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2014 -1988އާ ދެމެދު ދަންތުރަ
ދަލުގައި ވާވޮށިވެލާ ޖެހުނު 129
ހާދިސާ ރެކޯޑްކުރެވިފައިވޭ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް
ހުރި ދަންތުރަ

އޮޔާދާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ކަރުމަޅި ދަލުގެ މަސްވެރިކަން

ގެއްލުންދެނިވި  3ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމުގެ
ސަބަބުން ދަންތުރަ ދައުތައް އުފައްދަމުންދޭ

އެންމެ ނުރައްކާތެރި މަޅި
ސައިޒްތަކަކީ  590 -35މިލިމީޓަރު

ކަނދުފަތި ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ބޮޑު ދަލުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަން
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މި މައްސަލަ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ހައްލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މައްސަލަ

 .1ހަލާކުވާ ދައުތައް ކަނޑަށް އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުތައް އަނބުރާ މަސްވެރިކަމުގެ
ބަނދަރަށް ގެނެސް ،ދައުތައް އުކާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ބަނދަރުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން.
މިއިންތިޒާމްގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދައު ގެއްލުމުން ’ނޯ ބްލޭމް
ގިއަރ ރިޕޯޓިން‘ )ތުހުމަތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ދައު ގެއްލުނުކަން ރިޕޯޓް ކުރުނ(ގެ
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން .މިގޮތުން ،މަސްވެރިކަމުގައި ގެއްލޭ ދައުތައް މަދުކުރެވި އަދި
ގިނަ އަދަދެއްގެ ދައުތައް ގެއްލެނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއްގައިކަން ދެނެގަނެވޭނެ.
އަދި ކަނޑަށް ދައު އުކުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ،މިނިޒާމުގެ ދަށުން މަސްވެރިން ދައު
ގެނައުމުން ،ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެ.

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ކަނޑަށް ގެއްލިފައި ،ދޫކޮށްލާފައި ނުވަތަ
އެއްލާލާފައިވާ ދައުތައް ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ދަންތުރައަކަށްވެ،
މިދައުތަކުގައި އެސޮރުމެން ޖެހި ،އޮޅި ،މަރުވަމުންދާ ކަމީ މުޅި
ދުނިޔެއާއި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް.
1988އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި އޮޔާދަމުންދާ ދަންތުރަ ދަލުގެ
ޝިކާރައަކަށް ވާވޮށިވެލާވި 129 ،ހާދިސާ ރެކޯޑްކުރެވިފައިވޭ.
މީގެ އިތުރުންވެސް ،ގިނަ އަދަދެއްގެ ވާވޮށިވެލާ ދަންތުރަ ދަލުގައި ޖެހި،
ނުފެނި ،އެހާދިސާ ރެކޯޑް ނުކުރެވި އޮޔާއެކު އެސޮރުމެންގެ މަރަށް
ދަތުރުކުރަމުންދޭ.

 .2މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދައު ފަރުމާކުރުމުގައި ،އެބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމެއްގައި
ހުންނަ ހާއްސަ ސިފަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ލިބޭނެގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،
’ގްލޯބަލް ގޯސްޓް ގިއަރ އިނީޝިއޭޓިވް‘ގެ ދަށުން ،ދަންތުރަ މަސްވެރިކަމުގެ
މައްސަލައާމެދު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއް
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް .މިފަދަ ޑޭޓާބޭސްއެއްގެ އެހީގައި އިންޑިޔާ
ކަނޑުގައި އޮޔާދާ ދަންތުރަ ދައުތައް ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ސަރަޙައްދުތަކަކަށް
ކަން ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ.

ކޮންސިއުމަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް؟
ކަނޑުމަސްގަތުމުގައި ،ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުން ނުވަތަ
ދައު ބޭނުންނުކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރާ
މަސްވެރިކަމުން ހިފާ މަސްގަތުމަށް ހިޔާރުކުރައްވާ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯލް
އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް
ޒިޔާރަތްކުރައްވާhttp://ipnlf.org .

 .3އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ކުރާ ބޮޑުދަލުގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ،އޮޔާދާގޮތަށް ދޫކުރާ
ކަނދުފަތިތަކަކީ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ދިރުމެއްގެ ދަންތުރައަކަށް ނުވާ ގޮތަށް ،ދަލަކާ ނުލާ
ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށް ހެދުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން.

ދަންތުރަ ދައުތަކުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ޖެހެމުންދާ
މައްސަލައާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ
ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ،އޮލިވް ރިޑްލީ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ.
http:// www.oliveridleyproject.org

 .4އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ކުރާ ކަރުމަޅި ދަލުގެ މަސްވެރިކަން މަދުކޮށް ،އަދި މިބާވަތުގެ
މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަކުރުން .މީގެ ސަބަބުން މިސަރަޙައްދުގައި އޮޔާދާ
ދަންތުރަ ދައުތަކުގެ އަދަދު މަދުވެ ،ދައުތަކުގައި ވާވޮށިވެލާ ޖެހޭ ހާދިސާތައް ވަރަށް
ބޮޑަށް މަދުވެގެންދާނެ.

ދައުތައް އަންނަނީ ކޮން ތަންތަނަކުން؟
އިރުވައި

ފަރުދީ ޒިންމާ؟
ބޭ އޮފް ބެންގޯލް
ދަލެއް ،ފަރެއްގެ މަތީ ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި
އޮޔާދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެދައު ވީ އެންމެ
އަވަހަކަށް ނެގުމަކީ ވެލާ ކަހަނބުފަދަ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް،
އެފަދަ ދަލުގެ ޝިކާރައަށްވުން މަދުކުރުމަށް
އަމިއްލައަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް.

އަރަބި ކަނޑު
އިންޑިޔާ

ސްރީލަންކާ
ދިވެހިރާއްޖެ

FOLD

ހުޅަނގު

