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 ިޠާބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚ

  

ދުނިޔޭގެ ވަރަށްގިނަ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް. ވަރަށް މުހިންމު ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ، މިއަދަކީ ރާއްޖެފަދަ ތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް   
  . އިތުރު ހިތްވަރަކާއި ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާ ދުވަހެކެވެ، ޤައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް

  
އަށް ޢަމަލީ ސިފަ“ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލް”، ޖައްވަށް ފޮނުވޭ ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ކަމަށްވާ، ަކީމިއަދ! އާދެ    

  .އަންނަ ދުވަހެވެ
  

މުޅި ދުނިޔެއަށް،  ނޭދެވޭ އަސަރުމިކަމުގެ. ހަމައެކަނި ރާއްޖެފަދަ ތިރި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަކަށް ނޫނެވެ، ޖައްވު ހޫނުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީއަކީ   
،ޚާއްޞަކޮށް ޞިނާޢަތާ ގުޅިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުން، އިންސާނުންގެ ޙަރަކާތްތަކުން، ޖައްވު ހޫނުވުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ. ކަށަވަރުވެގެންވާ ކަމެކެވެ، ފޯރާނެކަމީ

 ވަނ1990ަ، ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާ ނުރައްކަލަކަށްވާތީ، މަކީމިކަ. ޖައްވަށް ވިހަ ގޭސްތައް ދޫކުރުން އިތުރުވަމުން ދިޔުމެވެ
  . ތިރިކުރުމަށެވެ  އިންސައްތައަށ5ްގޭސް ދޫކުރެވޭ މިންވަރު ވުރެ އަހަރު ހުރި ނިސްބަތަށް

  
،އްގައި ދެމެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައިދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ރަނގަޅު ޙާލަތެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ، ކިޔޯޓޯއަކީ  

  . ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާނެއެވެ، އަދި މިފިޔަަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޞިނާޢީ ޤައުމުތައް ބައިވެރިވުމަކީ. ވަރަށްގިނަ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ
  

ާމީ ކާރިސާއާ ވިދިގެން ކުރިމަތިވި ބިރުވެރިކަމާއި ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މިފަދަސުނ  
  . މެކެވެރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ސަލާމަތްކަމާމެދު އުންމީދު އިތުރަށް އާވެ އާލާވެގެންދާ ކަ، ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައުމަކީ، ދުވަސްވަރެއްގައި

  
އަދި ތިމާވެށި. ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޙާޞިލު ކުރަމުން ދިޔުމެވެ، މިމުޢާހަދާގައި ބަޔާންކުރާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހުރިހާ ޤައުމަކުންވެސް، އަޅުގަނޑު އެދެނީ  
  . އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހުރިހާ ޤައުމަކުންވެސް ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމެވެ، ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި
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ނެވި ރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަ
  ާބްިޠކަމާލުއްދީންގެ ޚهللا ަބްދުޢއަލްފާޟިލް 

 
 

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން، މި ތާރީޚީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކާއި    
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ބެހޭ، މަޖްލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއިތިމާވެށްޓާއި ބެހޭ ޤައުމީ ، ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިއަހަށާއި

މިއަދުގެ ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސްރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި
  .ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވަމެވެ، ނިޔާ ދަންނަވާަހުތ
   

ބިންތިރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނާޒުކު ތިމާވެށްޓެށްްގެ މައްޗަށް  ބިނާވެގެންވާ ޤައުމަކަށްވުމާއި އެކު ދުނިޔޭގެ ވެށްޓަށް އަންނަ ކޮންމެ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި    
ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލައަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ. ަދަލަކީ އެކަމުގެ އަސަރު އިންތިހާއަށް ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމެއްކަންކަށަވަރެވެބ

އެހެންކަމުން. ކުޑަ ޤައުމަކަށް މިކަމުގެ ނުރައްކަލާއި ގެއްލުން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ،  ބިންތިރި،ްދު ބޮޑުހޫނުކޮށް ބަހުޡް ކުރެވެމުންދާ މަޢުޟޫޢުކަމަށްވުމާއި އެކު ރާއްޖެފަދަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައ
ެސް ޝައްކެއް ނެތްކަމަށްނޫންނަމަ މިފަދަ ޤައުމުތައް ދުނިޔޭގެ ޗާޓުން ފޮހެވިގެން ދިޔުމާއިމެދު  އެއްވ. ބިންތިރި ޤައުމުތަަކުގެ ޙިމާޔަތްތެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްވަނީ ދޭންޖެހިފައެވެ

