Noo Raajje Ocean Use Survey to Conclude At the end of the month
June 6, 2022, MALE: Noo Rajje’s ambitious nationwide Ocean Use Survey is set to
conclude at the end of this month, providing one last opportunity for all Maldivians to
participate and make their voice heard in determining the future of our ocean. The survey
has already received more than 4,115 responses representing over 22,000 Maldivians,
making it the largest Ocean Use Survey to date.
Over the past six months, 18 survey facilitators have been visiting communities across
the nation to ensure participation from all 16 ocean use sectors identified for the survey.
The survey is set to examine how local oceans are used by the Fisheries sector, local
communities, individuals, the tourism sector and others.
Participants in the survey have drawn over 23,600 shapes on SeaSketch, to identify
locations and how they use the Maldivian ocean space. Results from this survey will be
published as heat maps that will be publicly available, and will inform the future Maldives
Marine Spatial Plan.
The Ocean Use Survey is part of Noo Raajje’s science based, community driven Marine
Spatial Planning process that seeks to strengthen the government’s blue economy
initiatives by promoting sustainable fisheries practices and tourism activities. The results
of the survey will also be used to help identify conservation areas to reach the
Government’s target of protecting at least 20% of the Maldivian ocean and its resources,
to ensure sustainable development and advancement of blue economy strategy initiatives
in the Maldives.
Noo Raajje is still seeking additional input through the end of the month on how the
oceans are utilized by stakeholders around the country in order to ensure widespread
representation. The team of facilitators will continue traveling throughout the Maldives in
order to reach each inhabited island. Interested participants who want to influence the
future of the nation’s ocean can also schedule time with a facilitator or complete the
survey independently. Visit www.nooraajje.org/oceanusesurvey to learn more.
Noo Raajje is a program led by the Government of the Maldives, including the President's
Office and the Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture, and in partnership
with government agencies including the Ministry of Environment, Climate Change and
Technology, the Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure, the Ministry of
Economic Development, the Ministry of Tourism, the Environmental Protection Agency,
and the Maldives Marine Research Institute, and others.
International support comes from the Blue Prosperity Coalition, including the Waitt
Institute, National Geographic Pristine Seas, Scripps Institution of Oceanography,

SeaSketch, Environmental Markets Solutions Lab at UC Santa Barbara, UCLA Institute of
the Environment and Sustainability, and others.
Learn more at www.nooraajje.org and follow along on the program's Facebook,
Instagram, and Twitter.
ENDS
For more information, please contact:
| info@nooraajje.org
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ޖޫން  ،2022 ،6މާލެ – މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ނޫރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަ ްއ
ނިމޭނެއެވެ .ޖޫން މަސް ނިމެންދެން ހުރިހާ ދިވެހިންނަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ސާރވޭ
މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .މިހާތަނަށް މި ސާރވޭއަށް ވަނީ 20,000 ،ދިވެހިން ރަމްޒުކޮށްދޭގޮތަށް  4،115ޖަވާބު ލިބިފައެވެ .މި އަދަދާއެކު
މިއީ ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ސާރވޭއެވެ.
ކަނޑުފަޅުތައް ބޭނުންކުރާ  16ސެކްޓަރެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމައްޓަކައި ،ނޫ ރާއްޖެ ޓީމްގެ  18ފެސިލިޓިޓޭޓަރުންވަނީ ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮއްފައެވެ .މި ސާރވޭގެ ޒަރިއްޔާއިން މަސްވެރިންނާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ،ވަކިވަކި ރަށްތަކުން ،އަދި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ފަޅުތައް ބޭނުންކުރާގޮތް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.
މިސާރވޭގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތައް ރަމްޒުވާގޮތަށް  23،000އަށްވުރެ ގިނަ ސަރ ަހައްދު
ސީސްކެޗް މެދުވެރިކޮށް ފާހަގަކޮއްފައެވެ .މި ސާރވޭގެ ނަތީޖާ ހީޓްމެޕްތަކެއް ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ޝާޢިރުކުރެވި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިން ސްޕޭޝަލް
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
ނޫ ރާއްޖެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިން ސްޕޭޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި،
ސަރުކާރުގެ ނޫ އިޤްތިސާދުގެ ތެރެއިން ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ .އަދި
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ  20އިންސައްތައަކީ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ،ހިމާޔަތް ކުރެވިދާނެ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތައް ދެނެގަތުމަށްވެސް ސާވޭގެ ނަތީޖާ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
މި ސަރވޭގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައި ،އެކިއެކި ސެޓޭކްހޯލްޑަރުން ކަނޑުފަޅުގެ ބޭނުންކުރާގޮތް ދެނެގަތުމަށް ނޫ ރާއްޖޭގެ ސަރވޭ
ފެސިލިޓޭޓަރުން މިހާރުވެސް ދަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގެ ކުރިމަގު އެކުލަވާލުމުގައި ބަސް ބުނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ޒަރީޢާއިން
ނުވަތަ އަމިއްލައަށްވެސް ސާރވޭ ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
 www.nooraajje.org/oceanusesurveyޒިޔާރާއްކޮށްލައްވާށެވެ.

ނޫ ރައްޖެއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮ ްފ ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ އިސްނެގުމާއެކު މިނިސްޓްރީ
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ،އަދި މޯލްޑިވްސް މެރިން
ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމަކީ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންގެ ވެއިޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ،ވެއިޓް ފައުންޑޭޝަން ،ނެޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް ޕްރިސްޓީން ސީސް،
ސްކްރިޕްސް އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް އޯޝަނޯގްރަފީ ،ސީސްކެޗް ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މާކެޓްސް ސޮލިއުޝަންސް ލެބް ،ޔޫސީ ސަންޓާ ބާބަރާ،
ޔޫސީއެލްއޭ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ،އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ
އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  www.nooraajje.orgއަށް ޒިޔާރާތްކޮށް ޕްރޮގްރާމްގެ ފޭސްބުކް ،އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޓްވިޓާ ފޮލޯކޮށްލާށެވެ.
ނ ި މ ު ނީ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ  info@nooraaje.orgއަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ

