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މޫސުީމަބަދލު:

ަތާއަރެފްއ

ިމ ޔިުނޓުގައި ބަލައިލިެވފައިވީާނ މުޫސމީބަދަލަށާއި 

މުޫސމީބަދަލު މެދުވިެރވުމަށް ިދމާވާ ކަންކަމަށެވެ. 

އިަދ އިނާްސނުންގެ އަމަލުތަކުގެ ަސބަބުން މުޫސމަށް 

ކުރާއަަސރު އިތުރު ވެގެންދާވަރަށެވެ. މީގެއިތުރުން 

ިމހާރު މުޫސމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ 

ަސބަބުން ކުރާނެ އަަސރުތަކަށާއި އިަދ ިދވެހިންނަށް 

ިމކަންތައްތައް މުހިންމު ވެގެންދާ ަސބަބު ތަކަށް 

ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ.

1
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ެ. މުޫސމީބަދަލު  ެ. މިފަދަ ބަދަލުތައް އެތައް އަހަރަކަށް ދެމިގެންދެއެވ ދިރާާސތަކުންނެވ

ެ. އޭގެތެރޭގައި ގުދުރަތީގޮތުން  މެދުވެރިވެދާނެއެވ ަސބަބުތަކެއް  އެތައް  ދިމާވުމަށް 

އިަލފާން  އަދި  ބަދަލު،  އަންނަ  ަސއިކަލަށް  ޯސލާ  އިރުގެ   – ހިގާކަންކަން 
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 .ެ އަމަލުތައް ހުންނަގޮތުން ދިުނޔޭގެ ޖައްވަށާއި ބިމަށް އަންނަބަދަލުތައް ހިމެނެއެވ

 .ެ ދިުނޔޭގައި ދިރުންފެށުނު އިރުން ފިެށގެން ދިުނޔޭގެ މުޫސން އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވ

ތަޖުރިބާ  ފިިނދުވްަސވަރުތައް  ހޫނުދުވްަސވަރާއި  ވަރަށް  ދިުނޔެވަނީ  މިގޮތުން 

ބޮޑު  ދިުނޔޭގެ  ފިިނވެގެންގްޮސ  ދިުނޔެ  ބައެއްދުވްަސވަރު  މިގޮތުން   .ެ ކޮށްފައެވ

ެ. އަދި ހަމަ މިދުވްަސވަރު ދިުނޔޭގެ  ަސރަހައްދެއް ގަނޑުފެނުން ފޮރުވާލެވިފައި ވެއެވ

 .ެ ފާހަގަކުރެވެއެވ ވާކަންވްެސ  އަޑިވެފައި  މީޓަރަކަށް  އެތައް  ލޮނުގަނޑު  ކަނޑުގެ 

މީގެ އެތައަްސތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަނޑުއޮޅި ތަކަކީވްެސ އެކަށް 

.ެ ހިކިފައިވާ ތަންތަނެވ

ހުރި  ކަންކަމާ  މިފަދަ  ހުރި  ދިމާވެފައި  ކުރިން  މުޫސމީބަދަލާއި  މިދިމާވާ  މިހާރު 

ވަރަށް  ކަންކަމަކީ  ބަދަލާގުޅިފައިވާ  މުޫސމީ  ކުރެވޭ  މިތަޖުރިބާ  މިހާރު  ތަފާތަކީ 

ެ. ކުރީގައި އެތައް ގަރުނަކުން އައިްސފައިވާ  އަވަހަށް ދިމާވާ ކަންކަން ކަމުގައި ވުމެވ

ެ. ދިުނޔޭގައި  ބަދަލުތައް މިހާރު މިތަޖުރިބާ ކުރެވެނީ މަދު އަހަރު ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވ

ެ. އެހެންކަމުން މުޫސމަށް  ހިގާ ވަރަށް ގިނަކަންކަން ހުންނަނީ މުޫސމާގުޅި ލާމެހިފައެވ

 .ެ އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކުން މާހައުލީ ިނޒާމަށާއި އިނާްސނުންނަށް އަަސރުކުރެއެވ

ިވލާގަނޑުގައި ފެނުގެއިާވ 

އެކުލިެވފައި ވެއެވެ. އިަދ މީގެ 

ަސބަބުން، ހޫނު ޖައްވުން 

ބޭރުވުން ހުއްޓުވައެވެ.

އެންމެ 

އަދައިގެ 

ގޮތައް ބުނީަނނަމަ 

މުޫސމީބަދަލަކީ 

އަެސރަހައްދެއްގެ  ވަޔާއި، 

ފިިނހޫނިުމނަށް އިަދ ވާރޭވެހޭ 

ިމންވަރަށް އަންނަ ބަދަލެވެ.

1.1 މޫސުީމަބދަލު 
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 މުޫސމީބަދަލު މެދުވެރިވަނީ ދިުނޔޭގެ ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ހޫނާއި ޖައްވުގެ 

ެ. ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް  ތެރެއިން ިނކުމެގެންދާ ހޫނުގެ މިންވަރަށް ބަދަލު އައުމުންނެވ

ެ. ޖައްވުން  ވަންނަ ހޫނުގެ މިންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ އިރާހުރި ދުރުމިނެއްގެ މައްޗަށެވ

ގްރީންހައްުސ  ތެރޭގައިވާ  ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ޖައްވުގެ  މިންވަރު  ހޫނުގެ  ބޭރުވާ 

 .ެ ގޭހުގެ މިންވަރަށެވ

ހަކަތައެއްހެން  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ދިރުން  އެންމެހައި  ދިުނޔޭގައިވާ 

އެއްބައި  ތިންބައިކުޅަ  ހަކަތައިގެ  ފޯރާ  ދިުނޔެއަށް  އިރުން   .ެ އިރުންނެވ ިލބެނީ 

ދިުނޔޭގެ  ދެބައި  ތިންބައިކުޅަ  ބަކީ   .ެ އަރައިގެނެވ ތެރެޔަށް  ފަޒާގެ  އެބުރިދަނީ 

ފިިނހޫނުމިން  ދިުނޔޭގެ   .ެ ފޯރައެވ ހަމަޔަށް  ދިުނޔެއާ  ވަދެ  ތެރެޔަށް  ޖައްވުގެ 

ރިފްލެކްޓް  ދިުނޔެއިން  ހޫނު  ފޯރާ  ދިުނޔެއަށް  އިރުން  މާދައްކަމުން  އިރަށްވުރެ 

ތަކުގެ  ދޯދި  ހޫނުގެ  ރިފްލެކްޓްވާ  މި   .ެ ވޭވުލެންތެއްގައެވ ތަފާތު  ކޮށްލަނީ 

ގްޭސތަކަށް  ޖައްވުގައިވާ  ދޯދިތައް  މި ހޫނުގެ  ެ. އެހެންކަމުން  މާދިގެވ ވޭވްލެންތް 

ކޮށްލައި  ރިފްލެކްޓް  ދިމާލަށް  ދިުނޔެއާ  އަލުން  އަދި   .ެ ވަދެއެވ ފޭަސހައިން 

ެ. މިގްޭސ )ތާވަލ1.1ު( ތަކުގެ ަސބަބުން ދިުނޔެ ހޫނުވުމަށް  އަނބުރާ ފޮނުވާލައެވ

މަގުފަހިވެ ދިރޭތަކެއްޗަށް ފޭަސހައިން އުޅެވޭފަދަ މާހައުލެއް ދިުނޔޭގައި ގާއިމުވެފައި 

ެ. މިގްޭސތައް ނުވާނަމަ ދިުނޔޭގެ ބިންގަނޑު މާބޮޑަށް ފިިނވެ ދިުނޔޭގައިވާ  ވެއެވ

.ެ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާފެން ހުންނާނީ ގަނޑުވެފައެވ

ގްޭސ ބޭރުވާން މަގުފަހިވާ ކަންކަންނަން

ްފެނުގެ އިާވ ޖައްވު ހޫނުވުނ

ްކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް ތެލުގެބާވަތްތައް އަދި ބިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އައި ބަދަލުތައ

ތެލުގެބާވަތްތައް، ކިުނގޮނޑު އަދި ނައަމޫްސފިމީތޭން

ްނައިޓްރްަސ އޮކަްސއިޑް ގްަސކާނާ އަދި ކާރުހާނާތަކުނ

ތާވަލު 1.1 ގްރީންހައްުސ ގްޭސ

އިރު

ދިުނޔެ
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ޖައްވު ހޫނުވުްނ

ދިރޭތަކެތި ދިުނޔޭގައި ފޭަސހައިން އުޅެވޭ ވަރުގެ ފިނުހޫނުމިނެއްގައި ދިުނޔެ ވުމަށް 

ގްޭސތައް  މި   .ެ ގްޭސތަކެވ ގްރީންހައްުސ  ތެރޭގައިވާ  ޖައްވުގެ  މަގުފަހިކޮށްދެނީ 

ޖައްވުގެ  ދޯދިތައް  ހޫނުގެ  އަންނަ  އިރުން  ަސބަބުން  އޭގެ  އިތުރުވެ  މާބޮޑަށް 

ކާބޮން   .ެ މަގުފަހިވެއެވ ހޫނުވުމަށް  ޖައްވު  އިތުރުވުމުން  ހަރުލާމިންވަރު  ތެރޭގައި 

ޑައޮކަްސއިޑަކީ ދިުނޔޭގެ ވަށައިގެންވާ ޖައްވު އުފެދުނީއުްސރެ އެ ޖައްވުގެ ތެރޭގައި 

ެ. ޖައްވުގެ ތެރޭގައިވާ ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑްގެ  އެކުލެވިފައިވާ ގްރީންހައްުސ ގޭހެކެވ

މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހައްޓައިދީފައި ވަނީ ގްަސގަހާގެއާްސއި އެކި ބާވަތުގެ 

ެ. ގްަސގަހާގެހި އިރުގެ އަލީގެ އެހީގައި ކާނާ އުފައްދާއިރު އޮކިްސޖަންބޭރު  ޖަނަވާރެވ

ހަކަތަ  ކާތަކެތިން  އިނާްސނުން  ޖަނަވާރުތަކާއި  ބާވަތުގެ  އެކި  އަދި   .ެ ކުރެއެވ

 .ެ ހޯދާއިރު ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް ބޭރުކުރެއެވ

ދިުނޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކާރުހާނާތައް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމާ ޖެހެންދެން 

ކޮޅަށް  އޮކިްސޖަން  އޮތީ  ތިލަފަތް  އޮކިްސޖަންގެ  އާއި  ޑައޮކަްސއިޑް  ކާބޮން 

ެ. އަދި ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑްގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ގްަސތަކުގެ އެހީގައި  ބުރަވެފައެވ

ެ. މިގޮތަށް ރައްކާކުރެވިފައިވާ  ބޯޓުދިެލ، ތެޔޮ އަދި ގޭހުގެ ގޮތުގައި ރައްކާ ކުރެވިފައެވ

ެ. ފިޮސލް ފުއެލް އެންދުމުން މިތަކެތީގައި  ކާބަން އަށް "ފިޮސލް ފުއެލް" ކިޔައެވ

ބަންދުވެފައިވާ ކާބަން ޖައްވަށް އަރައިގެންގްޮސ ޖައްވުގައިވާ އޮކިްސޖަންއާ އެކުވެ 

މަދުވެ  މިންވަރު  އޮކިްސޖަންގެ  އެހެންވުމުން   .ެ އުފެދެއެވ ޑައޮކަްސއިޑް  ކާބޮން 

ގީްރންހައްުސ 

ގްޭސތައް 

ޖައްވުގެތެރޭގައި 

އިތުރުވުމުން ޖައްވުގެ 

ހޫނުކަން އިތުރުވެއެވެ. އޭގެ 

ަސބަބުން ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް 

އަރައިގެންދާ ފެނުގެ އާވީގެ 

ިމންވަރު އިތުރުވެ ޖައްވުހޫނުވުމަށް 

މަގުފަހިވެއެވެ.

77
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ް މީތޭން އުފެދޭ ގޮތްތައ

ހަނޑޫ ހެއްދުން

ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުތަކުން

ޖަނަވާރުގެ ނިަޖްސ މެނޭޖްކޮށް 

އިަދ ނައްތާލުން

ކިުނ މެނޭޖްކުރުން

ހަކަތައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 

ތެލާއި ގްޭސ

ިވނައާއި ވަލުތެރެ އެންދުން

ބޭނުމަށް  އެކިއެކި  ނަމަވްެސ   .ެ އިތުރުވެއެވ މިންވަރު  ޑައޮކަްސއިޑްގެ  ކާބޮން 

ދިުނޔޭގައި  )މިހާރު  މަދުވެފައިވާތީ  ގްަސތައް  ަސބަބުން  ކެނޑުމުގެ  ގްަސތައް 

ހުރި ގްަސތަކުން( ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް އަރައިގެންދާ ހުރިހާ ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް 

ފިޮސލް  މިހާރު  އިތުރުން  މީގެ   .ެ ކަމެކެވ ނާދިރު  ބަދަލުކުރުމަކީ  އޮކިްސޖަނަށް 

އަރައިގެންދާ  ތެރެޔަށް  ޖައްވުގެ  އިތުރުވެފައިވާތީ  މިންވަރު  އެންދޭ  ފުއެލް 

ކާބޮން   .ެ އިތުރުވެފައެވ އެތައްގުނައެއް  މިންވަރުވްެސވަނީ  ޑައޮކަްސއިޑްގެ  ކާބޮން 

ޑައޮކަްސއިޑް ފަދަ ގްރީންހައްުސ ގްޭސތައް ޖައްވުގެތެރޭގައި އިތުރުވުމުން ޖައްވުގެ 

.ެ ހޫނުކަން އިތުރުވެއެވ
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3.2ft

2.2ft

1.1ft

0.5ft

0.9767m

0.5991m

0.3224m

0.1660m

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: އައިޕީީސީސ 

އޭއާރ5 ިރޕޯޓް،  2018

މުޫސމާގުޅޭ  ދެނެގަތުމަށް  ބަދަލުތައް  ލަފާކުރާ  ކަމަށް  އަންނާނެ  މުޫސމަށް 

ކުރިން  މުޫސމާގުޅޭގޮތުން  ބޭނުންކުރަނީ  ަސއެންްސވެރިން  ހައްދަވާ  ދިރާާސތައް 

ެ. އެ މައުލޫމާތު ތަކުގެ އެހީގައި މުޫސމަށް އަތުވެދާނެ  އެއްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެވ

 .ެ ބަދަލުތަކުގެ އެކިއެކި ތަަސއްވުރުތަކެއް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އެހީގައި ތައްޔާރުކުރެއެވ

މުޫސމީ ބަދަލު މެދުވެރިވުމަށް މަގުފަހިކުރާ އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން 

ެ. އެހެންކަމުން  މުޫސމީ ބަދަލު ތަަސއްވަރު ކުރުމަކީވްެސ މާ ފޭަސހަ ކަމެއްނޫނެވ

މުޫސމީ  ފަރާތުން  އިނާްސނުންގެ  ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު  މޮޑެލްތައް  ކޮމްޕިއުޓަރ 

ބަދަލަށް މަގުފަހި ކޮށްފާނެ އެތައް ކަމެއް އަންދާޒާ ކޮށް މޮޑެލްތަކުގައި ހިމެނުމަށް 

.ެ މަަސއްކަތް ކުރެއެވ

ަކނޑުގެ ލޮނުަގނޑު އުފުލުްނ

ެ. މީގެއިތުރުން ދިުނޔެ  ކޮންމެދުވަހަކު ދެފަހަރަށް ދިުނޔޭގެ ދިޔަވަރަށް ބަދަލު އާދެއެވ

 .ެ ހޫނުވުމުގެ ަސބަބުން މުޅިދިުނޔޭގެ ލޮނުގަނޑު އަންނަނީ މަޑުމަޑުން އުފުލެމުންނެވ

ފާއިތުވި 100 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިުނޔޭގެ ކަންޑުތަކުން ވަނީ ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް 

ކަނޑުގެ  މިހެންކަމުން   .ެ ޖަމާކޮށްފައެވ ހޫނެއް  ބައިވަރު  އެތައް  އަރައިގެންދާ 

ކަނޑުގެ  ަސބަބުން  މީހޫނުވުމުގެ   .ެ ހޫނުވެފައެވ ކުރިޔަށްވުރެ  ވަނީ  މަތީފަށަލަ 

ެ. މީގެ އިތުރުން ޖައްވު ހޫނުވުމުގެ ަސބަބުން  ލޮނުގަނޑުދަނީ ފުޅާވެ އުފުލެމުންނެވ

ބިމުގެ އެކިަސރަހައްދު ތަކުގައި އުފެދިފައިހުރި ބޮޑެތި ގަނޑުފެންގަނޑުތައް ދަނީ 

1.2 މޫސުީމަބދަލުްނ ދިމާެވދާނެ ކަްނތަްއ: ަތސައްވަރު

އެކި ިސނާިރއޯތަކުން އަންދާޒާ ކުރެވޭގޮތުން 

2100ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ދާއިރު ދިުނޔޭގެ 

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 0.5 ފޫޓާއި 3.2 ފޫޓާ 

ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަށް އުފިުލގެން ދާނެއެވެ.
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ު ހުދުވެފައިވާ ގައ

ގާ ހުދުވުްނ

ފަރުތައް ބިނާކުރުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ގިނަބާވަތުގެ ގަލަކީ ހަމަލޮލަށް 

އަލްގޭ  މި   .ެ ގާތަކެކެވ ބާއްވާ  ގާތްގުޅުމެއް  އަލްގޭއަކާއި  ކުޑަކުޑަ  ނުފެންނަވަރުގެ 

އަދި   .ެ ތެރޭގައެވ ިޓޫޝތަކުގެ  ގަލުގެ  އުޅެނީ   )        - )ޒޫޒެންތަލޭ 

ެ. ގާ  ގަލަށް ބޭނުންވާކާނާގެ %90 އަށްވުރެ ގިނަ ކާނާ ފޯރުކޮށްދެނީ މި އަލްގޭއެވ

ހުދުވާއިރު ގަލަށް ކުރާނޭދެވޭ އަަސރުތަކުގެ ަސބަބުން ގަލުގެ ިޓޫޝގެ ތެރެއިން 

ެ. އަދި ިޓޫޝގެ ތެރެއިން އަލްގޭ ބޭރުވުމުން ގާ ހުންނަނީ  މި އަލްގޭ ބޭރުކޮށްލައެވ

ެ. އެއްމެ އާއްމުގޮތެއްގައި ގާ ހުދުވުމަށް މެދުވެރިވަނީ ލޮނުގަނޑުގެ  ހުދުކުލައިގައެވ

ެ. މީގެ އިތުރުން ލޮނުގަނޑު ތަގައްޔަރުވުން، ކިަސޑު  ފިިނހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުމެވ

ފޭބުން، އެކިޒާތުގެ ކެމިކަލް ފަދަތަކެތި ލޮނުގަނޑުތެރެޔަށް އެކުވުން، ގަލަށްޖެހޭ 

.ެ ބިަލތައް އަދި ލޮނުގަނޑުގެ ލޮނުކަމަށް އަންނަ ބަދަލު ހިމެނެއެވ

ަސބަބުން  ހާދިާސތަކުގެ  ބޮޑެތި  ގާހުދުވުމުގެ  ހިގިފަދަ  2016ގައި  އަދި   1998

 .ެ ގައުމީ އަދި ބައިނަލަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ފަރުތަކަށް ނޭދެވޭ  އަަސރު ކުރުވިއެވ

ދިރިއުޅެވޭނެ އެންމެ މަތީ  ދިރިއުޅެނީ އެތަކެތި ަސލާމަތުން  ގާ  ގިނަބާވަތްތަކުގެ 

1ޑިގުރީ ނުވަތަ  ހަމަ  ފިިނހޫނުމިން  ެ. އެހެންކަމުން ލޮނުގަނޑުގެ  ފިިނހޫނުމިނުގައެވ

ެ. އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް  2ޑިގުރީ މައްޗަށް ޖެހިިލއްަސ ގާ ހުދުވާން ދިމާވެއެވ

ލޮނުގަނޑުގެ ފިިނހޫނުމިން މައްޗަށް ދަނީނަމަ ފަރުތަކަށް ގާހުދުވުމުގެ ހާދިާސތައް 

ެ. އަދި ގާހުދުވުމުގެ އެއްހާދިާސ އަށްފަހު  ވަރަށް އަވްަސއަވަހަށް މެދުވެރި ވާނެއެވ

ހާދިާސ މެދުވެރި  ގާހުދުވުމުގެ  ނޭޅިެންސ އަނެއް  ހަމަޔަށް  ރަނގަޅަށް  ފަރުތަށް 

 .ެ ވާނެއެވ

މިހާރު ހެދިފަހުރި ދިރާާސތަކުން އެގޭގޮތުގައި ބައެއްބާވަތުގެ ގާ ހޫނުވަމުން އަންނަ 

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގައި އެތަކެތި ދިރިއުޅުމަށް ކޮންމެވްެސ ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް 

.ެ )އެޖްަސޓްމެޓްތަކެއް( ގެންނަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވ

zooxanthellae

ެ. އަދި ވިރޭ ގަޑުފެންތަކުން އުފެދޭ ފެން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑާ އެކުވުމުން  ވިރެމުންނެވ

 .ެ މަގުފަހިވެއެވ ދިއުމަށް  މައްޗަށް  އްުސމިން  އެވެރެޖް  ލޮނުގަނޑުގެ  ކަނޑުގެ 

މިހާރު  ހުންނާނީ  އަހަރު  2100ވަނަ  ލޮނުގަނޑު  ކަނޑުގެ  ކުރާގޮތުން  އަންދާޒާ 

 .ެ ލޮނުގަނޑު ހުރިވަރަށްވުރެ ތިންފޫޓު އުހުގައެވ
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ް ގާތަށް މަރުވެފައިވާ ފަރެއ

ބިޮލ

ަކނޑުގެ ލޮނުަގނޑު ެއިސޑިކްވުްނ

ފިޮސލްފުއެލް އެންދުމުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވެފައިވާ ގްރީންހައްުސ ގްޭސތަކުގެ 

ެ. މިާސލަކަށް ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް  ބޮޑުބައެއް ވަނީ ކަނޑުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވ

އަރައިގެންދާ ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑްގެ %30 ފޭދި ވަދެގެންދަނީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ 

ެ. ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް ލޮނުގަނޑާ އެކުވުމުން ކާބިޮނކް އިެސޑުއުފެދި  ތެރެޔަށެވ

ެ. އިެސޑިކް ވުމުން ކެލިްސއަމް  ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އިެސޑިކް ވާން މެދުވެރިވެއެވ

އުފެދުމަށް  ތިޮށގަނޑު  އެތަކެތީގެ  ދިރޭތަކެތި  ތިޮށލެވިފައިހުންނަ  ކާބޮނޭޓުން 

ެ.  މިގޮތަށް ތިޮށގަނޑު ލައިފާ ހުންނަ ދިރޭތަކެތީގެ  ހުރްަސތަކެއް މެދުވެރިވެއެވ

ތަކެއްޗަކީ  ބައެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގޮތުގައި  ތަކެތީގެ  ފެންނަ  ރާއްޖޭން  ތެރެއިން 

އެކިވައްތަރުގެ ގައު، ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބިޮލ، ބައެއް ބާވަތުގެ އަލްގޭ އަދި ބައެއް 

 .ެ ޕްލެންކްޓަނެވ

ެ. އަދި ފަރުތަކަކީ އެއްގަމުގައިވާ  ގަލުގެ އެންމެ މުހިންމު ރޯލަކީ ފަރުތައް ބިނާކުރުމެވ

ވެގެންދާނީ  ނެތިގެންދިއުން  ގައުތަށް  ފަރުތަކުން   .ެ ފަދަތަނެކެވ ޖަންގިަލތަކެއް 

ެ. ކަންޑުތައް  އެއްގަމުގައިވާ ޖަންގިަލތަކުން ގްަސތައް ނެތިގެންދިއުން ފަދަ ކަމަކަށެވ

 .ެ ބޮޑަށް އިެސޑިކް ވުމުން ގާއުފެދި ބޮޑުވާ ބާރުމިނަށް ހުރްަސތަކެއް އެޅިގެންދާނެއެވ

 .ެ އަދި މީގެ އިތުރުން ގާތައް ބިަލކިަށވެ ފޭަސހައިން ހަލާކުވެ ގިރެން މެދުވެރިވާނެއެވ

ދުވްަސތައް ފާއިތުވަމުންގްޮސ އިެސޑިކް ލެވެލް މާ މައްޗަށް ދިއުމުން ފަރުތަށް 

ގިރޭމިންވަރު ގާ އުފެދޭ މިންވަރަށްވުރެ މަތިވެ ބައެއް ހިާސބުތަކުގެ ފަރުތަށް ނެތިގެން 

ެ. އަދި ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއަށް ކާބިޮނކް  ހިނގައިދާނެއެވ

އިެސޑް ވަނުމުން އެތަކެތީގެ ބިަލތަކުން ދިފާއުވާ ިނޒާމުތަކަށްވްެސ ހުރްަސތަކެއް 

ެ. މްަސތަކުގެ ބިްސ ދަރިމައިވުމުން އުފެދޭ ކުދިކުދި މްަސތަކަށް ފަރުތަކާ  އެޅެއެވ

ދިމާލަށް ދަތުރުކޮށް އެފަރުތަކުން ހިމާޔަތް ިލބޭފަދަ ތަންތަން ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަން 

ނޭވާލުމަށް  ހުރްަސއެޅި  ިނޒާމަށް  ނޭވާލާ  މްަސމަހުގެ  ބައެއް  އަދި   .ެ ގެއްލެއެވ

.ެ އުދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އިެސޑިކް ވުމުން ކަނޑުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ކާނާގެ ވިއުގަރ ތަކަށް 

ެ. އޭގެ ަސބަބުން އެކިބާވަތުގެ މަހުގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރުންގާތެވ

 .ެ ކުޑަވެދާނެއެވ ޔަގީންކަން  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ކާނާގެ  އަަސރުކޮށް  ތަކަށް  ްސޓޮކް 

ފަރުތައް ހަލާކުވުމުން ފަރުތަކުން ިލބޭ ކާނާއަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާއަށް ބަރާޯސވާ 
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ެ. ހަމައެހެންމެ ފަރުތައް  އެތައް މިިލއަން އިނާްސނުންނަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރުކުރާނެއެވ

ނެތިގެންގްޮސ  ހިމާޔަތްވްެސ  ިލބޭ  ގޮނޑުދޮށްތަކަށް  ރަށްރަށުގެ  ހަލާކުވުމުން 

ެ. ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ގެދޮރަށާއި  ރަށްތައް ގިރުން އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

 .ެ ތަކެއްޗަށްވްެސ ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެއެވ

އަްނާދޒާ ކުރެިވފައިވާ ެއހެިނހެން 

ަކްނަކްނ

މުޫސމީ ބަދަލުން އެންމެބޮޑަށް އަަސރުކުރާނީ މުޖުތަމައުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

 .ެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ކައިރި، ބިންތިރި ހިާސބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައު ތަކަށެވ

މުޖުތަމައު ތަކަށް މުހިންމު ވީަސލަތްތައް ކަމުގައިވާ އިންޖީނުގެ، މަގުތައް، ގެދޮރު، 

ހްަސފަތާލު، މަދަރާުސ، ބަނދަރު، ކާނާ އަދި ފެނުގެ ވީަސލަތްތަކަށް އުދައެރުމާއި 

ެ. އަދި  ފެންބޮޑުވުމުންގެ ހާދިާސތައް މެދުވެރިވުން މްުސތަގުބަލުގައި އިތުރުވާނެއެވ

ފެންބޮޑުވެ  ކަނޑައިގެންގްޮސ  ބިންގަނޑު  ވާރޭވެހުމުން  މާބޯކޮށް  ކުއިްލއަކަށް 

ެ. ކަނޑުގެ  މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކާރިާސތައްވްެސ މެދުވެރިވުން ގާތެވ

ފެންގަނޑު ފޭަސހައިން  ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން އަދި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުން އުފެދޭ 

ެ. އަދި ބިންތިރި ހިާސބުތައް އަބަދުމެހެން ފެނު  މޫދަށް ފައިބައިގެނެއް ނުދާނެއެވ

ހޯދުމަށާއި  މީރުފެން  ަސބަބުން  އިތުރުވުމުގެ  ެ. ހަނަފްަސކަން  ގާތެވ އަޑީގައިވުން 

.ެ ރައްކާކުރުމަށް އިތުރު ހޭދަތައް )އިންވްެސޓްމެންޓްތައް( ކުރަންޖެހޭނެއެވ

ނުކުރެވުނު  ތަަސއްވަރު  މުޅިން  މިންވަރު  ކުރާނެ  މިފަދައަަސރުތައް  ރާއްޖެއަށް 

ްސޓްރަކްޗަރ  އިންފްރާ  ފިިސކަލް  ރާއްޖޭގެ  ކަމަކީ  ކަމުގައިވިޔްަސ ހަމަޔަގީންވާ 

.ެ އަދި އިގްތިާސދަށް މުޫސމީ ބަދަލުން ވަރަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެ ކަމެވ

ރަށިްގރުމުގެ ަސބަބުން 

އިމާރާތެއްގެ ބޭރުފާރު 

ވެއިްޓފައެވެ.
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 .ެ ގައުމުތަކަށެވ ޖަޒީރާ  ކުދި  އަަސރުކުރާނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބަދަލުން  މުޫސމީ 

ނެތިގެންދިއުންވްެސ  ރަށްތައް  ބައެއް  ގައުމުތަކުގައި ހިމޭނޭ  ބައެއް  މީގެތެރެއިން 

ކިޔޭ  އޭ  ޓްރޮޕިކްްސ  ދިުނޔޭގެ  ވަނީ  ގައުމުތައް  ޖަޒީރާ  ގިނަ   .ެ އެކީަށގެންވެއެވ

ރަށްތަކަށް  މިގައުތަކުގެ  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  އެހެންކަމުން   .ެ ަސރަހައްދުގައެވ

ރައްތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަމަވްެސ   .ެ ކުރިމަތިވެއެވ ތޫފާނުތައް  އެކިފެންވަރުގެ 

އަދި  )ހުޅަނގު  ެ. ދެމުޫސމާ  މަދުންނެވ ވަރަށް  ދިމާވެފައިވަނީ  ތޫފާންތައް  މިފަދަ 

ކަމެއްކަމުގައި  ގާތް  މަދުވުމަކީވްެސ  ކޮޅިގަނޑުތައް  އުފެދޭ  ގުޅިގެން  އިރުވައި( 

ެ. ނަމަވްެސ ތޫފާންތައް އިތުރުވެ ބާރުގަދަވެ  ަސއެންްސވެރިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވ

އެތަކެތި އާއްމުކޮށް ދަތުރުކުރާ މިްސރާބަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ ވަރަށް ގާތް 

ެ. އަދި ރާއްޖެއާއި ދުރުގައި މިފަދަ ތޫފާންތައް އުފެދުންަސ މިތޫފަންތަކުގެ  ކަމެކެވ

 .ެ ބާރު ގަދަކަމުން އޭގެއަަސރު ރާއްޖެއަށްވްެސ ކުރާނެއެވ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން

ރާއްޖެ އަދި ރާއްޖެފަދަ ކުދިކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ މައިގަނޑު 

ެ. ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން  ނުރައްކަލަކީ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން ދިމާވާނެ ކަންތައްތަކެވ

ގެއްލުން  ތަކަށް  އިމާރާތް  ގިރާ  ރަށްތައް  އާއްމުވެ  ހާދިާސތައް  އުދައެރުމުގެ 

 .ެ ެ. އަދި ކާނާ އާއި ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތި ވާނެއެވ ިލބޭނެއެވ

ެ. ރަށްތަކުގައި  މިހާރުވްެސ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އެރުމަކީ އާއްމުކަމެކެވ

1.3 މޫސުީމަބދަލުްނ ދިެވހިރާްއޖެއަށް ކުރާނެ އަސަރު

ރ. ދުވާފަރު / ރާއްޖޭގެ އާބީާދގެ ބޮޑުބައެއް 

ިދިރއުޅީެނ ގޮޑުދޮށާ ވަރަށް ގާތުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަކީ ިބނިްތިރ 

އުދައިގެ އަަސރު ފޭަސހައިން ކުރާނެ 

ރަށްތަކެކެވެ. 
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އެތަންތަނުގެ  ދިއުމުން  ވަދެގެން  ލޮނުގަނޑު  ހިާސބުތަކަށް  ހުންނަ  އަޑިވެފައި 

އަަސރު  ނޭދެވޭ  ފަށަލަޔަށް  މީރުފެނުގެ  ރަށުގެ  ހަރުލައި  ލޮނު  ފްަސގަނޑުގައި 

.ެ ެ. އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށްވްެސ މީގެ ަސބަބުން ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރައެވ ކުރެއެވ

 .ެ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ދިުނޔޭގައިވާ އެންމެ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމެކެވ

ރައްތަކުގެ   .ެ އަކަކިލޯމީޓަރެވ  235 ގާތްގަޑަކަށް  ަސރަހައްދަކީ  ބިމުގެ  ރާއްޖޭގެ 

ަސބަބުން  ބަދަލުގެ  މުޫސމީ  އެހެންކަމުން   .ެ މީޓަރެވ  1 އްުސމިނަކީ  އެވަރެޖް 

ލޮނުގަނޑު  ކަނޑުގެ  ެ. ހާއަްސކޮށް  ބޮޑެވ ނުރައްކާ  ކުރާނެ  އާބާދީއަށް  ރާއްޖޭގެ 

ެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 44 ޕެަސންޓު މީހުން  އުފުލުމުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާ މާބޮޑެވ

ެ. ރާއްޖޭގެ  90 ޕެަސންޓު ރަށަށް  ދިރިއުޅެނީ ގޮނޑުދޮށާ 100 މީޓަރު ކައިރީގައެވ

 .ެ ކޮންމެ އަހަރަކު އުދައެރުމުގެ ކަންތައް ކުރިމަތިވެއެވ

ބަދަލުވަމުންދާ މުޫސން

ރާއްޖެފަދަ ދިުނޔޭގެ ޓްރޮޕިކަލް ަސރަހައްދުގައިވާ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން މިހާރުވްެސ 

ތެރޭގައި  އޭގެ   .ެ އެބަދެއެވ ތަޖުރިބާކުރަމުން  ކަންތައްތައް  މުޫސމާގުޅުންހުރި 

ހަނަފްަސކަން، ތޫފާންތައް، ނަގޫރޯޅި، އުދައެރުން، ފެންބޮޑުވުން އަދި އެކިބާވަތުގެ 

އެންމެ  އާބާދީތަކަށް  ދިރުއުޅޭ  ރަށްތަކުގައި  ކުދިކުދި   .ެ ހިމެނެއެވ ބިަލމަޑުކަން 

ެ. މިރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ  ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރަނީ ފެނބޮޑުވުމާއި ހަނަފްަސކަމުންނެވ

ގިނަބަޔަކު އެބައިމީހުން ބުއިމަށް، ކެއްކުމަށް، ތާހިރުވުމަށް އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ެ. ވާރޭވެހޭ  ބޭނުންކުރާ މީރުފެން ހޯދުމަށް ބަރާޯސވަނީ އެރަށްރަށަށް ވެހޭވާރެއަށެވ

ކާބޯތަކެތީގެ  ފެނާއި  މީހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  އެރަށްރަށުގައި  ދައްވެއްޖެނަމަ  މިންވަރު 

ނުވެހުމުގެ  ވާރޭ  ފެންބޮޑުވުމުންނާއި  އަދި   .ެ ނުރައްކާވާނެއެވ ރައްކާތެރިކަމަށް 

ަސބަބުން ބައެއް ރަށްރަށުގެ ވަޒަންވެރިން އެތަންތަން ދޫކޮށް އެހެން ހިާސބުތަކަށް 

.ެ ހިޖުރަކުރަންވްެސ ޖެހިދާނެއެވ

މިހާރުވްެސ ކޮންމެ އަހަރުކުވްެސ ދިމާވާ އުދައެރުމާއި ފެންބޮޑުވުން ފަދަ މުޫސމާ 

މާބޮޑު  އަހަލުވެރިންނަށް  ރަށްތަކުގެ  ތިރި  ރާއްޖެފަދަ  ކަންތައްތަކުން  ގުޅިފައިވާ 

ެ. މުޫސމީ ބަދަލާގުޅިގެން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފިުލ ތޫފާންތައް  ހިމާޔަތެއް ނިުލބެއެވ

ވަރުގަދަވުމުން، އަހަރު ތެރޭގައި މިހާރު މިދިމާވާ މުޫސމާ ގުޅިފައިވާ އުދައެރުމާއި 

ރައްތަކުގައި  ަސބަބުން  އޭގެ   .ެ ވާނެއެވ ވަރުގަދަ  މިހާރަށްވުރެ  ކޮޅިގަނޑުތަށް 

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ރަށްރަށުގައި 

ފެންބޮޑުވުން އާއްމުކަމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. 
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ގިނަރަށްތަކަކީ  ެ. ރާއްޖޭގެ  އިތުރުވާނެއެވ ިދރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް ހުރި ނުރައްކާ 

ެ. އަދި ރަށުގައި 2 މީޓަރަށްވުރެ އްުސ  1 އަކަކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ރަށްރަށެވ

ެ. އެހެންކަމުން އުދައަރާއިރު ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާ ދުރަށް އްުސ  ބިންކޮޅެއް ނޯވެއެވ

ެ. އަދި ރަށުގައި ހެދިފައިހުންނަ  ހިާސބުތަކަށް ދިއުމަކީވްެސ ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވ

ިލބޭނެ  ހިމާޔަތް  މީހުންނަށް  އުދައަރާއިރު  ތޫފާންތަކުންނާއި  އިމާރާތްތަކަކީވްެސ 

.ެ ފަދަގޮތަކަށް ހެދިފައިހުންނަ ތަންތަނެއްނޫނެވ

ރަށިްގރުން

 .ެ މައަްސލައެކެވ މުހިންމު  ވަރަށް  ރަށްގިރުމަކީ  ގައުމުތަކުގައި  ޖަޒީރާ  ކުދި 

އުފެދުމުގައި 2.5  ބަލާއިރު  1200 ރަށަށް  އުފެދިފައިވާ  ގުދުރަތީގޮތުން  ރާއްޖޭގަ 

 6 ރަށް  ބޮޑު  ެ. އެންމެ  ރަށެވ އޮންނަނީ ދިހަވަރަކަށް  ބޮޑު  އަކަކިލޯމީޓަރަށްވުރެ 

ެ. މުޅިރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  އަކަކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެވ

 .ެ %64 ރަށް ބޮޑަށް ގިރާކަމަށް ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވ

