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މތު
މޢުލޫ ާ
ހަބަރަށް ދޭ ަ
ރާއްޖޭގައި މރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ބިނާ ކުރުމުގ މަޤްޞަދުގައި ކ .މަނިޔަފުށި
ޓްރއިނިންގ އންޑް ރިސާރޗް ސންޓަރުގައި މރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމއް ފަށައިފި.
ކޮންމ އަހަރއްގ

ޖޫން މަހުގ 8ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގ ކަނޑުތަކުގ ދުވަހވ .މިއަހަރު ދުނިޔޭގ ކަނޑުތަކުގ ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގ ގޮތުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މރިން ރިސޯސަސް އންޑް އގްރިކަލޗަރގ ފަރާތުން ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު
ދިނުމާއި ހޭލުންތރިކުރުވުމާއި ތަމްރީން ދިނުމުގ ޕްރޮގްރާމްތަކއް ހިންގުމަށް ހަމަޖހިފައި ވއވ .މިގޮތުން ،މިއަހަރުގ ދުނިޔޭގ
ބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް
ބންކުގ ހިލޭ އހީގައި ހިންގާ [ސަސްޓއިނަ ަ
ކަނޑުތަކުގ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގ ގޮތުން ،ވޯލްޑް ޭ
ޑިވލޮޕްމަންޓް] މަޝަރޫއުގ ތރއިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މރިން ރިސޯސަސް އންޑް އގްރިކަލްޗަރގ ފަރާތުން
[މރިކަލްޗަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް] ގ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމއް މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއވ.
މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފށުމުގ ހަފްލާ ޝަރަފުވރި ކޮށްދއްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މރިން ރިސޯސަސް
ބނުމުގ
އންޑް އގްރިކަލްޗަރ ،ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންއވ .މި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާ ގިނައިން މަސް ޭ
ބން ފަރުތަކުން ފާނަ ހުސްވަމުން ދާކަން މިނިސްޓަރ
ބ ު
ގއްލުންތައް ފާހަގަކޮށް ،ރާއްޖޭގައި މާ ގިނައިން ފާނަ ނގުމުގ ސަ ަ
ފާހަގަކުރއްވިއވ .މީގ އިތުރުން ،މަސް ވިއްސާ އާލާ ކުރުމުގ ކަންތައްތަކއް ކުރަން ޖހިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،މިނިސްޓަރ
ބއްވުމުގ މުހިންމުކަން ޙިއްސާ ކުރައްވާފައވ .މިނިސްޓަރގ ވާހަކަފުޅު ނިންމާލަމުން
ވަނީ މިފަދަ ޓްރއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ޭ
ބރުޤައުމުގ
ކަނޑާމދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތާމދު ފަރުވާތރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ،ރާއްޖޭގ ރައްޔިތުން ކަނޑާމދު ފަރުވާތރިވޭ ،
މީހުނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވުމަށް އދިވަޑައިގންނވިއވ.
މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުމުގ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް މރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގ ޑިރކްޓަރ
ބއިވރިވ
ބއިވރިންނަށް ދަސްކޮށްދވިގންދާނ ބައއް ކަންކަން ،ރަސްމިއްޔާތުގައި ަ
ޖނރަލް ،ޝާފިޔާ ނަޢީމް މި ކޯހުގ ަ
ވަޑައިގންނވި ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރއްވިއވ .މިގޮތުން ،ހޗަރީއއްގައި ފާނަ ވިއްސައިގން މޫދުކޮށީގައި ގންގުޅޭ ވަރަށް
ބޑުކުރާނ ގޮތާއި ،ހޗަރީގ މަރުހަލާތަކުގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމުގ އިތުރުން ،މރިކަލްޗަރ ކުރުމުގ ތަފާތު މަރުހަލާ
ޮ
ބއިވރިން އަހުލުވރި ކުރުވުން ހިމނޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއވ .މީގ
ތަކުގައި ގންގުޅންޖހޭ ތިމާވއްޓާއި ރައްޓހި އާދަކާދަތަކަށް ަ
ބރޯސާވފައިވާ ގުދުރަތީ ޚަޒާނާއަކަށް ވާއިރު ،އ ޚަޒާނާ
ބން އޭގ މައްޗަށް ަ
އިތުރުން ،ކަނޑުތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ ދިރިތި ު
އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މަންފާކުރާނ ގޮތަކަށް ދމހއްޓުމުގ މުހިންމުކަންވސް ފާހަގަކުރއްވިއވ.
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ކ .މަނިޔަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް މރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގ ފަރާތުން ހިންގާ މަނިޔަފުށި ޓްރއިނިންގ އންޑް ރިސާރޗް
ސންޓަރު (އމް.ޓީ.އާރ.ސީ) ގައި ފުޅާ ދާއިރާއއްގައި ،ދިގު މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖހިފައިވާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގ
ބނާ
ބ މަސައްކަތއްގ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ި
މަގްޞަދަކީ އާމްދަނީ ލި ޭ
ކުރުމވ .މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އކްރިޑޓް ކުރވިފައިވާ އަދި އކްރިޑޓް ނުކުރވޭ

ބސިކް މރިކަލްޗަރ ކޯސްތަކާއި
ޭ

އޑްވާންސް މރިކަލްޗަރ ކޯސްތައް ހިމނއވ.
ބއިވރިވުމުގ
ބސިކް މރިކަލްޗަރ ކޯހކވ .މި ކޯހުގައި ަ
މިގޮތުން ،މި ތަމްރީން ޕްރޮގަރާމްގ ދަށުން މިއަދު މިފށުނީ ޭ
ފުރުޞަތު މިފަހަރު ޚާއްޞަ ކުރވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މރިން ރިސޯސަސް އންޑް އގްރިކަލްޗަރގ ފަރާތުން
ބއިވރިވފައިވަނީ ހއ.
މރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގންދާ ،ސަރަޙައްދީ ހޗަރީ ޤާއިމްކުރުމުގ ޕްރޮގްރާމްގައި ަ
ބދޫ އަދި ތ .ވަންދޫގ ފަރާތްތަކވ .އގޮތުން މިރަށްތަކަށް ހުޅުވާލވނު
ފިއްލަދޫ ،އދ .އޮމަދޫ މ .ވޭވަށް ،ފ .ދަރަނ ޫ
ބއިވރިވފައވ 8 .ދުވަހުގ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގންދާ މި ކޯހުގައި
ފުރުޞަތުގައި  15ފަރާތަކުން މި ކޯހުގައި ވަނީ ަ
ބއިވރިންނަށް މރިކަލްޗަރ ކުރުމުގ އަސާސީ މައުލޫމާތަކާއި މރިކަލްޗަރކުރުމުގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭނއވ.
ަ
[މރިކަލްޗަރ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް] ގ ތރއިން ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖހިފައިވަނީ މުޅި ރާއްޖއަށް
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގންނވ.
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