بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم
السّــالم عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه
މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ދުވަސް .ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހަކަތައިގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން
ފާހަގަކުރެވި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  22ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅިގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން މިކަމަށް ތަރުހީބުދިނުމުގެ ގޮތުން "ދަ ޑުބާއީ ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް އެނަރޖީ
ފޮރ އޯލް" ޤަރާރުގައި  06ޤައުމަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ .މިދުވަސް
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރެވުނީ  2602ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  22ވަނަ ދުވަހު ޑުބާއީގައި
ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެނަރޖީ ފޯރަމްގައި.
ހަކަތައިގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހަކަތައިގެ
މުހިންމުކަން.

އަދި

ޙަޟާރަތެއް

އުފެދުމުގައި

ހަކަތައިގެ

ދައުރު.

ތަރައްޤީވަމުން

އަންނަ

ޤައުމެއްގެ

ޙައިސިއްޔަތުން ،ހަކަތައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައިނާރު .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން ފަހުގެ
ޒަމާނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މިއުފެއްދެނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް .ކުރިން ބިމުން
ފެންނަގައިގެން ކުރަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް މިހާރު ކުރަންޖެހިފައިވަނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޑީސެލިނޭޓްކުރާ
ފެނުން.
ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެދުވަސްވަރަކާ ގުޅޭގޮތަށް މާޙައުލަށް ހޭނެމުންދާ ބައެއް .މިގޮތުން ،ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް އޭގެ ފަސޭހަތައްވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ހޯދަމުން .ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މިދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން .މުޅި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ
ގާތްގަ ނޑަކަށް  18އިން ސައްތައަކީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާ ނުލައި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ފުއްދަން ޖެހިފައިވާ
މީހުން .އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައްޓެރި ޤައުމުތައް އަދި މިއޮތީ އެއަށްވުރެވެސް ފަހަތުގައި.
ދިވެހިރާއްޖޭގައިމީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރިމަތި އެބަވޭ .ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރު އޯވަހޯލްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ބެކަޕް ޖެނެރޭޓަރެއް ނެތުމުން،
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރު އޯވަރހޯލްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތް ނިމެންދެން
މިޖެހެނީ ކަރަންޓު ކަނޑާލަން .މިމައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

މިގޮތުން

ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތް

މެދުނުކެނޑި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޤާއިމުކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން އެގެންދަނީ ހޯއްދަވަމުން.
ދާދިފަހުން ފެނަކައިންވެސް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  77އިންޖީނު އެވަނީ ހޯއްދަވާފައި .އެހެންކަމުން،
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ،ކަރަންޓު މެދުކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ފުރިހަމަ ޙައްލެއް ލިބޭނެ.
އިޤްތިސާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ގައުމަކަށްވުމަށްޓަކައި އިއާދަކުރަނިވި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ ވަރަށް
މުހިންމުކަމެއް .މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުން .ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދުވާލު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އެންމެ
މަތީ މިންވަރުގެ  06އިން ސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން.
ނަމަވެސް ،ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ.
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނެނީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެތެރެއިން އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ހަކަތަ
ބޭނުންކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި .އެހެންކަމުން ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިޤްތިސާދަށް ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލަށް ހުރި ނުހަނު ބޮޑު ބިރެއް .ދިވެހިރާއްޖެއަކީ
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމެއް ކަމުގައިވުމުން ،ހަކަތައިގެ ޔަޤީންކަން ހޯދުމަކީ ހަރުދަނާ އިޤްތިސާދެއް
ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް.
ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޙިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު.
މިގޮތުން ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި .ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގަނެވޭ
އާލާތްތަކަކީ ކަރަންޓުގެ ޚަރަދުކުޑަ އާލާތްތަކަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް .އާންމުގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ
ޚަރަދުކުޑަ އާލާތްތައް (ނުވަތަ އެނާރޖީ އެފިޝަންޓް އެޕްލައެންސް) އެހެން އާލާތްތަކަށް ވުރެ އަގު
ބޮޑުކަމުގައިވީނަމަވެސް

މިފަދަ އާލާތްތައް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުން ކުރުމުން ކުރަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޚަރަދު

ކުޑަވެގެންދާނެ އަދި ތިމާވެއްޓަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކީވެސް މިދެންނެވި ޚަރަދުކުޑަ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުން.
ގޭބިސީތަކާއި އޮފީސްތަކުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވެނީ
އިމާރާތްތައް ފިނިކުރުމަށް .މިގޮތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުގެ  06އާއި  76އިން

ސައްތަ ބޭނުންކުރެވެނީ މިކަމަށް .އެހެންކަމުން ،ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ވިސްނާއިރު އެންމެ ބޮޑު
ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއްކަމަކީ ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު މަދުކުރުން.
މިގޮތުން އިމާރާތެއް ފަރުމާކުރެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް ފިނިކުރުމަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު
މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއިމެދު ވިސްނަންޖެހޭ .އިރުގެ ހޫނުން އިމާރާތް ހޫނުވާ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށާއި ،މާޙައުލާއި
ގުޅޭގޮތަށް އިމާރާތްތައް ފަރުމާކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް.
އިމާރާތެއް ބޭނުންކުރާއިރުވެސް ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ
ކަންތައްތައް ހޯދައި ބަލަން އެބަޖެހޭ .މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ އެންމެ މުހިންމުކަމެއް އެއްކަމަކީ ބޭނުންނުކުރާ
ވަގުތުތަކުގައި އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ނިއްވާލާފައި ބެހެއްޓުމާއި ،މާޙައުލާ ނުގުޅޭ މިންވަރަށް ފިނިކުރުމަށް
މަސައްކަތް ނުކުރުން .ހަކަތައިގެ އިސްރާފު ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޝިޢާރުކަމުގައިވާ
"އިޓްސް ކޫލް އެޓް  "22އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މިކަމަށް .ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިމާރާތްތައް ފިނިކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިނިހޫނުމިނަކީ  22ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް .އެހެންކަމުން
ފިނިހޫނުމިން މި މިންގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެނަށް އޭގެ ފައިދާ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން
ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެކަމެއް.
އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ނަމޫނާ ޤައުމަކަށް
ވެގެންދިޔުން.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ހަކަތައިގެ

އިސްރާފުކުޑަކޮށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ބޭނުންތައް

ފުއްދާ

ބައެއްކަމުގައި ވެގެން ދިޔުން .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައިނާރު ކަމުގައިވާ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަކީ
ދުނިޔޭގެ މަސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތައް މިއަށްވުރެ ކުޑަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއެއްކަމުގައި
ވެގެންދިޔުން .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި ،ހަކަތައިގެ
ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން
މާތްﷲ މިދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހާ ފަރުދުންނަށް މިންވަރުކޮށް ދެއްވުން.
والسّالم عليكم ورحمة ّ
للا وبركاته

މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާ

