
 ވައިގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމަކީ 
  ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ



ކުރު މުއްދަތަށް ޖައްވު ތަޣައްޔަރުކުރާ މާއްދާތައް )އެސް.އެލް.ސީ.ޕީ( ޖައްވަށް 

 ބޭރުވާ މިންވަރު މަދުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން 

ލިވްޑް ކްލައިމެޓް ޕޮލިއުޓަންޓްސް )އެސް.އެލް.ސީ.ޕީ( އަކީ ނިސްބަތުން ކުރު މުއްދަތަކަށް -ޝޯޓް

ޖައްވު ތަޣައްޔަރުކޮށް ޖައްވު ހޫނުކުރާ މާއްދާތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ޖައްވު ހޫނުވުމާއި ، ދެމިހުންނަ

ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް އާއި ޖެހިގެން އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ  ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި

  ކުރަނީ އެސް.އެލް.ސީ.ޕީ ތަކެވެ.

، މަސްދަރު: ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ަޖމިއްޔާ

ބްރީތުލައިފް ކެމްޕޭން، ސީސީއޭސީ    

 
  މަސްދަރު: އދ ގެ ތިމާވެށި ޖަމިއްޔާ

 އަްއވުރެ ިގނަ މީުހން މަރުަވނީ 
 މެދު އަދި ތަރަްއީގވަުމން އަްނނަ 

ޤަުއމުތަުކން    

 މީހުން އަހަރަކު 

 ދިެވހިރާްއޖޭަގއި ަވއި ަތޣަްއޔަރު ވުާމއި 
 ގުޅިފަިއާވ ބަލިތަުކން މަރުާވކަމަްށ ައންާދޒާ 

 ކުރެެވއެވެ 
 މަސްދަރު: ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ަޖމިއްޔާ 

ޕީ އަކީ ޖައްވުގައި ކުރުމުއްދަތަކަށް ހުންނަ މާއްދާތަކަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން ކައިރި މުސްތަޤްބަލުގައި ޖައްވު ހޫނުވުން  އެސް.އެލް.ސީ.
 ނުވަތަ 'ނިއަރ ޓަރމް ގްލޯބަލް ވޯމިންގ' ކުޑަކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް ކުޅެނީ މިމާއްދާތަކެވެ.

  C°5ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖައްވު ހޫނުވާ މިންވަރު  5121ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވެފައިވާ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން    5102
ޕީ މަދުކޮށްފިނަމަ ޖައްވު ހޫނުވާ މިންވަރުން    C°1.6ގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގައުމުތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި އެސް.އެލް.ސީ.

 .އުނިކުރެވޭނެކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ

ވައި  އުޅޭ އެއް ސަބަބަކީ  އެންމެ ކުރީގައި  މަރުވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން  ޒުވާން އުމުރުގައި  ހާލަތު ދަށްވުމާއި  އާންމު ސިއްހީ 
ދުޅަހެޔޮކަމާއި  ޑުމެންގެ  އަޅުގަނ މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މަދުކުރުމަށްޓަކައި  ޕީ  ސީ. އެލް. އެސް. އެހެންކަމުން  ތަޣައްޔަރުވުމެވެ.  ނުސާފުވެ 

 އާންމު ދިރިއުޅުމާއިވެސް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

 މޫސުމަށް ކުރާ އަސަރު 

 ގޭތެރޭގެ މާހައުލުގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވާ ކަންަކމާމެދު ސަމާލުވެލައްވާށެވެ.

 

ދުނިޔޭގެ ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން  

 
 މަރަކީ ަވއި ނުސާފުުވމުެގ ސަބަުބން ދިމާާވ މަެރއް.

