކަގޯޝީމާ ޕެރިފެކްޗަރަލް ފިޝަރީޒް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ ގައި . އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ މޮޑެލް އެއް: 8ކުރެހުން 

  . ޑިސްޕްލޭ ކުރެވިފައި
 
 

 :ނިންމުން
 

 .  ކުެރވުުނ ަތޖްރިބާތަުކން ިތރީަގިއ ިމވާ ޕޮިއންޓްަތއް ާފހަަގކޮއްލަމެވެެފނުުނ ަމންަޒރުތަކުްނނާިއިއން ުޓއަރމިސްޓަޑީ 
 

މިކަްނ ައިދ ) ޕާރސް ެސއިްނ ކޮްށގެން( ޖަާޕުނގެ މަްސވެިރން ކުރާގޮަތށް :އަޑީަގއި ދިްއލަިއގެްނ ެއްނވެރިކަްނ ކުރުން
މިަކުމގަިއ . މުކަމެއްަކމުަގއި ދެކެެމވެްއިޙުރފުކުރުމަކީ މުޢާރާއްޭޖގަިއ ނުުކރެުވނަސް އަޖުަމބެލުމުެގ ޮގތުްނ މިކަްނ ތަ

ިފޝްަފއިންޑަރގެ ޭބުންނ . ޭބނުްނތެިރކަމެކެވެރުފުުކރުމަކީ ޢާފަިއންޑަރ އަިދ ސޯާނރ  ފަދަ ަޒމާިނ ޓެްކނޮލޮޖީ ތަޝްފި
 . ެއވެރެޭވނެ މަްސެވރިކަން ކުުރން ްޕރޮޑަކްޓިވް ުކ،ގުުތ ަމދުވެަވ  ެއްނ ހިުފމަށް ހޭަދާވނަަމހެޮޔގޮުތގަިއ ހިިފްއޖެ

 
 ރާްއޖޭަގއި ކުެރވިަފިއާވ .ޖަާމަވނީ އަޑީަގއިކަމަްށ ުވމަކީ އެކަށީެގންވާަކމެކެވެ މަސް އަްއޔަްށ ައްނނައަޑީަގއި ދިއްުލުމން 

ގެ ފަުށ ލެޭވ ދޯީނގަިއ ހުެރގެްނ ަދުއ ުހންަނީނ ެފނުެގ ަމީތގަިއ ިދއްލުުމން އޮޑިކަިއރިއަްށ ަޖާމވާ ައއިްނ،ތަޖުރިާބގައި
ބޮކީެގ ަޙރަކާތް ެގންުގޅުުމން " ިނިވ ިދއްޭލޮގތަށް" ިނވާކޮްށ ފިާލަގނޑަކުްނ ައދި ިދއްލާފަިއ ުހންަނ ބޮިކ . ތިލާަގއެވެ
ައިދ ަތޖުރިާބކާރު . ިމަވުގތަކީ މަްސވެރިްނ ދަުއ ާލަވގުެތެވ. މައްަޗްށ ައރާ ޮބނިޑވާޮގްތ ވެެއވެ" ރޯާނވެ"ުޑ ނއެްނގަ

މިަފދަ ގޮތަަކްށ އަީޑގަިއ ިދއްުލމުން . ުޑެގ ަދަށށް ދައުަލއްަވއެވެނއެްނގަ މަސްެވރިްނ ަވަރށް ފަޭސހަިއން ތަްނވަޅު ަބލަިއ
ައދި ހަމަ ޕާރސް ެސއިން ަބދަުލގައި އޮޑީަގއި މަްސވެިރން ތިެބގެން، ޮއޑިްނ . އަްނނަ ެއްނވެްސ ހިފިާދނެކަަމށް ބެލެވެެއވެ

