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Message by Hon. Dr. Mariyam Shakeela, the Minister of Environment
and Energy on the occasion of International Day for the Preservation of
Ozone Layer
16 September 2013
Today as we celebrate the International Day for the Preservation of Ozone Layer, it is important
to take this opportunity to note that a healthy ozone layer is indeed inherently linked with the
environment and development of the Maldives. The slogan of this year, “A healthy atmosphere,
the future we want”, aptly underscores the role of an integrated, holistic and collaborated
approached, particularly through the participation of individual actors. Today then presents an
opportunity for us to reflect upon and make the necessary behavioural changes required of us to
achieve this goal. This may not be easy, but it is necessary to secure our collective future.
A healthy ozone layer is also one of the pre-requisites for the realisation of sustainable
development. As such, it is necessary that we work to integrate the case of a healthy ozone layer
and link it with climate change as we approach the Sustainable Development Goals and the post
2015 development agenda process.
To date, Maldives has made significant and notable progress through our work with the Montreal
Protocol. This Protocol, which Maldives became a party in 1989, has consistently been
recognised as the most successful multilateral environmental agreement.
Although small, Maldives has gone over and beyond its capacity to protect the ozone layer and
has achieved significant success to this regard. We have phased out Chlorofluorocarbons (CFCs)
in the year 2008, two years ahead of the target date as stipulated under the Montreal Protocol
schedule. Currently, we are in the process of phasing out Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) in
the year 2020, ten years ahead of the schedule.
Indeed, the secret of our success thus far is the commitment of the government and the people
and the collaborative nature of this relationship. It is then imperative that future government
policies be implemented in the same spirit of partnership and collaboration. On this day, I

congratulate all Maldivians on what we have achieved as a country thus far, and call for renewed
commitment to what remains to be done. It is my utmost hope that we continue to work together
to protect our ozone layer and environment. I pray for the guidance of the Almighty Allah to this
regard.
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c
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ .މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ތަކްލީފްތަކަކާ ކުރިމަތި ލަމުންދާ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން
އގެ މައްޗަށެވެ .ވީހިނދު ު
ގުޅިފައިވަނީ ދުޅަހެޔޮ ޖައްވެ ް
ހ
ދނިޔޭގެ އޯޒޯންފަށަލަ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ާ
މަސައްކަތެއް އެންމެން އެއްބާރު ލައިގެން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖްބޫރުވެފައިވާ ކަމެކެވެ .މިރޮނގުން
މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ދުވަހުގެ ޝިއާރުކަމަށްވާ "ދުޅަހެޔޮ ޖައްވެއް ،އަހަރުމެން އެދޭ ކުރިމަގު" މިޝިއާރު ބައްޓަން
އމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލާ ޝިއާރެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ.
ކުރެވިފައި މިވަނީ ޖައްވު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމުގެ މުހި ް
ގ
ގއި ފަރުދީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަށް ވިސްނައި ،އެގޮތަށް ދިރިއުޅުމު ެ
އެހެންކަމުން މިމުހިއްމު ދުވަހު ަ
އާދަކާދަތައް ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ .ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނާފައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް ކުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމްވާ ކަމެކެވެ.
އޅުގަނޑުމެން
ަ
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މުހިއްމުކަން

ނ
ހފައިވާ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން  2015ވަ ަ
ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ .މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގާއި ނުހަނު ގާތުން ގުޅި ލާމެ ި
އއިބެހޭ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެޖެންޑާގައި ދުޅަހެޔޮ
އޓެނެވި ތަރައްޤީ ާ
އަހަރުގެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވޭ ދެމެހެ ް
ޖައްވެއްގެ މުހިއްމުކަން ހިމަނައި ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިއާއަތްކޮށް މިއާއި ގުޅިގެން ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތުތައް
ތަރައްޤީކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.
މިހާތަނަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރުން
ވ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާކަމަށްވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން މުހިއްމު
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އ.ދ އިން އެކުލަވާލާފައި ާ
މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ހޯދާފައިއެވެ .މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއަކީ ،ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި
ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ކާމިޔާބު ،އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ،އަދި އެންމެ ގިނަ
ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާ މުއާހަދާއެވެ .ރާއްޖެއިން  1989ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި މިމުއާހަދާގައި މިހާތަނަށް  197ގައުމުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ނިސްބަތުން ރާއްޖެ އަކީ ކިތަންމެ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވީނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ޖައްވު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެއިން ދަނީ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުންނެވެ .މިހާތަނަށް ކުރެވުނު

މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރު ރާއްޖެ ވަނީ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް މިކަން ތަމްސީލް ކޮށްދީފައެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖެ މިވަނީ
ކްލޯރޯ ފްލޯރޯ ކާބަން )ސީ.އެފް.ސީ( ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން އެއްބަސްވެފައިވާ
މުއްދަތަށްވުރެ  2އަހަރުކުރީގެ ތާރީޚެއް ކަމަށްވާ  2008ވަނަ އަހަރު ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރުން

މުޅިން ހުއްޓާލާ އަދި އެންމެ

ރ
ފުރަތަމަ މި ލަނޑުދަޑި ޙާޞިލު ކުރި ގައުމަށް ވެފައެވެ .އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ހައިޑް ޯ
ކް ޯ
ލރޯ ފްލޯރޯ ކާބަން )އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ( ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށެވެ .މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މޮންޓްރިއަލް
ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ  10އަހަރު ކުރިން 2020 ،ވަނަ އަހަރުގައި މިމަޤްޞަދު ޙާސިލްކުރުމެވެ.
ރާއްޖެ މިހޯދަމުންގެންދާ ހުރިހާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ސިއްރަކީ ސަރުކާރާއި އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ
އެއްބާރުލެއްވުމާއި ސާބިތުކަމާއި އެކު އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ ހިއްވަރުކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ .އެހެންކަމުން
މުސްތަޤްބަލުގަ ވެސް

ވ
އަޅުގަނޑުމެން ހާޞިލު ކުރަން ޖެހޭ އެކިއެކި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެ ޭ

ކ
ޔތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަ ީ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އާއްމު ރައް ި
ގއި ،ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް
ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ،އޯޒޯން ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިޚާއްސަދުވަހު ަ
މސައްކަތްތަކަށް އިތުރު
ަ
ޔބީތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ،ކުރިއަށް ކުރަން ޖެހިފައިވާ
އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލްކޮށް ަ
ފއިވާ ކާމި ާ
ހިތް◌ްވަރަކާއިއެކު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
މިނާޒުކު ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ ދުޅަހެޔޮ ޖައްވެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް މާތް ﷲ މިދިވެހިޤައުމުގެ އެންމެހާ ފަރުދުންނަށް މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
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