ވަރަކަށް  ކޮންމެވްެސ  ރިޯސޓުތަކުން  ރަށްތަކުންނާއި  މީހުންއުޅޭ  ހުރިހާ  އަދި 

ެ. ދަނޑު ހެއްދުމުގައި ގެންގުޅޭ އަމަލުތަކުންނާއި  ރަށްގިރުން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވެއެވ

ރަށުގެ  މަތީފަށަލަ،  ފްަސގަނޑުގެ  ރަށްރަށުގެ  ަސބަބުން  ވާރޭވެހުމުގެ  ބޯކޮށް 

.ެ ފަޅުތެރެއަށް ފައިބައިގެންގްޮސ ދަންޑުތަކަށާއި ފަރުތަކަށް ގެއްލުންވެއެވ

ފަރުތައް ހަލާކުވުން

ދިުނޔެ ހޫނުވުމާއި ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް އަރައިގެންދާ ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް އިތުރުވުމުން 

ެ. ޖައްވުގެ ފިިނހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުމުން ކަނޑުގެ  ފަރުތަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރެއެވ

ެ. ލޮނުގަނޑުގެ ތެރެޔަށް ކާބޮން  ލޮނުގަނޑު ހޫނުވެ ގާތަށް ހުދުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވ

ޑައޮކަްސއިޑް އެކުވުމުން ލޮނުގަނޑު އިެސޑިކްވެ ގަލަށް އޮެސރުގެ ހުދުކުލައިގައި 

ހުންނަ ކިަށގަނޑު )ކެލިްސއަމް ކާބޮނޭޓް ްސކެލެޓަން( އުފެއްދުމަށް ހުރްަސތަކެއް 

 .ެ އެޅިގެން ދާނެއެވ

މީގެއިތުރުން ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުން ވާރޭފެނާއި އެކުވެގެން ރަށްރަށުން ފައިބައިގެންދާ 

ގޮނޑުދޮށުގައި  އަދި   .ެ މަރުވެއެވ ގާތައް  ތަކުންވްެސ  ކެމިކަލް  އެކިބާވަތުގެ 

އޮޔާދާ  ފަރުމަށްޗަށް  ދުވްަސވަރު(  )އުދައަރާ  ކިުނގޮނޑުތަކުން  ހަދައިފައިހުންނަ 

ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ިގރާ ގްަސތަކަށް 

ގެއްލުންވެފައި



16

އުޅޭތަކެތި  ފަރުތަކުގައި  ހާދިާސތަކުން  މިކަހަލަ   .ެ ހަލާކުވެއެވ ފަރު  ކިުނތަކުންވްެސ 

ހިމާޔަތް ހޯދާތަންތަން ނެތިގެންގްޮސ ފަރުތަކުގެ މުއަްސނދިކަމަށް ނޭދެވޭ އަަސރު 

ެ. ފަރުތަކުގައި އުފެދިފައި ހުންނަ ގައުތަށް މަރުވުމުން އަެސރަހައްދުގައި އުޅޭ  ފޯރައެވ

އެހިެނންދިރޭތަކެތި އަދި އެންމެހާ މްަސތައް އެތަން ދޫކޮށް އެހެން ަސރަހައްދުތަކަށް 

ިޝކާރަޔަކަށްވެ  އެއްޗެހީގެ  އެހެން  ތަކެތި  ހިޖުރަނުކުރެވުނު  އަދި   .ެ ހިޖުރަކުރެއެވ

.ެ ނެތިގެންދެއެވ

ފަރުގެ  އެންމެބޮޑު  ހަތްވަނަޔަށް  ިންސބަތުން  ދިުނޔޭގެ  ފަރުތަކަކީ  ރާއްޖޭގެ 

ެ. މީގެ އިތުރުން ދިުނޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެބޮޑު އެއްއަތޮޅު  ިނޒާމެވ

ެ. ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުން އެއްހާހަވުރެ ގިނަބާވަތުގެ މަހަށް ހިމާޔަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެއެވ

ެ. މީގެތެރެއިން  ެ. އަދި 400 ބާވަތުގެ ތަފާތު ގައު މި ފަރުތަކުގައިވެއެވ ފޯރުކޮށްދެއެވ

ފޭަސހައިން  އަންނަބަދަލުތަކުން  ފިިނހޫނުމިނަށް  ލޮނުގަނޑުގެ  ގަލަކީ  ގިނަބާވަތުގެ 

ެ. ރަނގަޅު ހެއުހާލުގައި ހެދޭ ފަރުތަކަކީ ގުދުރަތީގޮތުން  ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާ ބާވަތްތަކެވ

ެ. މި ހުރަހުން ރަށްތައް އުދައެރުމުންނާއި  ރަށްތަކުގެ ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ ހުރަހެކެވ

 .ެ ރަށްގިރުމުން ަސލާމަތް ކޮށްދެއެވ

ބާވަތްތައް  ޕްރޮޓީންގެ  ބޭނުންކުރާ  ކެއުމަށް  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  ރަށްތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ 

ފަރުމަހާއި  އެގޮތުން   .ެ ފަރާތުންނެވ ތަކެތީގެ  ދިރިއުޅޭ  ފަރުގައި  ހޯދަމުންދަނީ 

ދިރޭއެން  ހިފާ  ފަރުތަކުން  ބޭނުންކުރާއިރު  ކެއުމަށް  ތަކެތި  އެހިެނހެން  ފަރުނިްލބޭ 

ބާވަތްތައް  ކަނޑުމަހުގެ  ކާންބޭނުންކުރާ  އެންމެގިނައިން  ދިވެހިން  ބޭނުންކުރަނީ 

ރައްކާތެރިކަން  ކާނާގެ  ފަރުތަކުން  ހެދޭ  ގޮތުފައި  ރަނގަޅު  އެހެންކަމުން   .ެ ހޯދުމަށެވ

ފުރަުސތުތައްވްެސ  ިލބޭނެ  އާމުދަނީ  ފަތުރުވެރިކަމުން  އިތުރުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 .ެ ެ. ފަރުތަކުން އުފެދޭ މުރަކައާއި ވިެލން ހުދުގޮނޑުދޮށްތައް އުފެދެއެވ ފަހިވެގެންދާނެއެވ

 .ެ ކަމެކެވ ކުރުވިަނވި  އަޖައިބު  ފަތުރުވެރިން  މުއަްސނދިކަމަކީވްެސ  ފަރުތަކުގެ  އަދި 

މުޅި އަހަރުތެރޭގައިވްެސ ރާއްޖޭގައި ތަޖުރިބާކުރެވޭ ހިތްގައިމު މުޫސމަކީ ރާއްޖެއަށް 

 .ެ ފަތުރުވެރިން ަޝއުގުވެރިވާ އަނެއް ަސބަބެވ

މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ފަރުތައް ހަލާކުވެ، ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރާ، ރިޯސޓުތަކަށް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ނުބައިވާގޮތް  މުޫސން  ބޮޑުބައެއްގައި  އަހަރުގެ  އަދި  އުދައެރުން 

ެ. އެހެންކަމުން  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށް ދިއުން ވަރަށްގާތެވ

.ެ މުޫސމީ ބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވުން ވަރަށް މުހިންމެވ

މުގުރާން - ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުން ހިފާ އެމުގެ 

ބާވަތެއް

ް ިދރޭގަލުން އެކުލިެވފައިވާ ފަރެއ
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ކާނާގެ ރައްކާތެިރކަން

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީތަކަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ 

މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަނީ އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަެސރަހައްދުގައި މްަސވެރިކަން 

ގޮތެއްގައި ޕްރިޮޓން  ެ. ދިވެހިން މައިގަނޑު  ފަރާތްތަކެވ އަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ 

ބަލާއިރުވްެސ  ެ. މުޅިދިުނޔެއަށް  ފަރުމަހެވ ކުރަނީ ކަނޑުމަހާއި  ބޭނުން  ހޯދުމަށް 

.ެ ދިވެހިންނަކީ އެންމެ ގިނައިން މްަސ ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭ ގައުމެވ

މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން މްަސވެރިކަމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަަސރު 

ެ. މްަސވެރިކަމަށް ބަލާއިރު ފަރުތައް ހަލާކުވުމުންނާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު  ފޯރާނެއެވ

އިެސޑިކް ވުމުން އަދި ފިިނހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުން މިއީ މްަސވެރިކަމަށް އޭގެ 

ެ. ދަނޑުވެރި ކަމަށް ބަލާއިރު ވާރޭވެހޭ ގޮތަށް  ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެ ކަންކަމެވ

އަންނަ ބަދަލުތައް، ފްަސގަނޑު ގިރައިގެން ދިއުން އަދި އުދައެރުން ފަދަ ކަންކަމުން 

 .ެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެއެވ

އައިޕީީސީސން ފާހަގަ ކުރާގޮތުގައި މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ބައެއް ދިރޭތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރިކަމަށް  ކާނާގެ  ދިމާވެއްޖެނަމަ  މިހެން   .ެ ގާތެވ ނެތިގެންދިއުން  ންަސލު 

ހިާސބުތަކުގައި  އެކި  ދިުނޔޭގެ  އަދި   .ެ ކުރާނެއެވ އަަސރުތަކެއް  ނޭދެވޭ  ވަރަށް 

.ެ ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެކީަށގެންވާވަރަށް ކާނާ ނިުލބުން ވަރަށްގާތެވ

ދަނޑުވެރިކަން  ފޯރުވައިދިމުގައި  ރައްކާތެރިކަން  ކާނާގެ  ރައިްޔތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ 

ެ. މުޫސމީ  ެ. ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ަސރަހައްދު ވަރަށް ކުޑައެވ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވ

ބަދަލުގެ ަސބަބުން މިހާރުވްެސ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ 

ދިުނޔޭގެ  މީގެތެރޭގައި   .ެ ކުރިމަތިވާނެއެވ ގޮންޖެހުންތައް  އިތުރު  ިސނާއަތަށް 

ބަދަލުއައުން  ތެއްކަމަށް  ފްަސގަނޑުގެ  ދިއުން،  މައްޗަށް  ފިިނހޫނުމިން  ވައިގެ 

މަތީފަށަލަ  ފްަސގަނޑުގެ  ަސބަބުން  ވާރޭވެހުމުގެ  ބޯކޮށް  )ހަނަފްަސވުން(، 

ގިރައިގެން ދިއުން، އުދަ އެރުމުގެ ަސބަބުން ރަށްރަށުގެ މީރުފެން ފަށަލަ ލޮނުވުން 

އަދި   .ެ ހިމެނެވ އުދައެރުން  ަސބަބުން  އުފުލުމުގެ  ލޮނުގަނޑު  ކަނޑުގެ  އަދި 

 .ެ ގްަސގަހަށް ޖެހޭ އެކިބާވަތްތަކުގެ ބިަލތައް އިތުރުވުންވްެސ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވ

 .ެ ކަނޑުމަހެވ ކާނާއަކީ  ކައިއުޅޭ  އާއްމުކޮށް  ދިވެހިން  ގޮތުގައި  ޕްރިޮޓންގެ 

ކަނޑުގެ  އެކިމުޫސމަށް  ދަތުރުކޮށް  ަސރަހައްދުތަކަށް  ދުރު  ކަނޑުމަހަކީ 

ހާމަ ދަނޑުތަކުގައި ނުވަތަ ގީުރންހައްުސ 

ތަކުގައި ތަރުކީާރ އިަދ މޭވާގެ ބާވަތްތައް 

ހެއިްދ ކަމުގައިިވޔަށް ިބން ބޭނުންވެއެވެ.
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ެ. މި މަހަކީ އޮެސރުމެން އުޅޭ ކަނޑުގެ  އެކިަސރަހައްދުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މަހެކެވ

ލޮނުގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަށް ދެނެގަނެ އެބަދަލުތަކަށް ބަލައިގެން އޮެސރުމެންގެ 

ެ. މާޒީއަށް ބަލާއިރު މުޫސމަށް އައިްސފައި ހުރި  ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރާ މަހެކެވ

އެގޮތުން   .ެ ވެއެވ ކޮށްފައި  އަަސރު  މްަސވެރިކަމަށް  ކަނޑުމަހުގެ  ބަދަލުތަކުން 

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރާއްޖެ ހިމެނޭ ަސރަހައްދަށް އެލްނީނޯގެ އަަސރު ކޮށްފައިހުރި 

 .ެ ލެވެއެވ ފާހަގަކޮށް  ވާކަން  ގްޮސފައި  ދަށަށް  މްަސވެރިކަން  އަހަރުތަކުގައި 

މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގެ ފިިނހޫނުމިނަށް 

ެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެލްނީނޯއާއި ލަނީިނއޯ ފަދަ ކަންކަމުން  ބަދަލު އަންނާނެއެވ

ދަތުރުކުރުމާއި  ކަނޑުމަހުގެ   .ެ އަންނާނެއެވ ބަދަލު  މްަސވެރިކަމަށް  ކަނޑުމަހުގެ 

ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދުގައި ކަނޑުމްަސ ޖަމާވުން ގުޅިފައިވަނީ ކަނޑުގެ ަސތަހައިގައި 

ެ. ކަނޑުގެ  ކާނާހުންނަ މިންވަރަށާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށެވ

އަދި   .ެ އަަސރުކުރާނެއެވ ދިރުމަށް  ކަނޑުމަހުގެ  އިެސޑިކްވުމުން  ލޮނުގަނޑު 

ކަނޑުމަހުގެ ކާނާއިގެ ވިއުގަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި ކަނޑުމްަސ ކާނާގެ ގޮތުގައި 

މްަސބޭނޭ   .ެ އަަސރުުކުރާނެއެވ ނޭދެވޭ  ދިރޭތަކެއްޗަށްވްެސ  އެހެން  ބޭނުންކުރާ 

މިންވަރު ދަށަށް ދިއުމަކީ ދިވެހިންނަށް ިލބޭ ޕްރިޮޓންގެ މިންވަރަށް އަަސރުކުރުވާނެ 

.ެ ކަމަކަށެވ

ު ިދވެހިން މްަސ ބޭނުންކުރާ ވަރ

މަހަކީ ިދވެހިން އެންމެ ިގނައިން 

ބޭނުންކުރާ ޕުރިޮޓން އެވެ. 

ިދވެހިންނަކީ މުޅިދިުނޔޭގެ 

ިންސބަތުންވްެސ އެންމެ ިގނައިން 

މްަސކާ މީހުންނެވެ.
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ފެނުގެ ރައްކާތެިރކަން

ވަރަށްގިނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތައް މީރުފެން ހޯދުމަށް 

ެ. މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ވާރޭވެހޭ  ބަރާޯސވަނީ އެރައްރަށަށް ވެހޭ ވާރެއަށެވ

ބައެއަްސރަހައްދުތައް  ަސބަބުން  މީގެ   .ެ އަންނާނެއެވ ބަދަލުތަކެއް  ގޮތަށް 

 .ެ ވާނެއެވ އާއްމު  ފެންބޮޑުވުން  ަސރަހައްދުތަކުގައި  އަނެއްބައި  ހަނަފްަސވާއިރު 

ރަށުގެ  ހްުސވެ  މީރުފެންފަށަލަ  ރަށްރަށުގެ  ވާރޭނުވެހުމުން  ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ެ. މިހާރުވްެސ ރާއްޖޭގެ އެތަށް ރަށަކަށް ބައެއް  ފެން ލޮނުވުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވ

ދުވްަސވަރު އެކީަށގެންވާވަރަށް ވާރޭ ނުވެހުމުގެ ަސބަބުން ބޯފެން ނިުލބުމުގެ 

ެ. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބިމުން ނަގާ ފެން ބޯން  ދަތިކަން ކޮންމެ އަހަރަކު ފޯރައެވ

ެ. އަދި ބައެއް ރައްރަށުގައި ލޮނުފެނުން މީރުފެން ތައްޔާރު ކުރެވޭ  ބޭނުން ކުރެއެވ

ގަލާއި  ހުންނަނީ  އުފެދިފައި  ރަށްތައް   .ެ ކުރެވިފައިވެއެވ ގާއިމު  ިނޒާމުތައް  ފަދަ 

ގަލުން އުފެދޭ ތަފާތު އެއްޗެހިންކަމުން ރަށުގެ ވިެލގަނޑުގެ ތެރެޔަށް ފޭަސހައިން 

ެ. އެހެންކަމުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން ރަށުގެ މީރުފެން  ލޮނު ވަދެގެންދެއެވ

ެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ފެން މިހާރުވްެސ ވަނީ  ފަށަލަޔަށް ލޮނުގެ އަަސރު ކުރާނެއެވ

ލޮނުގެ އަަސރުކޮށް ބުއިމަށް، ދަނޑު ހެއްދުމަށް ނުވަތަ ފެންވަރާ ހެދުމަށް ބޭނުން 

ެ. މީގެ އިތުރުން ޖައްވުހޫނުވުމުން ބިނަގަނޑުން އާތްވައް ވެގެން  ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައެވ

ެ. މީގެ ަސބަބުން ރަށުގެ  ވައިގެތެރެޔަށް އަރައިގެންދާ ފެނުގެ މިންވަރު އިތުރުވާނެއެވ

.ެ މީރުފެން ފަށަލައަށް އިތުރުވާ ފެނުގެ މިންވަރު މަދުވާނެެއެވ

ރަށުގެ  ަސބަބުން  ގިނަވުމުގެ  މާ  މިންވަރު  ފެންނެގޭ  ފަށަލައިން  މީރުފެން 

މީރުފެންފަށަލައިގައި ފެންހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް މަދުވެ މި ފެންފަށަލަށް ލޮނުގެ 

 .ެ ފާހަގަކުރެވެއެވ ރަށަކުން  އެތައް  މީހުންއުޅޭ  ރާއްޖޭގެ  ކޮށްފައިވާކަން  އަަސރު 

ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްވްެސ ދެމިއޮތުމަށް ފޭަސހައިން މީރުފެން ިލބެންހުރުން ވަރަށް 

ފާހާނާތަކަށް  )ބުއިމަށް،  ފުއްދުމަށް  ބޭނުންތައް  މުޖުތަމައުތަކުގެ   .ެ މުހިންމެވ

ިލބޭނޭކަން  މީރުފެން  ވާވަރަށް  އެކީަށގެން  ބޭނުންކުރުމަށް(  ދަނޑުތަކުގައި  އަދި 

 .ެ މަަސއްކަތެކެވ ކުރަމުންދާ  ކެނޑިނޭޅި  މިހާރުވްެސ  ަސރުކާރުން  ޔަގީންކުރުމަކީ 

 .ެ މުޫސމީ ބަދަލުން މި މަަސއްކަތްތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ބައެއް ނޭދެވޭ އަމަލުތަކުގެ ަސބަބުން ރަށުގެ 
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ެ. ގްަސތައްކެނޑުމުން ރަށުގެ  މީރުފެން ފަށަލައިގައި ހުންނަފެނުގެ މިންވަރު މަދެވެއެވ

ބިންގަނޑަށް ހިދޭ ފެނުގެ މިންވަރު މަދުވެ ރަށަށްވެހޭ ފެން ފައިބައިގެން މޫދަށް 

.ެ ދެއެވ

ު އާއްމު ިސއްހަތ

ދިުނޔޭގެ ފިނުހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުން، ާސފު ބޯފެން ިލބެންނުހުރުން، ފެންބޮޑުވުން 

އަދި މުޫސމާ ގުޅިފައިވާ އެހިެނހެން ގެއްލުން ިލބިެނވި ކަންކަމުގެ ަސބަބުން ކުރިން 

ބިަލތައް، ބޭރަށް  ެ. ހަމުގެ  ކަމެކެވ ގާތް  ފެތުރުމަކީ  ބިަލތައް  ބައެއް  އާއްމުނުވާ 

އިތުރުވުމުގެ  ބިަލތައް  އާއްމު  މިހާރުވްެސ  ބިަލތައްފަދަ  ގޮހޮރުގެ  އަދި  ހިންގުން 

ކާނާ  ރަނަގަޅު  ވުމަށް  ހެއުހާލުގައި  ިސއްހަތު  އިނާްސނާގެ   .ެ ބޮޑެވ ފުރަުސތު 

ެ. މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ރަނގަޅު ކާނާ ހެއު  މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވ

އަގެއްގައި ިލބޭގެއް ނުވެއްޖެނަމަ މުޖުތަމައުތަކުގެ ދުޅަހެއުކަން ދަށްވެ ބިަލމަޑުކަމަށް 

.ެ ހުށައެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެއެވ

ފާހަގަ  އިތުރުވެފައި ވާކަން  ބިަލތައް  ގުޅުންހުރި ތަފާތު  ރާއްޖޭގައިވްެސ މުޫސމާ 

ްސޓްރޯކް  ބައެއްކަހަލަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ބިަލތަކުގެ  ހޫނާގުޅިފައިވާ   .ެ ކުރެވެއެވ

ެ. އަދި ވިއާްސރަ ނުވެހުމުގެ  އަދި އްެސމާޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވ

ަސބަބުން ރައްކާތެރި ބޯފެންނިުލބުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޭރަށް ހިންގުން 

ެ. މެލޭރިއާ އަދި ޑެނގޫ ފަދ މަދިރިން ޖެހޭ ބިަލތައް  އާއްމުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ

ެ. އަދި އަލްޓްރާ ވައިލެޓް ރޭޑިއަޭޝންގެ ަސބަބުން  ޖެހޭމިންވަރުވްެސ އިތުރުވެއެވ

.ެ ހަމަށާއި ލޮލަށް ދިމާވާ ބިަލތައް ދިވެހިންގެ މެދުގައިވްެސ އިތުރުވެފައި ވެއެވ

ެ. އަދި މްަސ އެއީ  ރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުން އާއްމުގޮތުގައި ކައިބޮއެ އެއްބާވަތަކީ މަހެވ

ެ. ކަނޑާއި ފަރުތަކުގެ  ދިވެހިންނަށް ޕްރިޮޓން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ މުހިންމު ކާނާއެވ

 .ެ ހީނަރުވެދާނެއެވ މްަސވެރިކަން  އަަސރަކުން  ނޭދެވޭ  ކޮންމެ  ކުރާ  ިނޒާމަށް 

އެކީަށގެންވާވަރަށް  ރައިްޔތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ހީނަރުވެއްޖެނަމަ  މްަސވެރިކަން 

ރާއްޖޭގައި  ދިމާވެއްޖެނަމަ  އެހެން   .ެ ގާތެވ ނިުލބޭގޮތްވުން  ޕްރިޮޓން  ފޭަސހައިން 

ެ. އެހެން މާހައުލުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުޅިއަކީ ވަރަށް މުހިންމު  ކާޑުބިަލ އާއްމުވެދާނެއެވ

ވެގެންދަނީ  މިތަންތަން  ދުވްަސވަރު  ފެންބޮޑުވާ   .ެ މާހައުލެކެވ އަދާކުރާ  ރޯލެއް 

 .ެ ފެންގަނޑު އެތަނުގެ ބިމަށް ފޭަސހައިން ވަދެގެންދާ ތަނަކަށެވ
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އެހެންކަމުން އުދައަރައިގެން ނުވަތަ ބޯކޮށްވާރޭ ގިހިގެން ރަށުތެރޭގައި ފެންބޮޑުވުމުން 

ކުޅިތަކަކީ  ގުޅިފައިހުންނަ  ެ. އަދި މޫދާ  ކުޑަކުރެއެވ މިފަދަތަންތަނުން  ިލބޭގެއްލުން 

ފަޅުތެރެ އަދި ފަރުމަތީގައި އުޅޭ އެކިބާވަތުގެ މްަސ އެތަންތަނުން ހިމާޔަތް ހޯދާ 

މިފަދަ  ބަދަލާގުޅިގެން  މުޫސމީ  އެހެންކަމުން   .ެ ތަންތަނެވ ހޯދާ  ކާނާވްެސ  އަދި 

ތަންތަން ނެތިގެން ދިއުންވާނީ ފަރުތަކުގައި އުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި ރަށްތަކުގެ މީހުނަށް 

.ެ އޭގެން ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރާނެ ކަމަކަށެވ

ހިދުމަތްތައްދޭ މުހިންމު ތަންތަން

ދިރިއުޅެނީ  މީހުން   80% ތެރެއިން  މީހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  ރަށްތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ 

ެ. ދިރިއުޅޭ  ގޮނޑުދޮށުން ގާާތްގަޑަކަށް 300 މީޓަރު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަސރަހައްދުގައެވ

ެ. އެހެންކަމުން އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް  ތަށްތަކުގެ އެވަރެޖް އްުސމިނަކީ 1.5 މީޓަރެވ

 .ެ ބޮޑެވ ފުރަުސތު  ޖެހުމުގެ  ކުރިމަތި ލާން  ފެންބޮޑުވުމާ  އުދައެރުމުގެ ަސބަބުން 

އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އަދި އެތަންތަނުން މުހިންމު ހިދުމަތްތައް ހޯދާ ބިނާތަށް 

ކަމަށްވާ ގެދޮރު، ދަނޑު، ހްަސފަތާލު، އިންޖީނުގެ، މަދަރާުސ އަދި އެހިެނހެން މުހިންމު 

ެ. މިހެން ދިމާވުމަށް  ބައެއް އިމާރާތްތައް ހުނަންނީ ގޮޑުދޮށާއި ވަރަށް ކައިރީގައެވ

ރަށްތަކަށް  ހުރި  އުފެދިފައި  ގުދުރަތީގޮތުން  ރާއްޖޭގައި  އެއަްސބަބަކީ  މެދުވެރިވާ 

ެ. އެހެންކަމުން  ބަލާއިރު 2.5 އަކަކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު އޮންނަނީ އެންމެ 10 ރަށެވ

ރަށްރަށުގެ ރައިްޔތުންނަށް ހިދުމަތްދޭ އެންމެ މުހިންމުތަންތަން ހުންނަނީ މުޫސމީ 

 .ެ ބަދަލާގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުން ފޭަސހައިން ގެއްލުނިްލބިދާނެ ފަދަގޮތަކަށެވ

މިފަދަ ތަންތަނަށް ގެއްލުމެއް ިލބިއްޖެނަމަ ރަށުގެ ހުރިހާ ރައިްޔތުންނަށް ިލބިދޭ 

.ެ އާަސީސ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެދާނެއެވ
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މޫސުީމަބަދލު:

ާމހައުލީިނޒާމު

ިމޔިުނޓުގައި މާހައުލީިނޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި އިަދ 

އެބަދަލުތަކަށް ހޭނުމުގެ މައުލޫމާތު ހިމިެނފައި ވާނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައިވާ މުހިންމު މާހައުލުތައް ކަމުގައިވާ ކަނޑު، 

ފަރު، މޫދުހުއި، ކުޅި އިަދ ގްަސގަހާގެހީގެ މައުލޫމާތު 

ހިމިެނފައިވާނެއެވެ. މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ިމ 

މާހައުލުތަކަށް ކޮށްފާނެ އަަސރު އިަދ އޭގަެސބަބުން 

ިދވެހި މުޖުތަމައުތަކަށާއި އިގިްތާސދަށް ކުރާނެ 

އަަސރުތަކަށް ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މާހައުލީިނޒާމު ބޭނުންކޮށްގެން މުޫސމީ ބަދަލުން 

ިދމާވާ ކަންކަމުން ިލބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރިެވދާ 

ކަންކަމަށް ބަލާލިެވފައި 

2
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2.1 ާމހައުލީިނޒާމު

ެ. ގިނަފަހަރަށް  މާހައުލީިނޒާމަށް އަބަދުމެހެން އެކިފަރާތް ފަރާތުން ފިއްތުންތައް އާދެއެވ

މިފަދަ ފިއްތުންތައް އަންނަނީ ބިން ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކަށް އަންނަބަދަލުން، އާބާދި 

ެ. މީގެއިތުރުން  އިތުރުވުން އަދި ިލބިފައިހުރި ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުންނެވ

މުއަްސނދިކަމަށް  މާހައުލީިނޒާމަށް، ދިރޭތަކެތީގެ  ަސބަބުން  މުޫސމީ ބަދަލުގެ 

އިތުރު  ހިދުމަތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ދިރޭތަކެތިން  މާހައުލީިނޒާމުންނާއި  އަދި 

އިނާްސނުންގެ  ތެރެއިން  ިނޒާމުތަކުގެ  މާހައުލީ   .ެ ކުރިމަތިކުރުވައެވ ފިއްތުންތައް 

ހުރި  އެތަނެއްގައި  ކަންތައްތައް،  ކުރެވޭ  ގޮތުގައި  )ތަރައްގީގެ  އަމަލުތަކުން 

ނާުސފުވުން(  މާހައުލު  އަދި  ބޭނުންކުރުން  މާގިނައިން  ތަކެތި  ފައިދާކުރިަނވި 

 .ެ ގާތެވ ފޯރުން  އަަސރު  ބަދަލުން  މުޫސމީ  ިނޒާމުތަކަށް  ިލބިފައިވާ  ހީނަރުކަން 

އިނާްސނުންގެ އަމަލުތަކުންނާއި މުޫސމީ ބަދަލުން ީސދާ އަަސރުކުރިަނވި މާހައުލީ 

 .ެ ިނޒާމުތަކަށް އަލުން އިޔާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވ

މާހައުލީިނޒާމުތަކުން ތަފާތު ހިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދޭ!

1 – ކާނާ

2 – ރައްކާތެިރކަން 

3 – ބްޭސފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ތަކިެތ

4 - ހިތްހަމަޖެހުން

މާހައުލީ ިނޒާމުތައް 

ގުޅިލާމެހިފައިވާގޮތް އިަދ 

އިނާްސނުންނާ ިމިނޒާމުތަކާ 

ހިުރގުޅުން.

 މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: 

Agardy et al. 2011

މްަސވިެރކަން 

ދަށްވުން

ފަތުރުވިެރކަން 

ދަށްވުން

ފަރުތައް 

ހަލާކުވުން

ކިަސޑުގެ ިމންވަރު އިަދ ގެއްލުންދޭ 

އެކިބާވަތުގެ ކިެމކަލްތައް އިތުރުވުން 

މްަސވިެރކަން 

ދަށްވުން

މޫދިުވނަ 

ނެިތިދއުން

އައޭްސިރ ފަށުގެ 

ަސރަހައްދު ތަކަށް 

ފައިބާ ކިަސޑުއި 

އިތުރުވުން 

މާހައުލުތައް ހަލާކުވެ 

ނެިތިދއުން 

ރަށިްގރުން 

އިތުރުވުން

ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ަސރަހައްދުގައި 

ިދިރއުޅޭ އިނާްސނުންގެ ިސއްހަތައް 

ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރުން

ތޫފާނުތަށް މައިިތިރ 

ކުރެވޭ ިމންވަރު ކުޑަވުން
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ް މާހައުލީިނޒާމާއި އެތަންތަނުން ިލބޭ ހިދުމަތްތައ

އޭގެ   .ެ ިނޒާމެކެވ ލާމެހިފައިވާ  ގުޅި  ތަކެތި  ބައިވަރު  ވަރަށް  މާހައުލީިނޒާމަކީ 

ހަމަލޮލަށް  ޖަނަވާރުތައް،  ގްަސގަހާގެހި،  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިެނޒާމުގެ  ތެރޭގައި 

އެހިެނހެން  ހިނގާ  ތެރޭގައި  ިނޒާމުގެ  އެ  އިތުރުން  ތަކެތީގެ  ކުދިކުދި  ނުފެންނަ 

ތެރޭގައި އެކަތި އަނެއްކެއްޗާ  ެ. މާހައުލީިނޒާމެއްގެ  ހިމެނެއެވ ކަންތައްތައް  ހުރިހާ 

އެކުގައި  ތިމާވެއްޓާ  އެތަކެތީގެ  ދިރޭތަކެތި  އިތުރުން  ކަންތައްތަކުގެ  ހިގާ  އެކީ 

ެ. މާހައުލީިނޒާމުގެ މިާސލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ހިނގާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވ

.ެ ފަރުތައް، ކުޅިތައް، މާކަނޑު އަދި ޖަންގިަލތަކެވ

ިންސބަތްވާ  އެކިބާވަތްތަކަށް  އެތަނެއްގައި  ކަމަކީ  މުއަްސނދި  ދިރޭތަކެތީގެ 

ގުޅިފައިވާ  މުއަްސނދިކަމާ  ދިރޭތަކެތީގެ   .ެ ވުމެވ ދިރޭތަކެތި  ގިނައަދަދެއްގެ 

ިސއްހަތެއްގައި  ފުރިހަމަ  އިނާްސނުން  ހިގާކަންކަން،  ތެރޭގައި  މާހައުލީިނޒާމުގެ 

ެ. އެއީ މިކަންކަން ދަނޑުވެރިކަމާއި  ދެމިތިބުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވ

ެ. އަދި މީގެއިތުރުން މުޫސމީ ބަދަލާގުޅިގެން ދިމާވާ  މްަސވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާތީއެވ

ދިރޭތަކެތީގެ  މާހައުލީިނޒާމާއި  ކުޑަކުރުމަށްވްެސ  ގެއްލުން  ިލބޭ  ކަންތައްތަކުން 

 .ެ މުއަްސނދިކަމުން އެހީވެދެއެވ

ނޭދެވޭ  މުއަްސނދިކަމަށް  ދިރޭތަކެތީގެ  ަސބަބުން  ބަދަލުގެ  އަންނަ  މުޫސމަށް 

ެ. އެހެނީ މިބަދަލުތަކަށް ހޭނެން އުނދަގޫ ތަކެތި އިާސހިތަކު  އަަސރުކުރުން ގާތެވ

ެ. މާހައުލީިނޒާމުގައި ވާތަކެތި އެކެތި އަނެކައްޗާ  މަރުވެ ނެތިގެން ހިގައި ދާނެތީއެވ

ގުޅިފައިވުމުން އެކައްޗަށް ނޭދެވޭ އަަސރެއް ކޮށްފިނަމަ އެހެންތަކެއްޗަށްވްެސ އޭގެ 

 .ެ އަަސރު ފޯރާނެއެވ

އިނާްސނުން

ކަނޑުމަށް

ކިުދމަށް

ޒޫޕްލެންކްޓަން

ފައިޓޯޕްލެންކްޓަން

އިރުގެ އިަލ

އެއްބާވަތުގެ ިދރޭތަކިެތން 

އަނެއް ބާވަތުގެ ިދރޭތަކެއްޗަށް 

ހަކަތަ ބަދަލުވަމުންދާއިރު 

އެއްބާވަތާއި  އަނެއްބާވަތް 

ގުޅިފައިވާގޮތް
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ް ްމާހައުލީިނޒާމާއި އެތަންތަނުން ިލބޭ ހިދުމަތްތައ ފަރުތައ

ެ. މި ގައު އުފައްދަނީ ޕިޮލޕްގެ ނަންދެވިފައިވާ  ފަރުތައް އުފެދިފައި ހުންނަނީ ގަލުންނެވ

ެ. މި ޕިޮލޕަށް ކެލިްސއަމް ކާބޮނޭޓް )ގަލުގައި ހުދުކޮށް  ކުޑަކުޑަ ދިރޭއެއްޗަކުންނެވ

 .ެ ހުންނަ މާއްދާ( އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް ގައު އުފެއްދުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ިލބިފައިވެއެވ

ހޯދުމަށް  ހިމާޔަތް  ދިރޭތަކެތި އެތަނުން  ެ. އަދި އެހެން  ިލބެއެވ ކާނާ  ފަރުތަކުން 

ެ. ގާތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ފަރުގެ  ފޭަސހަވާނެ ފަދަގޮތަކަށް ފަރުތައް އުފެދިފައި ހުރެއެވ

އެކިހިާސބުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ހޮހަޅަތަކުން އެހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ފޭަސހައިން 

ެ. ފަރުތަކުގެ ިނޒާމަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ގޮތުން ވަރަށް މުއަްސނދި  ހިމާޔަތް ިލބެއެވ

 .ެ ތަނަކަށް ވުމުން މިތަންތަނަކީ ކަނޑުއަޑީގެ ޖަންގިަލތަކެއް ކަމުގައިވްެސ ބެލެވެއެވ

ެ. އަދި މިފަރުތައް  ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ރަށްތަކުގެ ވަށައިގެން ފަރު އުފެދިފައިވެއެވ

ެ. އަދި  ވަނީ މާކަނޑުން ރަށާދިމާލަށް ދަތުރުކުރާ ބިޔަރާޅުތަކަށް ހުރަހެއްކަމުގައެވ

މި ފަރުތަކުން މި ރަށްތަކާއި މިރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތައް އެ ރާޅުތަކުގެ 

ވިެލ  އުފެދިފައިހުންނަ  ރަށްތައް  ރާއްޖޭގެ   .ެ ކޮށްދެއެވ ާސލާމަތް  ނުރައްކަލުން 

އަދިގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިެލ އުފެދިފައި ހުންނަނީ މަރުވެފައިހުންނަ 

.ެ ގަލުންނާއި ފަރުމަތީގައި އުޅޭ އެހިެނހެން ދިރޭތަކެތިންނެވ

ކުޅި

ފަރު

ް ރާޅުގެ އްުސމިނ

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުން ިލބޭ ނަފާ އަގުކުރުން 

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: އެމް އާރު ީސ

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:

Losad et al., 2018
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ކުޅި

ތެރޭގައި  ލޮނުގަނޑުގެ  ގިނަފަހަރަށް  ގްަސތަކަކީ  ހުންނަ  ހެދިފައި  ކުޅީގައި 

ެ. މިބާވަތުގެ ގްަސތައް ގިނައިން ހެދިފައި  އެގްަސތަކުގެ މޫ ހުންނަ ގްަސތަކެކެވ

ހުންނަނީ ރަށާގުޅިގެން އަޑިވެފައި ހުންނަ ހިާސބުގަ ބޮޑުދިޔަ އަދި ހިކިދިޔަ އާއި 

ކުޅީގައި  އެކި ަސރަހައްދުތަކުން  ރާއްޖޭގެ   .ެ އަރާހިާސބުގައެވ ލޮނުގަނޑު  ދެމެދު 

ެ. މިގްަސތައް ހެދިފައި ހުންނަ ަސރަހައްދަކީ  ހެދިފައި ހުންނަ ގްަސތައް ފެނެއެވ

 .ެ އާއްމުކޮށް ބިންގަނޑު މަޑު ކިަސޑު ހެދިފައި ހުންނަ ތަނެކެވ

ކުޅީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ގްަސތަކުގެ މޫތައް ހުންނަ ގޮތުން އެ މޫތަކު ތެރެއިން 

ެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ގްަސތައް ހުންނަ  ލޮނުގަނޑު ދަތުރުކުރާ ދުވިެލ މަޑުކޮށްލައެވ

މިތަނުން  ދިރޭތަކެއްޗަށް  ެ. އަދި އެކިބާވަތުގެ  ހުއްޓުވައެވ ގިރުން  ަސރަހައްދުތައް 