  .އެންމެންވެސް އިއްތިފާޤްވެއެވެ
  

 ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ނާޒުކުކަން ވަނީ ދުނިޔެއަށް، ދުވަހު އޭޝިޔާގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަށް ސުނާމީ ބޮޑުރާޅު އެރުމުގެ ސަބަބުން  ބިންތިރ2004ި ޑިސެމްބަރ 26    
މާއްދީގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ، އެތައްބައެެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެ، އަސަރުކޮށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް މިކަމުގެ . ހާމަވެފައެވެ

  .ދެއެވެދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ފާހަގަކުރެވޭ މިސާލެއް މި ކާރިޡާއިން ދުނިޔެއަށް އަންގައި. ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ
   

ދ ގެ. ވަނަ އަހަރު އ1990ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއި ގުޅިގެން     
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް" ގައި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި 1992 މެއި 9 .ފެށުނެވެކާއި ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ަޢާއްމު މަޖްލީހުން މިކަމާއި ގުޅިގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތ

މި މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލު. ދ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލެވުނެެވެ.ގެ ނަމުގައި އ.) ސީ. ސީ. ސީ. އެފް. އެން. ޔޫ" (ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު ޖަޕާނުގ1997ެި ގުޅިގެން ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މުޢާހަދާގެ ދަށުން ޕްރޮޓޮކޯލް ކުުރަން ފެށުމާއ

މި މުޢާހަދާ.  ަހަރުތަކެއްވީ ފަހުން މި މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް މިއަދު މިވަނީ އައިސްފައެވެކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާ އެކުލަވާލެވުނުތާ އ . ކިޔޯޓޯގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެކުލަވާލެވުނެވެ
  .ންކަމެކެވެތަސްދީޤްކޮށް ޢަމަލީ ސިފަ އައުމުން  ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ސަލާމަތަށް ދިމާވެފައިވާ ނުރައްކަލަށް އަލިމަގެއް ފެނުމަށް  ހުޅުވުނު މަގެއްކަމުގައި މިކަން ވެގެން ދާނެކަމީ ޔަޤީ

  
އަދި މޫސުމަށް. ހައުސް ގޭސްތަކުގެ ނިސްބަތް މަދުވާނެއެވެ ޖައްވަށް ދޫކުރެވެމުންދާ ގްރީންކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ވަށައިގެންވާ     

އަދި ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޤައުމުތައް ދުނިޔޭގެ. ެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއްކަމުގައި ވާނެއެވެއަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ލިބޭ ގ
ްރާނީ ތަރައްޤީއަށް އައުއަދި ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ޤާއިމްވާ ކިޔޯޓޯ މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށާއި ޢުމ. ޗާޓުން ފޮހެވި ދިޔަނުދިނުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް ވެސް ވާނެއެވެ

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެކުވެގެން ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އައު މަސައްކަތްތަކެއް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ގުޅިގެންކުރުމަށް މަގުތަކެއް. މަގުތަކެއް ފަހިވާނެއެވެ
  .ފަހިވާނެއެވެ

  
. ކުރަންފެށޭ ކިޔޯޓޯ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިވުމެވެއަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މިއަދު މި ޢަމަލު     
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ޝަންފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްމިނިސްޓްރީ އޮ 

clOkoTorcp WviawfiawlWvwlukea cnuSwd egWdwhWAum Eheb Wkwwtulwdwb wncnwa cSwmusUm egEyinud - cnuSef cnwrukulwmwޢ cSwa "clOkoTorcp OTOyik" 

 އްޖެއަށް މުހިއްމުވާ ސަބަބުތައްމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަތައް ރާ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން،  ކަމަށްވީ ނަމަވެސ0.001ް%ިއްޞާކުރަނީ މީގެ އެންމެ ޙދުނިޔެއިން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން 

ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާއަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން. ދ.އ .ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ
 : އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނެ ދާއިރާތައްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިަވނީމޫސުމަށް، ހުށަހެޅި ރިޕޯޓްގައި

 
ޑު އުފުލުމަކީއެހެންކަމުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނ.  މީޓަަރަށް ވުރެ ތިރިއެވ1ެކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް ވުރެ ،  ގެ އުސްމިނ80ް% ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ - ގޮނޑުދޮށަށް ލިބިދާނެގެއްލުން

  .ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ދެމިއޮތުމަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެކެވެ
ުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބިނާތައްވަނީ އައްސޭރި ސަރަޙައްދުތަކާ ވަރަށްޢ،  ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި-ުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބިނާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ޢ