މިއީ ތިާމވެްއޓަށް ކުރާ ނޭެދވޭ އަސަރުަތކުެގ ސަބަުބން 
 އާއްުމ ސިްއޙަތަްށ ދިާމވެަފއިާވ ެއންެމ ބޮުޑ ަމއްސަލަ

 

 ން

 މިލިއަން
 މީހުންގެ މަރު

  އަހަރަކު
  މަސްދަރު: އދ ގެ ތިމާވެށި ޖަމިއްޔާ

 ދުނިޔެއިން ކޮންމެ



 ކްލައިމެޓް އެންޑް ކްލީން އެއަރ ކޮއަލިޝަން 

އެއާރ  ކްލީން  އެންޑް  ކްލައިމެޓް  " އުފައްދާފައިވާ  މަދުކުރުމަށް  މިންވަރު  ޕީގެ  ސީ. އެލް. އެސް.
ގައި ސީ  އޭ. ސީ. ސީ. ނުވަތަ  ވަނީ  ،ކޯލިޝަން"  އަދި   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބައިވެރިވެފައެވެ. 

މަސައްކަތްކުރުމަށް  މަދުކުރުމަށް  މާއްދާތައް  މިފަދަ  ފެންވަރުގައި  ގައުމީ  އެހީގައި  މިޖަމިއްޔާގެ 
 މަޝްރޫއެއް ފަށާފައެވެ.  

މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެސް.އެލް.ސީ.ޕީގެ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި 
އިތުރުކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް  ވުޒާރާތަކާއި  ،ކުރާ  އެކިއެކި  މުއައްސަސާތައް   ،މިމަސައްކަތުގައި 

 އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމެވެ. 

އާންމު ސިއްހަތާއި ކާނާ އަދި ހަކަތައިގެ ، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ،އެސް.އެލް.ސީ.ޕީ މަދުކުރުމީ
މަގުފަހިވާނޭ  ވާސިލްވުމަށް  ޑިތަކަށް  ޑުދަނ ލަނ ތަރައްގީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ފަދަ  ރައްކާތެރިކަން 

 މަސައްކަތްތަކެވެ.

ފައިދާ ކުރަނީ    

 ސިްއޙަތަށް 

 ދަނޑު ޮގާވމަށް 

 މޫުސމީ 

 ބަދަލުތަކަށް 

  މަދުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ބައެއް ފިޔަވަޅު 

 އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ އަދި ރެފްރިޖެރޭޝަން 
  ްފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހައިޑްރޯފްލޮރޯކާބަންސް )އެޗް.އެފް.ސީ( އަދި ގްލޯބަލ

 ނެޗުރަލް ރެފްރިޖަރެންޓް ބޭނުންކުރުން.، ވާރމިންގ ޕޮޓެންޝިއަލް ދަށް

 ކުނި އުކާލުން 
  ްިސއްހަތަާށިއ ތިމާެވއްޓަށް ފައިދާ ުހރިގޮތަކަށް ަފރުާވކޮށް މެނޭޖް ، ނެތިފަނާެވދާ ކުނި ވަކިކޮށ

 . ކުރުން

  ަދަނޑުވެރިކަމުގެ ކުނި ޖައްވަށް ދުން ބޭރުވާގޮތަށް ހުޅުވިފައިވާ ތަންތާންގައި އެންދުން ނުވަތ
 .'އޯޕަން ބަރނިންގ' ހުއްޓުވުން

 ދަތުރުފަތުރު 

 ްއުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި ޑީސަލް ޕާޓިކިއުލޭޓް ފިލްޓަރ ހަރުކުރުނ 
 ްގިނަ އަދަދަކަށް ސަލްފަރ ގެ މާއްދާ ހިމެނޭ ޑީސަލް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުނ 
 ްދެމެހެއްޓިނިވި ހަކަތަ ހިޔާރުކުރުނ 

 މަސްދަރު : ީސސީއޭސީ 



ފުރިހަމަ  ގުދުރަތީ މާއްދާތައް  ކަހަލަ  ކާބަން އުފެދެނީ އެކި  ބްލެކް 
ދިމާވަނީ  މިފަދައިން  އެންދުމުންނެވެ. ރޯވެ  ގޮތުގައި  ނޫން 