މްަސ  އެކިބާވަތުގެ  އުޅޭ  ފަރުމަތީގައި  ހާއަްސކޮށް   .ެ ިލބެއެވ ކާނާ  ހިމާޔަތާއި 

)އެންމެ ނާޒުކު ދުވްަސވަރު( އެހެން  އަންނައިރު  ފިެށގެން  ހަޔާތް  އޮެސރުމެންގެ 

 .ެ ބޮޑެތި މްަސތަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަން އަދި ކާނާ ހޯދުމަށް ކުޅި ބޭނުން ކުރެއެވ

.ެ މީގެ އިތުރުން ދިޫނ މިތަން ބޭނުން ކުރަނީ ކާނާ ހޯދުމަށާއި ހިާލހެދުމަށެވ

ކުޅި ަސރަހައްދު އޮތުމުން އުދައަރާ ދުވްަސވަރު ރަށުތެރެއަށް ލޮނުގަނޑު ފެތުރިގެން 

ެ. މި ަސރަހައްދުގެ ބިންގަނޑު މަޑުވުމުން ލޮނުގަނޑުގެ  ނުދިއުމަށް މަގުފަހިވެއެވ

ެ. ކުޅި ަސރހައްދުގައި ހެދިފައިހުންނަ  ބޮޑުބައެއް މިތަނުގެ ބިންގަނޑަށް ވަދެގެން ދެއެވ

ެ. އެހެންކަމުން މުޫސމީ  ގްަސތަކުން ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް މަދުކުރުމަށް އެހީވެއެވ

.ެ ބަދަލުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުޅިތައް އެހީތެރިވެއެވ

ކ. ހުރާ – ކުޅި )ިމތަނުގެ މުހިންމު 

މައުލޫމާތު / ިދރާާސގެ ހޯދުންތައް އެމްއެންޔޫ 

ަސރުނަ ވެބަްސއިޓުން(

ކުޅީގަ ހުންނަ ގްަސތަކުގެ މޫތައް ވިެލފަނޑު 

ިގރައިގެން ިދޔަނީުދ ހިފަހައްޓާލާ
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މޫދުހުއި

ެ. ވަރަށް  މޫދުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ހުއި ހެދިފައި ހުންނަނީ ތިލަހިާސބުގައެވ

 .ެ ގިނަފަހަރު ހުއިގަނޑާއި ރަށްރަށުގައި ހެދިފައިހުންނަ ކުޅިއާ ގުޅުން ހުރެއެވ

ދިރޭތަކެއްޗަށް  އެތައްބައިވަރު  ހުއިގަނޑުން  ހެދިފައިހުންނަ  މޫދުގައި 

ކުދިކުދި  މައިކިަށނުހުންނަ  ތެރޭގައި  އޭގެ   .ެ ފޯރުވައިދެއެވ ރައްކާތެރިކަން 

ދިރޭތަކެތީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ 

ހުއި  މޫދު  ދިރޭތަކެތި  ބައެއް  ތެރެއިން  މީގެ   .ެ ހިމެނެއެވ މްަސވްެސ 

 .ެ ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއެވ

 .ެ ބައެއް ދިރޭތަކެތި ބިްސއަޅާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައިވްެސ ހުއިގަނޑު ބޭނުންކުރެއެވ

 .ެ އެއްޗިއެްސވ އަދާކުރާ  ރޯލު  މުހިންމު  ވިއުގަރގަ  ކާނާގެ  މިތަކެއްޗަކީ 

ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ވިެލގަނޑު ކޮޅުކޮޅަށް ދުވުން ހުއްޓުވުމަށް މޫދު ހުއި 

ެ. ހުއިގަނޑު މަތިން ލޮނުގަނޑު ދަތުރުކުރާ ދުވިެލ މަޑުކޮށް  އެހީތެރިވެއެވ

ެ. އަދ މީގެ އިތުރުން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުން ވާރޭފެނާ  ރަށްގިރުން ކުޑަކުރެއެވ

ކެމިކަލްތައް  އެކިބާވަތުގެ  އަދި  ކިަސޑު  ފައިބައިގެންދާ  ރަށުން  އެކުވެ 

ެ. މޫދުހުއި ލޮނުގަނޑާ  ފަރާހަމަޔަށް ދިޔަނުދިނުމަށް މޫދު ހުއި އެހީތެރިވެއެވ

   .ެ އެކުވާ ކިަސޑު އަދި ކެމިކަލް ފަދަތަކެތި ފުރާނާލާ ލޮނުގަނޑު ާސފުކުރެއެވ

މޫދު ހުއި ކާނާ އުފައްދަނީ ގްަސގަހާގެހި ކާނާ އުފައްދާ )ފޮޓިޯސންތިިސްސ( 

ެ. މޫދު ހުއި ކާނާ އުފައްދާއިރު ވަށައިގެންވާ ލޮނުގަނޑަށް އޮކިްސޖަން  ގޮތަށެވ

ބޭރުވެ އަެސރަހައްދުގެ ލޮނުގަނޑުގަ ހުންނަ އޮކިްސޖަންގެ މިންވަރު އަދި 

ެ. ދިުނޔޭގެ ބައެއް ހިާސބުތަކުގައި މޫދު ހުއި  ކާނާގެ މިންވަރު އިތުރުވެއެވ

ޑައޮކަްސއިޑް  ކާބޮން  ހުއި  މޫދު   .ެ ތައްޔާރުކުރެއެވ ކާދު  ބޭނުންކޮށްގެން 

ހުއިވްެސ  މޫދު  އެހެންކަމުން   .ެ އެހީތެރިވެއެވ މަދުކުރުމަށް  ރައްކާކޮށް 

 .ެ މުޫސމީ ބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެއެވ

ް މޫދުހުއި- ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ މާހައުލެއ
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މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:

www.britannica.com/science/food-chain

ު ަނޑ މާކ

ެ. ކަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގައި ގިނައީ  މާކަނޑުގައި އެތައް ބައިވަރު ދިރޭތަކެތި އުޅެއެވ

އެއްތަނުން  އޮޔާއެކު  މިތަކެތި   .ެ ޕްލެންކްޓަނެވ  .ެ ދިރޭތަކެއްޗެވ ކުދިކުދި  ވަރަށް 

ޒާތުގައި  އަމިއްލަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޕްލެންޓަނުގެ   .ެ ގެންދެއެވ އަނެއްތަނަށް 

ކާނާއުފެއްދޭ )ޕޮޓިޯސންތިިސްސ( ޕްލެންޓެން )ފައިޓޯޕްލެންކްޓަން( މިއީ ކަނޑުގެ 

ެ. މި  ެ. އިރުގެ އިަލކަން ކަނޑުގެ މާ އަޑިޔަކަށް ނުފޯރައެވ ކާނާގެ ވިއުގަރގެ ފެށުމެވ

 .ެ އިަލކަން ރަނގަޅަށް ިލބެނީ ކަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވާ ދިރުން ތަކަށެވ

ތަކެތި  ކާނާއުފެއްދޭ  ޒާތުގައި  އަމިއްލަ  ބޭނުންކޮށްގެން  އިރުގެއިަލ  އެހެންކަމުން 

 .ެ ފަށަލައިގައެވ އެންމެމަތީ  ކަނޑުގެ  ތިބެނީ  ފައިޓޯޕޮލެންކްޓަންތައް  ކަމުގައިވާ 

ެ. އަދި ކެއުމަށާއި  ތަކެތިވްެސ ކަނޑުގައި ވެއެވ އެހެން  އުޅޭ  މިތަކެތި ކައިގެން 

ެ. ކަނޑުގެ  ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންކުރާ ގިނައަދަދެއްގެ މްަސވްެސ މާކަނޑުގައި ވެއެވ

އަޑިޔަށްވުރެ ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ކާނާ )ިނއުޓްރިއެންޓްްސ( ހުންނަ މިނަވަރު 

ެ. އެހެންކަމުން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި އުޅޭ ދިރޭތަކެތި ހެދިބޮޑުވުމަށް  މަދެވ

ެ. ނަމަވްެސ ކަނޑުގެ އޮއެވަރާއެކު ކަނޑުގެ އަޑިން ކާނާ މައްޗަށް  ހުރްަސތަކެއް ހުރެއެވ

ެ. ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައިވަނީ  އަރާ ަސރަހައްދުތަކުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން މައްޗެވ

މިފަރުބަދަތަކުގައި  އެހެންކަމުން   .ެ މަތީގައެވ ތަކެއްގެ  ފަރުބަދަ  އަޑިގައިވާ  ކަނޑު 

ކަނޑުގައިހިނގާ އޮއިވަރު އެޅުމުން ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ކާނާތައް އޮޔާއެކު ކަނޑުގެ 

ެ. މިގޮތަށް ކަނޑުތެރޭގައި ހުންނަ ތިލަތިލާގައި އޮއިވަރުއަޅާ  މަތީފަށަލަޔަށް އަރައެވ

ކާނާތައް    މައްޗަށް އެރުމުން އެތަނަށް ކަނޑުގައިވާ އެކިބާވަތުގެ ދިރޭތަކެތި 

.ެ ެ. އޭގެތެރޭގައި މަހުގެ ބާވަތްތައްވްެސ ހިމެނެއެވ ޖަމާވެއެވ

Image by Dr. D. P. Wilson/Science Source

ޕުލެންކުޓަން )ފިަނފަކާުސ( –

މައިކުރްޮސކޯޕުގެ އެހީގައި ނަގާފައިވާ 

ފޮޓޯއެއް.

ކާނާގެ ިވއުގައި – އެކިެތ އަނެކެއްޗާ ގުޅިފައިވާގޮތް
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ރާއްޖޭގައި ހައްދާ އެކިބާވަތުގެ ކާތަކިެތ

ގަހުގެ މޫތައް ފްަސގަނޑު ިގރައިގެން 

ިދޔަނީުދ ހިފަހައްޓައެވެ.

ރަށްރަށުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހޭޅިއަކީ 

މުޫސމީބަދަލުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަަސރުން 

މުޖުތަމައުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 

އެހީތެިރވާތަނެކެވެ. 

ގްަސގަހާގެހި

 .ެ އެކިބާވަތުގެ ގްަސގަހާގެހިން ދިރޭތަކެއްޗަށް ކާނާ އަދި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުވައިދެއެވ

އުފައްދަނީ  ތަރުކާރީ  އަދި  މޭވާ  ބާވަތުގެ  އެތައް  ބޭނުންކުރާ  ކެއުމަށް  ދިވެހިން 

ތަކެތި  ިލބޭ  ގްަސގަހުން  ބައެއް  އިތުރުން  މީގެ   .ެ ރަށްތަކުގައެވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ެ. އަދި އޮޑިދިޯނފަހަރު ބަނުމަށާއި ގެދޮރުހެދުމަށް  ބްޭސފަރުވާއަށްވްެސ ބޭނުންކުރެއެވ

 .ެ ބޭނުންކުރެއެވ

ގްަސގަހާގެހިން ިލބޭ އެހެންފައިދާ ތަކުގެތެރޭގައި ގަދަވަޔާއެކު އަންނަ ކޮޅިގަނޑުތަކުން 

ކުޑަވުން  މިންވަރު  ގިރައިގެންދާ  ރަށްތައް  އަދި  ރައްކާތެރިކަން  ތަކަށް  އާބާދީ 

ެ. ފެންބޮޑުވާއިރު ފެނާއެކު ފްަސގަނޑު ގިރައިގެން ދިއަނުދީ ފްަސގަނޑު  ހިމެނެއެވ

ެ. އަދި މޫތަކުގެ އެހީގައި ބިމަށްވެހޭ ވާރޭފެން  ހިފަހައްޓަނީ ގްަސތަކުގެ މޫތަކުންނެވ

ެ. އޭގެ ަސބަބުން ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރަނގަޅުވެ  ބިންގަޑުގެ ތެރެޔަށް ވަދެގެން ދެއެވ

ހޭޅި  ވަށައިގެންވާ  ރަށުގެ   .ެ ކުޑަވެއެވ މިންވަރު  ފެންބޮޑުވާ  ވާރޭވެހުމުން  ބޯކޮށް 

މުޫސމީ  ފަރާތްތައް  ދިރިއުޅޭ  ރަށުގައި  ރަށާއި  ދެމެހެއްޓުމަކީ  ރައްކާތެރިކޮށް 

މުހިންމު  ވަރަށް  ކުރުމަށް  ހިމާޔަތް  ކަންކަމުން  މެދުވެރިވެދާނެ  ބަދަލާގުޅިގެން 

.ެ ކަމެކެވ

ިބން 

މެނޭޖުކުރުމުގައި 

ފަރުވާތެިރ ނުވެވުން، 

ފަޅުކޮނުން، ިބންހިއްކުން، ޖައްވާއި 

ފެނުގެ ނާުސފުކަން އިަދ މިާގނައިން 

ތަކިެތ ބޭނުން ކުރުމުގެ ަސބަބުން 

މާހައުލުތަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރައެވެ.



30

މާހައުލީިނޒާމުތަކުން ިލބޭ އެހިެނހެން 

ް ހިދުމަތްތައ

ދިުނޔެ   .ެ ލާމެހިފައެވ ގުޅި  މާހައުލާ  އެތަކެތީގެ  ދިރޭތަކެއްޗެއްވްެސވަނީ  ހުރިހާ 

އުފެދުނީއުްސރެ އިނާްސނުން ދިރިތިބުމަށް މާހައުލުން ިލބޭ ތަފާތު ތަކެތި ބޭނުން 

ެ. އިނާްސނުން ފުރިހަމަ ިސއްހަތުގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ  ކުރަމުން އައިްސފައިވެއެވ

ެ. މީގެތެރޭގައި:  ހިދުމަތްތަކެއް މާހައުލީިނޒާމުން ފޯރުކޮށްދެއެވ

ް ހ – ީސދާ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައ

ް ށ – ވަކިގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތްތައ

ނ – އާދަކާދަޔާ ގުޅިފައިވާ ހިދުމަތްތައް 

ް ރ – ިނޒާމުތައް ރަނގަޅަށް ހިނގުމަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައ

ީސދާ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މި މާހައުލު ތަކުން އިނާްސނުންގެ 

ެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއްތަކެތި އަމިއްލަ  ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވ

ެ. މީގެތެރޭގައި  ެ. އަނެއްބައިތަކެތި ވިއްކާ ހަދައެވ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރެއެވ

ގްަސގަހާގެހިންނާއި ޖަނަވާރުތަކުން ިލބޭ އެކިބާވަތުގެ ކާނާ، ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް 

ތަކެތި، ފެން،  ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ދަރާއި ތެޔޮ، ގެދޮރު  ބޭނުންކުރާ 

އެކިބާވަތުގެ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އަދި ބަޔޯޓެކްނޮލޮޖީގައި ބޭނުންކުރާ ޖެނިެޓކް 

.ެ މެޓީރިއަލްްސ ހިމެނެއެވ

ވައިގެ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ހިދުމަތްތަކުގެ  ބެހެއްޓުމުގެ  ކަންތައްތައް  ވަކިގޮތަކަށް 

ކޮލަޓީ ދެމެހެއްޓުން، މުޫސމާއި ފެން ވަކިމިންގަޑެއްގައި ދެމެހެއްޓުން، ވިެލގަނޑު 

އަދި  ދަށްކުރުން  ބިަލމަޑުކަން  ާސފުކުރުން،  ފެން  ދިޔަނުދިނުން،  ގިރައިގެން 

.ެ ތޫފާނުތަކުން ިލބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުން ފަދަ ކަންކަމެވ

އާދަކާދަޔާ ގުޅިފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުޖުތަމައުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

ފަރާތްތަކަށް މިފަދަތަންތަނުން ިލބޭ ހިތްހަމަޖެހުން، މައުލޫމާތު ނުވަތަ އިލްމު އަދި 

.ެ އެކިބާވަތުގެ އަގުނުކުރެވޭފަދަ ހިދުމަތްތަކެވ

ކުޅިފަދަ މާހައުލުތަކަކީ އެތަނުން މައުލޫމާތު 

އެއްކޮށް އިަދ އުފާ ހޯދުމަށްވްެސ ބޭނުންކުރާ 

ތަންތަނެވެ.

އެކިބާވަތުގެ ކާނާ މާހައުލުތަކުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

މާހައުލީިނޒާމަށް 

އަންނަ ބަދަލުތައް 

މަޑުމަޑުން ނުވަތަ 

ކުއިްލއަކަށްވްެސ އަތުވެދާނެއެވެ. 

ިމފަދަ ބަދަލުތަކުގެ ހަލިުވކަން 

ިބނާވެފައި އޮންނީަނ އެ ިނޒާމަކަށް 

ކުރާ އަަސރުގެ ބޮޑުކުޑަ ިމނަށާއި 

އެ މާހައުލީިނޒާމަކަށް ިލބޭ 

އަަސރު މައިިތިރ ކުރުމުގެ 

ގިާބލުކަން ިލިބފައި ހުންނަ 

ިމންވަރަކަށެވެ.
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ފަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައްބައިވަރު 

ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގައެވެ. 

ގާތައް މަރުވުމުން ފަރުގައި ފެހިޖަހަން ފަށައެވެ.

މާހައުލީިނޒާމަށް 

އަބަދު ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ 

ަސބަބުން ިމ ިނޒާމުތަކަށް ިލިބފައިވާ 

ގިާބލުކަން ކުޑަވެއެވެ. 

އަދި  ވިެލއުފެދުން  ހިދުމަތްތަކަކީ  ބޭނުންވާ  ހިގުމަށް  ރަނގަޅަށް  ިނޒާމުތައް 

ިނއުޓްރިއެންޓް ަސއިކަލްފަދަ އެހެން ހިދުމަތްތައް އެއާނުލައި ބަރާބަރަށް ނުހިނގާނެ 

 .ެ ެ. މި ހިދުމަތްތަކުން އިނާްސނުންނަށް ީސދާ ފައިދާނުކޮށް ފާނެއެވ ފަދަ ކަންކަމެވ

ހިނގުމަށް  ބަރާބަރަށް  ކަންކަން  މާހައުލީިނޒާމުގެ  ހިދުމަތްތަކަކީ  މި  ނަމަވްެސ 

 .ެ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކެކެވ

ކަންކަން  މާހައުލީިނޒާމުގެ  ދެމިތިބުމަށް  ިސއްހަތެއްގައި  ފުރިހަމަ  އިނާްސނުން 

 .ެ މުހިންމެވ ވަރަށް  މުއަްސނދިކަން  ދިރޭތަކެތީގެ  ހިނގުމާއި  ފުރިހަމައަށް 

އެތަނެއްގައި  ގެއްލުންވަނީ  މުއަްސނދިކަމަށް  ދިރޭތަކެތީގެ  ިނޒާމަށާއި  މަހައުލީ 

ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަށް އަންނަ ބަދަލުން، މާގިނައިން މާހައުލުން ިލބޭތަކެތި 

 .ެ ކުރުމުނެވ ބޭނުން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ބީރައްޓެހި  ތިމާވެއްޓާ  އަދި  ބޭނުންކުރުމުން 

.ެ ދިރޭތަކެތީގެ މުއަްސނދިކަން ދަށްވުމުން އިނާްސނުނަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެއެވ

އަދި   .ެ ހިނގައެވ ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  އެތައް  އެތެރޭގައި  މާހައުލީިނޒާމުގެ 

ެ. އެފަދަ ކަންކަމާ  އެކިބާވަތުގެ ހާދިާސތަކުގެ ަސބަބުން މި ިނޒާމަށް އަަސރުކުރެއެވ

ގުޅިގެން، މާހައުލީިނޒާމު ކުރީގައި އާއްމުކޮށް ހިގަމުންއައި ގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް، 

ތެރޭގައި  ހާދިާސތަކުގެ  މިފަދަ   .ެ މެދުވެރިވެއެވ ބަދަލުވާން  ހިނގުން  އާއްމު 

 .ެ އިަލފާންރޯވުން، ހަނަފްަސކަން ނުވަތަ ވަކިބާވަތެއް ނެތިގެން ދިއުން ހިމެނެއެވ

މުޫސމީ  މާހައުލީިނޒާމަކަށް  އޮންނަ  )ދުޅަހެއުކޮށް(  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ 

ބަދަލުން އަންނަ ލޮޅުންތައް ބަލައިގަނެ މި ލޮޅުންތަކުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް 

ިސއްހަތެއްގައިވާ  ދުޅަހެއު  ހަމައެހެން   .ެ ބޮޑެވ ފުރަުސތު  ކުރުމުގެ  މައިތިރި 

ެ. މި ދެބައި  މުޖުތަމައުތަކަށް މުޫސމީ ބަދަލުން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަަސރު ކުޑަވާނެއެވ

.ެ )މާހައުލީިނޒާމާއި މުޖުތަމައު( މަަސއްކަތް ކުރަނީ އެކުއެކީގައެވ
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ޕްރިޮޓނާއި  މުޖުތަމައުތަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ހިާސބުތަކުގައި  ކައިރި  ގޮނޑުދޮށްތަކާ 

އެކިހިާސބުތަކުގައި  ދިުނޔޭގެ   .ެ މަހެވ ކާނާއަކީ  މައިގަނޑު  ިލބިދޭ  މިނެރަލްްސ 

ފަރުތަކުން  މަހާއި  ވެފައިވަނީ  ކާނާއެއްކަމުގައި  މީހުންގެ  ބިިލއަން   3 ދިރިއުޅޭ 

ދިރިއުޅޭ  އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި  ދިުނޔޭގެ   .)2019 )ޔުނެޕް،  ިލބޭތަކެއްޗެވެ 

މަަސއްކަތް  ކުރާ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  ގިނަމީހުން  މިިލއަނަށްވުރެ  ފައަްސތޭކަ 

ކަމުގައި ވެފާވަނީ މްަސވެރިކަމާއި ފެނުގައި ދިރޭތަކެތި ހެއްދުމެވެ )ޔުނެޕް، 2019(. 

ފަރުތަކުގެ ިނޒާމުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް )ފަތުރުވެރިކަން، މްަސވެރިކަން އަދި 

އެމެރިކާ  ބިިލއަން   30 އަހަރަކު  އެއީ  އަގުކުރާއިރު  ހިމާޔަތް(  ގޮޑުދޮށްތަކުގެ 

ޑޮލަރު ކަމުގައި އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ )ޔުނެޕް، 2019(. ޖައްވުގެ ތެރޭގައިވާ ކާބޮން 

ޑައޮކަްސއިޑްގެ 50% އަށްވުރެ ގިނައިން ކަނޑުތަކުގައިވާ ދިރޭތަކެތި އެތަކެތީގެ 

ބޭނުންކުރަނީ  ބޮޑުބައެއް  މީގެތެރެއިން   .ެ ބޭނުންކުރެއެވ ކަންކަމުގައި  އެކިއެކި 

މޫދުހުއި  ގްަސތައް،  ހާއަްސ  ހުންނަ  ހެދިފައި  ކުޅިތަކުގައި  ފައިޓޯޕްލެންކްޓަން، 

  .ެ އަދި ގޮނޑުދޮށުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ޗްަސބިންތަކުންނެވ

 

އިނާްސނުންގެ 

އަމަލުތަކުންނާއި 

މުޫސމީ ބަދަލުގެ 

ަސބަބުން މާހައުލީިނޒާމުގެ 

ހިދުމަތްތައް ހީނަރުވާން 

ފެށުމުން މާހައުލީިނޒާމުން 

ކިުރން ިލބެމުނިްދޔަ 

ހިދުމަތްތަކަށް ނޭދެވޭއަަސރު 

ފޯރަން ފަށައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަކީ ކިުދރަށްތަކަށް ވުމުން 

އާބީާދގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އުޅީެނ ގޮޑުދޮށާ 

ވަރަށް ކައިީރގައެވެ. 
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ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް 

ިލބިގެންދާނީ ރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ 

ެ. އަދި މީގަެސބަބުން މިފަދަ ބައެއްގައުމު ތަކުގައި މީހުންނަށް  ގައުމުތަކަށެވ

ެ. މިފަދަ ގިނަގައުމުތައް ވަނީ ދިުނޔޭގެ ޓްރޮޕިކްްސ  ދިރިނޫޅެވޭވަރު ވާނެއެވ

ެ. މި ަސރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަކީ މިހާރުވްެސ އެކި  އޭކިޔާ ަސރަހައްދުގައެވ

ެ. ދިވެހިރާއްޖެ  މުޫސންތަކުގައި ވަރުގަދަ ތޫފާންތަކާ ކުރިމަތިލާޖެހޭ ގައުމުތަކެވ

އޮންނަ ަސރަހައްދުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް މިފަދަ ތޫފާންތަކުގެ އަަސރު ކުރާލެއް 

ެ. ނަމަވްެސ މްުސތަގުބަލުގައި މިކަންތައްތަކަށް ބަދަލުއައިްސ ރާއްޖޭގެ  މަދެވ

ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުތަކުގެ އަަސރު ފޯރުން 

.ެ އިތުރުވުން ވަރަށް އެކީަށގެން ވެއެވ

އޮކަްސއިޑްގެ  ކާބޮންޑަ  އިތުރުވަމުންދާ  ތެރެޔަށް  ޖައްވުގެ  ހޫނުވުމާއި  ދިުނޔެ 

ހޫނުވުމުން  ޖައްވު   .ެ ދެއެވ މަގުފަހިވަމުން  ހަލާކުވުމަށް  ފަރުތައް  ަސބަބުން 

ޖައްވުގެތެރެއަށް   .ެ މަގުފަހިވެއެވ ހުދުވުމަށް  ގާ  ހޫނުވެ  ލޮނުގަނޑު  ކަނޑުގެ 

އިތުރުވެފައިވާ ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑްގެ ަސބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ އިެސޑިކް 

ފަރުތަކުގެ  ަސބަބުން  މީގެ   .ެ އެޅެއެވ ހުރްަސ  އުފެދުމަށް  ގާ  އިތުރުވެ  މިންވަރު 

ކޮމްލެކްްސކަން ނެތިގެންގްޮސ ދިރޭތަކެތި ދިރިއުޅޭތަންތަން ހަލާކުވެ ދިރޭތަކެތީގެ 

ހިާސބުތަކުގައި  ބައެއް  ދިުނޔޭގެ   .ެ ފޯރައެވ އަަސރު  ނޭދެވޭ  މުއަްސނދިކަމަށް 

ބޮޑުކަމުގައިވިޔްަސ  ިލބޭގެއްލުން  ފަރުތަކަށް  ަސބަބުން  ފެންބޮޑުވުމުގެ  ވާރޭވެހި 

 .ެ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ގެއްލުންތައް ކުޑައެވ

މުޫސމީ ބަދަލުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަަސރުތަކަށް މުޖުތަމައުތައް 

އެންމެ ފިުރހަމަ ގޮތުގައި ތައްޔާރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށް ިދނުމަށް 

މާހައުލީިނޒާމުތަކުން ިލބޭ ހިދުމަތްތައް ބަރާބަރަށް ިލބެމުން 

ދާނެހެން ިމ ހިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

2.2 މުޫސމީބަދަލާއި މާހައުލީިނޒާމުގެ ނާޒުކުކަން
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ބަރާބަރަށް ހުންނަ ިސއްހަތު ރަނގަޅުފަރުތައް އެފަރުތަކުގެ އަމިއްލަޒާތުގައި ހެދެމުން 

ހުރަހެއް  މައިތިރިކޮށްލާ  ބިޔަރާޅުތައް  އަންނަ  ކަނޑުން  ެ. އޭގަެސބަބުން  އާދެއެވ

ެ. އަދި ރަށްތަކަށް އުދައެރުމާއި ރަށްގިރުމުން ރަށްތައް  ކަމުގައި މިފަރުތައް ވެއެވ

މަހާއި  ބޭނުންކުރާ  ކެއުމަށް  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  ރަށްތަކުގައި   .ެ ކުރެއެވ ހިމާޔަތް 

މިރަށްތަކުގައި  މިތަކެއްޗަކީ   .ެ އުފައްދައެވ ފަރުތަކުން  ތަކެތި  ބާވަތުގެ  އެހިެނހެން 

ެ. ކަނޑުމަހުގެ މްަސވެރިކަމުގައި  ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ މައިގަނޑު ޕްރިޮޓންވްެސ މެއެވ

.ެ ބޭނުންކުރާ ދިރޭއެމުގެ ބާވަތްތަކަކީވްެސ ފަރުތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ދިރިއުޅޭ ތަކެއްޗެވ

ކާނާގެ  ހަމައެކިަނ  ިލބެނީ  ިނޒާމުތަކުން  ފަރުގެ  ިސއްހަތުގައިވާ  ރަނގަޅު 

ެ. މީގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒަރީއާއިން އާމްދަނީ ިލބޭނޭ  ރައްކާތެރި ކަމެއްނޫނެވ

ެ. ގަލުން އުފެދޭތަކެތިން ހެދިފައި ހުންނަ ރީތި  ކަންތައްތަކެއްވްެސ ފަހިވެގެންދެއެވ

ވެފައިވާ  މުއަްސނދި  ދިރޭތަކެތިން  އެތައްބައިވަރު  ގޮނޑުދޮށްތަކާއި  ހުދުކުލައިގެ 

ފަރުތަކައީ ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މުޫސމުގެ ަސބަބުން ރާއްޖެވަނީ ފަތުރުވެރިން ވަރަށް 

 .ެ ަޝއުގުވެރި ކުރުވާ މަންޒިލަކަށް ވެފައެވ

ފޯރާ  އަަސރުތަކެއް  ނޭދެވޭ  ކަހަލަ  ކޮންމެވްެސ  ފަރުތަކަށް  ބަދަލުން  މުޫސމީ 

 .ެ ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރާ ރިޯސޓުތަކަށް އުދައެރުންވްެސ ގާތެވ

 .ެ ރާއްޖޭގެ ކުޅިތަކުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ގްަސތަކަށް ހުރި ނުރައްކާ ކުޑައެއްނޫނެވ

އެހެނީ ލޮނުގަނޑު އުފުލެމުން ދިޔަހެން، އެހެން ބައެއް ދިރޭތަކެއްޗާ ހިލާފަށް، މި 

 .ެ ނެތީމައެވ ފުރަުސތެއް  އެއްވްެސ  ދިއުމުގެ  ހިާސބުތަކަށް  އެހެން  ގްަސތަކަށް 

ނޭދެވޭ  ކުރާނެ  ގްަސތަކަށް  ހުންނަ  ހެދިފައި  އެއްގަމުގައި  ހަމައެފަދައިން 

ެ. އުދައިގެ ަސބަބުން މި ގްަސތަކަށް ބޭނުންވާ  އަަސރުތައްވްެސ ވަރަށް ބޮޑެވ

ފަރުތަކުން  ހަލާކުވާނަމަ  ފަރުތައް  މިާސލަކަށް   .ެ ގާތެވ ލޮނުވުންވްެސ  މީރުފެން 

މިންވަރު  އޮކިްސޖަންގެ  މި  އަދި   .ެ ވާނެއެވ މިންވަރުދަށް  އޮކިްސޖަންގެ  އުފެދޭ 

ިނޒާމެއް  ެ. އެކަހަލަ  ޖެހިދާނެއެވ ބޭނުންކުރަން  ިނޒާމެއް  މްަސނޫއީ  މަތިކުރުމަށް 

ެ. މިއީ ހަރަދުބޮޑު  ބޭނުން ކުރަނީނަމަ އިެނޒާމު ހިންގުމަށް ހަކަތަވްެސ ބޭނުންވާނެއެވ

.ެ ކަމަކަށްވާނެއެވ

ިދވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު 

ިރޯސޓު – ކުރުނބާ ިވލެޖް
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މުއަްސނދިކަން  ދިރޭތަކެތީގެ  ހިދުމަތްތަކާއި  ިލބޭ  މާހައުލީިނޒާމުތަކުން 

ބޭނުންކޮށްގެން މުޫސމީ ބަދަލުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަކީ 

ެ. މިާސލަކަށް ފަރުތަކަށް  މިހާރުވްެސ ދިުނޔޭގެ ބައެއް ހިާސބުތަކުގައި ކުރާކަމެކެވ

ެ. އަދި  ބަލާއިރު ފަރުތަކުގައި ހުންނަ ގާތަކަކީ މައްޗަށް ހެދެމުން އަންނަ ތަކެއްޗެވ

އެތަކެއްޗަކީ އެތަކެއްޗަށް ިލބޭ ގެއްލުންތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރަމުން އަންނަ 

ެ. އޭގެ ަސބަބުން ރަށްތައް ހިމާޔަތްކޮށް، މުޖުތަމައުތަކަށް ކާނާފޯރުކޮށް  ތަކެއްޗެވ

ެ. ނަމަވްެސ  އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް މަގުފަހިވާ މުހިންމު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއެވ

ް މުޫސމީ ބަދަލަށް ތައްޔާރުވުމަށް މިތަކެތިވްެސ އެތަކެތީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ިނޒާމަށ

 .ެ ލަނޑާ ިމއީފަރުތަކުގައި އުފެދޭ ހުއި ކައިހަދާ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެއެވ

މަހެކެވެ. އެހެންކަމުން ގާތަށް ރަނގަޅަށް 

ހެދުމުގެ ފުރަުސތު އިތުރުވެއެވެ. 

2.3 މާހައުލީިނޒާމަށް ބަދަލުގެނައުން

މުޫސމީ ބަދަލަށް ހޭނުމަށް ޕްލޭންކުރުން

ބަލާއިރު  ހޯދުންތަކަށް  ހޯދިފައިހުރި  ގުޅެގޮތުން  ބަދަލުތަކާ  މުޫސމީ 

ނެދެވޭ  ކުރާނެ  ދިރޭތަކެއްޗަށް  ހިމެނޭ  އިެނޒާމުތަކުގައި  މާހައުލީިނޒާމުތަކަށާއި 

ިނޒާމުތަކާއި  މިފަދަ  އެހެންަސ   .ެ ފާހަގަކުރެވެއެވ ބޮޑުކަން  ވަރަށް  އަަސރުތަށް 

އިެނޒާމުތަކުގައި އުޅޭ ދިރޭތަކެއްޗަށް މުޫސމީ ބަދަލު ފިޔަވައި އެހެން ގޮތްގޮތުން 

ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވިއްޖެނަމަ އިެނޒާމުތަކާއި ތަކެއްޗަށް މުޫސމީ ބަދަލުގެ 

ެ. އަދި މިހެން ވެއްޖެނަމަ  ގޮންޖެހުންތަކަށް ހޭނުމުގެ ފުރަުސތު ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވ

މިިނޒާމުތަކާއި އިެނޒާމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ތަކެތީގެ ވިލުން އިތުރުވެ އެތަންތަނުން 

.ެ ިލބޭ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ނައިްސ ިލބެމުން ދާނެއެވ
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 .ެ ތިމާވެއްޓަށް ފަރުވާތެރި ވުމަކީ މުޅިމުޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެވްެސ ޒިންމާއެކެވ

މީގެ އިތުރުން ތިމާވެއްޓަށް އަޅާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުނިްސލް ތަކުން ނަގަންޖެހޭ 

 .ެ ޒިންމާވަނީ 2010ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެވ

މާހައުލީިނޒާމުތަކުން  ގޮތްގޮތުން  އެހެން  ބަދަލުންފިޔަވާ  މުޫސމީ  މިހާރުވްެސ 

ިލބޭ ހިދުމަތްތަކަށާއި އިެނޒާމުތަކުގައި ހިމެނޭ ދިރޭތަކެއްޗަށް ިލބޭ ގެއްލުންތައް 

މުހިންމު  މިފަދަ  އެއީ   .ެ އޮވެއެވ ދެކަމެއް  މުހިންމު  ކުރެވިދާނެ  ކުޑަކުރުމަށް 

ކަނޑައެޅުމާއި  ކަމުގައި  ތަންތަން  ކުރެވިފައިވާ  ހިމާޔަތް  މާހައުލީިނޒާމުތަކަކީ 

ހިމާޔަތް  މިާސލަކަށް   .ެ ކުރުމެވ ހިމާޔަތް  ދިރޭތަކެތި  މުހިންމު  ބައެއް  އަދި 

ރާއްޖޭގެ  މުޅި  އިތުރުން  މިޔަރުގެ  ގަލާއި  ހިމެނޭ  ަސރަހައްދެއްގައި  ކޮށްފައިވާ 

ކުރެވިފައި ތަކެތި ކަމުގައި  ހިމާޔަތް  ގަލާއި މިޔަރަކީ  ހުރިހާ ަސރަހައްދެއްގައިވާ 

.ެ ކަނޑައެޅުމެވ

މުޖުތަމައުތައް މުޫސމޫ ބަދަލަށް ތައްޔާރު ވުމަށް ކުރެވިދާނެ އެންމެ މުހިންމު އަދި 

 .ެ އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވުމެވ

ނަމަވްެސ މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތަކުގައި މުޫސމީ 

 .ެ ބަދަލަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރިއާޔަތް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވ

އެތަންތަން  އަދި  ިލބޭހިދުމަތްތަކާ  މާހައުލީިނޒާމުން  ގިނަފަހަރަށް  އެހެންކަމުން 

 .ެ ނުހުރެއެވ ހިމިެނފައެއް  ޕްލޭންތަކުގައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުރުމާމެދު  ރައްކާތެރި 

.ެ މްުސތަގުބަލުގައި މިކަންކަމަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވ

ގައުމުތަކުގައި  ބައެއް  އެހިެނހެން  ރަށްރަށުގައާއި  ބައެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 .ެ މާހައުލީިނޒާމަށް ބަރާޯސކޮށް ހޭނުމުގެ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވ

މިފަދަ  ގޮތުން  މަގުފަހިކުރުމުގެ  ހޭނުމަށް  ބަދަލަށް  މުޫސމީ  ގޮތުން  ގުދުރަތީ 

މުޖުތަމައުތަކަށް  ކުރާއިރު  ތައްޔާރު  ޕްލޭންތައް  ކުރުމަކީ  ކޮޕީ  މަަސއްކަތްތައް 

.ެ ފައިދާކުރިަނވި ކަމަކަށް ވާނެއެވ

ިތމާވެއްޓަށް 

އެންމެ ފައިދާހިުރގޮތަކީ 

ޕްލޭންތަކުގައި ހިމެނޭ 

ތަރައްގީގެ މްަޝރޫއުތައް 

ކިުރޔަށް ގެނިްދއުމުގައި 

ިތމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަަސރުތައް 

ދެނެގަނެ ކުރާނޭދެވޭ އަަސރުތައް 

ކުޑަކުރުމަށް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ 

އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކަްޝން 

އެޖެނީްސން ހެދުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ، އީއައިއޭ ިރޕޯޓް 

ހެދުމަށް ފަހު މްަޝރޫއުތައް 

ކިުރޔަށް ގެނިްދއުމެވެ.
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ހިަނފަރު ަސރަހައްދު  މިއީ ދިރޭތަކެތީގެ މުއަްސނދިކަމަށް މްަޝހޫރު ވެފައިވާ 

ބައިތަކަށް  ވަނީ  މިަސރަހައްދު  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  މިަސރަހައްދު   .ެ ތަނެކެވ

ބަހާލާ އެބައިތައް މެނޭޖުކުރުމަށް "ކުރެވޭނެ" އަދި "ނުކުރެވޭނެ" ކަންތައްތަކެއް 

އިްސކަމެއް  ހާއަްސ  ވަރަށް  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ަސރަހައްދު  މި   .ެ ކަނޑައަޅާފައެވ

މިަސރަހައްދުގައި  ދެމެހެއްޓުމާއެކު  ހާއަްސކަން  ަސރަހައްދުގެ  މި  ދެވިފައިވަނީ 

ެ. މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭންގައި  އެހިެނހެން ކަންކަން ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ކުރުމަށެވ

ވާގޮތުން މުޖުތަމައުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ ބ އަތޮޅުގެ މުޖުތަމައުތަކަށް ފައިދާހުރި 

 .ެ ކަންކަން ކުރުމަށް މިތަނުން އާމްދަނީ ހޯދޭނެއެވ

ރަށުގެ ހޭޅި ހެދިފައި ހުންނަ ގްަސތަކުން އޮކިްސޖަން އުފައްދާ، ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑް 

ހިޔާ   .ެ ހިފަހައްޓައިދެއެވ ފްަސގަނޑު  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަރު  ކާނާއާއި  މަދުކުރޭ، 

މިތަން  މީހުން  ހިތްހަމަޖައާްސލުމަށް  ކުޅިވަރުކުޅެ  އެކިކަހަލަ  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭ 

ެ. ގަދަވަޔާއެކު އަންނަ ކޮޅިގަނޑުތަކުން ދަނޑުތަކާއި ގެދޮރު ހިމާޔަތް  ބޭނުންކުރެއެވ

 .ެ ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައެވ ގިރައިގެން  ފްަސގަނޑު  މޫތައް  ެ. ގްަސތަކުގެ  ކޮށްދެއެވ

ވަނީ  ހޭޅި  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  ގަވައިދަކުން  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ތިމާވިެށ 

.ެ ހިމާޔަތް ކޮށްފައެވ

ބިނާކުރުމަށް  ގެދޮރު  ކުރީގައި  ކަނޑައެޅުން  ތަންތަން  ހާއަްސ  ވިެލނެގުމަށް 

ެ. މީގަެސބަބުން ރަށްގިރުން  ގޮނޑުދޮށުން ވިެލ އަދި މުރަކަ ނެގުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވ

އަދި ފަރުތަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރުކުރުން އިތުރުވެ މުޫސމީ ބަދަލުން ިލބޭ ގެއްލުންތަކާ 

ރަށެއްގެ  އެއްވްެސ  މިއަދު   .ެ ދިޔައެވ ކުޑަވަމުން  ގާބުލުކަން  ކުރިމަތިލުމުގެ 

ެ. ރާއްޖޭގެ  ގޮނޑުދޮށުން އެއްވްެސބާވަތެއްގެ ވިެލ އަދި މުރަކަ ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވ

ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ  ނެގުމަށް  މުރަކަ  އަދި  ވިެލ  ަސރަހައްދަކުން  އެއްވްެސ 

.ެ ހާއަްސ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހެވ

ރަށްރަށުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހޭޅި ހެއުގޮތުގައި 

ބޭއްވުމަކީ ރަށިްގރުން މައިިތިރކުރުމަށްވްެސ 

މަގުފަހި ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. 

ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިެދފައި ހުންނަ ގްަސތަކަކީ 

އެތައްގޮތަކުން ރަށުގެ މުޖުތަމައަށް ފައިދާކޮށްދޭ 

ގްަސތަކެކެވެ. 

ވިެލބާލީަނ
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މޫސުީމަބަދލު:

ަހަކަތ

ިމޔިުނޓު ިބނާކުރިެވފައިވީާނ ޔިުނޓް 2ގައި ފާހަގަ 

ކުރިެވފައިވާ މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުގެ 

މައްޗަށެވެ. ިމޔިުނޓުގައި އިަލއަޅުވައި ލިެވފައިވީާނ 

މުޅިދިުނޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ހަކަތަޔަށް ބޭނުން 

ޖެހިފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން މުޫސމީބަދަލު މެދުވިެރވާން 

ިދމާވާ ިދމާވުމަށެވެ. އިަދ ހަކަތަ އުފައްދާ ގޮތުންނާއި 

ބޭނުންކުރާ ގޮތުން މުޫސމީ ބަދަލަށް ކުރާ 

އަަސރުތަކަށް ބަލާލެވޭނެއެވެ.

3
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3.1 ަހަކތަ އުފަްއާދ ބޭނުންކުރުްނ

މިންވަރުވްެސ  ބޭނުންވާ  ހަކަތަ  ދިޔަހެން  ފުޅާވަމުން  އިތުރުވެ  އަބާދީ  ދިުނޔޭގެ 

ދިރުއުޅުމުގެ  މީހުންގެ  އިތުރުން  ދިއުމުގެ  މައްޗަށް  އާބާދީ   .ެ ދެއެވ އިތުރުވަމުން 

ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ މަތިވަމުން ދިއަވަރަކަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން 

ހިޖުރަކުރާ  ިސޓީތަކަށް  ދޫކޮށް  ދިރިއުޅުން  ރަށްފުށުގެ  ހަމަ  އަދި   .ެ އިތުރުވެއެވ

 .ެ ވެއެވ އިތުރު  މިންވަރު  އިތުރުވުމުގެ ަސބަބުންވްެސ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ  މީހުން 

އެހެނީ ިސޓީތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުންނަގޮތުން ހަކަތަ 

 .ެ އިތުރުވުމެވ ފަރާތްތަކަށްވުރެ  ދިރިއުޅޭ  ރަށްފުށުގަ  މިންވަރު  ކުރަންޖެހޭ  ބޭނުން 

ދިުނޔޭގެ އެކިގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ހަކަތަ ބޭނުންކުރަނީ އަލަށް 

ެ. ކުރީއުްސރެ ގާއިމުވެފައިހުރި  ތަރަށްގީވެ އުފެދެމުން އަންނަ އިގުތިާސދުތަކުންނެވ

އިގުތިާސދުތައް ހިމެނޭ ގައުމުތަކުން ބެނުންކުރާ ހަކަތައިގެ ބޮޑުބައެއް އުފައްދަން 

  .ެ މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ވީަސލަތްތަކެވ

ގުޅިގެން  އައި ހީނަރުކަމާ  އިގުތިާސދީ މަަސއްކަތްތަކަށް  ަސބަބުން  ކޯވިޑ19ުގެ 

ެ. މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި  2020 ވަނައަހަރު ހަކަތަ ބޭނުންވާވަރު %7 ދަށްވިއެވ

2021 ވަނައަހަރު ފަހުކޮޅު ކޯވިޑުގެ ކުރީގަ ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ރުޖޫއަވާނެ 

ތެރޭގައިވްެސ   އަހަރުގެ  10 އަކާ 15 ވަރަކަށް  ެ. ކުރިޔަށްއޮތް  ބެލެވެއެވ ކަމަށް 

އިތުރުވަމުން  ބޭނުންކުރެވޭވަރު  ބާވަތްތައް  ގޭހުގެ  އުފެދޭ  ފިޮސލްފުއެލުން 

ެ. ބެލެވޭގޮތުގައި 2050 ވަނައަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު ތެލުގެ  ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވ

ެ. އެއީ ދިުނޔޭގެ  ބާވަތްތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު %10 ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވ
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ބެޓެރި  އުޅަނދުފަހަރަކީ  ބޭނުންކުރެވޭ  ކުރުމަށް  ދަތުރުފަތުރު  އެކިގައުމުތަކުގައި 

ެ. ބޯޓުދިެލ ބޭނުންކުރާވަރު 2019  ޗާޖުކޮށްގެން ކަރަންޓުން ދުއްވާ ތަކެއްޗަށް ވުމެވ

ެ. ބެލެވޭގޮތުގައި 2035ވަނަ  ދާނެއެވ %40 ދަށަށް  ދާއިރު  2050 އަށް  އިން 

އިއާދަކުރިަނވި  ވާނީ   50% ހަކަތާއިގެ  އުފައްދާ  ދިުނޔޭގަ  ހަމަޔަށްދާއިރު  އަހަރާ 

.ެ ހަކަތައަށެވ

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: ގުލޯބަލް އެނަރޖީ ިރިވއު 2021
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މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: ގުލޯބަލް 

އެނަރޖީ ިރިވއު 2021

3.2 ޖައްވަްށ ބޭރުވާ ާކބަން ޑައޮްކސަިއްޑ

ކޯވިޑ19ުގެ ަސބަބުން ޖައްވަށް ބޭރުވާ ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑްގެ މިންވަރު 2020ގައި 

ެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 ޖީޓީ ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑްގެ  %5.8 ދަށަށް ގްޮސފައިވެއެވ

ެ. ބެލެވޭގޮތުގައި ހަކަތައާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑްގެ މިންވަރު  މިންވަރެވ

ެ. އެއަށްފަހު ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑް  އެންމެ މަތީމިންގަނޑަށް އަރާނީ 2023ގަ އެވ

ބޭރުވާމިންވަރު ދަށްވާން ފަށާ 2050 ހާހަމަޔަށް ދާއިރު %25 ދަށްވާނެ ކަމަށް 

ެ. ނަމަވްެސ ފިިނހޫނުމިން 1.5 ޑިގުރީ ެސލިްސއްަސގައި ހިފެހެއްޓުމަށް  ބެލެވެއެވ

އަދަދަކަށް  ދެމެދުގެ  އާއި   90% އާއި   85% މިންވަރު  ޑައޮކަްސއިޑްގެ  ކާބަން 

މިންގަޑެއްގައި  ފަދަ  މިންގަނޑު  ދަށްވި  2020ގައި  އެއީ   .ެ ދަށްވާންޖެހެއެވ

.ެ ކުރިޔަށްއޮތް 30 އަހަރު ދަށްވަމުން ނެވ
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ތަރައްގީ ވެފައިވާ އިގުތިާސދުތަކުން ބޭރުކުރާ ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑްގެ މިންވަރު 1.8 

 .ެ ޖީޓީ ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑްއަށް 2000 ވަނައަހަރުން ފިެށގެން ދަށްވެފައި ވެއެވ

އަދި މިގައުމުތަކުން ބޭރުކުރާ ގުރީންހައްުސ ގްޭސތަކުގެ މިންވަރުވްެސ ވަނީ 20% 

ެ. )ގުލޯބަލް  ދަށްވެ މުޅިދިުނޔެއިން ބޭރުކުރާ ގްޭސތަކުގެ  1/3 އަށް ދަށްވެފައެވ

އެނަރޖީ ރިވިއު 2021(. އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުން މުޫސމަށް ހެއު 

އަަސރުކުރުމުގެ އިތުރުން ހަކަތާއިގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ވުމުގެ ފުރަުސތުވްެސ 

މަގުފަހިކުރަނީ  އެންމެބޮޑަށް  މުޫސމީބަދަލަށް  ފަރާތުން  އިނާްސނުންގެ   .ެ ބޮޑެވ

ަސބަބުން  މީގެ   .ެ ބާވަތްތަކުންނެވ ތެލުގެ  އެންދޭ  ބެލުމެއްނެތި  އެއްވްެސ 

 .ެ ޖައްވުގެތެރެއަށް ގުރީންހައްުސ ގޭހެއް ކަމަށްވާ ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑްއިތުރުވެއެވ

އެހެންވުމުން ޖައްވު ހޫނުވެ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވެ އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 

.ެ އިެސޑިކު ވެއެވ

އަދި ޖައްވު ހޫނުވުމުން ދިުނޔޭގެ އެކިހިާސބުގައި އުފެދިފައި ހުރި  ގަނޑުފެންތައް 

ެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން ރާއްޖެ ފަދަ  ވިރި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލެއެވ

ގައުމުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ  ރަށްތަކާއި އައޭްސރި ފަށުގައި ހިމެނޭ  ޖަޒީރާ 

ގިރުން،  ގޮނޑުދޮށްތައް  އުދައެރުން،  ތެރޭގައި  އޭގެ   .ެ ޖެހޭނެއެވ ލާން  ކުރިމަތި 

 .ެ ދަނޑުބިންތައް އަދި އެކިއެކި ބިނާތައް ހަލާކުވުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވ

ފިޮސލްފުއެލް އެންދުމުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވެފައިވާ ގްރީންހައްުސ ގްޭސތަކުގެ 

ެ. މިާސލަކަށް ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް  ބޮޑުބައެއް ވަނީ ކަނޑުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވ

އަރައިގެންދާ ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑްގެ %30 ފޭދި ވަދެގެންދަނީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ 

ެ. ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑް ލޮނުގަނޑާ އެކުވުމުން ކާބިޮނކް އިެސޑުއުފެދި  ތެރެޔަށެވ

ެ. އިެސޑިކް ވުމުން ކެލިްސއަމް  ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އިެސޑިކް ވާން މެދުވެރިވެއެވ

އުފެދުމަށް  ތިޮށގަނޑު  އެތަކެތީގެ  ދިރޭތަކެތި  ހުންނަ  ކާބޮނޭޓުންތިޮށލެވިފައި 

ެ.  މިގޮތަށް ތިޮށގަނޑު ލައިފާ ހުންނަ ދިރޭތަކެތީގެ  ހުރްަސތަކެއް މެދުވެރިވެއެވ

ތަކެއްޗަކީ  ބައެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގޮތުގައި  ތަކެތީގެ  ފެންނަ  ރާއްޖޭން  ތެރެއިން 

އަދި  އަލްގޭ  ބާވަތުގެ  ބައެއް  ބިޮލ،  ބާވަތްތަކުގެ  ތަފާތު  ގައު،  އެކިވައްތަރުގެ 

 .ެ ބިނާކުރުމެވ ފަރުތައް  ރޯލަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  ގަލުގެ   .ެ ޕްލެންކްޓަނެވ ބައެއް 

ގައުތަށް  ފަރުތަކުން   .ެ ފަދަތަނެކެވ ޖަންގިަލތަކެއް  އެއްގަމުގައިވާ  ފަރުތަކަކީ  އަދި 

ނެތިގެންދިއުން ވެގެންދާނީ އެއްގަމުގައިވާ ޖަންގިަލތަކުން ގްަސތައް ނެތިގެންދިއުން 

ެ. ކަނޑުތައް ބޮޑަށް އިެސޑިކް ވުމުން ގާއުފެދި ބޮޑުވާ ބާރުމިނަށް  ފަދަ ކަމަކަށެވ

ެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ގާތައް ބިަލކިަށވެ ފޭަސހައިން  ހުރްަސތަކެއް އެޅިގެންދާނެއެވ

.ެ ހަލާކުވެ ގިރެން މެދުވެރިވާނެއެވ

ރަށުތެރެ ހިޔާވެފައި އޮތުމަކީ ރަށުގައި 

ިދިރއުޅޭ މީހިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން 

ިލބުމުގެ އިތުރުން ގެދޮރު ފިިނކޮށީްދ 

ރަށުގެ މާހައުލަށް އަހަރެމެންގެ ހިަށތަކަށް 

ބޭނުންތެިރ އޮކިްސޖަން އިތުރުކޮށްދޭ 

ކަމެކެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރާޯސވަނީ ބޭރުން 

އުފިުލފައި  އަގު  ތެލުގެ  އައިްސ  ފަހަކަށް   .ެ ބާވަތްތަކަށެވ ތެލުގެ  އެތެރެކުރާ 

ރާއްޖެއަށް    .ެ ކޮށްފައެވ އަަސރުތަކެއް  ނޭދެވޭ  ވަނީ  އިގްތިާސދަށް  ވުމާގުޅިގެން 

ތަލުގެ  ހޭދައެއްކުރެވެނީ  ބޮޑު  ވަރަށް  ބަލާއިރު  ހުރިހާތަކެއްޗަށް  އެތެރެކުރާ 

ޑަީސލު  ގިނައިން  އެންމެ   .ެ ޑަީސލެވ ބޮޑުބަޔަކީ  މީގެތެރެއިން   .ެ ބާވަތްތަކަށެވ

 .ެ ބޭނުންކުރެވެނީ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ތަކަށެވ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރުއުޅޭ ހުރިހާ ަސރަހައްދުތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި 24 

ެ. ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް  ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވުނީ 2008ގައެވ

ޑަީސލް  މެގަވޮޓްގެ   290 186ރަށުގައި  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ރައިްޔތުން  އާއްމު 

މެގަވޮޓް   144 ރިޯސޓުތަކުގައި  މީގެއިތުރުން   .ެ ވެއެވ ބެހެއިްޓފައި  ޖެނެރޭޓަރު 

3.3 ދިެވހިރާްއޖޭގަިއ ހަަކަތ ބޭނުންކުރުްނ

 ހަކަތާއިގެ ދާއިރާގެ ރާއްޖޭގެ ތަަސއްވަރުގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނެީނ "ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް، އިތުބާރާއެކު، 

ދެމެހެއްޓެިނިވ ގޮތުގައި އަގުހެޔޮކޮށް ހަކަތަ 

ފޯރުވައިިދނުމެވެ." 

ިމތަަސއްވަރު ިބނާވެފައިވާ ިތން ތަނބަކީ: 

1 – ހަކަތައިގެ ގިާބލުކަން

2 – އިއާދަކުރިަނިވ ހަކަތަ

3 – އައު ޓެކުނޮލޮޖީގެ ވީަސލަތްތައް  

    ލާމެހުން

ިމމަގުޗާޓު ވީަނ ވަރަށް ފިުރހިމަޔަށް 

ގައުމުގެ ހަކަތައިގެ ޕިޮލީސ އިަދ 

ްސޓްރެޓެޖީއާ އެއްގޮތް ކުރިެވފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ތެލުގެ ބާވަތްތައް 

އެތެރެކުރެވުނު އަދަދު )މައުލޫމާތު 

އެއްކީުރ: މޯލިްޑވްްސ ފްަސޓް ބީޔޫއާރު 

ިރޕޯޓް(
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އުފެއްދުމަށް  މެގަވޮޓް   20 ރަށްތަކުގައި  ހިނަގާ  މަަސކަތްތައް  ިސނާއީ  އަދި 

ެ. 2019 ވަނައަހަރު ަސރުކާރުން ތެލުގެ  ޑަީސލް ޖެނެރޭޓަރުތައް ބެހެއިްޓފައި ވެއެވ

ތެލާގުޅިފައިވާ  އިތުރުން  ެ. އަދި މީގެ  ހޭދަކުރިއެވ ޑަލަރު  ހަރަދަށް 37 މިިލއަން 

  .ެ ަސބިުސޑީއަށް 21 މިިލއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރިއެވ

ރާއްޖޭގައި އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތައިގެ ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 21.5 މެގަވަޓް 

ެ. ގުރޭޓަރ މާލޭ ަސރަހައްދުގައި ވޭތުވެދިޔަ 5އަހަރުތެރޭގައި  ކަރަންޓު އުފައްދައެވ

ެ. ހަކަތަ  އުފައްދައެވ ޕީކް  ފެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން 3،000 ކިލޯވަޓް  ފޮޓޮވޯލިްޓކް 

އަނބުރާ ގަތުމުގެ އެއްބްަސވުމެއްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 1.5 މެގަވޮޓް ފޮޓޮވޯލިްޓކް 

މިޕުރޮޖެކްޓަކީ   .ެ ވެއެވ ފިެށފައި  ކުރަން  އޮޕަރޭޓު  2018ގައި  ބަހައްޓާ  ފެނަލް 

އިން  އިންވްެސޓްމެންޓް  ޕުރައިވެޓް  ަސްސޓެއިނަބަލް  "އެކެްސލެރިޭޓންގ 

ރިިނއުބަލް އެނެޖީ" )ASPIRE( ޕުރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވަރލްޑް ބޭންކުން ފައިާސ 

.ެ ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަަސއްކަތެކެވ

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: ރޯޑްމެޕް ފޮރ ދަ އެނަރޖީ ެސކްޓަރ 2020-2030، 

އޭޑީބީ 2020

ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދުން ތެލުގެ ބާވަތްތައް ފިެނފައި ނުވިކަމުގައިވިއްަސ ރާއްޖެއަށް 

އަދި  އަވި، ވައި، ކަނޑު  ކުރެވިދާނެ  ބޭނުން  އުފެއްދުމަށް  އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތަ 

ެ. އަދި މީގެއިތުރުން  ހައިޑްރޮޖެން ފުއެލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރަުސތުތައް އެބައޮތެވ

ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މިހާރުބޭނުންކުރާ ޑަީސލުގެ ބަދަލުގައި ިލކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް 

ެ. ޕުރެޕެއަރިން އައުޓަރ އައިލެންޑްްސ  ގްޭސ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރަުސތުވްެސ އެބައޮތެވ

ފަދަ  ޕުރޮޖެކްޓު   )POISED( ޑެވެލޮޕްމެންޓް  އެނެޖީ  ަސްސޓެއިނަބަލް  ފޮރ 

ކާމިޔާބު ހަރަކާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ހަކަތާއިގެ ދާއިރާގެ ތަަސއްވަރު ހިާސލުކުރެވިދާނެ 

އިރުގެއިަވ ބޭނުން ކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމަކީ 

ރާއްޖޭގައި ކިާމޔާބު ކަމެކެވެ.
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ެ. މިޕުރޮޖެކްޓުން )POISED( ތައާރަފުކުރެވުން  ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިތުރުވެފައި ވެއެވ

ޯސލަރ-ފޮޓޯވޯލިްޓކް-ބެޓެރި ޑަީސލް ހައިބުރިޑް އެނެޖީ ިސްސޓަމުތަކުން ތެލުގެ 

ެ. މީގެންވްެސ އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ  ހަރަދު %28 ދަށްވެފައި ވެއެވ

.ެ މުހިންމުކަން އަދި ހުރިނަފާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިގެން ހިގައްޖެއެވ

ބޭރުވާ  ޖައްވަށް  ގާއިމުކޮށް  ޔަގީންކަން  ހަކަތައިގެ  މްުސތަގުބަލުގައި 

މައިގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގޮތުގައި  ކަންކަމުގެ  ކުރެވިދާނެ  ގްޭސތައްމަދުކުރުމަށް 

ކަންކަމަކީ: 

1 – ކަރަންޓު އުފެއްދުން:

ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ހުރިފުރަުސތުތައް ބަލާ މިހާރުހުރި ފީނެގުމުގެ މިންގަޑުތަކަށް 

ބަދަލުގެންެސ އަމިއްލަ ފަރުދުން އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތައަށް އިންވްެސޓް ކުރުމުގެ 

 .ެ ފުރަުސތުތައް އިތުރުކޮށް "ޒީރޯ ޕިޮސލްފުއެލް" ޕުރޮގްރާމެއް ހިންގުމެވ

2 – ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން:

ބިލްޑިންކޯޑެއް އުފައްދާ އިމާރތްތަކަށް ެސިޓފިކަޭޝން ްސކީމެއް ތައާރަފުކުރުން، 

ހަކަތަ މަދުން ބޭނުންކުރާ ވީަސލަތްތައް ފާހަގަކޮށް ލޭބަލް ކުރުން އަދި ހަކަތަ 

ެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބްަސވުންތައް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވ

 .

3 – އެއްގަމާ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު: 

ގިނައިން ގުރީންހައްުސ ގްޭސ ބޭރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފާހަގަކޮށް އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރު 

ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުން 

ހުއްޓާލުން، އެކިބާވަތުގެ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިްސޓްރީ ކުރެވޭނެ 

ިނޒާމު  ދަތުރުފަތުރުގެ  އާއްމު  ދެމެހެއްޓިެނވި  އަދި  ކަނޑައެޅުން  އަދަދެއް  މަތީ 

މަދުކުރުންވްެސ  އުޅަނދުފަހަރު  ބޭނުންކުރާ  ަސރަހައްދުގައި  މާލެ  ފުރިހަމަކޮށް 

 .ެ ހިމެނެއެވ

4 – ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ: 

 .ެ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކައްކާގޭހުގެ ބަދަލުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވ
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މުޫސމީބަދަލުން އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުން ިލބޭނެ އެއްގައުމު ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 

ގުރީންހައްުސ  ރާއްޖޭންބޭރުވާ  ިންސބަތުން  ދިުނޔޭގެ  ނަމަވްެސ   .ެ ފާހަގަކުރެވެއެވ

ެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފެތުރިފައި އޮންނަ  ގްޭސގެ މިންވަރަކީ އެންމެ %0.003 އެވ

ގޮތުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި މްަސވެރިކަމުގެ ިސނާއަތުގައި 

އެންމެގިނައިން  ރާއްޖޭގައި   .ެ ބޭނުންކުރެއެވ ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  ބާވަތްތައް  ތެލުގެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ   .ެ ިސނާއަތުންނެވ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ބޭރުވަނީ  ގްޭސތައް  މިފަދަ 

ރާއްޖޭގައި  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު  އުފެއްދުމަށާއި  ހަކަތަ  ިސނާއަތުގައި 

.ެ ބޭރުވާ %40 ގުރީންހައްުސ ގްޭސ ބޭރުވެގެން ދެއެވ

ެ. މްަސވެރިކަމުގައި  އިގުތިާސދީގޮތުން ދެންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މްަސވެރިކަމެވ

ގްޭސ  ގުރީންހައްުސ   2% ކާރުހާނާތަކުން  އަދި  އުޅަނދުފަހަރުން  ހަރަކާތްތެރިވާ 

ެ. 2015 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރުވި ގުރީންހައްުސ ގްޭސގެ %67 އެއީ  ބޭރުވެއެވ

  .ެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް އެންދި ޑަީސލު އެންދުމުން އުފެދުނު ކާބަން ޑައޮކަްސއިޑެވ

ބޭރުވަނީ  ޖައްވަށް  ގްޭސ  ގުރީންހައްުސ  ގިނަ  އެންމެ  ދެވަނަޔަށް  2015ގައި 

ެ. ކިުނން ނައްތާލުމުގެ ތެރޭގައިވްެސ  ެ. އެއީ %25 އެވ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުންނެވ

ެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އަހަރަކު 170،000  ގުރީންހައްުސ ގްޭސ ޖައްވަށް ބޭރުވެއެވ

ެ. މިކިުނ ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭން  ޓަނުގެ ކިުނ އުފެދެއެވ

 .ެ ޖައްވަށް ބޭރުވާ ގުރީންހައްުސ ގްޭސގެ %5 ގުރީންހައްުސ ގްޭސ ބޭރުވެއެވ

3.4 ދިެވހިރާްއޖޭްނ ބޭރުވާ ގުރީްނހައުސް ގޭސް )ޖީއެްޗޖީ(
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ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ޕްލިޭނންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްބަޔަކީ މުޫސމީ ބަދަލާގުޅިގެން 

ްސޓްރެޓެޖިކް އެންވައަރަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެެސްސމެންޓް ޕްރެޮސްސގެ ތެރެއިން 

ެ. ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ޕިޮލީސގައިވާގޮތުން ރާއްޖެއިން  ތައްޔާރުކުރެވޭ ގައުމީ އިޮނގަނޑެވ

ގައުމަކަށް  ިނއުޓްރަލް  ކާބަން  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އެއްކަމަކީ  އިްސކަމެއްދޭ  އެންމެ 

މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭ  ވީަސލަތްތައް  އުފައްދާ  ހަކަތަ  އިއާދަކުރިަނވި   .ެ ވުމަށެވ

 .ެ ފުޅާކޮށް ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކޮށްގެން މިކަން ހިާސލު ކުރެވިދާނެއެވ

ރާއްޖޭގައި އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް އެންމެ ފުޅާކޮށް ތައާރަފު ކުރެވިފައިވަނީ 

ެ. އެހެނީ ރާއްޖެ އޮތީ އީކުއޭޓަރގައި  ޯސލަރ ޕެނަލްތަކުން އެކުލެވިފައިވާ ިނޒާމުތަކެވ

 .ެ ިލބޭތީއެވ ގިނައިން  ވަރަށް  ދޯދިތައް  ރޭޑިއަޭޝންގެ  ޯސލަރ  އިރުން  ކަމުން 

 .ެ އެއީ މުޅި އަހަރުތެރޭހެން ގާތްގަނޑަކަށް އަކަމީޓަރަކަށް ދުވާލަކު 5 ކިލޯވޮޓެވ

އިތުރުން  ެ. މީގެ  ކަމުގައިފެނެއެވ އެހެންކަމުން މިއީ ދެކޮޅުޖެހިދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް 

ެ. އަދި  ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ފުރަުސތުވްެސ ރާއްޖޭގައި އެބައޮތެވ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަށައިގެން ކަނޑު އޮންނަ ގައުމެއްކަމުން ކަނޑުގެ މާހައުލުގައި ހުރި 

ެ. އެގޮތުން ދިޔަވަރު، އޮއިވަރު އަދި ކަނޑުގައިވާ  ފުރަުސތުތައްވްެސ ވަރަށްގިނައެވ

ދިުނޔޭގެ   .ެ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވ ގޮތުގައިވްެސ  ބައޯފުއަލްގެ  ތަކެތި  އެކިބާވަތުގެ 

 .ެ އެކިހިާސބުގައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަންނަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވ

ބިމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ގޮންޖެހުމަކީ  އެންމެބޮޑު  ހުރި  ހަކަތައުފެއްދުމަށް  އިއާދަކުރިަނވި 

އުފެދިފައިވާ  ރާއްޖެ   .ެ ނެތުމެވ ކޯރުތައް  ވާފަދަ  ގައުމުތަކުގައި  އެހެން  ދަތިކަމާއި 

ަސރަހައްދުތަކަށް  އެކި  ރައްކާކޮށް  ހަކަތަ  ބެހިފައިވާގޮތުން  އާބާދީ  ގޮތުންނާއި 

3.5 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ސަމާލުވެލުމަްށ3.4 ދިެވހިރާްއޖޭްނ ބޭރުވާ ގުރީްނހައުސް ގޭސް )ޖީއެްޗޖީ(
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ެ. މިާސލަކަށް ރ އަތޮޅު ވަންދޫގައި  ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ފޭަސހަކަމެއް ނުމެނޫންމެއެވ

މިހަކަތަ  ނަމަވްެސ   .ެ އުފައްދައެވ ހަކަތަ  ިނޒާމުން  ކިުނނައްތާލުމުގެ  ހެދިފައިވާ 

މިހަކަތަ  ެ. އެހެންކަމުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފޭަސހަކަމެއް ނޫނެވ ކައިރި ރަށްތަކަށް 

.ެ ބޭނުންކުރެވުން އެންމެގާތީ ވަންދޫގައި ކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމަށެވ

ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކުރެވޭނީ އިއާދަކުރިަނވި ވީަސލަތްތަކުން އުފެއްދޭ 

ބޭނުންކުރެވޭ  ހަކަތަ  މީގެއިތުރުން   .ެ ކުރެވިގެންނެވ އިތުރު  މިންވަރު  ހަކަތައިގެ 

ގޭހުގެ  ގްރީންހައްުސ  އިތުރުވާ  ޖައްވުގެތެރެއަށް  މަދުކޮށްގެންވްެސ  މިންވަރު 

 .ެ މިންވަރު މަދުކުރެވިދާނެއެވ
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ގުރީންހައްުސ  ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އަދި ޖައްވަށް ބޭރުވާ 

ެ. މީގެތެރޭގައި  ގްޭސ މަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ އެތައްކަމެއް އެބަހުއްޓެވ

1 – ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި އެފަިޝނީްސ އިތުރުކޮށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވާކްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުނ

2 – ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށްގެން ލޮނުން ފެންއުފައްދަން 

ް )ޑިެސިލނަޭޝން( ޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރުނ

3 – ގްރީން ބިލްޑިންގ ކޯޑާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްތައްކޮށް ފިިނކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ )އެއަރކޮންޑިަޝން( ިނޒާމުތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރު 

ކުޑަކުރުން: ކަރަންޓު )ހަކަތަ( ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތް 

ކުރާއިރު ތަފާތު ކަންކަމަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދީގެން އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް 

ެ. އެގޮތުން ތިމާވީެށގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ވުޒާރާ ހިންގަމުންގެންދާ  އުޅެއެވ

"ގްރީން ބިލްޑިންގ" އެއީ މިފަދަ ކަންކަމަށް އަހައްމިޔަތުކަން ދީގެން އިމާރާތް 

ެ. މި އިމާރާތުގައި ހުދުކުލަ ލައިފައި ހުރުމުން އިމާރާތް  ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވ

ެ. އެހެންކަމުން އިމާރާތުގެ އެތެރެ ފިިނކުރުމަށް  އަވިން ހޫނުވާ މިންވަރު ކުޑަވެއެވ

ެ. އިމާރާތުގައި ގިނައަދަދެއްގެ ކުޑަދޮރުހުރުމުން  ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކުޑަވެއެވ

ެ. އެހެންކަމުން އިަލކުރަން ދިއްލަންޖެހޭ  އެތެރެ ރަނގަޅަށް އިަލވެފައި ހުރެއެވ

.ެ ދިއްލުންތަކުގެ އަދަދު މަދުވެއެވ

3.6 ޖައްވަްށ ބޭރުވާ ގުރީްނހައުސް ޭގސް މަދުކުރުން 

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ވައި، ކަނޑުގެ އޮއިވަރު 

އިަދ ރާޅުން ހަކަތަ އުފެއްދުމަކީވްެސ 

ކުރިެވދާނެކަމެކެވެ. ދިުނޔޭގެ އެކި 

ހިާސބުތަކުގައި ިމފަދަ ވީަސލަތްތައް 

ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ އުފައްދައެވެ. 

ިމހާރު އިންޖީނުގެ އެހީގައި ކަނޑުގައި 

ދުއްވާ ތަފާތު އުޅަނދުފަހަރުގައި ިރޔަލެއް 

ބޭނުންކުރުމުންވްެސ ތެޔޮ އަނދާ 

ިމންވަރު ދަށްކޮށް ޖައްވަށް ބޭރުވާ ދުން 

މަދުކުރިެވދާނެއެވެ.
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4 – ބޭނުން ނުޖެހޭއިރު ކަރަންޓުން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ިނއްވާލުން އެއީވްެސ 

 .ެ ޖައްވަށް ބޭރުވާ ގުރީންހައްުސ ގްޭސ މަދުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވ

5 – އެކިއެކި ދިއްލުމަށް ލެޑު ބޮކި، ހޮޅުބުރި އަދި ފްލަޑް ބޭނުން ކުރާކަން 

ެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކުގައި އަދި މަގުމަތީގައި  ފާހަގަކުރެވެއެވ

ެ. މިފަދަ ދިއްލުންތަކުން  އިަލކުރުމަށް މިފަދަ ލެޑް ލައިޓް ބޭނުކޮށްފައި ހުރެއެވ

ކަރަންޓު )ހަކަތަ( ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އެހެން އާދައިގެ ދިއްލުންތަކާ 

.ެ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ދަށެވ

 .ް 6 – ރަށުތެރެ ފިިނކޮށް ބޭއްވުމަށް ރަށުގައި ގިނައިން ގްަސ ހެއްދުނ

 .ް 7 – އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތައިން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުނ

ެ. މިތަކެތިން  ވިިލމާލޭގައި ޓެކީްސގެ ގޮތުގައި ބެޓެރީ އުޅަނދު ބޭނުން ކުރެއެވ

ެ. ނަމަވްެސ ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ  ޖައްވު ނާުސފުކުރާ ގްޭސތަކެއް ބޭރެއްނުވެއެވ

ކަމަކީ މިތަކެތީގެ ބެޓެރި ޗާޖުކުރުމުގައި ތެޔޮ އަންދައިގެން އުފައްދާ ކަރަންޓު 

.ެ ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގައި ޖައްވަށް ގްޭސ ބޭރުވާނެ ކަމެވ

8 – ކިުނ އެންދުމުން އަދި ޖެނެރޭޓަރު ހިންގުމުން އުފެދޭހޫނު އެހެން 

.ް ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރުނ

މާލެއަތޮޅު ގުޅީގައި ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖެނެރޭޓަރުތަކުން އުފެދޭ ހޫނު 

ެ. މިފެން އެރަށުގެ ގޭގެއަށް، ބުއިމަށް  ބޭނުންކޮށްގެން މީރުފެން ތައްޔާރު ކުރެއެވ

ެ. މީގެ ަސބަބުން އެ  އަދި އެހިެނހެން ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ފޯރުކޮށްދެއެވ

ެ. އަދި  މުޖުތަމައުއަށް ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ހިާސލުކުރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވެއެވ

.ެ ލޮނުން ފެން އުފެއްދުމަށް އަންދަންޖެހޭ ތެލުގެމިންވަރު މަދުވެފައި ވެއެވ

.ް 9 – ޯސލާޕެނެލް ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތައުފެއްދުނ

ބައެއް ަސރަހައްދު ތަކުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ފަޅުތެރޭގައި ހަދާފައި 

 .ެ ހުންނަ ފުލެޓްފޯމް ތަކުގައި ޯސލާ ހަރުކޮށްފައި ހުރެއެވ

ކަނޑުގެ  ފެންގަޑުތަކާއި  ގައުމުތަކުގައި  އެހެން  ދިުނޔޭގެ  ގޮތަކަށް  މިފަދަ 

.ެ ަސރަހައްދުތަކުގައި ޯސލާ ޕުލެޓްފޯމު ހަދައިގެން ކަރަންޓު އުފައްދައެވ
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10 - ްސޓެލްކޯއިން ދަނީ މާލޭގެ އެކިހިާސބުތަކުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި 

ެ. މިއީ ކަރަންޓު  އިމާރާތް ތަކުގެ ފުރާޅުތަކުގައި ޯސލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރަމުންނެވ

ެ. އަދި ތެލަށް ހޭދަކުރާ  އުފެއްދުމުގައި ތެލަށް ބަރާޯސވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށެވ

ެ. މިގޮތައް އުފައްދާ ކަރަންޓު، މައިގްރިޑު މެދުވެރިކޮށް  މިންވަރުވްެސ ކުޑަކުރުމަށެވ

ެ. 2014ިނމުނުއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  އާއްމު ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއެވ

ެ. މީގެ ަސބަބުން އަހަރަކު  740 ކިލޯވޮޓުގެ ކަރަންޓު، އަވިން އުފެއްދެއެވ

.ެ ގާތްގަނޑަކަށް 300000 ލީޓަރު ތެޔޮ އެންދުން މަދުކުރެވުނީއެވ
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މޫސުީމަބަދލު:

ާކާނ

ިމޔިުނޓުގައި ބަލައިލިެވފައިވީާނ މުޫސމީބަދަލުގެ 

ަސބަބުން ކާނާގެ ރައްކާތެިރކަމަށް ކޮށްފާނެ 

ނޭދެވޭ އަަސރުތަކަށާއި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި 

މުޖުތަމައުތަކަށް ކާނާގެ ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށް 

ިދނުމުގެ މުހިންމު ކަމަށެވެ. އިަދ މުޖުތަމައުތަކަށް 

ކާނާގެ ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށިްދނުމުގައި ަސރުކާރުން 

އަހައިްމއްޔަތު ދޭ ކަންކަމާއި ކައުނިްސލުތަކުގެ 

ިޒންމާތަކަށްވްެސ ިމޔިުނޓުގައި ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ.    

4
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4.1 ކާނާ އުފެްއދުްނ

ދިުނޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ ޖަމުއިއްޔާ )އެފްއޭއޯ( އިން 

ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ދިުނޔޭގައިވާ އެންމެން ކާވަރަށް ދިުނޔޭގައި ކާބޯތަކެތި 

ެ. ނަމަވްެސ ބައެއް ަސރަހައްދުތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ދަތިވުމަށް  އުފެއްދެއެވ

މެދުވެރިވަނީ އަެސރަހައްދުގެ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ހުރި 

ެ. އެންމެ ފަހުން ހަދާފައި ހުރި ދިރަާސތުން އެގޭގޮތުގައި  ދަތިތަކާ ހުރެއެވ

ދިުނޔޭގެ އެކިަސރަހައްދުތަކުގައި ގާތްގަޑަކަށް ބިިލއަނެއްހާ މީހުނަށް އެންމެ 

ެ. މިޔާ ހިލާފަށް އަނެއްބައި ަސރަހައްދުތަކުގައި  ރަނގަޅު ކާނާ ނިުލބިފައި ވެއެވ

ެ. ދިުނޔޭގައި ދިރިއުޅޭ  އުޅޭމީހުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ފަލަވާކަންވްެސ ފާހަގަކުރެވެއެވ

ހުރިހާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކާނާ އުފެއްދުމަކީވްެސ ޖައްވަށް ގިނައަދަދެއްގެ 

 .ެ ގްރީންހައްުސ ގްޭސ ބޭރުވާކަމެވ

 

ު ދިުނޔޭގެ ކާބޯތަކީެތގެ ހާލަތ

ެ. މީގެތެރެއިން ތަރައްގީ  މުޅިދިުނޔޭގެ އާބާދިއަކީ މިހާރު ގާތްގަޑަކަށް 7.9ބިިލއަނެވ

ެ. ނަމަވްެސ ދިުނޔޭގައި  ވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަޑަކަށް %20 އެވ

އުފައްދާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ގާތްގަޑަކަށް %40 އަދި އެކިބާވަތުގެ މަހުގެ 

ެ. އެކިަސގާފަތްތަކާއި  %41 ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުންނެވ

ެ. އެފްއޯއޭގެ  އެކިގައުމުތަކުގެ މީހުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ތަފާތެވ

ތަފްާސހިާސބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ 

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:  

      populationmatters.org/food-water
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ެ. އެކަމަކު  މީހުން ދުވާލަކު މީހަކަށް 2850 ކިލޯކެލަރީގެ ކާނާ ބޭނުންކުރެއެވ

ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ މީހުން ދުވާލަކު މީހަކަށް 3380 ކިލޯކެލަރީގެ 

ެ. މުޅި ދިުނޔޭގެ އެވަރެޖު ިންސބަތަކީ ދުވާލަކު 2940  ކާނާ ބޭނުންކުރެއެވ

ެ. މިއަދަދު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި  ކިލޯކެލަރީއެވ

 .ެ މިއަށްވުރެވްެސ މަތި – އެއީ ދުވާލަކު މީހަކަށް 3430 ކިލޯކެލަރީގެ ކާނާއެވ

އެއްމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ކާނާހޯދުމަށް ދަތި، 

ބައެއްގައުމުތަކުގައި މިއަދަދު މީހަކަށް 2120 ކިލޯކެލަރީގެ ކާނާއަށްވުރެ 

ެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ދެކުނު  ދަށްވުންވްެސ އެކީަށގެންވެއެވ

ެ. އިންޑިއާގެ އާބާދީގެ  އިޭޝއާ އަދި އެފްރިކާގެ ަސހަރާތެރޭ ބައެއް ގައުމުތަކުގައެވ

%33 މީހުން އަދި އެފްރިކާގެ ަސހަރާތެރޭ ގައުމުތަކުގެ %44 މީހުންނަށް 

ެ. މީގެ ަސބަބުން މިމީހުންނަށް  އެކީަށގެންވާފަދަ ރަނގަޅު ކާނާއެއް ނިުލބެއެވ

.ެ ކާދުބައްޔާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެއެވ

www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/photo-archive/Infographics/SDG- Wheel.jpg

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:  

ކާނާގެ ރައްކާތެިރކަން 

އިތުރުވުމަކީ ދިުނޔޭގެ 

ތަރައްގީއަށް 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ލަނޑުދަނިޑތައް 

ހިާސލުކުރުމަށްވްެސ 

ފޭަސހަ ވެގެންދާނެ 

ކަމެކެވެ.  
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ދިުނޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދިޔަހެން ކާނާއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުވްެސ 

ެ. އަދި ގައުމުތައް ތަރައްގީވަމުން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ  ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވ

ފެންވަރު ރަނގަޅުވަމުން އައިހެން އެމީހުން ކާންބޭނުންކުރާ ތަކެތިވްެސ 

ެ. ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެއްގަމުމަހުގެ  އަންނަނީ ބަދަލު ވަމުންނެވ

ެ. އެއްކިލޯ  ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވ

އެއްގަމުމްަސ އުފެއްދުމަށް 5ކިލޯ އާއި 20ކިލޯއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް 

ެ. މިފަތްޕިލާވިެލ )އަދި ތަރުކާރީގެ(  ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންވެއެވ

ބާވަތްތައް އިނާްސނުން ީސދާބޭނުންކުރާނަމަ ގެއިްލގެންދާ ހަކަތާގެ މިންވަރު 

ެ. އަދި އެއްގަމުމްަސ ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރުމަށް ކުރާ ހޭދަވްެސ  މަދުކުރެވޭނެއެވ

 .ެ ކުޑަކުރެވޭނެއެވ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ަސބަބުން ދިުނޔޭގައި ކާނާ އުފައްދާ މިންވަރުވްެސ އެއްދުވަހުން 

ެ. ނަމަވްެސ ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ބައެއް  އަނެއްދުވަހަށް ދަނީ މައްޗަށެވ

ހިާސބުތަކުގައި އެކީަށގެން ވާވަރަށް ފެންނިުލބިގެން، ހަނަފްަސކަން އިތުރުވެގެން 

އަދި ިސޓީތައް ފުޅާވަމުން ދިއުމުގެ ަސބަބުން ދަނޑުވެރިކަން ދަށްވަމުންދާކަން 

ެ. މިއީ އަދި މުޫސމީ ބަދަލުގެ ކަންކަން ކުރިމަތިނުވިަންސ މިހާރު  ފާހަގަކުރެވެއެވ

ެ. އެއްވްެސ ަޝއްކެއް ނެތްގޮތުގައި ހައިޑްރޯޕިޮނކް  ކަންތައްތައް ދިމާވަމުންދާގޮތެވ

ފަދަ، ކުޑަތަންކޮޅެއްގައި ބައިވަރު ތަކެތި ހައްދާލެވޭ ފަދަ ިނޒާމުތައް 

 .ެ ބޭނުންކޮށްގެން ކާނާއުފެއްދުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވ

 

ު ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކީެތގެ ހާލަތ

މްަސވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއުްސރެ ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ކުރާ 

ެ. މި ދެމަަސއްކަތަކީވްެސ ރަށްފުށުގެ އާބާދީތައް ދެމެހެއްޓުމަށް  ދެމަަސއްކަތެވ

ެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގާތްގަޑަކަށް  މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ދެމަަސއްކަތެވ

ެ. އަދި  %30 މީހުން މި ދިެސނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވ

މި ދިެސނާއަތާ ގުޅިފައިވާ މަަސއްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މި 

ދިެސނާއަތުން ފައިދާހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދަށް ބަލާއިރު މިއަށްވުރެ މާ 

.ެ ގިނަވާނެއެވ
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ރާއްޖޭގެ އެކިހިާސބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން 

ެ. ދިވެހިން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ދިެސނާއަތް ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވ

ހިަށގަނޑަށް ބޭނުންވާ ޕްރިޮޓން ހޯދުމަށް އާމުގޮތެއްގައި ކައިއުޅެނީ ކަނޑުމަހުގެ 

ެ. އެކިފަހަރުތިން ހެދިފައިވާ ދިރާާސތަކުން އެގިފައިވާގޮތުގައި  ބާވަތްތަކެވ

ެ. މިއީ  ދިވެއަްސކު އަހަރަކު ގާތްގަޑަކަށް 140ކިލޯ ކަނޑުމްަސ ބޭނުން ކުރެއެވ

 .ެ ދިުނޔޭގެ ިންސބަތުންވްެސ ވަރަށް މަތީ އަދަދެކެވ

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: 

ްސޓެިޓްސިޓކަލް 

ޔަރބުކް 2021 /

ނެަޝނަލް ިބއުރޯ އޮފް 

ްސޓެިޓްސިޓްސ  

އާއްމުކޮށް ކެއުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެންހެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ 

 .ެ ެ. ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށެވ ބޭރުގައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކެވ

އަދި މީގެ އިތުރުން މޭވާ، ތަރުކާރީ، ބިްސ އަދި އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް 

ެ. ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ަސރަހައްދު ކުޑަވެ، ބިންގަނޑު  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެއެވ

މޫދާކައިރިވުމުން، އަދި ފްަސގަނޑަކީ ގަލުން އުފެދިފައިވާ ފްަސގަނޑަކަށްވުމުން 

ެ. އަދި މީގެއިތުރުން  ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަކީ ފޭަސހަކަމެއް ނޫނެވ

ެ. އެހެންކަމުން  ރަށްރަށުން އެކީަށގެންވާވަރަށް މީރުފެން ނިުލބުންވްެސ ހިމެނެއެވ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރެވޭނީ ފެންނުގައި ގްަސހެއްދުން 

.ެ )ހައިޑްރޯޕިޮންސ( ކަމުގައި ބެލެވެއެވ
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އާއްމުގޮތެއްގައި ކާނާއިގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހިފެހެއިްޓފައި ހުރިކަމުގައި 

 .ެ ވީނަމަވްެސ މިހާރު އަންނަނީ ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް މަޑުމަޑުން އުފުލެމުންނެވ

ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއްބާވަތްތައް މިހާރު އިއާދަކުރިަނވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް 

 .ެ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން މިތަކެތީގެ އަގަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައި ވެއެވ

 .ެ މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޕާރމް އޮއިލް އަދި ޯސޔާ ހިމެނެއެވ

ކޮކޯ، ކޮފީ، އޮރެންޖު ޖްޫސ އަދި ފުށުގެ އަގު މިހާރުވްެސ އެކިދުވްަސވަރަށް 

ެ. މި ބަދަލުތައް އަންނަނީ މިތަކެތި ހައްދާ  ބަދަލުވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވ

ެ. މުޫސމީ  ދަނޑުތަކަށް މިހާރުވްެސ ކުރާ ނޭދެވޭ އަަސރުތަކުގެ ަސބަބުންނެވ

ބަދަލުގެ ަސބަބުން ދަނޑުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަަސރުތައް އަދި އިތުރަށް 

.ެ ެ. އެންމެ ގާތީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުމެވ ފުޅާވެގެން ދާނެއެވ

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: 

ްސޓެިޓްސިޓކަލް 

ޔަރބުކް 2021 /

ނެަޝނަލް ިބއުރޯ އޮފް 

ްސޓެިޓްސިޓްސ  

ފަހަރެއްގައި މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ބައެއް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހެދުމަށް 

ެ. އެހެނީ  އިތުރު ފުރަުސތު ތަކެއްވްެސ ހުޅުވިގެން ދިއުން އެކީަށގެން ވެއެވ

ޖައްވުގައިވާ ކާބޮންޑަ އޮކަްސއިޑްގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުން މި ބާވަތްތައް 

ެ. އަދި މުޫސމަށް އަންނަ ބަދަލުން މިތަކެތި ހެދޭ  އުފެއްދުން އަވްަސވެދާނެތީއެވ

މުޫސމުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެން ގްޮސފިނަމަ ކާޑުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް އުފައްދާ 

ގްަސތައް އަހަރުގެ ގިނަދުވްަސ ތަކެއްގައި އެބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ފުރަުސތު 

.ެ ިލބޭނެތީއެވ
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ރާއްޖޭގައި ކާނާ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ މާހައުލު ތަކުގެ 

 .ެ ގޮތުގައި އެންމެފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ދަނޑުބިންތަކާއި ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ މާހައުލެވ

އެހެން ބައެއްގައުމުތަކާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ކާނިާލބެން ހުރި ފުރަުސތުތައް 

ެ. އަދި ރާއްޖޭގައިވާ މިފަދަ މާހައުލުތަކަށް މުޫސމީ ބަދަލުގެ ަސބަބުން  މަދެވ

ެ. ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ މާހައުލަކީ ދިވެހިންގެ  ނޭދެވޭ އަަސރުކުރުންވްެސ ގާތެވ

ެ. މުޫސމީ  މައިގަނޑު ޕްރިޮޓން ކަމުގައިވާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނެވ

ބަދަލުގެ ަސބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އިެސޑިކްވެ، ފިިނހޫނުމިން މަތިވެ އަދި 

ެ. މީގެއިތުރުން  އުފިުލއްޖެނަމަ މި މާހައުލުތަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެއެވ

އުދައެރުމާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ ަސބަބުން ދަނޑުބިންތަކާއި ކާޑުގުދަންތަކަށް ނޭދެވޭ 

ެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންޖެހޭ ކާނާގެ މިންވަރު އިތުރުވެ  އަަސރު ފޯރާނެއެވ

 .ެ އެކާނާ ހޯދުމަށް އެހެންގައުމުތަކާ ވާދަކުރަން ޖެހޭނެއެވ

ކާނާއިގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މާގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭގައި 

މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިނެތްަސ ދިުނޔޭގެ އެކިހިާސބުތަކުގައި ތަފާތުކަންކަން 

ެ. އޭގެތެރޭގައި ބައެއްހާއަްސ ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި  ކުރެވިފައި އެބަހުއްޓެވ

 .ެ އުފެއްދުމާއި ޖެނިެޓކަލީ މޮޑިފައި ކޮށްފާވާ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވ

މުޫސމީ ބަދަލުން ކާނާއުފެއްދުމަށް އެޅިދާނެ ހުރްަސތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް 

 .ެ ކުރިން މިފާހަގަ ކުރެވުނުފަދަ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވ

މިާސލަކަށް ގަދަވަޔާއި ބޯކޮށްވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވާ ތަންތާގައި އަދި ލޮނުގެ 

4.2 ކާނާގެ ރައްާކތެރިކަްނ
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އަަސރުކުރާ ަސރަހައްދުތަކުގައި ހެއްދޭފަދަ ހަނޑުލުގެ ބާވަތްތައް މިހާރުވްެސ 

 .ެ ހިމެނެއެވ

މުޫސމީ ބަދަލަށް ތައްޔާރުވުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާއިރު ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން 

ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ މެދުނުކެނޑި 

ރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުންނަށް ކާނާ ިލބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއުްސމަށް ރާއްޖެއާއި 

އެހެން ގައުމުތަކާމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބްަސވުންތައް، ކާބޯތަކެތީގެ އިްސރާފު 

ކުޑަކުރުން އަދި ތަރުކާރީ، މެވާ އަދި އެހިެނހެންތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ 

މްަސނޫއީ ިނޒާމްތައް )ހައިޑްރޯޕިޮނކް އަދި މެރިކަލްޗަރ( ބޭނުންކޮށްގެން ކާނާ 

ެ. މިފަދަ ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކާނާ އުފެއްދުމަށް ހަކަތަ  އުފެއްދުމެވ

ެ. އެހެންކަމުން މިބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދުމަށް އިއާދަކުރިަނވި  ބޭނުންވެއެވ

.ެ ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވ

1 - ބިމުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން 

ެ. ހައިޑްރޯޕިޮނކްްސ ިނޒާމުތައް ގާއިމުކޮށް އެތަކެތި  ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމައްނޫނެވ

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު، ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ 

ެ. އެހެންކަމުން  ވުޒާރާއިން، އަންނަނީ އެކިމުޖުތަމައުތަކާ ހިއާްސ ކުރަމުންނެވ

މިފަދަ ިނޒާމުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރާ 

.ެ ފަރާތްތައް އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވ

2 - ގޭގޭގައި މޭވާ އަދި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުމަކީ ކުދި މުޖުތަމައުތަކަށް 

ެ. އަދި މިއީ އާމްދަނީ  ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

ެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ  ހޯދުމަށްވްެސ އޮތް ފުރަުސތެއްވްެސ މެއެވ

ގޭގައި އޮންނަ ހްުސބިންކޮޅުގައި މޭވާ އަދި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ހައްދާތަން 

 .ެ ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުން ފެނެއެވ

3 - ވަރަށް ގިނަރަށްތަށުގައި އަންހެނުން މްަސކައްކާ ހިއްކުމުގައި ހަރަކާތްތެރި 

ެ. މިގޮތައް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ހިކިމްަސ އެތައް ދުވަހަކު ރައްކާކޮށްފައި  ވެއެވ

ެ. އަދި އެކިބާވަތުގެ ކާނާ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ހިކިމްަސ ބޭނުން  ބެހެއްޓޭނެއެވ

ެ. އަދި  ެ. މިއީ ޕްރިޮޓންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރަނގަޅު ބާވަތެކެވ ކުރެއެވ

.ެ ހިކިމްަސ ތައްޔާރުކުރާއިރު ރިހާކުރުވްެސ ހަދައެވ
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4 – ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދަނޑުހައްދަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް 

ެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި  ދަނޑުހެއްދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައެވ

ދަނޑުތަކުގެ ބޭނުންހިފަނީ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ހައްދާ ރަށަށް އަދި 

ެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ތަނަވްަސކަންއޮތް ބޮޑެތި އެހެން  މާލެއަށް ވިއްކުމަށެވ

.ެ ރަށްރަށުގައިވްެސ ކުރާކަމެކެވ

5 - ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އެކިބާވަތުގެ ކާބޯތަކެތި މިހާރުވްެސ ރަނގަޅު 

ފެންވަރެއްގައި ބަންދު ކުރެވިގެން ރިޯސޓުތަކަށާއި އެހިެނހެން ގައުމުތަކަށް 

ެ. ރަނގަޅުފެންވަރުގައި ރައްކާކޮށްފައި ގިނަދުވަހު  މިހާރުވްެސ ފޯރުކޮށްދެއެވ

ކާބޯތަކެތި ބެހެއްޓޭގޮތް ވުމަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް އެޅޭ 

.ެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވ

6 - ބައެއް ރަށްރަށުގައި މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ޖަމާއަތްތައް 

އުކުލަވައިލައިގެން ކާނާ އުފެއްދުމަށް ހާއަްސތަންތަން ތައްޔާރުކޮށް 

 .ެ އެތަންތަނުގައި ރަށަށް ބޭނުންވާ އެކިބާވަތުގެ ކާނާ އުފައްދައެވ
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މޫސުީމަބަދލު:

ެފްނ

ިމޔިުނޓުގައި ބަލައިލިެވފައިވީާނ މުޫސމީބަދަލުގެ 

ަސބަބުން މީރުފެނުގެ ްސޓޮކަށް ކުރާނެ އަަސރަށާއި 

ރަށުފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭންތަކުގައި 

ފެނުގެ ރައްކާތެިރކަމާމެދު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނުމުގެ 

މުހިންމުކަމަށެވެ. އިަދ މުޖުތަމައުތަކަށް ފެނުގެ 

ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށިްދނުމުގައި ަސރުކާރުން 

އަހައިްމއްޔަތުކަންދޭ ކަންކަމާއި ކައުނިްސލުތަކުގެ 

ިޒންމާތަކަށްވްެސ ިމޔިުނޓުގައި ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ.     

5
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5.1 ފެނުގެ ަވސީަލްތ

ެ. ކާނާގެ ގޮތުގައި  ފެނަކީ ހުރިހާ ދިރޭތަކެއްޗަށްވްެސ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވ

ެ. ގައުމުތަކުގެ  ހުރިހާދިރޭތަކެތި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިވްެސ ބަރާޯސވަނީ ފެނަށެވ

ެ. ދަނޑުވެރިކަމުގައި،  އިގްތިާސދުތަކަށްވްެސ ފެނަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވ

ކާރުހާނާތަކުގައި، ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް އަދި 

ެ. މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެއުކަމަށް ާސފުފެން  ފަތުރުވެރިކަމުގައި ފެން ބޭނުންކުރެއެވ

ެ. ނަމަވްެސ ފެނުގެ ަސބަބުން ބައެއްފަހަރު އެކިކަހަލަ  ވަރަށް މުހިންމެވ

ެ. ފެންބޮޑުވުން، ހަނަފްަސކަން އަދި ފެނާ ގުޅުންހުރި  ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވެއެވ

 .ެ އެކިބާވަތުގެ ބިަލމަޑުކަމުގެ ަސބަބުން އިގްތިާސދަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރައެވ

ފެން ބޭނުންކުރުން

މުޅިދިުނޔޭގައި ފެން ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދިޔަހެން އެކިހިާސބުތަކުގައި 

ެ. އަދި  މީރުފެން ިލބެން ހުންނަމިންވަރު ދަށްވެގެން ދިއުން ވަރަށްގާތެވ

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން މިކަން ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމުގައި އދ އިން 

 .ެ ނެރެފައިވާ ''ވާރލްޑް ވޯޓަރ ޑެވެލޮޕްމެންޓް'' ރިޕޯޓު ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވ

މިރިޕޯޓުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މީރުފެން ިލބުން ދަތިވުމުގެ ަސބަބުން 

ބައެއްގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަދި އެއްގައުމެއްގެ އެކި ހިާސބުތަކުގެ މެދުގައި 

ެ. މީރުފެން ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އިގްތިާސދީ ތަފާތުތަކެއް ފިެނގެންދާނެއެވ

ވޯޓަރ ަސއިކަލް – ފެން އައިވަށްވެގެން 

ޖައްވަށް އަރައިގެން ިދއުމުން ިވލާގަންޑުތައް 

އުފެދެއެވެ. އިަދ ިވލާތައް މައްޗަށް 

އަރުމުން ފިިނވެ ފެނުގެއިާވ ފެނަށް ބަދަލުވެ 

ވާރޭގެ ގޮތުގައި ިބމަށް ވެހެއެވެ. 

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:  

www.aslo.org/what-is-

aquatic-science/earths-

/water-resources
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ެ. އޭގެތެރޭގައި:  ބޭނުންކުރެއެވ

1 - ދަނޑުވެރިކަމަށް 

2 – އިނާްސނުންގެ ީސދާ ބޭނުން ތަކުގައި )ބޯން، ފެންވަރަން، އެހިެނހެން(

3 - ކާރުހާނާތަކުގެ ފިިނކުރާ ިނޒާމުތަކުގައި އަދި އެކިބާވަތުގެ ރޯމެޓީރިއަލްްސ 

ް އުފެއްދުމަށ

ް 4 - އެކިބާވަތުގެ ތަކެތި ާސފުކުރުމަށ

ް 5 - ބައޯފުއަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގްަސ ހެއްދުމަށ

6 - ހައިޑްރޯއެލެކްޓްރިިސޓީގެ ިނޒާމުތަކުގައި 

މީރުފެން ިލބޭ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ަސބަބުން އެންމެބޮޑަށް އަަސރުކުރާނީ 

ދިުނޔޭގެ އެކިހިާސބުތަކުގައި އުޅޭ ފަގީރުންނަށް ކަމަށް އދގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ 

ެ. އިގްތިާސދުތައް ފުޅާވެ ކާރުހާނާތައް އިތުރުވަމުންދިޔަހެން މީރުފެން  ކޮށްފައިވެއެވ

.ެ ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

ު ދިުނޔޭގަ މީރުފެން ހިުރިމންވަރ

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:   

ފެނުގެ ރައްކާތެިރކަމާ ދެމެހެއްޓެިނިވ 

ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނިޑތަކާ ހިުރގުޅުން

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: 

www.aslo.org/what-is-aquatic-  
/science/earths-water-resources

www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/  
files/2020-02/SWA%20SDG%20FINAL%20high-res.jpg
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އާބާދިތައް ފުޅާވެ އިތުރުވަމުން ދިޔަހެން އިނާްސނުން އެބައިމީހުންގެ އެކިއެކި 

ެ. މިހާރުވްެސ  ބޭނުންތަކަށް މީރުފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރުވްެސ އިތުރުވާނެއެވ

)އަދި މުޫސމީބަދަލުގެ އަަސރު ނުހިމަނާ( ދިުނޔޭގެ އެކިހިާސބުގައި ގާތްގަޑަކަށް 

 .ެ 1 ބިިލއަން މީހުން ާސފުބޯފެން ނިުލބުމުގެ ދަތިކަން ތަހައްމަލު ކުރެއެވ

ދެމެހެއްޓިެނވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑި ތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެނާގުޅުންހުރި 

މިލަނޑުދަނޑިތައް ހިާސލުކުރުމުގައި ބައެއްގައުމުތައް ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވީ 

ކަމުގައިވިއްަސ ހުރިހާ ގައުމުތަކުން މިލަންޑުދަނޑިތައް ހިާސލުކުރުމަށް އެތައް 

ެ. ހާއަްސކޮށް މުޖުތަމައުތަކުގައި ހިމެނޭ  މަަސއްކަތްތަކެއް އަދި ކުރަންޖެހެއެވ

ފަގީރުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ާސފުފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރަން 

  .ެ ޖެހިފައިވެއެވ

ު ފެން އިަދ މުޫސމީބަދަލ

 

ދިުނޔޭގެ ވެއްޓަށް މުޫސމީބަދަލުން އަަސރުފޯރުކުރުމަށް މެދުވަރިވާ އާަސީސ 

ވީަސލަތަކީ ފެންކަމުން އިނާްސނުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި މުޖުތަމައުތަކަށް 

ެ. މުޫސމީބަދަލުން ފެނުގެ ވީަސލަތްތަކަށް  މުޫސމީބަދަލުން އަަސރުކުރެއެވ

ެ. މީގެއިތުރުން އާބާދީ  މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރުވާނެއެވ

މުޫސމީބަދަލުން ފެނަށް ކުރާނެއަަސރު

މުޫސމީބަދަލުގެ 

ަސބަބުން، 

މީރުފެން ިލބެން ހުންނަ 

ިމންވަރަށް އަަސރުފޯރާނެއެވެ. 

އެއީ ވާރޭވެހޭ ިމންވަރާއި 

ވާރޭވެހޭ ަސރަހައްދުތަކަށް 

ބަދަލުއަންނާނެީތއެވެ. އިަދ 

ިބންގަނޑުގެ ތެއްކަމަށް، ބޮޑިެތ 

ގަނޑުފެންގަނޑުތައް ިގިރ އިަދ 

ކޯރުތަކާއި ިބމުގެތެރޭގައި 

ދައުރުވާ ފެނަށް 

ބަދަލުއަންނާނެީތއެވެ.

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ:

  

water.fanack.com/impact-of-  
climate-change-on-water-resources
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ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެފައި

ހަނަފްަސކަން އިތުރުވެ ިބންގަނޑު 

ކަނޑައިގެން ގްޮސފައި

އިތުރުވުމާއި ބިމުގެ ބޭނުން ހިފެމުންދާގޮތުން ހަނަފްަސކަމާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ 

ެ. ގުދުރަތީ ކާރިާސތަކުގެ %90 އަކީ ފެނާ  ހާދިާސތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

ެ. މުޫސމީބަދަލުން މިފަދަ ކާރިާސތައް ދިމާވާ މިންވަރު  ގުޅުންހުރި ކާރިާސތަކާއެވ

 .ެ އިތުރުވެ އަދި ހިނގާ ކާރިާސތަކުގައި ިލބޭ ގެއްލުންވްެސ އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

މީގަެސބަބުން އިގްތިާސދު ތަކަށް ނޭދެވޭއަަސރުކޮށް ތަރައްގީއަށް ހުރްަސތަކެއް 

.ެ އެޅޭނެއެވ

ވަރަށްގިނަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފެނަކަށް 

ެ. މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން އެކިަސރަހައްދުތަކަށް ވާރޭވެހޭ  ވަނީ ވާރޭފެނެވ

ެ. އޭގެ ަސބަބުން ބައެއް ަސރަހައްދު  މިންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވ

ތަކުގައި ހަނަފްަސކަން އިތުރުވެ އަނެއްބައި ަސރަހައްދު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ 

ެ. އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް ހަނަފްަސކަން ދެމިގެންދިއުމުން  ހާދިާސތައް އިތުރުވާނެއެވ

 .ެ އަެސރަހައްދުތަކުގެ ބިމުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ ފެންމަދުވެގެން ދާނެއެވ

މިހާރުވްެސ ވާރޭނުވެހުމުގެ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއްރަށްރަށުން ބޯފެން 

ެ. ވާރޭނުވެހޭ ދުވްަސވަރު ބިމަށް އެކީަށގެންވާވަރަށް  ހްުސވުމަށް މެދުވެރިވެއެވ

ފެން ހިނދޭގޮތް ނުވުމުން ބިމުގެ ފެންގަނޑު ތަގައްޔަރުވެ ފެންވެރުމަށާއި 

ެ. ބައެއް  އެހިެނހެން ބޭނުންތަކަށް ބިމުން ނެގޭ ފެން ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރު ވެއެވ

ރަށްރަށުގައި ޑިެސިލނަޭޝން ޕްލާންޓް ބަހައްޓައިގެން ލޮނުން މީރުފެން 

ެ. ބުއިމަށް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން  ހަދައިގެން ބޭނުންކުރެއެވ

 .ެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހަާސރަހައްދަކުން ިލބުނު ކަމުގައިވިޔްަސ އެއީ އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވ

އެހެންކަމުން ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް ފުޅިގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ހޯދުމަކީ 

.ެ ފޭަސހަ ކަމެއް ނޫނެވ

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް ކަމުގައި ވީނަމަވްެސ ރާއްޖޭގެ 

 .ެ ރައިްޔތުން ގުދުރަތީ ކާރިާސތައް ތަޖުރިބާ ކުރަންޖެހިފައި ވަނީ މަދު ފަހަރަކުއެވ

މިފަދަ ގުދުރަތީ ކާރިާސތަކުން ކުރަންޖެހިފައިވާ ތަޖުރިބާތަކަކީ ީސދާ ާސފުފެނުގެ 

ެ. ނަމަވްެސ 2004ވަނަ އަހަރުގެ  ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވ

 ުސނާމީއިން ތަޖުރިބާ ކުރެވުނީ ރާއްޖޭގައި ާސފުފެނުގެ ވީަސލަތްތައްވަނީ 

ެ. އަދި ރަށުފެންވަރުގައި ފެނުގެ ވީަސލަތްތަކަށް  ވަރަށް ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ކަމެވ

ެ. ުސނާމީގެ ަސބަބުން ވާރޭފެން  ފޭަސހައިން ގެއްލުންވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވ
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ރައްކާކުރުމަށް ބެހެއިްޓފައިވާ ތާނގީތައް ހަލާކުވެ އެތައްބަޔަކު ާސފު ބޯފެން 

 .ެ ނިުލބިފައި އެތައް ދުވަހަކު ތިބެންޖެހުނެވ

2004ވަނަ އަހަރުގެ ުސނާމީއަށްފަހު ާސފުބޯފެނުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ރަށްރަށަށް ބޯފެން ރައްކާކުރާ ތާނގީ )ކަޅުހަން( ތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ެ. ނަމަވްެސ ބައެއްރަށްރަށުގައި މިތާނގީތަކުގައި ރައްކާކުރެވޭ  އިތުރުކުރެވުނެވ

ފެނުގެ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ަސބަބުން ވާރޭވެހުން ގިނަދުވަހަށް މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ 

ެ. ާސފުފެން ނިުލބުމުން އެތައްބަޔަކު ބަރާޯސވާން  ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ފޯރައެވ

ެ. ނުވަތަ  ޖެހެނީ އަގުބޮޑު ނަމަވްެސ ފުޅީގައި ބަނދުކޮށްފައިވާ ފެނަށެވ

 .ެ އެހެންރަށްރަށުން ގެނެވޭ )ޑިަސިލނޭޓް( ފެނަށެވ

ފާއިތުވި 50ހަކަށް އަހަރުތެރޭގައި ރާއްޖެ ވަނީ ތަރަށްގީގެ ރޮނގުގައި އެތައް 

ެ. ރަށްރަށުގައި އެތައްހްާސ އަހަރަކުން އުފެދިފައިވާ  ދަރަޖައެއް ކުރިޔަށް ޖެހިފައެވ

މީރުފެނުގެ ފަށަލައިން ނެގޭ ފެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިާސބުތަކުގައި މިހާރުވަނީ 

ެ. އެކީަށގެންވާ ވަރަށް ވާރޭ ނުވެހޭ  ތަގައްޔަރުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައެވ

ދުވްަސވަރު ގިނަ މުޖުތަމައުތަކުން ރަށުގެ މީރުފެން ފަށަލައިގައި ހުންނަފެން 

ރިޒާރވެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި ނަމަވްެސ މިހާރު އެ ފެންފަށަލަ 

.ެ ތަގައްޔަރު ވެފައިވުމުން އެގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރަުސތު ވަރަށް ކުޑައެވ

ވާރޭފެން ޖަމާކޮށް ރައްކާކުރުމަށް 

ބަހައްޓާފައިވާ ކަޅުހަން
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ެ. ދިުނޔޭގެ  ފެނަކީ ހުރިހާ ދިރޭތަކެއްޗަށްވްެސ އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗެވ

ެ. އަދި މިފަދަ  އެކިަސރަހައްދުތަކުގެ ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައަްސލަތައް ތަފާތެވ

މައަްސލަތައް ހައްލުކުރުން ގުޅިފައިވަނީ ފެނުގެ ވީަސލަތްތައް މެނޭޖުކުރުމަށް 

ެ. ކާނާއެކޭ އެއްފަދައިން، ފެނަކީ މުޅި މުޖުތަމައުއާ  މުޖުތަމައުގައި ހުރިގާބިލުކަމާއެވ

ެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާފަރާތްތަކުން މިފަދަ މުހިންމު  ގުޅިފައިވާ ވީަސލަތެކެވ

.ެ ވީަސލަތެއް މެނޭޖްކުރުމުގައި އެކުގައި މަަސއްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވ

5.2 ފެނުގެ ަވސީަލްތތައް މެނޭޖުކުރުްނ

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ިރޯސަސްސ 

މެނޭޖްމެންޓް )އައިޑަބިްލއުއާރުއެމް(

މިއީ ފެނުގެ ވީަސލަތްތައް ހެއުގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ތައްޔާރު 

ެ. އެގޮތުން އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިޯސަސްސ  ކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެކެވ

މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ބާރު އަޅަނީ މުޖުތަމައުތަކުގެ ފެނުގެ ބޭނުންތައް 

ފުއްދައިދިނުމަށާއި ފުރާނައަށް ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އަދި ހެއުގޮތުގައި 

ފެން ބޭނުންނުކުރެވުމުގެ ަސބަބުން ދިމާވާ ފެނުގެ އިްސރާފު ކުޑަކުރުމަށް 

ެ. މި މެނޭޖްމެންޓް ހަރަކާތުގައި ބާރުއަޅަނީ ގައުމެއްގެ  ކަންތައްތަކެއް ރޭވުމަށެވ

ފެނުގެ ވީަސލަތްތައް އެގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އަދި އެގައުމުގެ ތިމާވިެށ 

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ 

ެ. އަދި މިވީަސލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަންނަންއޮތް  ގޮތްތަކަށެވ
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h

 urukcsiacnef utugwvwncnuh cnwL
ugnuactwd

cnuTcaehebun iawfcSokUd

cnurukudWsitcqia cnef

 cSwmuL
uairid 

umcaWa

cnurukud
wm urwv

cnim Wr
ukcnunEb

cnef

dwtc aunguLwnc huncnwairu aisckuru dUkoScfwai bwhwacTWnwmw dwtc aunguLW koncme fwhwrwkwSc 6 lITwru fenc aiscrWfuvE !    

cnuruk clOrcTcnok urwvcnim Wrukcxwlcf
fWhwnW twSi bwhwacTWairu fclwxc kurW mincvwru koncTcrOlckurevEfwdw

fclwxc TEnckeac beheacTumuncnWai awdi koncmehenc bEnuncveacje 

hindeacgwai nUnI fulc fclwxc nukurumunc fenc aiscrWfuvWmincvwru

kuDwvegenc dWne. 

  cnuvod 
iheCcaea ia

wguDOlcluf

mwdu awncnwaunu koLeac awLwaigenc ginwginwainc
mexinc hincgumuge bwdwlugwai fulclODugwai aeacCehi 

dovumunc fenc aiqctisWdu kurevE ! 