 .ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން މިތަންތަނަށް ގެއްލުންވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ، ަށްވާތީކައިރީގައިކަމ
  . ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ހޫނުމިން އުފުލުމުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް ގައުހުދުވުން ފަދަ ކަންތައް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ- ފަރުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން

ަށް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ރާއްޖެޭގ ފަރުތަކުގެވާ މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އެންމެ މުހިއްމު ދެ މަސައްކަތްކަމަށް- ތިޞާދަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންއިޤް
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ، ލިބިއްޖެނަމައެހެންކަމުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށް ގެއްލުމެއް . ދެމިއޮތުމަށެވެ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުގެ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން. ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ
  .ޤްތިޞާދީ ގެެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެނަމަ
ދަނޑުވެރިކަމަށް އޭގެ،  ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ބިމުގައިވާ ފެންފަށަލަ ލޮނުވެއްޖެނަމަ- ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަސްތައް

މި ތަކެތި ހައްދާ ޤައުމުތަކަށް، ައިގަނުޑ ކެއުމުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަކީ ބޭރުން އެތެރެކުރާ ބާވަތްތައް ކަމަށްވާތީދިވެހިންގެ މ، މީގެ އިތުރުން. ގެއްލުން ފޯރާނެއެވެ
 ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުންމޫސުން، އަދި މީގެ އިތުރުން. ރާއްޖެއަށް އޭގެ ގެއްލުން ފޯރާނެއެވެ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ވެސް

 .ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކާކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ދަތިވެއްޖެނަމަ ވެސް
ތަކަށް ފެން ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުންރާއްޖޭގެ ރަށް،  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހުމަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ- ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް

  .އެކަށީގެންވެއެވެ
އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް އަންނަ، ވައިގެ ތެތްކަމަށާއި، ވާރޭވެހުމަށާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖައްވުގެ ފިނޫިހނުމިނަށާއި - ގެ ޞިއްޙަތުންއިންސާނު

ތޫފާންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންވުން، މީގެ އިތުރުން ވެސް ހޫނުގަދަވުމާއި. ބަލިތައް ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު 
  .އެކަށީގެންވެއެވެ

  

     

،ކުރަންފެށުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ޢަމަލު
 :މިގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ތަޤްރީރުކުރައްވާފައިވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ޖަލްސާތަކަކީ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަރަށް ގިނަ ޖަލްސާތަކެއްގައި ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ

 .މަހު ކެނެޑާގެ ވެންކޫވަރގައި ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތު މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންު ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ1987 
 .ުޘްހގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ތިމާވެށްޓާއި ތަރައްޤީއާބެހޭ ޚާއްޞަ ބަ.ދ.މަހު ބޭއްވުނު އު ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ1987 
 . ވަނަ ސާކު ސަމިޓ3ްމަހު ކަތުމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު ުޮވެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ ނ1987 
 .ޖަލްސާ" ްޒސްމޯލް ސްޓޭޓްސް ކޮންފަރަންސް އޮން ސީ ލެވެލް ރިައ" ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 1989 
 . ވަނަ އަހަރު ރިއޯ ޑި ޖެނެއިރޯގައި ބޭއްވުނު އާރތު ސަމިޓ1992ް 
 .ްވަޔަރަންމަންޓަލިސްޓުންނާ އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުން ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ލީޑިންގ އެނ1994 
 .މީޓިން އޮފް ދަ ގްރޫޕް އޮފް އެމިނެންޓް ޕާރސަންސް އޮން ދަ ސަސްޓެެއިނަބްލް" ވަނަ އަހަރު ބާބެޑޯސްގައި ބޭއްވުނު 1994 
 ."ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް  

 ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުފައިވާ މިންގަޑަށް ށްއައިޕީސީސީ އިން ލަފާކޮ
 !އުފުލިއްޖެނަމަ މާލެއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު

 ސްމިން ދައްކާދޭ ޗާޓް އުމާލޭގެ 

 )  ކަޅުކުލައިން(ވަނަ އަހަރު ގައި ބިމުން ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައި 2025

ގައި ބިމުން ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައި ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މަތީމިންގަނޑު  2050
 )  ކަޅުކުލައިން(

 ބިމުން ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައި  ގައިވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ދަށްމިންގަނޑ2100ު
 )  ކަޅުކުލައިން(

ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މަތީމިންގަނޑު ގައި ބިމުން ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައި 2100
 .)ކަޅުކުލައިން(

