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ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ ދެއްވާ ޚިޠާބު
ދނީ
ނނަށް އަރިސްކުރަމެވެ .ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންމި ަ
ހ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު ް
ހނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެ ި
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ތަ ު
ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން މުޅި އަހަރުތެރޭ ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު މުނާސަބަތެވެ .މިދުވަސް އަޅުގަނޑުމެނަށް މަރުހަބާކިޔާއިރު ،އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ތިމާވެއްޓަށް ވަނީ
ނ މީހުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލު ތަކުގެ
ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ 7 .ބިލިޔަ ް
އޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ މިއަދުގެ
ލންޖެހިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ،ދެމެހެ ް
ސަބަބުން ،ދުނިޔެއަށް ވަނީ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތި ާ
ޖީލުތަކަށް ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހިފަވާ ކަމެކެވެ .މިއީ މުޅި ދުނިޔެ އެކަމަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ .މި ގޮތުން

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ބައިނަލްއަގްވާމީ

ފެންވަރުގައި ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުޟޫއަކީ މިދެންނެވި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ މައުޟޫއުއެކެވެ .މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ
ނދެވޭ އަސަރު ފޯރާކަމެކެވެ.
ށ އޭގެ ޭ
ބރުބޮޑުވެ ،ތިމާވެއްޓަ ް
ށ ާ
"ކާބޯތަކެތި .އިސްރާފްނުކުރުމަށް .ވިސްނަވާ" އެވެ .ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަ ް
ލނީ ކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރާއިރު
ޝއާރުން އިންސާނާއަށް ގޮވާ ަ
ނ އިސްރާފް ކުރެވިގެންނެވެ .މި ި
ގ  3/1ދަ ީ
އފައްދާ ކާބޯތަކެތީ ެ
ދނިޔޭގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ު
ގތުގައި ު
ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޮ
ރމަށާއި އެތަކެތި އިސްރާފުނުކުރުމަށެވެ.
ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބޭނުންކު ު
އވެ.
ށ މަތީގަ ެ
ތކެތި އިސްރާފުކުރެވޭ މިންވަރު އުޅެނީ ނިސްބަތުން ވަރަ ް
މންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކާބޯ ަ
ގ ކުޑަ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަޅުގަނޑު ެ
ތިން ލައްކަ މީހުން ެ
ލއިރު ރާއްޖޭގައި އެވަރެޖްކޮށް
ގ ާ
ފސްހިސާބުތަކަށް ނަޒަރު ހިން ާ
ވހިރާއްޖޭގައި އުކާލެވޭ ކުނީގެ ތަ ާ
ބލާލުމުންނެވެ .ދި ެ
ކބޯތަކެއްޗަށް ަ
ވ ާ
މިކަން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެނީ ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެ ޭ
ކ ދުވާލަކު  3.0ކިލޯގްރާމްގެ
ވރިރަށް މާލެއަށް ބަލާއިރު މީހަ ު
އޗާ ގުޅުން ހުރި ކުންޏެވެ .ނުވަތަ ބަދިގޭން އުފެދޭ ކުންޏެވެެ .
މީހެއްގެ މައްޗަށް ދުވާލަކު އުފެދޭ ކުނީގެ  13%އަކީ ކާބޯތަކެ ް
އ
ތގަ ި
ގރާމެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު މާލޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ގޮ ު
ގތުގައި އުކާލާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ .ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ މިއަދަދު އުޅެނީ ބޮލަކަށް  2.1ކިލޯ ް
ކާބޯތަކެތި ކުނީގެ ޮ
ރކު ކުންޏަށް ވެގެންދެއެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް  50,000ޓަނުގެ ކުނި އުފެދޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭއިރު ،ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން ގާތްގަނޑަކަށް  23,000ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކޮންމެ އަހަ ަ
ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން ދުވާލަކަށް އުފެދޭ ކުނި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އުފައްދާ ކުންޏަށްވުރެ  2ގުނަ އިތުރެވެ .އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި
ސރާފްކުރެވޭ މިންވަރު އުޅެނީ
މގެ ކުނި އުފެދެއެވެ .ރިސޯޓްތަކުން ދުވާލަކު ކާބޯތަކެތި އި ް
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީހޭދަކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ދުވާލަކު  7.0ކިލޯގްރާ ް
މބޮޑު
ށ އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީާ ،
ނ އުފެދޭކަމަ ް
މގެ ދާއިރާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  165,000ޓަނުގެ ކު ި
ފަތުރުވެރިއަކަށް  1ކިލޯގްރާމެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކު ފަތުވެރިވެރިކަ ު
ތސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ފައިދާތައްވެސް ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ.