 WnWhWf caeaiLuf 
WviawfcSokurwb WLwa

ilev

   cnulcSwaeret 
ckcnETcxwlcf

fclwxc kurumunc aiscrWfcvW fenuge mincvwru kuDwkurumwScTwkwai veli awLW bwrukoScfwaivW fuLiaeac fclwxcTEnckc tereawSc lumunc TEnckwScaeLEfenuge mincvwru vwrwSc boDutwnc dwScvegencdWne !

www.environment.gov.mv
facebook.com/environment.gov.mv

twitter.com/EnvGovMv

Ijrwnea cDcnea cTcnwmcnwrwywvcnea cfoa IrcTcsinim

Country Office for the Republic of Maldives
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ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށިްދނުމަށްވްެސ ިމ ޕްލޭން ބާރު އަޅައެވެ. ިމ ޕްލޭންގައި 

ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި:

ހ – ބިމާއި ފެން 

ް ށ – ބިންގަނޑުގެ މަތީގައި ވާ ފެން އަދި ބިމު އަޑީގައި ވާ ފެނ

ް ނ – ކަނޑުގެ މާހައުލު އަދި ގޮނޑުދޮށްތައ

ް ރ – ކޯރުތައް އަދި ފެންގަނޑުތައ

މި ޕްލޭންގައި ހިމިެނފައިވަނީ ފެނުގެ ވީަސލަތްތައް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތް އެކަންޏެއް 

ެ. މި ޕްލޭންގައި މުޖުތަމައުތަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި އިނާްސނުން  ނޫނެވ

ފެނުގެ ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ވިްސނުމާއި ފިކުރު އަދި އާދަތައް 

ެ. ފެނާގުޅޭ ގައުމީ ލަނޑުދަނޑިތައް  ބަހައްޓަންވީގޮތްތައް ހިމިެނފައި ވެއެވ

ހިާސލުކުރުމަށް، އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ގުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތްވްެސ މި 

ެ. އިގްތިާސދި އަދި އިޖުތިމާއީ ލަނޑުދަނޑިތައް  ޕްލޭންގައި ހިމިެނފައިވެއެވ

.ެ ހިާސލު ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅަނީ މުޖުތަމައުއާ މްަޝވަރާ ކޮށްގެނެވ

މީރުފެނުގެ ފުދުންތެރިކަން ހިާސލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ހުރި 

ގޮންޖެހުންތަކަކީ ރަށްތަކުގެ ކުދިކަން، ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން، 

ވާރޭނުވެހި ނުވަތަ ވަރަށް މަދުން ވާރޭވެހޭ ދުވްަސތައް އިތުރުވުން އަދި 

ެ. އެހެންކަމުން ޑިެސިލނޭޓު ކޮށްގެން  ރަށްތަށުގެ މީރުފެންފަށަލަ ތަޢައްޔަރުވުމެވ
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ފެން ނުއުފައްދާ ފެނުގެ ފުދުންތެރިކަން ހިާސލުކުރުމަކީ 

ެ. އަދި މުޫސމީބަދަލާ  ގިނަފަހަރަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމެކެވ

.ެ ގުޅިގެން މިކަން ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވ

ފެނުގެ ރައްކާތެިރކަން ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިެވދާނެ 

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި: 

1 – ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ ިނޒާމު ފުޅާކޮށް އެފެން    

.ް ރަނގަޅަށް ޓްރީޓްކޮށްގެން ބޭނުން ކުރުނ

2 – ޑިެސިލނޭޓުކޮށްގެން އުފެއްދޭ ފެން އިތުރުކޮށް 

 .ް ްސޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުނ

3 – ވެހޭވާރޭގެ ފެން ރަށުގެ ބިންގަނޑަށް ހިނދޭނެގޮތްތައް 

.ް ހެދުނ

ރާއްޖޭގައި ކުރިެވފައި ހިުރ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި:

1 - އއ އުކުޅަހުގައި ާސފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވާރޭފެން ނެގުމުގެ 

 .ެ ިނޒާމަކާއި ޑިެސިލނަޭޝން ފެން އުފެއްދުމުގެ ިނޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވިފައި ވެއެވ

މީގެ ަސބަބުން މިރަށުގެ ރައިްޔތުން ބިމުންނަގާ ފެނަށް ބަރާޯސވާ މިންވަރު 

ެ. އަދި މި ިނޒާމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އުފައްދަނީ އިރުގެ އަވިން  ކުޑަވެފައި ވެއެވ

.ެ ޯސލާޕެނަލްގެ އެހީގައެވ

2 - މާލެއަތޮޅު ހުރާގައި އަޅާފައިވާ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގައި ނަޖިްސ

ެ. އަދި މިޓޭންކް ތަކުގައި ޖަމާވާނަޖިްސ ޓްރީޓް  ޖަމާވަނީ ޓޭންކް ތަކަކަށެވ

.ެ ކުރުމަށްފަހު ނަޖިހުން ފެނުގެބައި ވަކިކޮށް އެފެން ބިމަށް ހިންދޭގޮތް ހަދާފައި ވެއެވ

 .ެ 3 - މަގުތައްހަދާއިރު މަގަށް އޮހޭފެން ހިންދުމަށް މަގުގައި ކާނުތައް ހަދާފާހުރެއެވ

އަދި މިކާނުތަކަށް އެޅޭފެން މަގުގެ އަޑީގައި ހަދާފައި ހުންނަ ވަޅުބުރިތަކަށް، ބިމަށް 

ެ. ފޭަސހައިން ފެން ހިންދުމަށް މި ވަޅުބުރިތަކަށް އަކިރި  ހިދޭގޮތް ހަދާފައި ހުރެއެވ

 .ެ ނުވަތަ ހިލަ ފަދަތަކެތި އަޅާފައި ހުރެއެވ
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 Ehevun ErWv ,cSokurutia cnugen cnef cnukwtuLWruf wnig

 iawgutogiretWkcawr cnefErWv cSwkwtog wdwfenEbilcnef cseviawgumusUm

!Wvwscawjwmwh cmWzitcnia enEverukWmwj

uLWruf ufWs

ivodwyid ufWs

ignWt ufWs

inEruf

iLohWgwncnef

cvclEv

uDubignWt

iLoh OlcfwvOa

furWLWai diywdovitwac

awdi TEnckc sWfukurunc

diywdovitwkugwai furEni 

hwrukoScfwai hurunc

furwtwmw vehE fencfodunc furWLWai diywdovi

rwngwLwSc sWfuvwncdenc vWrEfenc rwackWkurW

tWngiawSc nudWne fwdw gotwkwSc

fencvwywrukurunc

tWngIawSc aeLi aituruvW fenc vwLwSc 

aeLE gotwSc nuvwtw bimwSc hindE gotwSc 

hedunc 

iawgumugen cnefErWv

cawtcawtcnwk EhejcnWvulWmws

bimunc feSigenc twnckoLeac auhugwai fenc 

tWngi beheacTunc 

mwdiri fwdw dirEtwketi fenc tWngi tereawSc 

nuvwdevE gotwSc mwti jwhwai bwncdukoScfwai

beheacTunc 

www.environment.gov.mv
facebook.com/environment.gov.mv

twitter.com/EnvGovMv

Ijrwnea cDcnea cTcnwmcnwrwywvcnea cfoa IrcTcsinim

Country Office for the Republic of Maldives
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މޫސުީމަބަދލު:

ސިްއަހތު

ިމޔިުނޓު ިބނާކުރިެވފައިވީާނ ޔިުނޓް 2ގައި ފާހަގަ 

ކުރިެވފައިވާ މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިފައިވާ މައުލޫމާތު 

ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ިމޔިުނޓުގައި ބަލައިލިެވފައިވީާނ 

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން އިނާްސނުންގެ އާއްމު 

ިސއްހަތަށް ކުރާނެ އަަސރަށާއި ރަށުފެންވަރުގައި 

ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭންތަކުގައި ިމކަންކަމުން 

ރައްކާތެިރވުމަށް ކަންތައްތަކެއް ހިމެނުމުގެ 

މުހިންމުކަމަށެވެ. އިަދ މުޖުތަމައުތަކަށް ިސއްހީ 

ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށިްދނުމުގައި ަސރުކާރުން 

އަހައިްމއްޔަތުކަންދޭ ކަންކަމާއި ކައުނިްސލުތަކުގެ 

ިޒންމާތަކަށްވްެސ ިމޔިުނޓުގައި ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ.    

6
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6.1 މޫސުީމަބދަލާއި އިްނސާނުންގެ ސިްއަހތު

އެކިބާވަތުގެ ބިަލތައް ފަތުރާ ޖަރީާސމުތައް ވަނީ އިނާްސނުންގެ ވަށައިގެންވާ 

ެ. އިނާްސނާ މި ވީެށގައި ހަރަކާތްވެ އުޅޭގޮތާއި މުޫސމީބަދަލުން،  މާހައުލުގައެވ

ވީެށގައިވާ އެކިބާވަތުގެ ބިަލތައްފަތުރާ ޖަރީާސމު އަދި ވައިރްަސތައް 

 .ެ އެކިަސރަހައްދުތަކަށް ފެތުރި އެތަކެތީގެ ަސރަހައްދު ފުޅާވެގެން ދެއެވ

އިނާްސނުން ތިމާވެށްޓަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ގްަސކެނޑުން، 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އާދަތައް، ފެންފޯރުކުރުން އަދި ރައްކާކުރުން، 

އާބާދީތައް ފުޅާވުން އަދި އެކިބާވަތުގެ ބޭހާއި ގްަސހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ެ. ވެއްޓަށް ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ތަފާތު  ކެމިކަލްތައް ހިމެނެއެވ

ޖަރީާސމުތައް އާލާވާފަދަ ތަންތަން އިތުރުވެ ބައެއްބާވަތްތައް އެތަކެތި 

ނައްތާލުމަށް ހަދާފައިހުންނަ ބޭހުން އެތަކެއްޗަށް އެއްވްެސ އަަސރެއް ނުކުރާގޮތް 

.ެ މެދުވެރި ވެއެވ

ޭ ވާރ

އިނާްސނުންނަށް އަަސރުކުރާ މުޫސމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިުނޔޭގެ 

ެ. ފެންބޮޑުވުން،  އެކި ހިާސބުތަކުގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ

ހަނަފްަސކަން އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ފަދަ ކަންކަމުން ދިުނޔޭގެ 

އެކި ހިާސބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކުގައި ބިަލމަޑުކަމާއި ހައިހޫނުކަން 
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ެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މުޫސމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ަސބަބުން  ފެތުރެއެވ

އިނާްސނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވީަސލަތްތައް ނެތިގެންގްޮސ 

އެގައުމުތަކުގެ އިގްތިާސދުތައް ހަލާކުވެ ގައުމު ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެޔަށް ގްޮސފައި 

ެ. މީގެއިތުރުން ފެން ބޮޑުވުމެގެ ަސބަބުން އެކިބާވަތުގެ ބިަލމަޑުކަން –  ވެއެވ

 .ެ ބޭރަށްހިންގުން، ޓައިފޮއިޑް، މެލޭރިއާ، ކޮލެރާ – ފެތުރުމަށްވްެސ މަގުފަހިވެއެވ

ވާރޭނުވެހި ގިނަދުވްަސވުމުން އަންނަ ހަނަފްަސކަމުގެ ަސބަބުން ފެނަށްޖެހި – 

ބުއިމަށް އަދި އެހިެނހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ހްުސވެ – މުޖުތަމައުތައް 

.ެ ބިަލމަޑުކަމަށް ހުށަހެޅެއެވ

މުޫސމީބަދަލުގެ އިތުރުން އާބާދީތައް ފުޅާވެ އިތުރުވުން، ބިމުގެ ބޭނުންކުރާގޮތަށް 

އަންނަ ބަދަލުތައް، އާއްމު ިސއްހަތުގެ ކަންކަމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން، 

ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން އަދި ތިމާވިެށ ހަލާކުވުން މިއީ ބިަލފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާ 

ެ. ދިރާާސތަކުން އެގޭގޮތުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އަދި ފެންބޮޑުވުން  ކަންކަމެވ

މިއީ މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭބިަލތަށް )މެލޭރިއާ، ޑެނގޫ އަދި ރީނދޫހުން( 

ެ. އަދި މީގެއިތުރުން މީދާފަދަތަކެތިން ފެތުރޭ ބިަލތައް  އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވ

 .ެ )ޓުލަރީމިއާ، ހެމަރޭޖް ބިަލތައް އަދި އެކިބާވަތުގެ ވަބާތައް( އިތުރުވެއެވ

މުޫސންގްޯސވެ އުދައެރުން އިަދ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ަސބަބުން 

އިނާްސނުންގެ ިސއްހަތަށް  ކޮށްފާނެ އަަސރު 

ް 1 - މަދިރި އުފެދުމުގެ ފުރަުސތުތައް އިތުރުވުނ

2 - މަދިރި އުފެދުމުގެ ފުރަުސތުތައް އިތުރުވެ ރަށުގެ މީރުފެން ފަށަލަޔަށް 

ނަޖިހުގެ އަަސރު ފޯރުން، ޖަންގަްޝންތައް ފުރިގެން ރަށުތެރޭގައި ނަޖިްސ 

ް ފެތުރުން އަދި މީދާފަދަތަކެތިން ފެތުރޭ ބިަލތައް ފެތުރުނ

3 - ރަށުގެ މީރުފެންފަށަލައަށް ލޮނުގެ އަަސރުކުރުން، ދަނޑުތައް ހަލާކުރވުން، 

މީހުން ގެނެބި މަރުވުން، ކާބޯތަކެތި ހަލާވެ ނެތިގެން ދިއުމުގެ ަސބަބުން 

.ް މުޖުތަމައުގައި ނުތަނަވްަސކަން އިތުރުވެ ބިަލމަޑުކަން ފެތުރުނ
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އާއްމުކޮށް ވާރޭވެހޭ ިމންވަރަށްވުރެ މަދުން ވާރޭވެހުމުން އިނާްސނުންގެ 

ިސއްހަތަށް ކޮށްފާނެ އަަސރު

1 – ހަނަފްަސކަން: މީިޓއޮލޮޖިކަލް ދާއިރާއިން ބަލަނީނަމަ ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 

މަދުވުމުން ފެންގަނޑުތައް ހިނދި ބިންގަޑުގެ ތެއްކަން ކުޑަވެ މަަދިރި އުފެދުމުގެ 

.ް ފުރަުސތުތަކަށް ބަދަލު އައުނ

2 - ބިންގަނޑުގެ ތެތްކަން ނެތި ފްަސގަނޑު ހިކިފައި ގިންދުވްަސވަންދެން 

ހުރުމުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ދަތިވެ ކާނާ އުފެއްދުމަށް ހުރްަސތަކެއް 

ެ. އޭގެ ަސބަބުން ރަނގަޅު ކާނާ ހޯދުމަށް ހުރި ފުރަުސތުތައް  އެޅިގެންދެއެވ

މަދުވެ ކާތަކެތި ިލބުމުގައި ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވެ އިނާްސނުންގެ ިސއްހަތަށް 

.ެ ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރުމަށް މަގުފަހިވެއެވ

3 - އިޖުތިމާއީ ނަޒަރަކުން ބަލަނީނަމަ އެކީަށގެންވާ ކާތަކެތި ނިުލބުމުގެ 

ަސބަބުން ކާތަކެތީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވެ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން 

އުފެދުން، ގައިންތާހިރުވާނެ ާސފުފެން ނިުލބުމުން ބިަލމަޑުކަން ފެތުރުން 

އިތުރުވެގެން ދިއުން އަދި މީހުން ބަނޑަށްޖެހި ބިަލމަޑުކަން އާއްމުވުން 

.ެ ހިމެނެއެވ

 

އާދަޔާހިލާފަށް ހޫނުވުން )ހީޓްވޭވް(

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ދިުނޔޭގެ ފިިނހޫނުމިން މައްޗަށް ގްޮސ ދިުނޔޭގެ 

 .ެ އެކިހިާސބުތަކުގައި އާދަޔާހިލާފަށް ހޫނުވާ ދުވްަސތައް އިތުރުވެގެންދާނެއެވ

ފަހަކަށްއައިން މިފަދަ ހޫނުދުވްަސތައް އިތުރުވެ އަދި ހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުމާ 

 .ެ ގުޅިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވްެސ އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވ

މިފަދަ ހޫނު ތަހައްމަލުކުރުން ގުޅިފައިހުންނަނީ މީހުންގެ އުމުރު، ބިަލމަޑުކަމުގެ 

ެ. މިފަދަ ހޫނުން އެންމެ ފޭަސހައިން  ހާލަތު، ދިރިއުޅުން އަދި ފުދުންތެރި ކަމަށެވ

  .ެ އަަސރުކުރާނީ އުމުރުން ދުވްަސވީ މީހުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށެވ
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ް ގުދުރީަތ ކިާރާސތައ

ބައެއް ދިރާާސތަކުން ފާހަގަކުރެވޭގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދިހައަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ެ. އާބާދީ އިތުރުވުން،  ގުދުރަތީ ކާރިާސތައް ތިންގުނަޔަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވ

މުޫސމީބަދަލު އަދި މުޫސމާގުޅުންހުރި ކާރިާސތަކަށް އެކީަށގެންވާވަރަށް ތައްޔާރު 

ނުވެވުމުގެ ަސބަބުން މިފަދަ ކާރިާސތަކުގައި މަރުވާމީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރު 

ެ. މިފަދަ މުޫސމާ ގުޅުންހުރި ކާރިާސތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް އަަސރުފޯރަނީ  ވެފައެވ

ެ. އެހެނީ މިގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ހުންނަގޮތުން  ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށެވ

ެ. އަދި ހަމަ  މިފަދަ ކަންކަމަށް އެކީަށގެންވާވަރަށް ތައްޔާރު ވެވިފައި ނުވާތީއެވ

މިފަދަ ގައުމުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށާ ކައިރި ަސރަހަދުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު 

ގުދުރަތީ ކާރިާސތަކުގެ ަސބަބުން މީހުންނަށް އެތައް އިަނޔާއެއްވެ، މަރުވެ 

ެ. ގިނަފަހަރަށް އެކީަށގެންނުވާވަރަށް ފެންވަރު  އަދި ގެދޮރުނެތުމަށް މެދުވެރިވެއެވ

ދަށްކޮށް އިމާރާތްކުރުން، ބިންބޭނުންކުރުމަށް ރަނަގަޅު ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައި 

ނެތުން އަދި ވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ަސބަބުން މިފަދަ ކާރިާސތަކުން ިލބޭ 

ެ. ގުދުރަތީ ކާރިާސތަކުގެ ަސބަބުން ކެއުމަށް  ގެއްލުން އިތުރުވެގެން ދެއެވ

ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާ، ާސފު ބޯފެން ިލބުން ދަތިވޭ އަދި 

.ެ މީްސތަކުނެގެ ފިކުރަށް ނޭދެވޭއަަސރު ފޯރައެވ

ް އްެސމާ، ހިތުގެ ބިަލތައ

މެލިޭރއާ، ޑެނގޫ، 

ިޗކުންގުންޔާ، 

އެނިްސފިެލިޓްސ

ފުއްޕާމެޔާ ގުޅިފައިވާ 

ބިަލތައް، އެލަރޖީ، 

އްެސމާ

ކޮލެރާ، 

ކިްރޕްޓްޮސޕިޮރިޑއިޮސްސ،  

އަލްގަލް ބުލޫމްްސ

ކާޑުބިަލ، ބޭރަށްހިންގުން

ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވުން، 

ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވުން، 

ިސއްހަތަށް އަަސރުކުރުން

ގަދަހޫނާ ގުޅިފައިވާ 

ބިަލތައް އިތުރުވުން، 

މަރުވުން، ހިތްހުއްޓުން

ހިަށގަނޑަށް އިަނޔާވުން، 

މަރުވުން، ިސއްހަތަށް 

އަަސރުކުރުން

ވައި ނާުސފުން

 ް
ނ
ުސ
މޫ
ަިއ
ވ

ުން
ވ
ްސ
ގޯ

ން 
ޫނިުމ
ިނހ
ިފ

ުން
ިަތވ
މ

ނޑު 
ޮނުގަ

ލ

ުލުން
އުފ

 ް
ޑ
ިއ
ަސ
ޮކް
ައ
ޑ
 ް
ނ
ާބަ
ކ
ކ

ުން
ވ
ަިތ
މ

މުޫސން ނުބައިވުން

ހޫނު ވަރަށް 

ގަދަވުން

ިތމާވިެށ 

ހަލާކުވުން

ފެނާއި ކާނާ ފޯރުކޮށް 

ިދނުމަށް އަަސރުކުރުން

އެލަރޖީ 

އިތުރުވުން

ބިަލޖައާްސ 

ަކިެތ އުޅޭ 
ތ

ާސބުތަކަށް 
ހި

ަދަލު އައުން
ބ

ފެނުގެ ކިޮލީޓއަށް 

އަަސރުކުރުން
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އިތުރަށް ކުރާނެ އަަސރު

ރާއްޖޭން ވަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މެލޭރިއާ، ހޯއްގޮވާ ކެއުްސން، ޑިޕްތީރިއާ އަދި 

ެ. ނަމަވްެސ މިހާރުވަނީ ރާއްޖޭގައި އެހިެނހެން  ޕިޯލއޯ ފަދަ ބިަލތައް ފުހެލާފައެވ

)ގައިންގަޔަށް ނާރާ( ބިަލތައް – ޑައިބިެޓްސ، ކެނަްސރ، ހައިޕަރ ޓެނަްޝން 

ެ. މީގެ އިތުރުން މުޫސމާ ގުޅުންހުރި  އަދި ހިތުގެ ބިަލ – އިތުރުވެފައެވ

ެ. މީގެ ތެރޭގައި: އެހިެނހެން ިސއްހީ މައަްސލަތައް އިތުރުވުން ގާތެވ

1 – ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް އަދި އާމުދަނީ ހޯދުމަށް 

ކުރާ މަަސއްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ިލބޭ ގެއްލުމުގެ ަސބަބުން 

މީހުނަށްކުރާ އަަސރު

ް 2 – ތޫފާންތަކުގެ ަސބަބުން މީހުނަށް ީސދިާލބޭ ގެއްލުންތައ

3 – ޖައްވު ހޫނުވުމުގެ ަސބަބުން މީހުނަށް ހޫނުގެ ަސބަބުން ފޯރާ 

ްސޓްރްެސ

4 – އެކީަށގެންވާ ފެންވަރުގެ ނަރުދަމާއެއް ނެތުން، ފެންބޮޑުވުން އަދި 

ާ އެކީަށގެންވ

ް ާސފުބޯފެން ނިުލބުމުގެ ަސބަބުން ފެނާގުޅުންހުރި ބިަލމަޑުކަން ފެތުރުނ

ް 5 – ޑެންގޫފަދަ ބިަލތައް އިތުރުވުނ

6 – ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލު، ހަނަފްަސކަން އަދި ކަނޑުގެ 

ލޮނުގަނޑުގެ ފިިނހޫނުމިނަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ަސބަބުން ރައިްޔތުންނަށް ިލބޭ 

ް ކާނާގެ މިންވަރަށް ބަދަލު އައުނ

7 – އަލްޓްރާވައިލެޓް ރޭޑިއަޭޝންގެ ަސބަބުން ލޮލުގެ އަދި ހަމުގެ ބިަލތައް 

ް އިތުރުވެގެންދިއުނ
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މުޫސމީބަދަލުން ިސއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަަސރު ހަމައެކިަނ ފޯރަނީ 

އެކީަށގެންވާ ރަނގަޅު ކާބޯތަކެތި އަދި ާސފުފެން ނިުލބުމަކުން އެކަންޏެއް 

ެ. މީގެ އިތުރުން މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ފެންބޮޑުވުން، ހަނަފްަސކަން،  ނޫނެވ

ެ. މުޖުތަމައުތަކުގެ  ގެދޮރު ނެތިގެންދިއުން އަދި އާބާދީތައް ފުޅާވުން ހިމެނެއެވ

ނާޒުކުކަން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން 

ެ. އާއްމު ިސއްހަތުގެ  މުޖުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޕްލޭންކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވ

ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އަދި މީްސތަކުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު 

ކުރުމަކީ މުޫސމީބަލުން މުޖުތަމައުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭއަަސރުން މުޖުތަމައުތައް 

.ެ ަސލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ  އެއްމެ މުހިންމު ކަންތަކެވ

ިސއްހީ ިނޒާމު ދެމެހެއްޓުން

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ރަނގަޅު 

 .ެ ިސއްހީ ިނޒާމެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ މުޖުތަމައުތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

މިފަދަ ީސއްހީ ިނޒާމެއްގައި ހުރުން މުހިންމު ިސފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

6.2 ސިްއަހތަށް ކުރާ ޭނދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުްނ
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1– މުޫސމީބަދަލުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކުން ިލބިދާނެ ގެއްލުމަކުން މާބޮޑު 

ް އަަސރެއް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތައް ހުރުނ

2 – އާއްމު ފަރުދުންނަށް ފޭަސހައި ހެއުއަގުގައި ިސއްހީ ހިދުމަތްތައް 

ް ިލބެންހުރުނ

3 – މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އާއްމުރައިްޔތުންނަށް 

ް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ރައިްޔތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުނ

4 – މުޫސމީބަދަލުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް އެކީަށގެންވާ 

ހިދުމަތެއްދެވޭފަދަ އާއްމިުސއްހަތުގެ ިނޒާމެއް އެކުލަވާލެވިފައި އޮތުމަކީ 

ެ. މުޫސމީބަދަލުން  މުޖުތަމައުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ިސއްހީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ކުރިމަތި 

ެ. އޭގެ ަސބަބުން އެ މުޖުތަމައުގެ ިސއްހީ ހިދުމަތްދޭ  ކުރުވަފާނެ ކަންތައްތަކެކެވ

ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް އެކީ މެދުކެނޑި އާއްމުންނަށް ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅޭފަދަ 

ެ. މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް 2004  ކަންކަން ކުރިމަތި ވުމަކީވްެސ ގާތްކަމެކެވ

 .ެ ވަނައަހަރުގެ ުސނާމީ ކާރިާސގައި ތަޖުރިބާ ކުރެވުނެވ
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މޫސުީމަބަދލު:

ކުިނބުިނ

ިމޔިުނޓުގައި ބަލައިލިެވފައިވީާނ ކިުނބީުނގެ ަސބަބުން 

މުޫސމީބަދަލަށް އަަސރުފޯރާ ކަންކަމަށެވެ. އިަދ 

މުޫސމީބަދަލަށް މުޖުތަމައުތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު 

ހެއުގޮތުގައި ކިުނ މެނޭޖުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ަސރުކާރުން ކިުނ މެނޭޖުކުރުމަށް 

އަހައިްމއްޔަތުކަންދޭ ކަންކަމާއި ކައުނިްސލުތަކުގެ 

ިޒންމާތަކަށްވްެސ ިމޔިުނޓުގައި ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ.       

7
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7.1 ކުނި އުެފދުްނ

އާބާދި އިތުރުވުމާއި އިގްތިާސދީ ތަރައްގީ އެއީ ކިުނއުފެއްދުން އިތުރުވާ 

ެ. މީގަެސބަބުން ތިމާވެއްޓަށް، މުޖުތަމައުތަކަށް އަދި އިގްތިާސދަށް  ކަމަކެށެވ

ެ. ކިުނ ނެތިގެންދާއިރު ގްރީންހައްުސ ގްޭސ  ކުރާ އަަސރުތައް ބޮޑުވެގެން ދެއެވ

ެ. އަދި ޖައްވުގެތެރެއަށް މިގްޭސތައް އަރައިގެން ދިއުމުން  އުފެދިގެން ދެއެވ

ެ. ހެއުގޮތުގައި ކިުނ ނައްތާ ނުލެވުމުން ފެނުގެ  މުޫސމީބަދަލަށް މަގުފަހިވެއެވ

ކިޮލޓީއަށް، އިނާްސނުންގެ ިސއްހަތަށް އަދި އެކިކަހަލަ ތިމާވިެށތަކަށް 

ެ. އެހެންކަމުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަކީ  ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރައެވ

މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް 

ެ. ދިުނޔޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ  މުހިންމު ކަމެކެވ

ެ. އަދި މިގައުމުތަކުގެ އާބާދީ އަންނަނީ  ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމު ތަކުގައެވ

ެ. މީގެއިތުރުން ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ  ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި އިތުރު ވަމުންނެވ

ެ. ކުރީޒަމާނުގައި ތަކެތި  ބަދަލުގެ ަސބަބުންވްެސ ކިުނ އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވ

ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައިްސފައިވަނީ ފޭަސހައިން ހަލާކުވާޒާތުގެ 

ެ. ގެދޮރު ހަދާފައި ހުންނަނީ ލަކުޑިންނާއި ފަންފަދަ  )ބައޯޑިގްރޭޑަބަލް( ތަކެއްޗެވ

ެ. އޭރު އާއްމުކޮށް އުފެދޭ ކުންޏަކީ ފޭަސހައިން ނެތިގެންދާ  ތަކެތިންނެވ

ތަކެތިކަމުން އެތަކެތި އަންދާލައި، ކާދުހެދުމަށް ބޭނުންކުރޭ ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށަށް 

.ެ އުކާލެވުމުން ރާޅާއި އޮއިވަރާއެކު ކަނޑުތެރެޔަށްގްޮސ ނެތި ހަލާކުވެގެން ދެއެވ
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ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި އާބާދީތައް ފުޅާވެ މީްސތަކުން ިސޓީތަކާ 

ގާތަށް ހިޖުރަކުރަން ފެށުމުގެ ަސބަބުން، އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގައި ކިުނ 

ެ. މީގެ އެއަްސބަބަކީ  މެނޭޖުކުރުމަށް ވަނީ ހުރްަސތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވ

ެ. ދިުނޔޭގެ  އެކީަށގެންވާވަރަށް ވީަސލަތްތައް މިގައުމުތަކުގައި ނެތުމެވ

.ެ އެކިގައުމުތަކުގައި މީހެއްގެމައްޗަށް އަހަރަކު އުފެދޭ ކުނީގެ މިންވަރު ތަފާތެވ

މާލޭގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޓަނު ކިުނ އުފެދޭއިރު 

އަތޮޅުތަކުގައި އަހަރަކު އުފެދެނީ 0.25 ޓަނު ކިުނކަމުގައި ދިރާާސތަކުން ފާހަގަ 

ެ. މާލޭގައި ގާތްގަޑަކަށް އެއްލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ  ކުރެވިފައި ވެއެވ

ެ. އަދި މާލެއިން އެވަރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 250 ޓަނު ކިުނ  ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވ

 .ެ އުކާލެވެއެވ

ެ. މީގެ  މާލޭގައި ކިުނ އުފެދޭ މިންވަރު މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވ

ަސބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ިސނާއަތު ފުޅާވެފައިވާ 

ެ. ވަރަށްގިނަ  މިންވަރާއި މާލޭގެ އާބާދީ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ކިުނ ގިނަވުމެވ

ރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކިުނ ވަޅުލައި ނުވަތަ އަންދާލައިގެން 

ެ. ނަމަވްެސ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެކީަށގެންވާވަރަށް ބިން ނެތުމުން  ނައްތާލައެވ

ކިުނ ވަޅުލުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވުމުން ކިުނތައް ކަނޑަށް އަޅާ ނައްތާލަން 

ެ. ހާއަްސކޮށް ފޭަސހައިން ހަލާކުވާޒާތުގެ ތަކެތި މިގޮތަށް  މަަސކަތްކުރެއެވ

.ެ ކަނޑަށް އުކާލައެވ

 .ެ މަދުމިންވަރަކަށް ނަމަވްެސ ނުރައްކާތެރި ކިުނ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވްެސ އުފެދެއެވ

މީގެތެރޭގައި ިސއްހީ މަރުކަޒު ތަކުންނާއި ހްަސފަތާލުތަކުން އުފެދޭ ކިުނ 

ެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޖީނުތަކުން ނެގޭ ބޭނުކޮށްފައި ހުންނަ ތެލުގެ  ހިމެނެއެވ

ެ. މިގޮތަށް އުފެދޭ ނުރައްކާތެރި ކިުނ ގިނަރަށްރަށުގައި  ބާވަތްތައްވްެސ ހިމެނެއެވ

ެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި ދުވާލަކު 1ޓަނުގެ ނުރައްކާތެރި ކިުނ އުފެދޭނެކަމަށް  ވަޅުލައެވ

 .ެ ލަފާކުރެވިފައި ވެއެވ

މާލެ ަސރަހައްދުގައި އުފެދޭ ކިުނ 2018، 

2020 ،2019

މައުލޫމާތު އެއްކީުރ: އެންބީއްެސ، 2021
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އެކީަށގެންވާ ގޮތުގައި ކިުނ ނައްތާނުލެވޭނަމަ އޭގެ ަސބަބުން ކަނޑުގެ 

ެ. މީގެތެރޭގައި ތިމާވިެށ  މާހައުލީިނޒާމުތަކަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރައެވ

ެ. ގޮނޑުދޮށްތައް  ހަލާކުވެ އެތައް ދިރޭތަކެއްޗެއް ނެތިގެންދިއުން ހިމެނެއެވ

ހަލާކުވެ ގޮނޑުދޮށުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ގްަސތައް ނެތިދިއުން، މޫދުގަހެދިފައި 

ހުންނަ ހުއިގަނޑުގެ މާހައު ނެތިދިއުން އަދި ފަރުތައް ހަލާކުވުން މިއީ 

ެ. މިފަދަ މާހައުލުތައް  ހެއުގޮތުގައި ކިުނ ނައްތާނުލެވުމުން މެދުވެރިވާ ކަންކަމެވ

ނެތިގެން ދިއުމުން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް ނޭދެވޭ 

.ެ އަަސރުފޯރައެވ

ކުޅި ހިމެނޭ ަސރަހައްދުތަކަށް ކިުނ އެޅުމަކީ އެފަދަތަންތަން ނެތިގެންގްޮސ 

އެފަދަތަންތަނުން މުޖުތަމައުތަކަށް ިލބޭ މުހިންމު ހިދުމަތްތައް ހުއިްޓގެންދާ 

ެ. ކުޅި ހިމެނޭ ަސރަހައްދު ތަކަކީ އެތަންތަނުން ބޭނުންކުރާ ދިޫނ،  ކަމެކެވ

 .ެ މްަސމަހާމެހި އަދި އެހިެނހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ފައިދާހުރި މާހައުލެކެވ

މީގެއިތުރުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާއިރު ކުނީގެ ބާވަތްތައް އޮޔާއި ރާޅާއެކު ގޮނޑުދޮށުގެ 

ެ. އަދި ދިޔަވަރު ހިކޭއިރު މިތަކެތި އެތަންތަނުގައި ހަރުލާ  އެކިހިާސބުތަކަށް ދެއެވ

ެ. މީގަެސބަބުން  މުޅިރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ގޮނޑުދޮށް ހަޑިވުމަށް މެގުފަހިވެއެވ

ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ގެއިްލ ިސއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރުވާ 

ެ. އަދި އޮއިވަރާއެކި ކިުނތައް ފަރުމައްޗަށް ދިއުމުން  ތަންތަން ކަމުގައި ވެގެންދެއެވ

ެ. މީގަެސބަބުން ރަށްގިރުން  ފަރުގެ ގާތަށް ހަލާކުވެ މަރުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވ

.ެ އިތުރުވެ މްަސވެރިކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރައެވ

2020 ވަނައަހަރު ހަދާފައިވާ ިދރާާސއަކުން 

ިދވެހި ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި މައިކުރޯ 

ޕްލްާސިޓކު ވަރަށް ިގނަކަން ފާހަގަ 

ކުރިެވފައިވެއެވެ. ިދރާާސ ިރޕޯޓް ިތީރގައިވާ 

ިލންކުން ފިެނލައްވާނެއެވެ.  

www.down toea r th .o rg . i n /news /
environment/maldives-beaches-have-

the-most-microplastics-study-72893

7.2 ކުނީގެ ަސަބބުން ާމހައުލީިނޒާމުަތކަށް ކުރާއަސަރު

 

މޫދާ ކައިީރގަ ހަދާފާ ހުންނަ 

ކިުނގޮނޑުތަކުން ފޭަސހައިން ކިުނ 

މޫދަށް އެޅި ފަރުތަކަށް ގެއްލުން 

ވެއެވެ. 
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ގޮނޑުދޮށުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ކިުނއަޅާތަން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކިުނއަޅާ ތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަނީ ގޮނޑުދޮށާއި 

ެ. މިހެން މިކަންދިމާވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަރަށްގިނަ ރަށްތަކީ  ވަރަށް ގާތުގައެވ

ެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ކިުނ  ބިމުގެދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުދިރަށްތަކަށް ވާތީއެވ

ޖަމާކުރުމުން މުޫސންގްޯސވެ ވައިބާރުވާ ދުވްަސވަރު ވަޔާއެކު އެކިަސރަހައްދުތަކަށް 

ެ. އުދައެރުމުން ކިުނތައް ރަށުތެރެއަށާއި ފަރުމައްޗަށް  ކިުނތައް ބުރައިގެންދެއެވ

ެ. އަދި ކަނޑު ތެރެޔަށްދާ ކިުނ އެހެން ރަށްރަށަށާއި ރިޯސޓްތަކުގެ  ފެތުރިގެންދެއެވ

 .ެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ލައްވެއެވ

އަދި ކަނޑުތެރެއަށް ދޫކޮށްލެވިފައިހުންނަ މްަސހިފާދާ ފަދަތަކެތި، އެ ދާ 

ކަނޑުތެރޭގައި ހުންނަހާ ހިނދަކު، ކަނޑުގައި ލައްވާފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗަށް 

ެ. ބައެއް ދިރޭތަކެތި، ޕްލްާސިޓކުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް އެއީ  ނުރައްކަލަކަށް ވެއެވ

ެ. އަދި  ކާނާގެ ގޮތުގައި ދެކި ކެއުމުން ވިހަވެ އެތަކެތި މަރުވުމަށް މެދުވެރި ވެއެވ

އެކިބާވަތުގެ ޕްލިާޓކުގައި ހުންނަ ކެމިކަލް މޫދޫގައި އުޅޭ ދިރޭތަކެތީގެ ޒަރީއާއިން 

.ެ އިނާްސނުންގެ ހިަށގަނޑަށް ވިާސލުވާކަން ފަހުގެ ދިރާާސތަކުން އެގިފައިވެއެވ

 

މޫދަށް ކިުނއެޅުން

ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މޫދަށް ކިުނއެޅުމުން ރަށުގެ ފަރަށާއި، ގޮނޑުދޮށަށް އަދި 

ެ. އަދި ބަދިގެކިުނ ފަދަތަކެތި  މޫދުގައިވާ ދިރޭތަކެއްޗަށް އޭގެން ގެއްލުން ިލބެއެވ

މޫދަށް އެޅުމުން އާއްމުކޮށް ކަނޑުތެރޭން ކާނާ ހޯދައިގެންއުޅޭ ދިރޭތަކެތީގެ 

ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލުތަކެއް އައިްސ އޮެސރުމެން މިގޮތަށް އުކާލެވޭ ކާނާއަށް 

ެ. އަދި މިފަދަ ބަދިގެކިުނ އަޅާތަންތަނުން ބާނާ މަހުގެ  ބާރާޯސވެ އެކަމަށް އާދަވެއެވ

 .ެ ރަހަވްެސ އެހެން ަސރަހައްދުތަކުން ބާނާ އެބާވަތުގެ މަހުގެ ރަހަޔާ ތަފާތެވ

ބައެއް މުޖުތަމައުތަކަށް ބަދިގެކިުނ ފަދަ ނުބައިވެ ނުބައިވްަސދުވާފަދަ ކިުނ މޫދަށް 

ެ. އަދި މީގެއިތުރުން ކިުނއެޅުމަށް ހާއަްސ  އުކާލުން ފިޔަވައި އެހެންގޮތެއް ނޯވެއެވ

ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަންތަން ފުރުމުން އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ކިުނވްެސ މޫދަން 

ެ. ނަމަވްެސ އެފަދަކިުނ މޫދަށް އުކާލުމުން އަމިއްލަރަށާއި އަދި  އުކާލަންޖެހެއެވ

ކައިރީގައި ހުންނަ އެހެންރަށްތަކަށާއި ފަރުތަކަށް އަދި ދިރޭތަކެއްޗަށް އޭގެ ނޭދެވޭ 

  .ެ އަަސރު ފޯރައެވ

 

ިރޯސޓު ބިަދގެ ކިުނ މޫދަށް އަޅާލީަނ

7.2 ކުނީގެ ަސަބބުން ާމހައުލީިނޒާމުަތކަށް ކުރާއަސަރު
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ކިުނ ވަޅުލުން އިަދ އެންދުން

ރަށުގައި އުފެދޭކިުނ ނައްތާލުމަށް އެންމެ އާއްމުކޮށް ހަދާގޮތަކީ ވަޅުލުން 

ެ. މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ބޮޑުބައެއް އަންދަނީ ތިލަފީުށގައި  ނުވަތަ އެންދުމެވ

ެ. ކިުނވަޅުލުމުން  ކޮނެފައިހުންނަ ކިުނއެޅުމަށް ހާއަްސ ވަޅުގަނޑުތަކެއްގައެވ

ކިުނން އުފެދޭ ތަފާތު ބާވަތުގެ ކެމިކަލްތައް ފަހަރެއްގައި ބިމުގެ މީރުފެން 

 .ެ ފަށަލައިގެ ތެރެއަށްގްޮސ މީރުފެނާ އެކުވެ އެފެން ތަޣައްޔަރު ވެދާނެއެވ

 .ެ ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގައި ވަޅުލުމުގެ ކުރިން ކިުނތައް އަންދާލުމަކީ އާއްމުކަމެކެވ

ެ. ނަމަވްެސ  އަންދާލުމުން ވަޅުލުމަށް ހުންނަ ކުނީގެ މިންވަރު މަދުވެއެވ

ބައެއްބާވަތުގެ ކިުނ އެންދުމުން ވިހަ ގްޭސތައް ޖައްވުގެ ތެރެޔަށް އަރައިގެން 

 .ެ ެ. މީގަެސބަބުން އިނާްސނުންގެ ިސއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަަސރުކުރެއެވ ދެއެވ

މީގެއިތުރުން ކިުނ އެންދުމުން މުޫސމީބަދަލަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ގްރީންހައްުސ 

.ެ ގްޭސތައް ޖައްވުގެތެރެއަށް އަރައިގެންދެއެވ

ކިުނ އެންދުމުން ތަފާތުބާވަތުގެ ިވހަ ގްޭސތައް 

ޖައްވަށް އަރައިގެން ދެއެވެ. ިމފަދަ ގްޭސތައް 

އިނާްސނުންގެ ނޭވާލާ ިނޒާމުގެ ތެރެއަށް 

ވަނުމުން އެކި ބާވަތުގެ ބިަލ ޖެހެއެވެ.