 . ދަުއ ލަިއގެްނ ެއންހިޭފގޮްތ ުވމަކީ އެކަށީެގްނވާކަމެެކވެ
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ތަކެްއ ކޮށް އަިދ ަޒމަީނ ްނ ާޕރސް ސެިއން ަމސްވެރިކަެމްއގެ ގޮުތގަިއ ކުެރވޭީނ އިުތރު އިްނެވސްޓްމަންްޓުރވަިއގެދާ
އަިދ ދަުލގެ ަމސްވެރިކަެމއް ޕާރސް . ފަދަ ތަކެތި ޭބނުންކޮްށެގންެނވެ) ނެްޓ ހޯލަރ، ތަާފުތ ފާޑުގެ ވިންޗް(ޓެކްނޮލޮޖީ 

 . ުރމަކީ ިއތުރަްށ ވިްސަނންެޖހޭނެކަމެެކވެސެއިްނ ބޭުނންކޮްށގެްނ ާރއްޭޖގަިއ ބޭނުންކު
 

ނުޑތެޭރަގއި .  ެހދިާދނެެއެވްއދަކީ އަޮތޅު ެތރޭ ައދި ައތޮޅުްނ ބޭުރ މާަކނޑުތެެރ ކަުމގަިއވެސްޙައަޑީަގއި ދިއްާލ ސަރަ މާކަ
ައށް ަހރު ާރއްެޖ ަވނައ1982ަ. ދިއްަލއިެގން ޖަާމވާ ާބވަްތތަކަކީ މުޅިްނ ައއު ާބަވތް ކަމަްށ ުވމަީކ އެކަީށގެްނވާކަެމކެވެ

ފްިރޖިްޑ ޮއފް ޭނންސަްނގަިއ އޮބްޒާރވަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ެމިރން . ސާރޭވ ކުަރންައއި ނޯރވޭިޖއަްނ ރިސާރްޗ ވެސަްލ ޑރ
ނޑު ެތޭރން . ރިސާރޗް ެސްނޓަރގެ ިޑރެކްޓަރ އަޙްަމދު ހާިފޒް ވަޑަިއަގތެވެ އަިދ ހާފިޒް ބުނުްއވާޮގުތގައި ބޭރުކަ

ަނަމވެސް، ާހފިޒް ބުުނއްާވގޮުތގައި . އަުއމަކީ އެކަށީެގްނވާކަމެެކވެ) ިފޑްސްޓޯުނވަތަ މިކް، ޝްެލންޓަރން ިފ(ލަންޓަުނމަސް 
. ބެހެއްޓުމަީކ ަދތިަކމަކަށްާވނެެއވެލަންޓަުނމަސް ވަުތގަިއ ިދރޭޮގތަްށ    

 
ނިަފހަުރގެ ަސއިްޒ  ިމދަީނ އޮިޑދޯ ުދވަހަަކށްާރއްޭޖގައި ދުަވހެއް :އެްނވެރިކަްނ ވަިކމަސްެވރިކަމެްއެގ ގޮުތގަިއ ކުުރން

ވެްސ ބޭނުްނވަީނ ަފއިަބރގްލާްސ އޮޑިެއްއގަިއ ޔަކުަމސްވެރިަކން ުކުރމަްށ ަޝއުުޤ ުހންަނ ކޮްނެމ ަމސްވެިރ. ބޮޑުވަުމންެނވެ
 ޯދނީެގ ަސިއޒް ބޮޑުުވމުްނ ަދތުރަކަްށ ކުރަްނ ޖެޭހ .  ލަުކޑި އޮިޑތަްއ ަދީނ  ބާީކވަުމްނނެވެމަހަްށ ދިުޔންކަުމގަިއ ވުުމން

 ުނިދޔުްނ ެއީއ ުވރެކޮުޅގަިއ މަަހށްިދޔުަމްށުދވަސް އަިދ ެއންެވރިކަން އެކަީށގެްނާވވަރަްށ ނުިލބޭ. ަރދު ޮބޑުވެެއވެޚަތެލުެގ 
ީވމާ ބާީކވަުމްނ ައންަނ ލަކުިޑ އޮޑިަފހަުރގަިއ ވަކިމަްސވެރިކަެމއްގެ .  ަބއެްއމަްސވެިރން ދެކެެއވެަކމުަގއިބުއްިދވެރިކަެމއް