ވ .އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށީގެ ފައިދާތަކުގެ އިތުރުން އިގް ި
މަސައްކަތަކާ ނުލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަށްކުރެވިދާނެ އަދަދުތަކެކެ ެ
އތަކީ
ށ އެޅުން ހުއްދަކުރެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ސިނާ ަ
ގ ކުނި މޫދަ ް
ގތުން ކުނިވާ ޒާތު ެ
ނަމަވެސް މިހާރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
ރާއްޖޭގެ ފަތުވެރިކަން ކަމަށްވެފައި ،އަދި ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތި ކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ސިނާއަތަކަށް ވުމާއެކު ،އެ ސިނާއަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މާހައުލު ކިލަނބުވުމަށް
އ
ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެފައި އޮތުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ރީތި ފަރުތަކާ ގޮނޑުދޮށްތަކުގަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގަ ި
އެތަކެއް ހާސް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ،އަދި ފަތުރުވެރިކަން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަނޑު ފަޅާ ގޮނޑުދޮއްތަކާ އެ ތަންތަނުގައިވާ ދިރުންތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަންމަތީ
ށ އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމެވެ .މިގޮތުން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިހުރި
ތރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަ ް
ދެމެހެއްޓުމަށް މިހާރަށްވުރެ އި ު
ނ
މ މަސައްކަތަށް ވާސިލްވުމަށް އެޅޭނެ ހަރުދަ ާ
ދތައް ފަރުމާކުރުމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުހިން ު
ށ ގަވާއި ު
ނ ގޮތަ ް
ކން ދެމެހެއްޓޭ ެ
ގނެސް ،ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތި ަ
ގަވާއިދުތަކަށް އެދެވޭ އިސްލާހު ެ
ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުދެކެމެވެ.

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން  0202އަށް "ލޯ ކާބަން އިކޮނޮމީ" އަކަށް ވާސިލުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އަޒުމުކަނޑައަޅާ ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ
އގީގެ މަގުގައި އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކައިގެން ކުރިޔަށް ދާއިރު،
ވސްނާލަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ،ތަރަ ް
ސއްކަތްކުރަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ި
މށް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މަ ަ
ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދު ަ
ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމުގެ މިންވަރު ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުމަވުންދާކަމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ހަކަތަ ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ބޮޑުބައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަދިވެސް
ށ
ބން ޖައްވުގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ވިހަ ގޭސްތައް ފެތުރި ،މޫސުމަ ް
އހީގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ސަބަ ު
ލގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން ކަމަށް ވީހިނދު ،ތެލުގެ ެ
ފޯރުކޮށްދެވިގެން މިއަންނަނީ ތެ ު
ވ ގޮތަކަށް
ތކެތި ދެމެހެއްޓެނި ި
ކއި އެކު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބޯ ަ
ނތަކަ ާ
ނ އެކިއެކި ނޭދެވޭ ގޮންޖެހު ް
ހނިހެ ް
ގގަތެކެވެ .ނަތީޖާއަކީ އެ ެ
ކމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ހަ ީ
ގފަހިވާ ަ
ދލުތަކަށް މަ ު
އަންނަ ބަ ަ
ސ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުމަށް ވެ ް
ޖައްވުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވޭ ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑްގެ މިންވަރު ފާއިތުވި ހަތަރު މިލިއަން އަހަރު ދުވަހު ނުދާހާ މައްޗަށް މިއަހަރުތެރޭ ގޮސްފައިވާކަމަށް ސައިންސްވެރިން
ޑ ތިރި ޖަޒީރާ ގައުމަކަށްވެފައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށައިގެން
ހާމަކޮށްފައިވާކަން އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްލަމެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދުމުގައި ބިންގަނ ު
މިވަނީ މޫދާއި ކަނޑުގެ މާހައުލެވެ .އެހެންކަމުން ދުނިޔެ ހޫނުވެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަސަރުކުރާނެ އެއްގައުމުކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިވަހިރާއްޖެ
ނ ގޭހަކީ ޖައްވު ހޫނުކުރުމުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގޭސްކަން
ގންދާ ދިޔުމުގައި އުފެދޭ މީތޭ ް
ކބޯތަކެތި ގިނަދުވަސްވެ ކުނިވެ ެ
ނތެވެ .ކަންމިހެން އޮތް އިރު ާ
ވެގެންދާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ެ
ބނުންކުރާ ހަކަތަ ބަރޯސާވެފައިމިވަނީ "ފޮސިލް ފިއުލް" އަށް ކަމުން އޭގެ
އަޅުގަނޑުމެން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށް ޭ
ސަބަބުން ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ދުމުގައި ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑާއި ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް އެކުލެވޭ އެކުލެވުމަކީވެސް ޖައްވުހޫނުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން ޖެހެއެވެ .އެހެން
ނ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް
ތ ގުޅު ް
މސުމަށް ބަދަލުއައުމާ އޮ ް
ތމާވެށީގެ މައްސަލަ ކަމުގައިވާ ޫ
ޑ ި
ތ އިސްރާފް ކުރުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮ ު
ކަމުން ކާބޯތަކެ ި
ތން އުފެދޭ ކުންޏަކީ މާހައުލު
އލުންތަކަށް ބަލާލާއިރު ،ކާބޯތަކެ ި
ތ އިސްރާފުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ އެހެނިހެން ގެ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ފެންނާށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކާބޯތަކެ ި
ނ ތަފާތު ސިއްހީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެ ،މުޖުތަމައުގެ އަފުރާދުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ ނޭދެވޭ
ހއި އުފެދޭ ޖަރާސީމުގެ ސަބަބު ް
ތަޣައްޔަރުކުރުވާ އެއްޗެކެވެ .ކާބޯތަކެތި ކުނިވުމުން ނުކުންނަ ވަ ާ
އަސަރުތައް ކުރެއެވެ.
ލ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ގުދުރަތީ ނިއުމަތް
ޓކެވެ .މިރާއްޖެއަކީ ނޫކަނޑުތަކާއި ފެހި ވިލުތަކާއި ހުދު ދޮންވެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވެއްޓަކީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ނަލަ ވެއް ެ
ށ
ޖހެއެވެ .މިރާއްޖޭގެ ފެހިކަން މުސްތަގްބަލްގެ ޖީލުތަކާއި ހަމައަ ް
ވގައުމެކެވެ .މިނިއުމަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްދަށުން ބީވެގެން ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަން އެބަ ެ
ނުހަނު ފުރިހަމައަށް ދެއްވާފައި ާ
ދތުރުކުރަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުދުރަތީ
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަދުގެ ޖީލުގެ ވާޖިބެކެވެ .ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ތަރައްގީގެ ހަލުވި ދުވެލީގައި ތިމާވެއްޓަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަންނުދީ ަ
ބމުންދާކަމެވެ .މިއަހަރުގެ ޝިއާރަށް ސަމާލުވެ ތިއްބަވައިގެން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މުޅި ގައުމު އެކުއެކީގައި ،އާ
ވެއްޓަށް ތަފާތު ގެއްލުންތައް ލި ެ
މކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ
ޔތްކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ި
މއަދު ގޮވާލަމެވެ .ތިމާވެށި ހިމާ ަ
މށް އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ި
ލކާ ދިމާލަށް ދަތުރުފެށު ަ
އަޒުމަކާއިއެކު ފެހި މުސްތަގްބަ ަ
ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި ދުއާކުރަމެވެ.
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