ު ކިުނ އިަދ މުޫސމީބަދަލ

އެންމެ ފަހުން ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް އުފައްދަނީ 

މަރުހަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން – އުފައްދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ތަކެތި 

)ރޯމެޓީރިއަލްްސ( ހޯދުން އަދި އެތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން 

)ޕްރެޮސިސންގ(؛ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އުފެއްދުން؛ ވިއްކުމަށް / ބޭނުންކުރާ 

ެ. މިއިން  ތަނަކަށް އުފުލުން؛ އެއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން އަދި އެއްލާލުމެވ

ެ. ރަނގަޅުގޮތުގައި  ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގާވްެސ ގްރީންހައްުސ ގްޭސ އުފެދެއެވ

 .ެ މުނޭޖުކުރުމުން ގްރީންހައްުސ ގްޭސ މަދުކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެއެވ

ގްރީންހައްުސ ގޭހެއް ކަމުގައިވާ މީތޭންގެ 5/1 އުފެދެނީ ކިުނން އަދި 

ެ. މީތޭން ޖައްވުގައި އިތުރު  ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ނުވަތަ ނަޖިްސފެނުންނެވ

ެ. މީގެ އިތުރުން ކިުނ ހަލާކުވެ  ވެގެންދިއުމުން ދިުނޔެ ހޫނުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވ
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ް މުޫސމީ ބަދަލުގެ އަަސރުމެދުވިެރވެދާނެ ކަންތައްތައ

ބިަލތައް ފެތުރުން އަދި ނުބައިވްަސ 

ް. ރަށުތެރޭގެ އެކި  ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުނ

ް ހިާސބުތަކަށް ކިުނބިުނ ފެތުރުނ

ް ހަނަފްަސކަން އިތުރުވެ ބޯކޮށް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކު ވާރޭވެހުނ

 .ް ކިުނ މެނޭޖުކުރާ ތަންތަނަށް ގެއްލުންވުނ

ް ކިުނތައް އެހެން ަސރަހައްދުތަކަށް ފެތުރުނ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 0.26 – 0.82 މީޓަރާ ދެމެދު އުފުލުން 

ް. ބިަލތައް އަދި  ވާރޭވެހޭ މިންވަރު މަދުވުނ

ނުބައިވްަސ ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުން 

ް މުޫސމާ ގުޅިފައިވާ ވައިގެބާރު ދަށްވުނ

ބިަލތައް ފެތުރުން އަދި ނުބައިވްަސ 

ް ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުނ

ް ވައިގެ ފިިނހޫނުމިން 2ޑިގުރީ މަތިވުނ

ް ްވައިގެ ފިިނހޫނުމިން މައްޗަށް ދިއުނ ލޮނުގަނޑުގެ ފިިނހޫނުމިން 2ޑިގުރީ މަތިވުނ

ތާވަލު 8.1 : ކިުނ މެނޭޖުކުރެވޭގޮތުން މުޫސމީބަދަލުން ކޮށްފާނެ އަަސރު 

 .ެ ނެތިގެންދާއިތު ކާބޮން ޑައޮކަްސއިޑްވްެސ ޖައްވުގެ ތެރެއަށް އަރައިގެން ދެއެވ

ެ. މީހުންއުޅޭ ވަރަށްގިނަ  ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ އެވަރެޖު އްުސމިނަކީ 1.5 މީޓަރެވ

 .ެ ރަށްރަށުގައި ކިުނގޮނޑު ހަދާފައިހުންނަނީ ގޮޑުދޮށާއި ވަރަށް ގާތުގައެވ

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން އުދައެރުން އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިާސތައް 

އިތުރުވެގެން ދިއުމުން ކިުނގޮނޑުތަކުން ފޭަސހައިން މޫދަށް ކިުނފައިބައިގެންގްޮސ 

ެ. ތާވަލު  ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ފަރުތަށް ތަޣައްޔަރުވެ ހަލާކުވުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވ

8.1 ގައި ހިމަނާލާފައި އެވަނީ މުޫސމީބަދަލުން މިހާރު ކިުނ މެނޭޖުކުރެވޭގޮތުން 

.ެ ކޮށްފާނެ އަަސރުތަކެވ
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މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން ކިުނ މެނޭޖުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދި އެހާ މުހިންމު 

ކަމެއްކަމުގައި ނުވިޔްަސ މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް 

ެ. އެކީަށގެންވާގޮތަށް ކިުނ  ހެއުގޮތުގައި ކިުނ މެނޭޖުކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވ

ނައްތާ ނުލެވިއްޖެނަމަ އޭގެ ަސބަބުން އެހެން ދާއިރާތަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރު 

ެ. އެގޮތުން މާހައުލީިނޒާމުތަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރުފޯރާ އިނާްސނުންގެ  ފޯރާނެއެވ

 .ެ އާއްމު ިސއްހަތަށް އަދި މީރުފެނުގެ ވީަސލަތްތަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރާނެއެވ

މީގަެސބަބުން މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގާބިލުކަން 

 .ެ ގުދުރަތީިނޒާމުތަކުން ކުޑަވެގެންދާނެއެވ

ކުރީޒަމާނުގައި، ރަށްރަށުގެ އާބާދީތައް މަދުއިރު، ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް މޫދަށް 

ކިުނއަޅާ އަދި ކިުނ ވަޅުލައި ހެދުމަކުން މާހައުލީިނޒާމުތަކަށް މާބޮޑު އަަސރެއް 

ެ. އެއީ އޭރު އުފެދޭ ކުނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަޔަކީ ފޭަސހައިން ހަލާކުވާ  ނުފޯރައެވ

ެ. މިހާރު އާބާދީ އިތުރުވެ، ތަރައްގީ ވުމުގެ ަސބަބުން ބޭނުންކުރާ  ޒާތުގެ ކުންޏެވ

އަދި އުކާލާ ތަކެއްޗަށް އައިބަދަލުގެ ަސބަބުން ކަނޑަށް ކިުނއަޅައިގެން 

ެ. ބިމުގައި ވަޅުލައި އެންދުމަކީ ކޮންމެވްެސ ވަރެއްގެ  ހައްލެއް ހޯދޭކަށް ނެތެވ

 .ެ ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 40ހަކަށް އަހަރު އަންނަނީ ބެލެވެމުންނެވ

.ެ ނަމަވްެސ މިއީ މްުސތަގްބަލަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫނެވ

 

7.3 ކުނި މެނޭޖުކުރުްނ
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ކިުނ ރަނގަޅުގޮތުގައި މެނޭޖު ނުކުރެވެނީނަމަ ތިމާވިެށ ހަލާކުވެ، ގުދުރަތީ 

ދިރުންތައް ނެތި، ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ހަލާކުވެ، ރަށުތެރޭގައި އެކިބާވަތުގެ 

ބިަލޖައާްސ ދިރޭތަކެތި )މީދާ، މަދިރި، މެހި( އިތުރުވެ، ރަށުތެރޭން ނުބައިވްަސ 

ެ. ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައު ތަކަކީ ޒަމާނުނުްސރެ  ދުވުން އިތުރު ވެގެންދާނެއެވ

ެ. ހެއުގޮތުގައި ކިުނ  ާސފުތާހިރު ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ރަށްތަކެކެވ

މެނޭޖު ނުކުރެވުމުން އެކަންތައްވްެސ ވެގެންދާނީ އެ މުޖުތަމައުތަކުގައި ޖެހޭ 

.ެ ލައްގަނޑަކަށެވ

ޓޫރިްސޓުންގެ މެދުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މްަޝހޫރުވެފައިވަނީ ާސފު ރީތި ތަނެއްގެ 

ެ. ހެއުގޮތުގައި ކިުނ މެނޭޖު ނުކުރެވުމުން މި ކަމަށް ބަދަލުއައިްސ  ގޮތުގައެވ

 .ެ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިްސޓުންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ކުޑަވެދާނެއެވ

ކިުނއަންދާ ަސރަހައްދުތަކުގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ރިޯސޓްތަކުގެ ކޮޓަރިތަކުގެ ދޮރު 

ެ. އަދި ރިޯސޓުގައި  ހުޅުވާލުމުން އަންދާކުނީގެ ވްަސ އެކޮޓަރިތެރެއަށް ވަންނާނެއެވ

ެ. މިހާރުވްެސ ގިނަ  މެހިގިނަވެ ފަތުރުވެރިން އެހާ ގަޔާވާތަނަކަށް ނުވެދާނެއެވ

 .ެ ރިޯސޓުތަކުގައި ކޮންމެދުވަހަކު ދެފަހަރު ގޮނޑުދޮށުން ކިުނނަގާ ާސފުކުރެއެވ

އެހެންނުނީ ރާއްޖޭގެ މްަޝހޫރުކަން އެހެން ގޮތަކަށް – "ަސން، ީސ، ޭސންޑް 

 .ެ އަދި ޮސިލޑް ވްޭސޓް" – ބަދަލުވެދާނެއެވ

ކިުނ މެނޭޖުކުރުމަށް ހިުރ ހުރްަސތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 

ކަންތައްތަކަކީ:

1 – މީހުންއުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށްކަމުން އެފަދަ ރަށްރަށުގައި 

ެ. މިފަދަ ރަށްރަށުގައި ކިުނ ޖަމާކޮށް، ބައިބަޔަށް  ބިމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑެވ

.ެ އަޅާ، ހެއުގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް އެކީަށގެންވާ ބިންކޮޅެއް ނޯވެއެވ

2 – ރަށްތައް ކަނޑުގެ ބޮޑު ަސރަހައްދަކަށް ބެހިފައިވާތީ ކިުނ އެއްތަނުން 

 .ެ އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަކީ އަގުބޮޑު އަދި އުނދަގޫ ކަމެކެވ

3 – ކުދިކުދި އާބާދީތަކެއް ގިނަރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވުމުން އެފަދަ ކުދިއާބާދީ 

 .ެ ތަކުގައި އުފެދޭ ކިުނ މަދުވުމުން ރިަސއިކަލް ކުރުމަކީވްެސ ހަރަދު ބޮޑު ކަމެކެވ

4 – ކިުނއެންދުމަށް އިނިްސނަރޭޓަރު ހޯދުން އަދި އިނިްސނަރޭޓަރ ހިންގުމަށް 

.ެ ބޭނުންވާ ހަކަތަ އުފެއްދުމަކީވްެސ އަގުބޮޑުކަމެކެވ
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ރާއްޖޭގައިއުފެދޭ ކިުނ ހެއުގޮތުގައި މެނޭޖުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން 

ެ. ކިުނ ހެއުގޮތުގައި މެނޭޖުކުރުމަށް މަަސކަތް ކުރުމަކީ އެހީދޭ  ހުރިކަމެކެވ

 .ެ ފަރާތްތަކުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންވްެސ ވަރަށް ބާރުއަޅާ ކަންކަމެވ

ިދވެހި ަސރުކާރުން، 5 އޮގްަސޓް 2013ގައި ވީަނ ކިުނ މެނޭޖުކުރާނެ 

ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ާޝއިރު ކޮށްފައެވެ. ކިުނ މެނޭޖުކުރުމަށް 

އެކުލަވާލިެވފައިވާ ގަވާއިދުގެ މަގަުސދުތައް:

1 – ކުނީގެ ަސބަބުން ތިމާވެށްޓަށާއި އިނާްސނުންގެ ިސއްހަތަށް ީސދާ 

ް އަދި ނީުސދާގޮތުން ކުރާ އަދި ކޮށްފާނެ އަަސރުތައް ކުޑަކުރުނ

ް 2 – ކިުނ މެނޭޖުކުރުމާގުޅޭ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާއިލުނ

3 – ކިުނ މެނޭޖުކުރުމަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ އިޮނގަނޑެއް އެކުލަވާލާ، 

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓިެނވި އޫުސލުން ކިުނ 

ް މެނޭޖުކުރުމުގެ ިނޒާމެއް ގާއިމުކުރުނ

4 – ކިުނ މަދުކުރުމަށާއި، އަލުން ބޭނުންކުރުމަށާއި، ރިަސއިކަލް ކުރުމަށާއި 

ް އަދި ރިކަވަރ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުނ

ް 5 – ޕިޮލއުޓަރ ފޭ ޕޮރިނިްސޕަލް ތަންފީޒުކުރުނ

6 – އުފެއްދުންތެރިންގެ ދެމިގެންވާ ޒިންމާ ނުވަތަ އެކްްސޓެންޑެޑް 

ް ޕްރޮޑިއަުސރ ރްެސޕޯނިްސބިިލޓީ ތައާރަފުކުރުނ

ކިުނ މެނޭޖުކޮށް ހެއުގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ 

އެކިހިާސބުތަކުގައި ތަފާތު މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދެއެވެ.

1 - ަސރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ކިުނމެނޭޖުކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

ެ. އެތަނުގައި ކިުނ  ެސންޓަރެއް ރ ވަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވިފައި ވެއެވ

ބައިބަޔަހަށް ބަހާ އަދި ބިމުގައި ވަޅުލައިގެން ކިުނ ނައްތާލާނެ ވީަސލަތްތައް 

ެ. މިތަނަކީ ތިމާވެއްޓަށް ވީހާވްެސ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ  ގާއިމުކުރެވިފައި ވެއެވ

ެ. އަލުން ރިަސއިކަލް  ގޮތަށް ކިުނ ނައްތާލުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވ
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ކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެތި މިތަނުން ބޭރު )އެކްްސޕޯޓު( ކުރުމަށް ވަނީ 

.ެ ހަމަޖެހިފައެވ

 .ެ 2 - އއ އުކުޅަހަކީ ވަރަށް ާސފު ރަށެއްގެގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށެކެވ

ް މިރަށުގެ ކިުނމެނޭޖު ކުރުމުގެ ިނޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ގޭގެއިން ކިުނ ނެގުމަށ

ެ. އަދި އެއައްކުރެވޭ ކިުނގައި ހިމެނޭ ފޭަސހައިން ހަލާކުވެގެންދާފަދަ  ފީއެއް ނަގައެވ

ެ. މި ކާދު ވިއްކައިގެން ރަށަށް އާމުދަނީ  ތަކެތި ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރެއެވ

 .ެ ހޯދައެވ

3 - އެމްޑަބިަލއުއްެސީސ އިން އުފައްދާ ތާޒާ ފެން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅި 

ެ. ފެންގަނެ ބޭނުންކުރާ  ރިަސއިކަލް ކުރުމުގެ ިނޒާމެއް ހަމަޖައާްސފައި ވެއެވ

ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު ހްުސވާ ފުޅި މި ކުންފިުނން އަނބުރާ 

 .ެ ބަލައިގަނެއެވ

4 – ރާއްޖެއަށް ވަކިަސއިޒުން ދަށުގެ ޕްލާސިޓކު ކޮތަޅު އެތެރެކުރުން 

ެ. އަދި އީޕީއޭއިން ހުއްދަދީފައިވާ، ފޭަސހައިން ހަލާކުވެ  މަނާކަށްފައި ވެއެވ

ނެތިދާފަދަ ކޮތަޅު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިާސބުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަކެތި އެޅުމަށް 

.ެ ބޭނުން ކުރެއެވ

5 – އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕުލްާސިޓކުން ހެދިފައި ހުންނަ ތަކެތި 

.ެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާ ލެވިފައި ވެއެވ

 

https://www.environment.gov.mv/v2/en/download/6488

https://www.environment.gov.mv/v2/wp-content/files/
publications/20200714-pub-waste-management-planning-guideline.pdf

ިފޮތުގައި ކިުނ މެނޭޖުކުރުމަށް މެނޭޖުމެންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް، ރައިްޔތުންގެ 

ބައިވިެރވުން ހިޯދދާނެ ގޮތްތައް، ކިުނކިޮށ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް އިަދ ކިުނން ނަފާ 

ނެރިެވދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާލާފައި ވެއެވެ.

މުހިންމު ބައެއް ިލއުން:

ކާދު ތައްޔާރުކުރާ ތަން
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މޫސުީމަބަދލު:

ިބާނެވިށ

ިމޔިުނޓުގައި ބަލައިލިެވފައިވީާނ މުހިންމު ހިދުމަތްތައް 

ިދނުމަށް ތައްޔާރު ކުރިެވފައިވާ ތަންތަނަށް 

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ކުރާނެ އަަސރަށާއި 

ރަށުފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭންތަކުގައި ިމފަދަ 

ތަންތަން ރައްކާތެިރ ތަންތަނަށް ހެދުމަށް ކުރިެވދާނެ 

ކަންކަމަށެވެ. އިަދ ިމފަދަތަންތަން ރައްކާތެިރ 

ކުރުމަށް ަސރުކާރުން ަސމާލުކަންދޭ ކަންކަމަށާއި 

ކައުނިްސލުތަކުގެ ިޒންމާތަކަށްވްެސ ިމޔިުނޓުގައި 

ބަލާލިެވފައި ވާނެއެވެ.     

8
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8.1 ިހދުަމްތތައް ޯފރުކޮްށޭދ ބިާނތަކުގެ ާނޒުކުކަްނ

ރާއްޖޭގެ %80 ރަށަކީ މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުން މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ 

ެ. މުހިންމު ބިނާތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ  1މީޓަރު ހުންނަ ކުދިކުދި ރަށްތަކެކެވ

 .ެ ގާތްގަނޑަކަށް %70 ބިނާތަށް ހުންނަނީ ގޮނޑުދޮށާ 100މީޓަރުހާ ގާތުގައެވ

ެ. އެހެންކަމުން މުޫސމީބަދަލާ  އަދި މޫދުގެ ލޮނުގަނޑާ 1މީޓަރު އްުސމިނުގައެވ

ގުޅިފައިވާ އުދައެރުމާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ހާދިާސތަކުން މިފަދަ 

ެ. މިފަދަ މުހިންމު ބިނާތަކުގެ  ބިނާތަކަށް ފޭަސހައިން ގެއްލުން ިލބިގެންދާނެވ

ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެ، ކިުނ ޖަމާކޮށް މެނޭޖުކުރާ ތަންތަން، 

ވައިގެބަނދަރު، ހްޮސޕިޓަލު، މުވަަސލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޖަހާފައިވާ ޓަވަރު، 

 .ެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު އަދި މަދަރާުސ ހިމެނެއެވ

އަންދާޒާ ކުރާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިފަދަ މުހިންމު 

ބިނާތަށް އެހެން ހިާސބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 200 މިިލއަން ޑަލަރު 

ެ. އަދި އިގްތިާސދީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި  ހަރަދުވާނެއެވ

ހަރަދުތައް އިތުރުކުރުމުން މިއަދަދު މިއަށްވުރެ މާ މައްޗަށް ދާނެކަމަށް 

ެ. ގިނަރަށްތަކަކީ ކުދިރަށްތަކަކަށް ވުމުން މިފަދަ ބިނާތައް ގޮނޑުދޮށާ  ބެލެވެއެވ

ެ. އެހެންކަމުން  ދުރު ހިާސބުތަކަށް ގެންދިއުމަކީ ފޭަސހަކަމެއްވްެސ ނޫނެވ

މިވަގުތަށް މިކަމަށްއޮތް އެންމެރަނގަޅު ހައްލެއްކަމުގައި ފެންނަނީ މިފަދަ 

ބިނާތަކަކީ މުޫސމީބަދަލުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކުން ވީހާވްެސ ގެއްލުން 

.ެ ކުޑަވާނެ ފަދަގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބިނާކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމެވ
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ހަކަތާއިގެ ދާއިރާ

ޔިުނޓު 3ގައި ވަނީ ހަކަތާއިގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުޫސމީބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން 

ެ. ކަރަންޓަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމައަކަށްވްެސ ވަރަށް  މައުލޫމާތު ހިއާްސ ކުރެވިފައެވ

ެ. ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ ބޮޑުބައެއް އުފައްދަނީ  މުހިންމު އެއްޗެކެވ

ެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  ޑަީސލު ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުން ކޮށްގެނެވ

 .ެ އިންޖީނު ގެއެއް ހުރެއެވ

ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގައި އިންޖީނުގެ އަޅާފައި ހުންނަނީ މީހުން އުޅޭ 

ެ. މިއީ އިންޖީނުގެއިން އިވޭ ގަދައަޑުންނާއި ނުކުންނަ  ަސރަހައްދުތަކާ ދުރުގައެވ

ެ. އެހެންކަމުން  ދުމުން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށެވ

ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި އިންޖީނުގެ ބިނާކޮށްފައި ހުންނަނީ ރަށުގެ ކޮންމެވްެސ 

ެ. މީގެ ަސބަބުން އިންޖީނުގެއާއި އިންޖީނުގޭގައިވާ  އެއްފަރާތަކުން މޫދާ ކައިރީގައެވ

ެ. ހާއަްސކޮށް  ތަކެތި ފޭަސހައިން ނާޒުކު ހާލަތްތަކަށް ހުށަހެޅިގެން ދެއެވ

މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ އުދައެރުން، ރަށްގިރުން އަދި ފެންބޮޑުވުން 

 .ެ ފަދަ ކަންކަމުން މިފަދަ ތަންތަނަށް ކުރާނެ އަަސރު އިތުރުވާނެއެވ

މުވަާސލީާތ ދާއިރާ

ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ހުރިހާރަށެއް ގުޅާލުމުގައި މުވަާސލާތީ ދާއިރާ ވަރަށް 

ެ. މުވަާސލާތީގޮތުން ރަށްތައް ގުޅިފައި ހުރުމުން  މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވ

ރާއްޖޭގައި އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިނގާ ހުރިހާކަމެއް ފޭަސހައިން ދެނެގަތުމުގެ 

ެ. އަދި އިގުތިާސދީ ތަރަށްގީއަށްވްެސ މަގުފަހި  ފުރަުސތު އިތުރުވެފައި ވެއެވ

  .ެ ވެފައިވެއެވ

މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންތަކުގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ 

މުޖުތަމައުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމުގައި ރަނގަޅު ފެވަރުގެ 

ެ. ރާއްޖޭގެ  ވިއުގަރއަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ މޫއަާސލާތީ ިނޒާމެއް ވަރަށް މުހިންމެވ

ރަށްތައް މުވަާސލާތީ ގޮތުން ގުޅާލެވިފައި ވަނީ އެކިރަށްރަށުގައި ޖަހާފައިވާ 

ެ. ބައެއްރަށްތަކުގައި މިފަދަ ޓަވަރުތައް ހުންނަނީ  ޓަވަރުތަކުގެ އެހީގައެވ

ެ. 2004ވަނައަހަރު ރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރި  ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާ ވަރަށް ގާތުގައެވ

މާލޭގެ މައި އިންޖީނުގެ ިބނާކުރިެވފައި 

ހުންނީަނވްެސ މޫދާ ވަރަށް ކައިީރގައެވެ.
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ުސނާމީގައިވްެސ ގިނަރަށްތަކެއްގެ މުވަާސލާތީ ިނޒާމުތައް ހަލާކުވެ އެރަށްތަކާ 

ެ. މުވަަސލާތީ ިނޒާމުތައް މިފަދަ އަަސރުތަކުން ރައްކާތެރި ވެފައި  ގުޅުންކެނޑުނެވ

 .ެ ހުރުމަކީ މުޖުތަމައުތަކުގެ ަސލާމަތަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

ކިުނބިުނ ނައްތާލުމަށް މަަސކަތްކުރާ ދާއިރާ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ކިުނއަޅާ ތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަނީ ގޮނޑުދޮށާއި 

ެ. މީގެއިތުރުން ކިުނ މެނޭޖުކުރަން ހަދާފައިހުންނަ ތަންތަން  ވަރަށް ގާތުގައެވ

ެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް މޫދުގެ  ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ބިމާ އެއްހަމައެއްގައެވ

ެ. އެހެންކަމުން ކިުނމެނޭޖުކުރުމަށް  ލޮނުގަނޑަށްވުރެ 1މީޓަރު އުހުގައެވ

ހަދާފައިހުންނަ ތަންތަނަށް އުދައެރުމުން ފޭަސހައިން ގެއްލުންވެ ކިުނތަށް 

 .ެ ރަށުތެރެއަށް އަދި ފަރުމައްޗަށް ފެތުރިގެން ދެއެވ

އުފެއްދުންތެިރކަމުގެ ދާއިރާ

ރާއްޖޭގައި މްަސބަންދުކުރުމަށް އަދި ބޯފެން އުފެއްދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

ެ. އަދި ހުންނަނީ   ހުންނަ ބޮޑެތި ކާރުހާނާތައް ހުންނަނީ މޫދާ ވަރަށް ކައިރީގައެވ

 .ެ ގާތްގަނޑަކަށް ބިމާ އެއްހަމައެއްގައެވ

ު ހްަސފަތާލު / ިސއްހީ މަރުކަޒ

މުޖުތަމައުތަކުގެ ދުޅަހެއުކަމަށާއި ކާރިާސތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެކީަށގެންވާ 

ެ. ވަރަށްގިނަ  ިސއްހީ ހިދުމަތްތައް ިލބެންހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވ

ރަށްރަށުގައި ިސއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުންނަނީ ގޮނޑުދޮށާއި ކައިރީގައި 

ކަމުން މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން ދިމާވާ އުދައެރުން އަދި ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ 

ެ. މިތަންތަނަކީ  ކަންތައްތަކުން މިފަދަ ތަންތަނަށް ގެއްލުން ިލބުން ވަރަށް ގާތެވ

އިނާްސނުން ކޮންމެދުވަހަކުހެން ހިދުމަތް ހޯދާ ތަންތަންކަމުން މިފަދަ ތަންތަން 

ހުންނަންވާނީ މުޫސމީބަދަލުން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކުން ގެއްލުން ނިުލބޭ 

 .ެ ފަދަގޮތަކަށެވ

ގޮނޑު ދޮށުގައި ހަދާފައިވާ ކިުނ މެނޭޖު ކުރާ 

ތަނެއް

ލ. މާނދޫ - މްަސބޭރުކުރާ ކާރުހާނާ  

އެކިއެކި ަސބަބުތަކާހުރެ ިބނާކުރަން ޖެހިފައި 

ވީަނ ގޮނޑުދޮށާ ވަރަށް ގާތުގައެވެ. 

އައިޖީއެމް ހްޮސޕިޓަލް



94

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ

ަސރުކާރުންވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެރަށެއްގައި އެކީަށގެންވާފަދަ ބަނދަރެއް 

ެ. މިފަދަ ބަނދަރުތައް ބިނާކުރާއިރު  ހެދުމަށް މަަސއްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވ

ހަމައެކިަނ ތަކެތި އަރުވާ ބޭލުމަށް ފޭަސހަވާގޮތަށް ބަނދަރު ހެދުމުގެ 

އިތުރުން މުޫސމީބަދަލަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަނދަރުތައް ބިނާކުރުން ވަރަށް 

ެ. މުޫސމީބަދަލަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހެދޭ ތަންތަން މިހާރުގެ އެވަރެޖު  މުހިންމެވ

ެ. ބައެއް  ލޮނުގަނޑުގެ އްުސމިނަށްބަލާ އެކީަށގެންވާވަރަށް އްުސކުރުން މުހިންމެވ

ބަނދަރުތަކުގެ ބޭރުތިޮށ ހެދިފައި ހުރިގޮތުން މިހާރުވްެސ އުދައިގެ އަަސރުކުރާ 

ދުވްަސވަރު އަދި މުޫސން ގްޯސވެ ކަނޑުގަދަވާ ދުވްަސވަރު މިފަދަ ބަނދަރު 

  .ެ ތަކުގައި އަޅާފައިހުންނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ވެއެވ

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ބައިނަލަގުވާމީ އަދި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ 

ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ރަންވޭތައްވްެސ ވަނީ ވަރަށް މޫދާ ކައިރީގަ އަދި 

ެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން އަދި  އެހާމެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑާ ކައިރީގައެވ

އުދައެރުންފަދަ ކަންކަމުން މިފަދަތަންތަނަށް ފޭަސހައިން ގެއްލުންވެ ރާއްޖެއާއި 

ެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ  ދިުނޔެއާ އޮންނަ ގުޅުން ކެނޑިގެންދިއުން އެކީަށގެން ވެއެވ

ހުރިހާ ފަތުރުވެރިންހެން ރާއްޖެ އައުމަށާއި ދިއުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ހުޅުލޭގައި 

ެ. މި ވައިގެ ބަނދަރަށް ގެއްލުމެއްވެ  ހަދާފައިވާ ބައިނަލަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެވ

އޮޕަރަޭޝންްސތައް ހުއްޓުންވާނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ިލބޭނެ ވަރަށްބޮޑު 

.ެ ެ. އަދި އިގުތިާސދަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ކުރާނެ ކަމަކަށެވ ގެއްލުމަކަށެވ

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ިގނަ މީހުން އައުމަށް 

ބޭނުންކުރާ މައި އެއަރޕޯޓު
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ހުޅުމާލެ ހިއްކާފައިވާނީ އެވަރެޖު ލޮނުގަނޑުގެ އްުސމިނަށްވުރެ 2މީޓަރު 

ެ. ނަމަވްެސ ކޮންމެ ރަށެއް ހިއްކާއިރު މިހެން އްުސކޮށްހިއްކުމަކީ  އްުސކޮށެވ

ެ. ބޭރުގެ ބައެއްގައުމުތަކުން މިއަށްވުރެ އްުސކޮށް  ވަރަށް ހަރުދުބޮޑު ކަމެކެވ

ެ. މިާސލަކަށް ީސެޝލްްސގައި  ބިންހިއްކާއިރު ވިެލ އަޅާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވ

ބިންހިއްކިއިރު ހިއްކާފައިވަނީ އެވަރެޖް ލޮނުގަނޑު އްުސމިނަށްވުރެ 2.5 މީޓަރު 

 .ެ އްުސކޮށެވ

މީރުފެނުގެ ދާއިރާ

މުޫސމީބަދަލުން ފެނުގެ ވީަސލަތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަަސރު 

ެ. މީގެއިތުރުން އާބާދީ އިތުރުވުމާއި ބިމުގެ ބޭނުން ހިފެމުންދާގޮތުން  ފޯރުވާނެއެވ

ެ. ގުދުރަތީ  ހަނަފްަސކަމާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިާސތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

ެ. މުޫސމީބަދަލުން  ކާރިާސތަކުގެ %90 އަކީ ފެނާ ގުޅުންހުރި ކާރިާސތަކާއެވ

މިފަދަ ކާރިާސތައް ދިމާވާ މިންވަރު އިތުރުވެ އަދި ހިނގާ ކާރިާސތަކުގައި 

ެ. މީގަެސބަބުން އިގްތިާސދު  ިލބޭ ގެއްލުންވްެސ އިތުރުވެގެން ދާނެއެވ

ެ. ރަށްތަކަށް  ތަކަށް ނޭދެވޭއަަސރުކޮށް ތަރައްގީއަށް ހުރްަސތަކެއް އެޅޭނެއެވ

އުދައެރުމުން އެރަށްރަށުގެ މީރުފެން ފަށަލައަށް ލޮނުގެ އަަސރުކޮށް އެފެން 

 .ެ ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ވެދާނެއެވ

ް އިނާްސނުން ިދިރއުޅުމަށް ހަދާފައިވާ ިބނާތައ

ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގައި ބިންނެތުމުގެ ަސބަބުން މީހުން ދިރުއުޅުމަށް ހަދާފައި 

ެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ  ހުންނަ ގެތަށް އަޅާފައި ހުންނަނީ މޫދާ ވަރަށް ގާތުގައެވ

ގެތަކަށް އުދައެރުން، ރަށްގިރުން އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިާސތައް ތަހައްމަލު 

.ެ ކުރަން ޖެހިފައިވާކން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވ

ް ހުޅުމާލެ - ހިއްކާފައިވާ ރަށެއ

ގުޅި
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ެ. ބިމުގެ  މުޅި ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކަނޑެވ

ެ. ރާއްޖެއަށް ވަނީ ބިމުގެ ދަތިކަން  ަސރަހައްދު %1 އަށްވުރެވްެސ ކުޑައެވ

ެ. އެހެންކަމުން އަދި ބިން އެހިެނހެން ކަންތައްތަކަށް  ވަރަށްބޮޑަށް ފޯރާފައެވ

ބޭނުންކުރާތީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެކީަށގެވާ ވަރުގެ ބިންކޮޅެއް ހޯދުމަކީ 

ެ. މީގެއިތުރުން ބިމުގެ ފްަސގަނޑަކީ އުފެދުމުގައިވްެސ  ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވ

ވަރަށް ފެންވަރުދަށް އަދި އޭގައި ގަލުގެ ބާވަތްތައް ވަރަށް ގިނައިން އެކުލެވޭ 

ެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ފުޅާކޮށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް  ވެއްޔެކެވ

.ެ ގިނަގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމެކެވ

ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދާއިރާ

ެ. ރާއްޖެ އަންނަ  ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެގިނަ އާމްދަނީ ިލބޭ ދާއިރާއެވ

 .ެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވިެށ ބަލައިލުމަށެވ

ހާއަްސކޮށް މޫދާއި ފަރުތަކުގެ މާހައުލުގެ ރީތިކަން ބަލާ އެއިން އުފާހިާސލު 

ެ. މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ފަރުތަކަށް ިލބޭ ގެއްލުން އެއީ  ކުރުމަށެވ

ެ. ރަށްތައް  ފަތުރުވެރިކަމަށް އެޅިގެންދާނެ ހުރަހެއްކަމުގައި ވެގެންދިއުން ގާތެވ

ގިރުން، އުދައެރުން، ފަރުތަކުގެ ދިރުން ނެތިގެން ދިއުން އަދި ގޮނޑުދޮށުގައި 

ހެދިފައި ހުންނަ ގްަސތައް ހަލާކުވުން މިއީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަަސރު 

ެ. މިހާރުވްެސ ވަރަށްގިނަ ރިޯސޓުތަކުން ރަށްގިރުން  ކުރުވާނެ ކަންކަމެވ

.ެ ކުޑަކުރުމަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެއެވ

ިވޔަފިާރ

ެ. ބޭންކްތަކާއި މޯލްޑިވްްސ މިަނޓަރީ  ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒަކީ މާލެއެވ

ެ. މިހެންކަމުން އުދައެރުން  އޮތޯރިޓީވްެސ ހުންނަނީ މޫދާއި ވަރަށް ކައިރީގައެވ

އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ފަދަކަންކަމުން މިތަންތަނަށް ގެއްލުންވުން 

ެ. ތަންތަން ބިނާކުރާއިރު މުޫސމީބަދަލަށް ބަލާ އެތަންތަން  އެކީަށގެންވެއެވ

ގާއިމުކުރަން އެންމެރަނގަޅީ ރަށުގެ ކޮން ަސރަހައްދެއްގައިތޯ ބެލާ އެތަންތަނަށް 

ެ. އަދި  ހުރި ނުރައްކާ އެންމެ ކުޑަވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމެވ

ހަމަމިއާއެކު މިފަދަ އިމާރާތްތަކުން މުޫސމީބަދަލަށް މަގުފަހިކުރާނެ ކަންތައްތައް 

 .ެ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައްބަލާ އެގޮތަށް އިމާރާތްތައް ފަރުމާކުރުންވްެސ މުހިންމެވ

ް ކާނާ ހައްދާ ދަނޑުތައ

ފުލްމޫން ިރޯސޓް

މާލެ – ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވިެރކަން ކުރާރަށް – 

ިވޔަފީާރގެ މައިމަރުކަޒު
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ެ. މިރަށްތަކަކީ ކުދި އަދި  ރާއްޖޭގެ އާބާދީވަނީ އެތަށް ރަށްތަކަކަށް ފެތުރިފައެވ

ބިންގަނޑު ތިރި ރަށްތަކަށް ވުމުން މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބުން މެދުވެރިވާނެ 

ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަންތައްތަކުން މި ރަށްރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ އާބާދީތަކަށް 

ެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުން  ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރުމަކީ ވަރަށްގާތް ކަމެކެވ

އުދައެރުން އިތުރުވުމުގެ ަސބަބުން މިގަރުނު ިނމޭއިރު މިފަދަ ކުދި ރަށްތަކުގައި 

ެ. އެހެންކަމުން  ދިރިއުޅުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އަންދާޒާ ކުރެވިފައި ވެއެވ