 އުެފދުުމްނ 'ބޮޅެއް'ަމސްެވރިކަްނ ކުރުމުެގ އިތުުރ . ބުްއިދވެރިކަެމްއކަމުގަިއ ދެކެެމވެކަން ކުުރްނ ެއީއ އެްނވެިރގޮުތގަިއ 
ހަަމ ިމއާިއ އެކު ެއންކޮށި ހަދަިއެގން ިގނަުދަވުހ . މުަދނީ ހޯުދމުެގ އިތުުރ ަވޞީލަެތއް ޤާިއމުކުެރވުީނއެވެރާއްެޖތެޭރގަިއ ާއ

މެިރން . ގަޅުާވނެކަަމްށ ފެެނެއވެނ ުކރަްނ ރަސައްކަްތވެސް ައޖުަމ ބެލުުމެގ ޮގތުްނ ހުންާނެނގޮަތށް ެއންބެހެްއޓުުމގެ ަމ
 ކުިރޔަްށ ެގްނދެޭވ ަކނޑުމަހާިއ ކަްނނެީލގަިއ  ގުިޅގެްނރިސާރޗް ސެްނޓަރާިއ ިއންޑިަޔން އޯަޝްނ ޫޓނާ ޮކމިަޝާނ

 ުދަވސް ވީިއރުެވސް ވަުތގައި ދިޭރގޮަތްށ 7 ުމގުާރންބޯޓަށް ެއޅި  އަިއހަަގޖަާހދޫކުރުުމގެ ްޕރޮްގރާުމގެ ދަުށން ާރއްެޖފާ
.  ގޮުތގަިއ ަބއިެވރިވެެލއްިވ މުަވްއޒަފުްނ ބުުނއްިވެއވެރުްނެގހުރިކަމަްށ މެިރްނ ރިާސރޗް ެސންޓަުރެގ ފަރާުތްނ އޮްބޒާރވަ
 . ނަަމވެސް ޮކންެމ ދުަވހަކުވެްސ ުމުގރާންތަަކށް ކާްނޭދކަމަށް ވެެއވެ

 
. ެއްނވެރިކަްނ ވަކި ަމސްވެރިކަެމްއގެ ޮގތުަގއި ނުކުެރވުެމވެ އިްޤިތޞާީދ ަފއިދާލިިބާދނެ ގޮތަަކށް ދިާމވެާދެނ ެއއްަމއްސަލައަީކ

) ިދގުުމއްަދތެްއގެ ެތރޭގަިއ(ީހާވގޮުތން މިަކމަކީ . ސީސް ެއއް ެހިދދާެނވެބެނިފިޓް އެނަިލ މިކަން ަކށަވަރުުކރުމަްށ ކޮސްޓް
 ބޮޑެތި އޮޑިފަހަރު އެްނލިބޭނެކަމަށް ަމހަްށކަމަަކށް މިކަްނވެްއެޖނަމަ އިޤްތިާޞދީަފިއދާެއއް ލިބޭ. ފައިާދާވނެކަމެކެވެ

 ައިދ ެއންެވރިކަން . ަރުށން މަަހށްާދން ުފރާީނ ެއންލިބޭެނ ކަމުެގ ޔަީޤންަގްނ ލިބިެގްނނެވެ. ނުކުްނނާކަށެްއ ުނޖެހޭެނެއވެ
މިަފަދ . ޑަްށވެްސ ނުުކންނާަކށެްއ ނުޖެޭހނެެއވެތަުދދުަވސް ވަެރްއނަމަ، ިގނަަވގުުތ ޭހދަކޮްށ ަމދުެއންކޮޅެްއ ހިަފިއެގން ަކނ

މަަހށްާދ ދުަވަހކަްށ ) އެްނ ަގެނގެން(ބޮޑެތި އޮޑިަފހަުރ މަަހށްފުާރ ކޮްނމެ ދުަވހަކީ ދޯީނ ބޭުނންާވ ވަރަްށ ެއން ލިިބގެްނ 
 . ވެެގްނދާެނއެވެ
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