 ؟މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބާ
  

،ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް، ސްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓަރ ވޭޕަރޖައްވުގައި ހިމެނޭ ގޭ
)ސީ.އެފް.އެޗް، ސީ.އެފް.ސީ(ހެލޯކާބަންސް ، ނައިޓްރަސް އޮކްސައިޑް، މީތޭން

އަދި ސަލްފަރ ހެކްސަފްލޮރައިޑަކީ ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން އެއްވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް
ތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައިމިގޭސް. ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ގޭސްތަކެކެވެ

ިސނާއީ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ޖައްވަށް. ތޭަކ ކިޔެއެވެ"ގްރީންހައުސް ގޭސް"
ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުންެ  ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް
،އިރުގެ ދޯދިތަކުގެ ހޫނު ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ފަށަލަތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މެދުވެރިވެ

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް. ދުވަހުން ދުވަހަށް ދުނިޔެ ދަނީ ހޫނުވަމުންނެވެ
  .އާދަޔާޚިލާފު ބަދަލުތަކެއް އަންނަން މެެދުވެރިވެއެވެ
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ސައިންސްވެރިން ، މިނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ބެލުމުންދުނިޔޭގެ ޖައްވުގެ ހޫނު
  .ާ ކަމަށް ދައްކައެވެލަފާކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދ

 ."މުނިސިޕަލް ލީޑާރޒް ސަމިޓް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ވަނަ އަހަރު ބާރލިންގައި ބޭއްވުނު ދެވަނ1995ަ 
 "އޭޝާިއ ޕެސިފިކް މިނިސްޓަރޒް ކޮންފަރަންސް އޮން ޓޫރިޒަމް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް"ަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު  ވ1997 
 .ގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ޚާއްްޞަ ޖަލްސާ.ދ. ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އ1997  އަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށ21ްއެޖެންޑާ   
 .ވަނަ ޖަލްސ13ާގެ " ޕެނަލް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްއިންޓަރގަވަރންމަްނޓަލް"އްޖޭގައި ބޭއްވުނު  ވަނަ އަހަރު ރ1997ާ 
 . ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ސާކުގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވަޒީރުންގެ ޖަލްސ1997ާ 
ާމްގެ ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ސައުތު އޭޝިއާ ކޯޕަރޭޓްިވ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރ1998 

 .ޖަލްސާ

 ".މިލޭނިއަމް ސަމިޓް"ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު . ދ. ވަނަ އަހަރު ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ އ2000 
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ކޮންފަރަންސް އޮން ސަސްޓެއިނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 2002 

 ".އޮފް އިކޯޓޫރިޒަމް
 ".ވާރލްޑް ސަމިޓް އޮން ސަސްޓޭނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ވަނަ އަހަރު ޖޮހެނަސްބާރގްގައި ބޭއްވުނު 2002 
އިންޓަރނޭޝަނަލް މިީޓންގ އޮފް ދަ ކޮންޕްރިހެންސިވް ރިވިޔު"މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މޮރީޝަސްގައި ބޭއްވުނު  

ޖަލްސާގައި" އިލަންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސްއޮފް ދަ ބާބެޑޯސް ޕްރޮގްރާމް އޮފް އެކްޝަން އޮން ސްމޯލް އަ
 .ފޮނުއްވިއެވެިޠާބެއް ޚއެމަނިކުފާނުގެ 



 

ޝަންފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްމިނިސްޓްރީ އޮ 

clOkoTorcp WviawfiawlWvwlukea cnuSwd egWdwhWAum Eheb Wkwwtulwdwb wncnwa cSwmusUm egEyinud - cnuSef cnwrukulwmwޢ cSwa "clOkoTorcp OTOyik" 
 

 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
  

 ގެ 1980 ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޖައްވުގައި އިތުރުވެފައިވާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގެ ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކެއް
 ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މިކަމަށް، ޘްތައް ކުރެވެން ފެށިުހ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަަ ޤައުމުތަކެއްގައި މިކަމާ މެދުމިކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ގިނ. އަހަރުތަކުގައި ެފންނަންފެށިއެވެ

ާރިޖީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެގެން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ޚ، ފުޅުންނާއިމިގޮތުން ސައިންސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާ ޭބ. މަސައްކަތްކުރަން ފެށުނެވެ
އިންޓަރގަވަރންމަންޓަލް ނެގޯޝިއޭޓިންގ ކޮމިޓީ ފޯ އަ ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮން "، ގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން. ދ. ވަަނ އަހަރު އ1990އަދި . ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނެވެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ، ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިގެ "ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
  . ހިމެނޭ މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމަށް މި ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ

  
" ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ގައި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި 1992 މެއި 9، ަކަކަށްފަހުމި ކޮމިޓީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބައްދަލުވުންތ

ޫންމަހު ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި  ވަނަ އަހަރުގެ ޖ1992މި މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރުމަށް ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލެވުނީ . ވެމުޢާހަދާ އެކުލަވާލެވުނެ.) ސީ. ީސ. ސީ. އެފް. އެން. ޫޔ(
 ވަނަ 1994މި މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ . އެވެުން މި މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރި ޤައުމަކ154ދުނިޔޭގެ ، މި ސަމިޓްގައި. ޖެނެއިރޯގައި ބޭއްވުނު އާރތު ސަމިޓްގައެވެ

  . ވަނަ ދުވަހުއެވ21ެއަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 
  

  ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާ
  

ހަދާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އުމުތަކުން ބޭނުންވެފައިވަނީ މުޢާޤަ، އަށް ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވިއިރު. ސީ. ސީ. ސީ. އެފް. އެން. ރު ޔޫ ވަނަ އަހ1992ަ
ުނު މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު ބާރލިންގައި ބޭއްވ1995މި ގޮތުން . ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި މުރާޖާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ

އެ ،  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަންނަ އިރ2000ު، ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން އެ ޤައުމުތަކުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ޢަދަދު، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި
  .ަދަދަށް ތިރިކުރުމަށް އެއްބަސްވިއެވެ ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ދޫކުރި ޢ1990ޤައުމުތަކުން 

  
 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން 10،000، ައުމުތަކުން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ޢަދަދު މަދުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިޤއެ ، ައުމުތަކުންޤތަރައްޤީވެފައިވާ 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ . މަހު ޖަޕާނުގެ ކިޔޯޓޯގައި ބޭއްވުނެވެުަރ ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބ1997ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމެއް 
ަންޖެހޭނެކަމަށް  ވަނަ އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން މަދުކުރ2008،  އަށ5ް% ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ޢަދަދަށްވުރެ  ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ދޫކުރ1990ިއެ ޤައުމުތަކުން ، ޢަދަދު

 ވަނަ 16 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 1998ހަދާގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނީ މި މުޢާ. ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާ އެކުލަވާލިއެވެއަދި މިކަމަށް . އެއްބަސްވިއެވެ
ްދީޤްކުރާތާ ޞ ޤައުމަކުން ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާ ތ55ަބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން މޫސުމާބެހޭ މުޢާހަދާގައި . ދ.މި މުޢާހަދާއްަށ ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ އ. ދުވަހުއެވެ

  ޙިއްޞާކުރ55ާ%ައުމުތަކުން ޖައްވަށް ދޫކުރި ޖުމްލަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑްގެ ޤ ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީވެފައިވާ 1990، ައުމުތަކެުގ ތެރޭގައިޤއަދި މި .  ދުވަސްފުރުމުންނެވ90ެ
 .ައުމުތައް ހިމެނެންޖެހެއެވެޤ
  

މަތީގައި ބަޔާންކުރި ޢަދަދަށް ، މަހު ރަޝިއާއިން މި މުޢާހަދާ ޤަބޫލުކުރުމުންު ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ2004،  ގައި މި މުޢާހަދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަނ2005ީ ފެބްރުއަރީ 16
  .ހަމަވުމުންނެވެ ދުވަސް 90ޫލުކުރިތާ އެ ޤައުމުން މި މުޢާޙަދާ ޤަބ، ޤައުމު ހަމަވެ

  

  ކިޔޯޓޯ ނިޒާމް
  

  :ތަރައްޤީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން އެ ޤައުމުތަކުން ދޫކުރާ ގްރީންހައުސް ގޭސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން ގޮތެކެވެ، ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާގައި
ައުމެއްގައި އުފައްދާ ގްރީންހައުސް ގޭސްމަދުކުރުމަށް ޤައިވާ އެހެން ތަރައްޤީވެފ، ައުމަކުންޤ މިއީ ތަރައްޤީވެފައިވާ އެއް ":ޖޮއިންޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން" 

 .ައުމަކަށް ލިބުމެވެޤއެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭ ، މީގެ ސަބަބުން މަދުވާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ކްރެޑިޓް، މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދީ
ައުމުތަކުން އުފައްދާ ގްރީންހައުސް ގޭސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ޤވަމުން އަންނަ  ތަރައްޤީ،ައުމަކުންޤފައިވާ ތަރައްޤީވެ،  މިއީ":ކްލީން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެކޭނިޒަމް" 
 . މަގުފަހިކޮށްދޭގޮތެކެވެ

 .ައުމަކުން ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ކޯޓާއިން ވިޔަފާރިކުރުމެވެޤ މިއީ އެ":އެމިޝަންސް ޓްރޭޑިންގ" 
  

  . ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކްލީން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގިދާނެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެއެވެުޢާހަދާއިންކިޔޯޓޯ މ

 ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ރާއްޖެއިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްމޫސުމަށް އަންނަ

ސްގެ ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކަށް ގްރީންހައުސްގޭ ވަނަ އަހަރު ސާކ1992ު، މަތިްނރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމުގެ •
 .ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާބެހޭ ދިރާސާއެއްކޮށް އޭގެ ހޯދުންތައް ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ

ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން) . ސީ.ސީ. ސީ. އެފް. އެން. ޔޫ(ަދާ ހގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުޢާ. ދ.އ •
އަދި މި.  ދުވަހުއެވ1992ެ ޖޫން 12އިކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސޮ

 . ވަނަ ދުވަހުއެވ9ެމަހުގެ ުެއ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ، ަދާ ރާއްޖެއިން ތަސްދީޤްކޮށްފައިވަނީހމުޢާ
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި މުޢާހަދާގައި. ކިޔޯޓޯ މުޢާހަދާގައި ސޮއިކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ •

ު ޑިސެމްބަރ30އަދި ރާއްޖެއިން މި މުޢާހަދާ ތަސްދީޤްކޮށްފައިވަީނ .  ގައެވ1998ެ މާޗް 16 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
 . ގައެވ1998ެ

ގެ މޫސަުމށް. ދ.ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓް •
 ވަނަ އަހަރުގ2001ެ ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅީ 7ާ ޤައުމުތަކުގެ ަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވހއަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މުޢާ

 .މަހުއެވެުނޮވެމްބަރ

މީގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުން ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތައް ޝާއިޢުކްޮށ •
 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލްމަހ1987ުއަދި ، އިޤައުމުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެން ފެށުމާގުޅިގެންނާ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޮޑުރާޅު އެރުމާ ގުޅިގެން
ްއަޤްވާމީޤައުމުތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިނަލ

 .މުޖުތަމަޢަށް ގޮވާލުމަށް އިސްކަންދީފައިވެއެވެ
،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެުގ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ އެއްބައެއް ކަމަށްވާތީ •

މިގޮތުން. ަސައްކަތްކުރިއެވެމިކަމުގައި ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތައް އެއްބައިވެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މ
 ވަނަ އަހަރުގ1989ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން 

ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ" ސްމޯލް ސްޓޭޓްސް ކޮންފަރަންސް އޮން ސީ ލެވެލް ރައިސް"، މަހުުނޮވެމްބަރ
މާލޭ ޑެކްލަރޭޝަން އޮން ގްލޯބަލް ވޯމިންގ އެންޑް ސީ ލެވެލް"މި ބައްދަލުވުމުގައި . ެވެޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވެއ

 . އް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެގެ ނަމުގައި ޑެކްލަރޭޝަނެ" އިޒްރަ
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އެކްޝަން ގްރޫޕެއް، ޖަލްސާއިން" ްޒސްމޯލް ސްޓޭޓްސް ކޮންފަރަންސް އޮން ސީ ލެވެލް ރައި" •

.މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނެވެު ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ1990އަދި މި ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން . ިވެއެވެއުފެދިފައ
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ، ގައި" ލްޑް ކްލައިމެޓް ކޮންފަރަންސްސެކަންޑް ވޯ" ވަނަ އަހަރު ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު 1990 •

ގެ. ދ.އެއޯސިސްއަކީ އ. އުފެދުނެވެ)" އެއޯސިސް(ންޑް ސްޓޭޓްސް އެލަޔަންްސ އޮފް ސްމޯލް އައިލެ"، ގްރޫޕް
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް، ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .މަސައްކަތްކުރަމުން ގެނާްދ ގްރޫޕެކެވެ

 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށ4.19ް ސެންޓިމީޓަރާއި 15ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު 
ބިންތިރި ޤައުމުތައް ، އްޖެނަމަ ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަަށް އަންނައިރު އުފުލ2100ި

  .ެނިހެން ގެއްލުންތައް ލިބޭނެއެވެއަޑިޔަށް ދިއުމާއި އެ