މިފަދަ ގުދުރަތީ ކާރިާސތަކުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ވީހާވްެސ ކުޑަވާނެފަދަ 

ގޮތަކަށް ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބިނާތައް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ހުރުން ވަރަށް 

 .ެ މުހިންމެވ

މުޫސމީބަދަލުން ކުރާ އަަސރުތައް ކުޑަކުރުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބިނާތަށް ހެދިފައި 

ެ. މިފަދަ ބިނާތަކަށް ކޮށްފާނެ އަަސރުތައް، 2004ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ  ވެއެވ

 .ެ ރައިްޔތުން ތަޖުރިބާކުރި ުސނާމީއާ ގުޅިގެން، ވަރަށްރަނގަޅަށް ފިެނގެން ދިޔައެވ

ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ރަށުގެ މުވަާސލާތީ ިނޒާމަށާއި ދަތުރުފަތުރުގެ 

ެ. އަދި މީހުންގެ ގެދޮރަށާއި  ިނޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ިލބުނެވ

ެ. މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު  ތަކެއްޗަށްވްެސ ގެއްލުންވިއެވ

ެ. އެހެންކަމުން  އުފުލުމުން ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އާއްމުކަމަކަށް ވެގެން ދާނެއެވ

ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބިނާތައް މިފަދަ ކަންކަމުން ިލބޭގެއްލުންތައް ވީހާވްެސ ކުޑަވާ 

.ެ ކަހަލަގޮތަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

8.2 މޫސުީމަބދަލަްށ ހޭނުްނ
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މުޫސމީބަދަލަށް ތައްޔާރު ވުމުގެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ 

މުޫސމީބަދަލުން ދިމާވެދާނެ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން މުޖުތަމައުތައް 

ެ. ޕްލޭންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުން  ަސލާމަތްކުރުމަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމެވ

ެ. އެހެންކަމުން  މީހުންނަށް ިލބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވ

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން ރަށުގެ ރައިްޔތުންނަށް މެދުވެރިވެދާނެ ކަންކަމާމެދު 

ރައިްޔތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަކީ ކައުނިްސލުތަކުން އިްސނަގައިގެން ކުރަން 

ެ. އަދި މިފަދަކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ރައިްޔތުންގެ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

 .ެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަކީވްެސ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭގެއްލުން ކުޑަވާނެހެން ތައްޔާރުކުރާ ިބނާތައް 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިުރ ގޮންޖެހުންތަކަކުގެ ތެރޭގައި:

1 – ރަށްތައް ކުދިވުމުގެ ަސބަބުން ގޮނޑުދޮށާދުރުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ 

ް. ރަށްތައް ތިރިވުމުގެ ަސބަބުން އްުސތަންތަނުގައި އިމާރާތް  ފުރަުސތުނެތުނ

.ް ކުރުމުގެ ފުރަުސތު ނެތުނ

2 – މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެޒާތުގެ އިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ 

.ް ތަނަވްަސކަން ނެތުނ

.ް 3 – މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް ބޮޑު ަސރަހައްދަކަށް ފެތުރިފާވުނ

މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭގެއްލުން ކުޑަވާނެހެން ތައްޔާރުކުރާ ިބނާތައް 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިުރ ފުރަުސތުތަކުގެ ތެރޭގައި:

.ް 1 – މިފަދަ ބިނާތަކުގެ ފައިދާ އެނގުނ

2 – މިހާރުވްެސ މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ 

.ް މަަސއްކަތްތައ
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މުޖުތަމައުތަކުގެ ރައްކާތެިރކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 

އެކިހިާސބުތަކުގައި ތަފާތު ކަންކަން ކުރިެވފައި ވެއެވެ. ިމގޮތުން ކުރިެވފައިވާ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

1 - މާލޭގެ ހިއްކިަސރަހައްދުގެ ބިންގަނޑު ތިރިކަމުން އުދައެރުން އަދި 

 .ެ ފެންބޮޑުވުން މާލޭގެ ރައިްޔތުން ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވެއެވ

ެ. އެހެންކަމުން  ހުޅުމާލެ ހިއްކިއިރު މާލެއަށްވުރެ އްުސކޮށް ހިއްކާފައިވެއެވ

އުދައެރުންފަދަ މުޫސމީބަދަލާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކުން ހުޅުމާލޭގެ 

.ެ ރަށްވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ިލބިފައިވެއެވ

2 - ތަނބުތަކުގެ މަތީގައި ބިނާކުރުމުން އިމާރާތް ހުންނަނީ ކޮންމެވްެސވަރަކަށް 

ެ. އެހެންހުރުމުން އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް  ހަމަބިމުން އުފިުލފައެވ

ެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް  )އުދައަރައިގެން ނުވަތަ ފެންބޮޑުވެގެން( ިލބޭ ގެއްލުން ކުޑައެވ

 .ެ ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ބިނާތައް ހެދިފައިވެއެވ

3 – ރަށްރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުމަށް ތަފާތު ބާވަތުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން 

ެ. ނަމަވްެސ  ެ. ބައެއް ބާވަތުގެ ތަކެއްޗަކީ ހަރަދުބޮޑު ތަކެއްޗެވ ތިޮށލައެވ

ބައެއްފަހަރު އަވްަސ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުން ފޭަސހައިން ިލބޭ 

.ެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެންވްެސ ރަށްގިރުން ހުއްޓުވަން މަަސކަތްކުރެއެވ

ހުޅުމާލެ
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މޫސުީމަބަދލު:

ޓީމެއް އެކުލަވާލުްނ

ކައުނިްސލުތަކު ފެންވަރުގައި މުޫސމީބަދަލަށް 

އެކަށީގެންވާވަރަށް ިރއާޔަތްކުރިެވފައިވާ ހުރުމަކީ 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންބައެއް ގައުމުތަކުގައި 

ކައުނިްސލްތަކުން މުޫސމީބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން 

މުޖުތަމައުތައް ހޭލުންތެިރކޮށް މުޫސމީބަދަލަށް 

ރައިްޔތުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރިެވފައިވާ ކަންކަން 

ކިާމޔާބު ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ިމޔިުނޓުގައި 

ބަލައިލިެވފައި ވީާނ މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން 

ގައުމީފެންވަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނިޑތައް 

ހިާސލުކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ޕްލޭންކުރުމުގެ މުހިންމު 

ކަމަށެވެ.  

9
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9.1 ގައުމީ ފެންވަރުގައި ަމޝްވަރާކުރުްނ

މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން މެދުވެރިވާ ކަންތައްތަކުން މިހާރުވްެސ ދިވެހިންގެ 

ެ. މުޫސމީބަދަލުން މެދުވެރިވާ ކަންތައްތަކުން ިލބޭ  ދިރިއުޅުމަށް އަަސރުކުރެއެވ

ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ެ. ިލބޭގެއްލުން  އަދި ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަކުރުމެވ

ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވާ 

ގްރީންހައްުސ ގްޭސ މަދުކުރުން އަދި ގެއްލުން ނިުލބޭފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ 

 .ެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިާސލަކަށް ރަށުގައި ތިޮށލައި ރަށް ހިމާޔަތްކުރުމެވ

ެ. އަދި  އެގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ކަނޑައަޅާނީ މުޖުތަމައު ތަކުންނެވ

.ެ މިފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރާނީ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގެ ތެރެއިންނެވ

މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ގައުމީ އަދި ރަށުފެންވަރުގައި 

ެ. ރަށު ކައުނިްސލުތަކުން ރަށުފެންވަރުގައި  ޕުލޭންކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވ

ކަންކަން ިނންމާއިރު އަތޮޅު ކައުނިްސލުތަކުން ކަންކަން ިނންމަނީ އަތޮޅު 

ެ. އަދި މިފަދަ ިނންމުންތައް ހުންނަންވަނީ ގައުމީފެންވަރުގައި ތައްޔާރު  ފެންވަރުގައެވ

ެ. މިފަދަ ިނންމުންތައް ިނންމާއިރު  ކުރެވިފައިވާ ޕިޮލީސ ފްރޭމްވާރކްގެ ތެރޭގައެވ

ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އާބާދީ، މްަސއިޫލއްޔަތު، އިނާްސނުން އަދި 

ވަރަށް ިގނަގައުމުތަކުގައި 

ނެަޝނަލް އެޑަޕްޓަޭޝން 

ޕްލޭންގައި ގައުމީފެންވަރުގައި 

އިްސކަންދެވޭ އިަދ މުޫސމީބަދަލުން 

މުޖުތަމައުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 

ކުރިެވދާނެ ކަންކަން ފާހަގަ 

ކުރިެވފައި ހުރެއެވެ.
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.ެ އިގްތިާސދީ ވީަސލަތްތައް ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވ

ޕުލޭންތައް ތަފީްސލުކޮށް ހުރިހާ ލެވެލެއްގައި ރޭވުމަކީ މިޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައުމީ ލަނޑުދަނޑިތައް ހިާސލުކުރުމަށް ފޭަސހަވެގެންދާނޭ 

ެ. އަދި އޭގެއިތުރުން މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ  ކަމަކަށެވ

ެ. މުޫސމީބަދަލުން  މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްވްެސ މެއެވ

ދިމާވާކަންކަމުން މުޖުތަމައުތަކަށް ިލބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭންކުރާއިރު 

.ެ އެކިދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން މުހިންމެވ

މީގެތެރޭގައި އިމާރާތްކުރުން، ދަނޑުވެރިކަން، ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން އަދި ފެނުގެ 

ެ. ނަމަވްެސ  ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމެވ

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

ހޯދައިގެން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމަކީވްެސ ވަރަށްގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ 

 .ެ ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއްކަމެވ

ރަށުފެންވަރުގައި އިަދ 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކައުނިްސލުތަކުން 

ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކަނަޑައަޅާފައިވާ 

ޓާގެޓުތައް ހިާސލުކުރުމަށް 

ްސޓްރެޓަޖީތައް ރާވަންވާނެއެވެ.
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މުޫސމީބަދަލުގެ ވާހަކަތަކަކީ ގިނަފަހަރަށް ރަށުކައުނިްސލުގެ ފެންވަރުގައި އާ 

ެ. އެހެނީ ޕިޮލީސލެވެލްގައި މުޫސމީބަދަލާ  ވާހަކަތަކަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވ

ގުޅޭގޮތުން ގިނަފަހަރު ވާހަކަތައް ދެކެވިފައި ހުންނަނީ ގައުމީފެންވަރުގައި 

ެ. އެހެންކަމުން  ެ. ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައެވ މައިަސރުކާރުގެ ތެރޭގައެވ

މުޫސމީބަދަލާގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ކައުނިްސލުތަކަށް ނިުލބުމަކީ 

 .ެ ވަރަށް އެކީަށގެންވާ ކަމެކެވ

މުޫސމީބަދަލާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ކައުނިްސލުތަކުން 

ވިްސނަންވީ މުޖުތަމައުތަކަށް މިކަންކަމުން ިލބޭ ނޭދެވޭ އަަސރުތައް 

ކުޑަކުރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހިފާވަނީ ހަމައެކިަނ ބައިނަލްއަގުވާމީ 

ެ. ފަރުދީ އަދި މުޖުތަމައުގެ ފެންވަރުގައި މިކަންކަން  ފެންވަރުގައި ނޫންކަމެވ

ހައްލުކުރުމަށް މަަސކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން އިހާުސްސވާން 

ެ. މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ޖެހެއެވ

 .ެ ކަންކަމާއި ވާންޖޭހޭ ތައްޔާރީތައް އެކި މުޖުތަމައުތަކުގައި ތަފާތުވާނެއެވ

މީގެއިތުރުން މުޫސމީބަދަލުން އެކިމުޖުތަމައުތަކަށް މެދުވެރިވެދާނެ ކަންކަންވްެސ 

ެ. އަދި މުޖުތަމައުތަކުގައި ހިމެނޭ ޒުވާނުން، ދުވްަސވީ މީހުން،  ތަފާތުވާނެއެވ

ފަގީރުން، މުއަްސނދިން އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހޭ 

ެ. އެހެންކަމުން ފަރުދީފެންވަރުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް  ކަންތައްތައް ތަފާތުވާނެއެވ

.ެ ހައްލުހޯދަންޖެހޭނީ އެމުޖުތަމައުއެއްގެ މެދުގައެވ

9.2 ކައުްނސިލުތަކުގެ ެމދުގައި ަމޝްވަރާކުރުްނ

ކައުނިްސލުތަކުގެ 

މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

މްަޝވަރާކުރީަނ
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މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތައް 

ބޮޑަށް ކާމިޔާބުވަނީ ފަރުދީފެންވަރުގައި މްަޝވަރާކޮށް އެ މުޖުތަމައުއަކުން 

 .ެ އެކަންތައްތަކަށް ހައްލުހޯދާ މުޖުތަމައުތަކުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންނެވ

ގިނަފަހަރަށް ރަށުފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ އަދި ނަތީޖާ ހިާސލުކުރެވިދާނެ 

 .ެ ގޮތުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ިލބިފައިވަނީ ރަށު ކައުނިްސލަށެވ

އެހެންކަމުން ރަށުފެންވަރުގައި ޕްލޭންކުރުމުގައި ރަށުކައުނިްސލުން ވަރަށް 

ެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދި ގައުމީފެންވަރުގައި  މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރަންޖެހެއެވ

ވިްސނުން ބަހައްޓައިގެން ރަށުފެންވަރުގައި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި 

މުޫސމީބަލަށް ރިއާޔަތް ކުރުމުގައި ކައުނިްސލުން މުޖުތަމައުތަކުގެ 

ފުރިހަމައެއްބާރުލުން ހޯދައިގެން މުޖުތަމައުތައް ރައްކާތެރި މުޖުތަމައުތަކަކަށް 

.ެ ހެދުމަކީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެކެވ
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މުޫސމީބަދަލުން ދިމާވާ ކަންކަމުން ގައުމުގެ އެކިހިާސބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

ެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމައުތަކުގައި  މުޖުތަމައުތަކަށް ދިމާވާ ކަންކަން ތަފާތުވާނެއެވ

ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެނގިފައި ހުރުމުން މުޫސމީބަދަލުން 

މެދުވެރިވާ ކަންކަމުން ިލބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުމަށް 

ެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެބައިމީހުން ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް  މަގުފަހިވާނެއެވ

މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް، ފުރަުސތުތައް އަދި ގެއްލުންކުޑަކުރުމަށް 

ނުވަތަ ފައިދާތައް އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ިލބިފައި 

ހުރުމުން މުޫސމީބަދަލަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ފަރުދުންގެ މެދުގައި ިލބޭ 

.ެ އެއްބާރުލުން އިތުރުވެގެންދާނެއެވ

ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުކުރުން

މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭގެއްލުންކުޑަ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމަށް އެކުލަވާލާ 

ޕްލޭންތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

)ވަގުތު އަދި އެހެން ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން( މަަސއްކަތްތަކެއް 

ެ. މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ އެއްކަމަކީ ގައުމުގެ  ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވ

އެކިަސރަހައްދުތަކުގައި މުޫސމީބަދަލުން ކުރާއަަސރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަމުންދާ 

ެ. މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް  މަަސއްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައިްޔތުންނާ ހިއާްސކުރުމުވ

9.3 މުޖުތަމައުަތކާއެކު ަމސައްަކތްކުރުްނ
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ހިއާްސކުރުމުން އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެކިއެކިފަރުދުން އަދި ިސޔީާސ 

.ެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ފޭަސހަވެގެން ދާނެއެވ

މުޫސމީބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ަސއިންްސވެރިން ހޯދާފައި މައުލޫމާތުތައް ފަރުދުންނާ 

ހިއާްސކޮށް އެމީހުންގެ އިތުބާރުހޯދުމަކީ މުޫސމީބަދަލަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ 

ެ. މުޫސމީބަދަލަކީ ހިނގާކަމެއްކަމާ  މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވ

އަދި އޭގެ ަސބަބުން ދިުނޔޭގެ އެކިހިާސބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް 

ކުރާ އަަސރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަރުދުންނަށް ފޯރުވައިދީ އެކަންކަން ފަރުދުންނަށް 

އެނގިފައިހުރުމަކީ މުޫސމީބަދަލަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި 

ެ. ބައެއްފަހަރު  ކުރާކަންތައްތަކަށް ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުވާނެކަންކަމެވ

މިކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ިލބިފައިހުރެމެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ އާދަތައް 

ެ. މިއީބައެއްފަހަރު އެމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާގޮތް  ބަދަލުކުރުމަށް އުޒުރުވެރި ވެއެވ

.ެ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމުގައިވްެސ ވެދާނެއެވ

ޕާރޓްނަރިޝޕެއް އުފެއްދުމުގެ މުހިންމުކަން

މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭގެއްލުން ކުޑަ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމުގައި އެއްބަޔަކު 

ެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ މިފަދަ  އަނެއްބަޔަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ވަރަށް މުހިންމެވ

  .ެ އިތުބާރު ކުރެވޭފަދަ ޕާރޓްނަރިޝޕްތައް އުފެއްދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވ

1 – ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން

މުޖުތަމައުތަކާއި ަސރުކާރާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 

ޕާރޓްނަރިޝޕްތައް އުފެއްދުމަކީ މުޖުތަމައުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރަށް 

ެ. ދެމެހެއްޓިެނވި ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މުޫސމީބަދަލުން  މުހިންމު ކަމެކެވ

ެ. ފޯރުކޮށްދެވޭ  ދިމާވެދާނެ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވ

 .ެ ހިދުމަތްތައް މުޖުތަމައުތަކުން ބަލައިގަންނަ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވ

 .ެ މުޖުތަމައުތައް ވާންވާނީ ހަމައެކިަނ ހިދުމަތްތަކަށް އެދޭބަޔަކަށް ނޫނެވ

އަދި ވާންވާނީ އެހިދުމަތްތައް ބަލައިގަންނަ އެމުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެއުކަމަށް 

.ެ އެހިދުމަތްތަކުގެ މުހިންމުކަން ރަނގަޅަށް އަގުވަޒަންކުރާ ބަޔަކަށެވ

ޕާރޓްނަރިޝޕެއް 

އުފެއްދުމުގައި 

އެކިމުޖުތަމައުތަކުގެ ިވްސނުން 

ތަފާތުވެދާނެއެވެ. ިމފަދަ 

ިވްސނުން ނުވަތަ ިމކަމާމެދު 

ދެކޭގޮތް ވަރަށްބޮޑަށް ިބނާވެފައި 

އޮންނީަނ ކީުރގެ ތަޖިުރބާތަކަށާއި 

ކިުރން އުފައްދާފައިވާ 

ޕާރޓްނަރިޝޕް ތަކުގެ 

މައްޗަށެވެ.
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2 – ލާމެހިގުޅުން

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ދެނެގަންނަންވީ އެއްކަމަކީ ދާއިރާތައް ހުންނަނީ ލާމެހި 

ެ. އަދި ދެމެހެއްޓިެނވި ތަރައްގީ ހިާސލުކުރެވޭނީ ހުރިހާ  ގުޅިފައި ކަމެވ

 .ެ ދާއިރާތަކެއް އެކުގައި މަަސއްކަތް ކޮށްގެން ކަމެވ

ު 3 – އިތުބާރ

 .ެ އެކިފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ވަގުތުނަގައެވ

އެހެން ހުރިހާ އެއްބާރުލުންތައް ފަދައިން އެކިދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި އިތުބާރު 

އުފެއްދޭނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ކުރާކަންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކަންކަމުގައި 

ެ. މުޫސމީބަދަލުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ  ކަނޑައެޅޭ ކަނޑައެޅުންތައް ނެގެހެއިްޓގެނެވ

މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގައި މުޖުތަމައުތަކާއި ަސރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ 

 .ެ އޮންނަ އިތުބާރު ރަނގަޅުވުންވްެސ ވަރަށް މުހިންމެވ

ް ރާއްޖޭގައި މުޖުތަމައުތަކުން ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުންދޭ ކަންކަނ

4 – ހިއާްސކުރުން

ޕާޓްނަރިޝޕް އުފެދުމުން މައުލޫމާތު ހިއާްސކުރުމަށް އަދި އެކިފަރާތްތަކުގެ 

މެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު އަހައްމިއްޔަތުދޭ ކަންކަން ހިއާްސކުރުމުގެ 

ެ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިއާްސކުރުމުން  ފުރަުސތު އިތުރުވެގެން ދެއެވ

ދެފަރާތުގެ ަޝއުގުވެރިކަން ހުރިގޮތުގެ މައުލޫމާތު ިލބި ދެފަރާތުންވްެސ 

މުހިންމު އިްސކަމެއްދޭ ކަންކަން ފާހަގަވެ ދެފަރާތުގެ ފައިދާއަށް މަަސއްކަތް 

ެ. އަދި ިލބިފައިވާ ވީަސލަތްތައް އެއްކޮށް  ކުރުމުގެ ފުރަުސތު އިތުރުވެގެންދެއެވ

ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްމެފުރިހަމަގޮތުގައި މި ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ 

.ެ ފުރަުސތުތައްވްެސ އިތުރުވެއެވ

5 – ދިަތވާކަންކަން ފާހަގަކުރުން

 .ެ ގުޅިގެން މަަސއްކަތްކުރާއިރު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވ

މިފަދަ ގޮންޖެހުންތައް މާދިގުލައިގެން ނުދިަންސ އަވަހަށް ހައްލުކުރުމުން 

 .ެ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ނުތަނަވްަސކަން ކުޑަވާނެއެވ

 

ރާއްޖޭގައި 

މުޖުތަމައުތަކުން ބައިވިެރވެ 

އެއްބާރުލުންދޭ ކަންކަން

ތަންތަން ާސފުކުރުން

އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ 

ހޯދުން

އެކުގައި ގުޅިގެން މަަސއްކަތްކުރުން
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މޫސުީމަބަދލު:

ޕުލޭން އެކުލަވާލުްނ

އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ކުރިެވފައިވާ 

މަަސއްކަތްތަކުން މުޖުތަމައުތައް މުޫސމީބަދަލަށް 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކާމީޔާބީތަކެއް ހިާސލުކޮށްފައި 

ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ިމ ޔިުނޓުގައި ބަލައިލެވީޭނ 

މުޖުތަމައުތައް މުޫސމީބަދަލަށް ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

ޕްލޭން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އިަދ ޕުލޭން 

އެކުލަވާލުމުގައި އަމަލުކުރިެވދާނެ ގޮތްތަކަށްވްެސ 

ބަލައިލެވޭނެއެވެ.  

10
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10.1 ދިމާެވދާނެ ކަންކަން ާފހަގަކުރުްނ

ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި އެރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ވާންވާނީ 

މުޖުތަމައުތަކަށް މުޫސމީބަދަލުން ކުރާނޭދެވޭ އަަސރު ކުޑަކޮށް މުޫސމީބަދަލުން 

މެދުވެރިވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ގާބިލު މުޖުތަމައެއް 

ެ. ރަނގަޅު  ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަންތައްތަކެއް އޭގައި އެކުލެވޭ އެއްޗަކަށެވ

ފެންވަރުގައި ހެދިފައިވާ ޕްލޭނެއްގައި މުޖުތަމައުތަކަށް ދިމާވެދާނެ ކަންކަން 

.ެ ތަަސއްވަރުކޮށް އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވ

ހިރްާސ

ހިރްާސއެއީ ކަމެއް ދިމާވެދާނެކަން ތަަސއްޗަރުކޮށް އެކަމުން މެދުވެރި ވެދާން 

ެ. އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި މުޫސމީބަދަލުގެ ަސބަބުން  ކަންކަން އަންދާޒާކުރުމެވ

ލޮނުގަނޑު އުފިުލ، އުދައަރާ، ފެންބޮޑުވެ، ހަނަފްަސ ދުވްަސވަރު އިތުރުވެ އަދި 

ެ. ިލބިފައި  ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އިެސޑިކް ވުމުގެ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާނެއެވ

 .ެ ހުރި ހެކިތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މިހާރުވްެސ މިފަދަ ކަންކަން އެބަހިނގައެވ

އެހެންގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ މްުސތަކުބަލުގައި މިފަދަކަންކަން ހިނގުމުގެ ފުރަުސތު 

 .ެ ވަރަށް ބޮޑެވ

މިފަދަ ހިރްާސތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ 

 .ެ އެގެއްލުމެއް ިލބުނުތަނެއްގެ މުހިންމުކަމާ އެތަނެއްގެ ނާޒުކު ކަމަށެވ

ރަށިްގރުން – ވަރަށް ިގނަރަށްރަށަށް މެދުވިެރވާ 

ް ކަމެއ
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އެކެއްޗަށްވުރެ އަނެކައްޗަށް އިްސކަން ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އޫުސލުތައް 

ެ. މިާސލަކަށް ކާރިާސއެއް ދިމާވުމުން އެންމެ  އެކިފަހަރު ތަފާތުވެފައި ހުރެއެވ

އިްސކަން ދެވޭނީ ތަންތަނާއި މުދާ ރައްކާތެރި ކުރުމަށްވުރެ މީހުންގެ ފުރާނަ 

ެ. ހަމަ މިގޮތަށް ތަކެއްޗަށް އިްސކަން ދިނުމުގައިވްެސ  ަސލާމަތްކުރުމަށެވ

އެންމެ ފޭަސހައިން ގެއްލުންވާނީ )ނުވަތަ އެންމެ ނާޒުކީ( ކޮންއެއްޗަކަށްތޯ 

ެ. މިގޮތުން ޕްލޭންކުރާއިރު  ބަލާ އެތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިްސކަންދެވޭނެއެވ

.ެ ހިރްާސތައް ދެނެގަނެ އެހިރްާސ ބެލެހެއްޓުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިންމެވ

ް މުޫސމީބަދަލުން މެދުވިެރވާ ހިރްާސތައ

މިޫސމީބަދަލުން މެދުވެރިވެދާނެ ހިރްާސތައް ކުރީގެ ޔިުނޓު ތަކުގައި ވަރަށް 

ެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިާސދަށް އެންމެ މުހިއްމު  ތަފީްސލުކޮށް ހިމަނާ ލެވިފައިވާނެއެވ

ދެމަަސއްކަތް ކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި މްަސވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ ކުރިން 

ެ. ނަމަވްެސ  ފާހަގަކުރެވުން ކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުރުމުންނެވ

މިހުރިހާ ދާއިރާއަކީވްެސ މުޫސމީބަދަލުން ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރާނެ ދާއިރާ 

ެ. ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ފިކުރުގެންގުޅެންވީ މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެ  ތަކެވ

ެ. އަދި މިފަދަ ކަންތައްތައް  ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދުގައެވ

ކުރުމުގައި މުޖުތަމައު އަދި އެހިެނހެން އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދާނެ 

 .ެ ގޮތްތައް ހިމެނުން މުހިންމެވ

މުޖުތަމައުގެ ނާޒުކުކަން

މުޖުތަމައުތަކުގެ ނާޒުކުކަން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި މަދުވަނީ 

ރާއްޖެގެ ރަށްތައް އުފެދިފައިވާގޮތުން އަދި ރާއްޖޭގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ 

ެ. ރަށްތަކަށް ބަލާލާއިރު، ރަށްތަކަކީ ކުދި، އެހާމެ ތިރި، އަދި  ގޮތުންނެވ

ެ. މީހުންއުޅޭ ގިނަރަށްރަށަކީ  ބޮޑު ަސރަހައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ ރަށްތަކެކެވ

ެ. އެހެންކަމުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރަުސތު  ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަށްރަށެވ

ނެތުމުން މުޅި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންހެން ބަރާޯސވަނީ ބޭރުން ރަށަށް 

ެ. ރަށުން ތަންކޮޅެއް ގިރައިގެން ދިއުމަކީ މިފަދަ  އެތެރެކުރެވޭ ކާނާއަށެވ

.ެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނަށް ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވ
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މިފަދަ މުޖުތަމައުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ހަރަދުބޮޑު ކަމަކަށްވަނީ 

ެ. ތަރައްގީ އޭގެ އެންމެ ބާރުދުވެލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުންވަނީ އުނދަގޫ  ވެފައެވ

ެ. ރަށްތައް ފެތުރިފައިވާގޮތުން އެރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ކަމަކަށްވެފައެވ

ެ. މުޫސމީބަދަލުން  ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައިވްެސ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވ

ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ތަަސއްވަރު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް 

ހުރުމުން ިސޔީާސ ފަރާތްތައް މިކަންކަމަށް ދޭ އެއްބާރުލުން ކުޑަވުން 

ެ. އަދި މުޫސމީބަދަލުން މުޖުތަމައުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭ  އެކީަށގެންވެއެވ

.ެ ކަންތައްތަކަށް ފައިާސ ހޯދުމަކީވްެސ ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެއެވ

ހިރްާސތައް ދެނެގަތުން

ހިރްާސތައް ދެނެގަތުމުގައި އެންމެމުހިންމު ކަންކަމަކީ ގައުމު އުފެދިފައިވާގޮތާއި 

ެ. ހިރްާސތައް، ގިނަފަހަރު، ގުޅިފައިހުންނަނީ  އާބާދު ވެފައިވާގޮތް ދެނެގަތުމެވ

 .ެ މުޖުތަމައުގެ އިޖުތިމާއީ ހާލަތު، އިގްތިާސދީ ހާލަތު އަދި އުމްރާނީ ހާލަތާއެވ

އެހެންކަމުން މުޖުތަމައުގެ ހިރްާސތައް ދެނެގަންނަން މަަސއްކަތް ކުރާއިރު މި 

ެ. އަދި ނާޒުކުކަމަށް ބަލާއިރު  ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން މުހިންމެވ

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ހުރި ނުރައްކާ، މުޖުތަމައު މިނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާވަރު 

އަދި މުޖުތަމައުގައި މިފަދަ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރިވަރު 

.ެ ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވ
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މުޫސމީބަދަލުން މުޖުތަމައުތަކަށް ިލބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭންތައް 

އެކުލަވާލާއިރު މުޫސމީބަދަލުން މުޖުތަމައުތަކަށް ިލބިދާނެ ގެއްލުންތައް 

 .ެ ދެނެގަނެ އެ ގެއްލުތައް އިްސކަންދޭ އޫުސލަކުން ތަރުތީބު ކޮށްލުން މުހިންމެވ

ރަށްރަށަށް މިހާރުވްެސ އެންމެ ގެއްލުނިްލބޭ ކަންތައްތައް ގިނަފަހަރަށް 

.ެ ވެގެންދަނީ މުޫސމީބަދަލުންވްެސ ރަށަށް އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑުވާ ކަންކަމަށެވ

ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް 

ތައްޔާރުވުން

1 – ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ޕްލޭންކުރާނެ ކޮމެޓީއެއް 

ެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމިެނފައިވާ ފަރާތްތައް ބަޔާންކުރާއިރު،  އެކުލަވާލަންވާނެއެވ

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރަސން، ރަށުކައުނިްސލުގެ ފަރާތުން ހިމަނާ ފަރާތްތައް އަދި 

ެ. މީގެއިތުރުން އަމިއްލަ މުޖުތަމައުން ހިމަނާމީހުން ބަޔާންކުރެވިފައި ވާންނާނެއެވ

ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަަސކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

ެ. މިކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮޕަޯސލް  މަންދޫބުންވްެސ ހިމަނަން ވާނެއެވ

 .ެ 6މްަސދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވ

10.2 ިލބޭގެއްލުން ކުަޑކޮށް ައިދ ހޭނުްނ
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2 – މި ކޮމިޓީ ރްަސމީކޮށް ބައްދަލުކޮށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް 

ެ. އޭގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވ

ް ހ – މުޅިޕްލޭން ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކޯޑިނޭޓު ކުރާނެ ފަރާތެއ

ް ށ – ޕްލޭނަށް ޓެކިްނކަލް އެހީ ފޯރުވައިދޭނެ ފަރާތެއ

ނ – ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އަދި ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓެކިްނކަލް އަދި މާލީ އެހީ 

ދޭނެފަރާތްތައް 

ް ރ – ޕްލޭންގެ އެކިބައިތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވާނެ ފަރާތްތައ

3 – ޕްލޭން  އެކުލަވާލުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި 

އެލްޖީއޭގެ ގައިޑްލައިން އަދި މިހާރު ހެދިފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 

ެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބިންބޭނުން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޕްލޭން  އޮންނަން ވާނެއެވ

 .ެ އަދި ރަށުގައި ހެދިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ޕްލޭން އޮންނަން ވާނެއެވ

4 - ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާއިރު ރަށުގެ ަސއްހަ ޗާޓެއް 

ކައިރީގައިވާ ރަށްތައް، ފަރުތަކާއި ކަނޑުއޮޅިތައްވްެސ އެނގޭނޭހެން އޮންނަން 

.ެ ވާނެއެވ

5 – ރަށުގެ އާއްމު މުޖުތަމައުގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 

އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ަޝއުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ކައުނިްސލު 

.ެ އިދާރާގެ މެންބަރުގެ އެހީގައި ދަފްތަރެއް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވ

6 – ހަމަ މިފަދައިން އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތައް ނޯޓުކުރުމަށް 

.ެ ދަފްތަރެއްވްެސ އޮތުން ރަނގަޅު ވާނެއެވ

ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އަމަލީ މަަސއްކަތް

ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަަސއްކަތަކީ ވަރަށް ވޭަސހަ 

 .ެ މަރުހަލާތަކެއް ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށެވ

ު ހ – ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު ުސރުހީ އަދި ތާރީހ

ް ށ – ޕްލޭނުގެ ގްަސތު ބަޔާންކުރުނ

ޕުލޭން އެކުލަވާލުމަށް މަަސއްކަތްކުރާއިރު ިމ 

ފޮތުގެ އެހީ ހޯދައިގެން ތަރައްގީގެ ޕްލޭން 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތަށް އަހުލުވިެރވުން ވަރަށް 

މުހިންމެވެ.

)ިމފޮތުގެ 34ވަނަ ަސފުހާއިން ފިެށފަގެން 

ތަރައްގީގެ ޕުލޭން އެކުލަވާލުމުގައި 

އަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ހިމަނާލާފާވެއެވެ.(
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ނ – އަޅަން ގްަސތުކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އަދި އޭގައި ހިމެނޭ ބައިތައް:

ް * ކީއްވެ؟ އަޅާފިޔަވަޅުގެ ބޭނުން ބަޔާންކުރުނ  

* ކާކު؟ އެކިއެކި ބައިތައް / ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް     

ް ޒިންމާވާ ފަރާތްތައ  

* ކޯއްޗެއް؟ ހިާސލުކުރަން ބޭނުންވާ ޓާގެޓުތައް އަދި އެކަމަށް    

ހަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭވަރު  

* ކޮންއިރަކު؟ ހިާސލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިާސލުކުރުމަށް    

ު ކަނޑައެޅޭ ތާރީހ  

* ކޮންތާކު؟ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ތަންތަން    

ް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ޗާޓެއ  

ް ރ – ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ ކުރު ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުނ

ބ – ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓު ހިާސލުވިތޯ ބެލުމަށް ކުރު 

ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން 

ޅ – ބޭއްވުމަށް ގްަސތުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބައިވެރިން

ކ – ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ރަށުގެ މުޖުތަމައުން ބަލައިގަންނަ 

ް ކަންކަން ކަމުގެ ހެކި/ިލއުން ހޯދުނ

އ – ރަށު ކައުނިްސލުގެ ހުއްދަ

ަ ވ – އަތޮޅު ކައުނިްސލުގެ ހުއްދ

ް މ – ހައްލުނުވެހުރި ަޝކުވާތައ

މުޫސމީބަދަލަށް ިރއާޔަތްކޮށް، ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް 

އެކުލަވާލާ ކިޮމީޓއިން ކުރުމަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކަކީ:

1 – ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކުރާމަަސއްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ 

ް މައުލޫމާތު ހިއާްސކުރުމަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނ

2 – މައިގަނޑު އިގްތިާސދީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި 

އެެސޓްތަކަށް މުޫސމީބަދަލުން ިލބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގެއްލުންތައް 

ް ިލްސޓްކޮށް އެއްބްަސވުމަކަށް އައުނ

3 – މައިގަނޑު ކޮންމެ އެެސޓަކަށް މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

)ިމއަތްމީަތފޮތުގެ ަސފުހާ 28 ހުން 

ފިެށފައިވީަނ ތަރައްގީގެ ޕުލޭން އެކުލަވާލުމުގައި 

ިމކިޮމީޓން އަދާކުރިެވދާނެ ރޯލުގެ ވާހަކައެވެ.(

 

ޕުލޭން އެކުލަވާލުމަށް 

މަަސއްކަތްކުރާއިރު 

ިމ ިލއުންތައް ބަލައިލާ 

އަހުލުވިެރވުން ވަރަށް 

މުހިންމެވެ. 
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ް ގެއްލުންދިެނވި އަދި ފައިދާކުރިަނވި ކަންކަން ތަފީްސލުކުރުނ

4 - އެެސޓްތަކަށް މުޫސމީބަދަލުން ިލބިދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ގެއްލުންދިެނވި 

ކަންކަން ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ިލބޭފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން 

ް ހުށަހެޅުނ

5 – ފާހަގަކުރެވުން ކަންކަން އަދި ިނންމުންތައް މުޖުތަމައުއާ ހިއާްސކުރުމަށް 

ް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނ

6 – ބައްދަލުވުމުން އިތުރަށް ިލބުނު ހުށައެޅުންތަކުގެ އަލީގައި ޕްލޭން 

ް މުރާޖާކުރުނ

7 – ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނަން ގްަސތުކުރާ މުޫސމީބަދަލާ 

ް ގުޅުންހުރި ބައިތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުނިްސލަށް ހުށައެޅުނ

8 – ރަށުކައުނިްސލުގެ މްަޝވަރާތަކަށްފަހު ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގައި މިބައިތައް 

ް ހިމަނާ އަތޮޅު ކައުނިްސލަށް ހުށައެޅުނ

ރަށު ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ފްާސވުމުން، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ 

 .ެ ފަރާތްތަކުން މިޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވާންވާނެއެވ

- މައިަސރުކާރުގެ ބަޖެޓުން

- ރަށު ކައުނިްސލުގެ ބަޖެޓުން

- ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިާސ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން

- ޓުއިަރްސޓު ިރޯސޓުތަކުގެ ޯސަޝލް ރްެސޕޮނިްސިބިލީޓ ފަންޑުން

- ބައެއް އިަމއްލަ ފަރާތްތަކުން

- ރަށުގައި ހިންގޭ ތަފާތު ފަންޑު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން