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
 

 ބްލެކް ކާބަން އުފެދޭ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
 ިނާށި ފަދަ ތަކެތި ، ދެއްޔާއި، ފުރިހަމަ ނޫން ގޮތުގައި ދަރާއ

 ،އެންދުން

  ްއުޅަނދުފަހަރުގައި އަޅާފައިވާ ޑީސަލް އިންޖީނުން ބޭރުވާ ދުނ ،

 ،ކުނި އެންދުން އަދި ދަނޑު އެންދުން

 ްސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ތެޔޮ އެންދުން )ކަރަންޓު އުފެއްދުނ ،

ޖައްވަށް ދުން ، ހުޅުވިފައިވާ ތަންތަނުގައި، ސިމެންތި އުފެއްދުން(
 ބޭރުވާނޭ ފަދައިން ކުނި އެންދުން.

 އަސަރުތައް:
  ާގަނޑުފެން ވިރުން އަވަސްކުރުވ 
  ާދުނިޔޭގެ ޖައްވު ހޫނުކުރުވ 
  ާބަލިތައް އިތުރުކުރުވ 

 މީތޭން 

ވަރުގަދަ  އެންމެ  ބާރު  ހޫނުކުރުމުގެ  ޖައްވު  ގޭހަކީ  މީތޭން 
އަހަރު ތެރޭގައި   011މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެކެވެ.  

މިންވަރަށް  ހިފަހައްޓާ  ހޫނު  ޖައްވުގައި  އިން  ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް 
ގުނަ އިތުރު މިންވަރަކަށް މީތޭން އިން ޖައްވުގައި ހޫނު   52ވުރެ  

 ހިފަހައްޓައެވެ.

ވެސް  އަމަލުތަކުން  އިންސާނީ  ގޮތުންނާއި  ގުދުރަތީ  އަކީ  މީތޭން 
 އުފެދޭ މާއްދާއެކެވެ.

 އަސަރުތައް:
  ްސިއްޙީ އަދި ސިނާޢީ ގެއްލުން ބޮޑު އޯޒޯން ގޭސ

  އުފެދުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ މާއްދާއެއް

  ްޖައްވު ހޫނުވުމާއި މޫސުމީ ބަދަލުތައ 

ނުވަތަ  ބައި  ތިރީ  އެންމެ  ފަށަލައިގެ  ހަވާ  ނުރައްކާވަނީ  އޯޒޯން 
  ޓްރޮޕޮސްފިއަރ ގައި އުފެދުމުންނެވެ.

 އަސަރުތައް:
 ްސިއްޙަތަށާއި ދަނޑުގޮވާމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިނުނ 
  ްޖައްވު ހޫނުކުރުވުނ 
  ެބްރޮންކައިޓިސް އާއި އެސްމާ ކަހަލަ ނޭވާލާ ނިޒާމުގ

 ބަލިތަކައް މެދުވެރިކުރުން 
 

 ހައިޑްރޯފްލޯރޯކާބަންސް )އެޗް.އެފް.ސީ(
އެޗް.އެފް.ސީ އަކީ ޖައްވު ހޫނުކުރާ ގޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ހަލުވިމިނުގައި އިތުރުވަމުންއަންނަ މާއްދާއެވެ. މިއީ ފިނިކުރާ 
  ނިޒާމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މާއްދާތަކުގެ ބާވަތެކެވެ

 އަސަރުތައް:
 ްމިއީ ޖައްވު ހޫނުކުރުމުގެ ބާރުގަދަ މާއްދާތަކެއ 

 

ލިވްޑް ކްލައިމެޓް ޕޮލިއުޓަންޓްސް -ޝޯޓް   

 ބްލެކް ކާބަން )ގެދަބުޅި(  ޓްރޮޕޮސްފެރިކް އޯޒޯން

Tel: +(960) 301 8300 

Fax: +(960) 301 8301  

Email: environment@environment.gov.mv  

Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu,  

Male', 20392, Republic of Maldives. 


