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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު
  

هللاމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބްދު، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގައި ޚިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ާއިތިމާވެށްޓާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށ، ކަމާލުއްދީނަށާއި

  .ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވަމެވެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ 

ހިތި އަސަރުތައް ދިވެހި ޤައުމު ވަރަށް ފުންކޮށްރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖެ ދުށް ތިމާވެށީގެ އެންމެބޮޑު ކާރިސާގެ ، މިއަހަރުގެ ތިމާވެށި ދުވަހާ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރިމަތިލަނީ
 އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމުޅި ޤައުމަށް ޝާމިލުވާ ގޮތެއްގައި ، ތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ އަސަރު ގައި އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމ2004ަ ޑިސެމްބަރ 26. އިޙްސާސް ކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ

.ތެރޭގައެވެ ހިނދުކޮޅެއްގެކުޑަކުޑަ ،  ދިޔައީހަލާކުވެގެންދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރަށްތައް ، ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއިގެދޮރާއި މުދާ އަދި ، އެތައް ބަޔެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި. ޤައުމަކީ ރާއްޖެއެވެ
،ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ބިނާތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި، ސާފު ބޯފެން ލިބުން ދަތިވެގެންދިޔަ ދިޔުމާއި، ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު ރަށްރަށުގެ ވެށްޓަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމާއި

  .އޭގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައެވެ، ުމުގެ އަސަރުތައް އަދިވެސް ވަނީވާ މާޙައުލަށް ލިބުނު ސިހވަށައިގެން، އިތުރުވެގެންދިޔަ ކުނިބުނިތަކާއި

ތަކެއް ކުރަންމަސައްކަތްއިތުރު  ،ވެސް މިވަނީރާއްޖޭގެ ވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް، މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު ރަށްރަށް އަލުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
ޚާއްޞަ ،އަދި ކުނިބުނީގެ މައްސަލަތަކަށް މިވަނީ، ނުކުރުމަށާއި ހަކަތަ އިސްރާފު ، ގަސް ނެގުން މަދުކުރުމަށާއިގަސްކެނޑުމާއި  ،ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ރަށްރަށް. ޖެހިފައެވެ

  . ދޭން ޖެހިފައެވެސަމާލުކަމެއް 

ތަރައްޤީއަލުން ބިނާކޮށް ރަށްރަށް ށް ދޭންވާ އިޙްތިރާމާއި ޙިމާޔަތްދީގެން ވެށްޓަ، ޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ ކުރަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަރަށްރަށް އާބާދު، ހަމައެޔާއެކު
  . ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައެވެ ދެމިއޮތުމަށާއިރާއްޖޭގެ ، އެއީ. ކުރުމަށެވެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށް ބިނާކުރުމުގައި،ބާރުއަޅަނީމިޝިޢާރު “  ދުނިޔޭގެ ކުރިމަގަށް ރާވަމާ-ފެހި ރަށްރަށް  ”،ޝިޢާރު ކަމަށްވާމިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ 
  . ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެތިމާވެށްޓަށް އިސްކަން 

.މިކަމުގައި ހިމެނެއެވެ، ކާއި ކޮންމެ ބަހާއެއްވެސްމިވެށީގެ ކޮންމެ ދިރުމަ. ެށީގެ މައްޗަށެވެމިނާޒުކު ވ، ރާއްޖޭގެ ދިރުން ބިނާވެފައިވަނީއަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ ދިވެހި
  . ވެތިމާވެށިކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެއަޅުގަނޑުމެންގެ ، ލަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީވިސްނާ، ޙާޞިލު ކުރަމުންދާއިރުމިކުދިކުދި ރަށްތައް ތަރައްޤީގެ އުސްމިންތައް ، އެހެންކަމުން

ތިމާވެށި،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތަކަށް އިތުރު ފެހިކަން ދެއްވައި!ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި ނުރައްކާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށިއެވެ، هللاމާތް
   .އާމީން! ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ، ްކަވައިކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތަށް އަލިމަގު ދައއަޅުގަނޑުމެން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް 
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c 
  

   އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންރީމިނިސްޓް
  ްޚިޠާބކަމާލުއްދީންގެ هللا ަބްދުޢ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ހިންގެވުމާއި

  
ތިމާވެށި، ުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިއަހަށާއިއހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މަްމޖުްރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި
ދުވަހުގެ، ތަޙްނިޔާ ދަންނަވާ، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި
  . ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވަމެވެ

ު އަމާޒުކުރެވިފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ވެށިރޢާމިޝި. އެވެ"  ދުނިޔޭގެ ކުރިމަގަށް ރާވަމާ-ފެހިރަށްރަށް"ާރަކީ ޢމިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝި! އާދެ      
އެކަމުން ކުރިމަގުގައި ފައިދާ ކުރާނެކަން މުޖްތަމަޢަށް، ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހިގޮތަކަށް ފަރުމާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއިޙިމާޔަތްކުރުމަށް އާބާދުވެފައިވާ ރަށްތައް 

،ކުނިބުނީގެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމާއި، ާވެށްޓަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ކަމުގައިވާތިމ، ރަށްރަށް ފެހިކަމާއިއެކު ބެހެއްޓުމާއި. އަންގައި ދިނުމަށެވެ
ހަކަތަ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ބޭނުން، މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމާއި އްޙީިސއެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއި އަދި 

  . ފޯރުކޮށްދެއެވެިޢާރުމަށް މެސެޖްތަކެއް މިޝކުރުމަށް ބާރުއެޅު
ރަށްރަށް. ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ނާޒުކު ވަމުން އަންނަ އިރު މިކަމަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ     

އާބާދީގެ ސަބަބުން. ހަލާކު ކުރެވެމުންނެވެ، ްމު ބައެއް ކަމުގައިވާ ގަސްތައް ދަނީ ނެތިތަރަައްޤީ ކުރުމުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ސާފުކުރުމުން ވެށީގެ މުހިއ
ކެނޑެމުންދާ ގަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް ވެށްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަގޮތަކަށް. އަތްފޯރާ ފަށަށްވުރެ މަތިވަމުންނެވެ، ކުނިބުނީގެ މައްސަލަދަނީ އިތުރުވެ
ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ނުކުންނަ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމުގައިވަނީ  ކުނިބުނީގެ، އެއްްތަނަކަށް އެންމެން ޖަމާވެ. ހިފައެވެއިމާރާތްކުރަން މިހާރު ވަނީ ޖެ

ަށް ލިބެމުންދާޢާއްމު ފަރުދުންގެ ސިއްޙަތ، މަގުތަކުގިައ ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުން ބޭރުކުރާ ދުންތަކާއި އެތަކެތީގެ ސަބަބުން ވެށްޓަށާއި. މައްސަލައެވެ
 އިސްރާފުކުރެވޭ،ވެޖެހޭ ހަކަތައިގެ ނިސްބަތް އިތުރުބޭނުން ކުރަން.  އެކަމުގައި އޮތް ފައިދާ ހުރިގޮތްތައް ބަލާ ދެނެގަންނަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ، ގެއްލުންތައް ދެނެ

  . ތަން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ
 ގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިޘާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އަލުނ2004ް ޑިސެމްބަރ 26، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށްވެފައި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއް، އާބާދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހިގޮތަކަށް ރަށްތައް ބިނާކުރެވިއްޖެނަމަ
ރާއްޖެ އަކީ ބިންތިރި ޤައުމެއް ނަމަވެސް ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން އުސްމިންތަކެއް. ވެދާނެ ކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެކަމުގައި މިކަން

ެއް މީޓަރު އުހުގައިކަނޑަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް އ. މިކުދި ޖަޒީރާތަކުގެ ނާޒުކު ވެށްޓެވެ، މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ. ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ޤައުމެކެވެ
  .ދެމިއޮތުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ތަނެކެވެ، މިތަނުގެ ދިރުމާއި، ފެތުރިފައިވާ މިޖަޒީރާތަކަކީ

      ތިމާވެށްޓަށް ހޭލުންތެރި މިޒަމާނުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެރި ގޮތްތައް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ އިރު އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިފަދަ
ވެށިން. ޅުގަނޑުމެން ހޭނެން ވަނީ ޖެހިފައެވެއަޅުގަނޑުމެންގެ ވެށްޓަށް އަ ގަސް ކެނޑުމުގެ ބަދަލުގައި. ން ވަނީ ޖެހިފައެވެގޮތްތަކަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަ

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ރަށްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި.  ވެށްޓަށް ގެއްލުން ހުރިގޮތްތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ، ލިބެންހުރި ފައިދާތައް ބަލާ
  .ހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވަނީ ޖެހިފައެވެދެމެ، ތިމާވެށްޓާއި ވީހާވެސް ރަށްޓެހިގޮތަކަށް ފަރުމާ ކުރުމާއި

.އެވެށީގެ ދިރުމަށްޓަކައެވެ. ސަލާމަތްކަން ބޭނުންވާ ފަދައިން ވަށައިގެން މިވާ ވެށްޓަށްވެސް ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ،     އިންސާނުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި
  .ފެހި މާދަމަ އަކަށްޓަކައެވެ. އެޖީލުތަކުގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރުމަށެވެ، ަތްތެރިކަމާއިއަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ ސަލާމ
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  ސަޕްލިމެންޓް - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް 
 

ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ  

 
 
 
  
 

  !ްމެ ކުޑަ ކަމަކުންވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދިދާނެނކިތަ
  

ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެތި ، ވީޓީ     
  !ނިއްވާލަމާ

ޓީވީ ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން  
ުމުގެ ގައި ބެހެއްޓ' ސްޓޭންޑްބައި'އެއެއްޗެތި 

 !މާބަދަލުގައި އެއެއްޗެތި ނިވަ
މީގެ ސަބަބުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޖައްވަށް ދޫކުރޭ  

  

 ގަހުން 10އެއީ .  ކިލޯގްރާމް މަދުކުރެވެއެވ30ެކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ގޭހުގެ ޢަދަދުން 
 .ސާފުކުރެވޭ ކުރެވޭ މިންވަރެވެ

 

ހަލާކުވާޒާތުގެ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ކާދު    
  !ތައްޔާރުކުރަމާ

ބަދިގެއިން އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރެއިން ފަސޭހައިން  
  !ފަނާވެދާ ޒާތުގެ ކުނިން ކާދު ތައްޔާރުކުރަމާ

  
 ކިލޯގްރާމްގެ ކުނި އުފެދޭކަމަށް 2.48މާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މީހެއްގެ މައްޗަށް  

އަތޮޅުތަކުގައި ކުނި އުފެދޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް . ލަފާކުރެވެއެވެ
  . ކިލޯގްރާމާ ދެމެދުގެ ކުނި އުފެދެއެވ0.70ެ ކިލޯްގރާމާއި 0.79ށް މީހަކަ

 

  !ސައިކަލުގެ ބަދަލުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަމާ   
އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއްގެ ބަދަލުގައި ބައިސްކަލްގައި  

  !ދަތުރުކުރަމާ
ބައިސްކަލް ދުއްވުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު ލިބޭ  

ުތަކާ އަދި ސައިކަލާ ކާރުފަދަ އުޅަނދ. ކަމެކެވެ
ތެލަށް ދާ ، ޚިލާފަށް ބައިސްކަލް ދުއްވުމުން

  .މަރާމާތުްކރުމަށް ދާ ޚަރަދު ކުޑަވެއެވެ، ޚަރަދާއި
 
  !ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރަމާ   
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ރަށުގައި  

ހިންގާ ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކުގައި 
  !ހިލޭސާބަހަށް ބައިވެރިވަމާ

 ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގ5ެޖޫންމަހުގެ  
  މި ދުވަސް .ތިމާވެށީގެ ދުވަހެވެ

މި ކަންކަން ، ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި
 . މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢާއްމުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެޙައްލުކުރުމަށް

  !ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރަމާ   
  ! ބާޒާރުކުރާ ކޮތަޅު އަލުން ބޭނުންކުރަމާ 
ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން  

 އަހަރުދުވަހުގެ 20،  މަދުކޮށްފިނަމަކޮތަޅު 4
 ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 4160ތެރޭގައި 

  .ސަލާމަތްކުރެވެއެވެ
 

  !ބޮކިތައް ބަދަލުކުރަމާ    
ހަކަތަ ، ގޭގައި ހުރި ބޮކިތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބޮކި 

  ! ް ބަދަލުކުރަމާށސަލާމަތްކުރާ ބޮތްކަ
އޭގެ ސަބަބުން ކުރިން ހުރި ދެ ބޮކިން އަހަރެެއްގެ  

ކިލޯގްރާމްގެ  40ރާނެ މައްޗަށް ބޭރުކު
 މި .ސަލާމަތްކޮށްދޭނެއެވެކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް 

 ސާފުކުރަން  ގޭސްކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ޢަދަދަށް
   . ގަސް ބޭނުންވެއެވ13ެ

1

2

3

4

5

6

  ހ
ހަކަށް ކިޔާ ހެދިފައިވާ ގަސްތަކުގައި އެ ގަ 

  ސި އަދި ދިވެހި ނަން ހަރުކުރުންއިނގިރޭ
  ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ތަޢާރަފްކުރުން  
 ހޭޅިފަށުގައި ގަސް އިންދުން  
  މަދުކުރުންހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު  

  ނ
ނާސަރީއަށް ގޮސް ގަސް ހެއްދުމާބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
 ނެތެމުންދާ ޒާތުގެ ގަސް އިންދުން 
ަކިން ނައްތާލުމަށް ވނުރައްކާތެރިކުނި 

 ބާރުއެޅުން

  ރ
ޓަކައިރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 

 ރަށުގެތެރޭގައި ހިނގާލުން
ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސާރވޭއެއް ރަށުފެންވަރުގައި  

 ކުރުން
، ދޫނިސޫފާސޫފި، ޖަނަވާރުތަކާއިރަށުގެ  

 ހޯދައި ތައްއަދި ގަސްތަކުގެ ނަން
  .ޑޮކިއުމެންޓްކުރުން

  ބ
ެށްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތުބެލެނިވެރިންނަށް ތިމާވ 

 ދިނުން 
 ބަހުޘްކުރުން  
  މަށް ބާރުއެޅުންބައިސްކަލް ދުއްވު 

  ކ
  މުގެ މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުން ކުރެހު 
  އަދި ފޮތި ކޮތަޅުގޮށި، ކަރުދާސް ކޮތަޅާއި 

 ހަދައިގެން ބެހުން 
އްދު އަންގައިދޭ ބޯޑް ކުނިއަޅާ ސަރަޙަ 

 ހަރުކުރުން
ތުގެ މަޢުލޫމާތު ކާދު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮ 
 ދިނުންަނޑުވެރިންނަށް ދ

 ތިމާވެށްޓަށް ލޯބިޖެއްސުން ކުޑަކުދިން 

  އ
އުކާލެވޭ ކަރުދާހުން ހެދިފައިވާ ސިޓީއުރަ  

  ހަދިޔާކުރުން 
އެސެމްބްލީގައި ޝިޢާރާގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކެއް  

 ހިންގުން 
 އެންމެ ފެހި ގެ ހޮވުން  
 ތިމާވެށީގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް އަތޮޅުގެއަތޮޅު 

 ުމެއް ބޭއްވުންރުގައި ބައްދަލުވފެންވަ
ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތިން  

ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިތޯ 
 އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ބަލައި

  އަލުން ބޭނުންކުރުން 

  މ
 މަޒްމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  
ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުންމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  
  މޭވާ ގަސް އިންދުން 

  ފ
  ސާފު ކުރުން  އާއި ފަރުފަޅުތެރެ 
ފެނާއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު 

 ސާރވޭކުރުން 
 ފައިމަގުގައި އުޅުން 

  ދ
ތު ދުވަހުގެ ޝިޢާރާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާ 

  ބެހެއްޓުންދަރިވަރުންނަށް ކިޔޭނޭގޮތަށް 
 ދަރިވަރުންގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުން  
  ރުންގެ އިލްތިމާސް އެކުލަވާލުންދަރިވަ 

  ތ
   ރިސޯޓަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ށްޓާގުޅޭތިމާވެ 
 ތަކެތި ހަދަންތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި 

 ދަސްކޮށްދިނުން
ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ 

 ، ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

  ލ
  ނެރުން ލުއިފޮތް 
  ލަވަކިއުން 

  ގ
 އް ބޭއްވުން ޒެގަސް މަޢުރަ 
މާވެށްޓާބެހޭ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތި 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން
  .ގޭގައި ގަހެއް އިންދުން 

  ސ
 ސްކޫލް ސާފުކުރުން  
ސްކޫލަށް އައުމަށާއި ގެންދިއުމަށް  

 އިންޖީނުލީ ދުއްވާތަކެތި ބޭނުން ނުކުރުން 

  ޑ
 ން ޑްރާމާއާއި ލަވަ ކިޔު 

  ޓ
 މާތު ދިނުން މަޢުލޫޓީޗަރުންނަށް  
ގެ ޒަރީޔާއިން ތިމާވެށްޓާބެހޭ. ވީ.ޓީ 

  މަޢުލޫމާތު ދިނުން
  ޕ

 ޕޯސްޓަރކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  
  ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުންޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 

  ޖ
 ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން  

ްތ ގ50ޮމިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވޭ   
  

 ޖަމާޢަތަކުން ތިރީގައިވ8ާ ސްކޫލަކާއި 73 ރަށެއްގައި 61 އަތޮޅުގައި 20މިދުވަސް ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކުރުމަށް 
 .އެވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
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Message from  
the Secretary General of the United Nations, Mr. 
Kofi Annan, on the occasion of World Environment 
Day, 5 June 2005 
 

The Urban 
Environmental 
Challenge 
 

 
The theme for this year’s observance of World Environment Day, “Green 
Cities: Plan for the Planet!”, highlights the challenges raised by one of the 
major trends of our times: the rapidly increasing proportion of people 
who are living in urban environments.  

In the next quarter-century, almost all population growth will occur in 
cities, most of it in less developed countries. By 2030, more than 60 per 
cent of the world’s population will live in urban areas. Such rapid 
urbanization presents profound challenges, from poverty and 
unemployment to crime and drug addiction. Already, one of every three 
urban dwellers lives in a slum. And in too many of the world’s expanding 
towns and cities, environmental safeguards are few and planning is 
haphazard. 

Indeed, the environmental consequences of urban growth are 
considerable. Cities are prolific users of natural resources and generators 
of waste. They produce most of the greenhouse gases that are causing 
global climate change. They often degrade local water quality, deplete 
aquifers, pollute the marine environment, foul the air and consume the 
land, thereby devastating biological diversity. 

The rising concentration of humanity in cities and towns means the world 
will not achieve the Millennium Development Goals unless 
environmental planning is incorporated into all aspects of urban 
management. Creating environmentally friendly cities is an admittedly big 
challenge, but the technologies and expertise we need already exist. 
Clean transport, energy-efficient buildings, safe sanitation and economical 
water use are possible now, not just in the future, often in a manner that is 
affordable for all. 

On this World Environment Day, I urge individuals, businesses, and local 
and national governments to take up the urban environmental challenge. 
Let us tap the great knowledge and natural dynamism of urban areas. And 
let us create “green cities” where people can raise their children and 
pursue their dreams in a well-planned, clean and healthy environment. 
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Message from  
the Executive Director of UNEP, Mr. Klaus Toepfer, on the 
occasion of World Environment Day, 5 June 2005 
 

Human Dignity 
and Social  
Progress 
 
Sixty years ago in San Francisco the founding members of the United Nations 
pledged their determination to save future generations from the scourge of war and 
promote human dignity and social progress. If, as a global community, we are to fulfil 
these pledges, we will have to address the issue of the world’s rapid urbanization. 
Too many of today’s cities are breeding grounds for pollution, poverty, disease and 
despair, but they need not be. With careful planning, our cities can be flagships of 
sustainable development. This is our message for World Environment Day 2005. 
Green Cities: Plan for the Planet! is both a warning and a declaration of faith in our 
ability to turn the expansion of urban centres to the benefit of all. 

Wherever we look, cities are crying out for answers. In the developing world, where 
urban population growth is most pronounced, more than a billion people are 
condemned to lives of poverty and ill-health because they are denied the clean 
water, basic sanitation and adequate shelter that people in the developed world often 
take for granted. Easing the burden of the world’s poorest people will reap a double 
dividend, giving them a foothold on the ladder to a better life and helping to protect 
the environment on which we all depend. 

Providing improved sanitation to the slums of the world will protect freshwater 
resources—and the sea into which all rivers flow. It will also help to save the lives of 
many of the 6,000 children who die every day from preventable diseases associated 
with lack of safe water and poor hygiene. Replacing wood fires with more sustainable 
energy sources will not only preserve forests but reduce air pollution. Respiratory 
disease is another of the world’s great killers, and the developing world’s growing 
megacities have the worst air quality. Air pollution can also be tackled by cleaning 
up vehicle exhausts and preventing the release of toxic fumes from burning plastic 
and other refuse by promoting appropriate waste collection and disposal. 

UNEP is working in all these areas. Our energy and sustainable transport programmes 
are addressing the environmental consequences of energy production and use, from 
local air pollution to global warming. We are working to promote environmentally 
sound technological solutions to freshwater use and waste disposal, and our 
Sustainable Cities programme—in partnership with UN-Habitat, our sister agency—is 
helping cities to plan and manage their environment and share the lessons with local 
and national governments worldwide. 

The challenges presented by growing urbanization are daunting, but they are not 
insurmountable. For example, towns and cities—predominantly those in the 
developed world—are currently responsible for most of the greenhouse gas emissions 
that are causing climate change, mostly from cars, trucks and power stations. These 
emissions can be drastically cut by a combination of clean energy technologies 
coupled with enlightened city planning. 

Imagine a city where buildings use solar power to help generate their own energy, 
and waste less because they use power-saving lighting and are well-insulated, where 
public transport is affordable and efficient, where vehicles pollute less because they 
are powered by electricity or hydrogen. That city has become part of the solution, not 
the problem. It is the city of the future. With the support of communities, businesses 
and, above all, governments, it can also be the city of today. 
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small changes 
Walk instead of drive. Switch off the light. Re-use plastic 
bags. Turn down the central heating. Shower instead of bath. 
 
big difference 
Saves energy. Cuts down waste. Uses less water. Reduces 
carbon dioxide emissions. Slows down climate change. 
 

TIP OF THE DAY 

 


