އިމާރާތް

ކަރަންޓު

އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރައްވާއިރު ގުދުރަތީ
އަލި އިމާރާތައް ވަންނަ ގޮތަށް އަދި އިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް

އިސްރާފު ނުކުރަމާ

ހޫނުވުން ކުޑަވާ ގޮތަށް ޑިޒައިން ކުރައްވާ
ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރުތަކުގައި އިންސިއުލޭޝަން ފިލްމް ތަތް
ކުރައްވާ
އިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގައި އަލި ކުލައެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ
އިމާރާތް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ފުރާޅުގައި ރިފްލެކްޓިވް
ކޯޓިންގްސް ބޭނުން ކުރައްވާ

ކޮމްޕިއުޓަރު
ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން ޝަޓްޑައުން ކުރައްވާ
ލެޕްޓޮޕް ނުވަތަ ފްލެޓް ސްކްރީން މޮނިޓަރ ޚިޔާރުކުރައްވާ
ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާއިރު މޮނިޓަރ ނިއްވާލާ
Ijrwnea cDcnea cTcnwmcnwrwywvcnea cfoa IrcTcsinim

ދޮންނަ މެޝިން
މެޝިން ފުރޭވަރަށް ނުވަތަ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
ބަރުދަނަށް އެއްޗެހި އެޅުމަށްފަހު ދޮންނަން ފައްޓަވާ
މެޝިނުގައި ބަހައްޓައިގެން ކަރަންޓުން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި
ވީ ވަރަކުން އަވިން ހިއްކަވާ

ejcaWrihevid

އެނަރޖީ ޑިޕާރޓްމަން ް
ޓ
ފޯން 3018379 :
އީ.މެއިލް energy@environment.gov.mv :

އަޅުގަ ނޑުމެންގެ

އަންނަމުންދާ

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް

ބަދަލާއެކު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ

ގޭބީސީއެއްގެ އާމްދަނީން ކަރަންޓާއި ފެނަށް

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މިހާރު ހުރީ އަހަރަކު 8

2003

އިންސައްތައިގައެވެ .ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ
ކަރަންޓު ބޭނުން

ކުރުމުގައި އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް

އިސްރާފު

ކުރެވެމުންދާ ކަމެވެ  .އެހެންކަމުން ކަރަންޓު އިސްރާފުވާ މިންވަރު
ކުޑަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ

2009

ވަނަ އަހަރު

ތިމާވެށި

12 %

ހަކަތަ އިސްރާފުވުން ކުޑަކުރެވޭނެ
ގޮތްތައް

ސިއްހަތު

470.

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހޭދަވި

ކޮޓަރިން ނިކުންނަމުން ހޮޅިބުރި

ގިނައިން ތަކެތި ނުބަހައްޓަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ

އާ ކައިރިކުރާ އަދަދަށް  2012ވަނަ

އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރެވުން

*

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ކޮންމެ  100ރުފިޔާ އަކުން  31ރުފިޔާ

ހަރަދު ވަނީ ތެޔޮ ގަންނަން

އަވަސް އަވަހަށް ދޮރު ނުހުޅުވާ .އަދި ދޮރު ހުޅުވާފައި

ބޭނުންކުރައްވާ

ގިނަ ވަގުތު ނުބަހައްޓަވާ

ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި ގޭތެރެއަށް ގުދުރަތީ އަލި ލިބޭނެ ގޮތަށް

ޗުއްޓީއަށް ނުވަތަ ގިނަ ދުވަހަށް ބޭނުންނުކުރައްވާނަވާނަމަ

ފަރުދާތައް ކަހާލާފައި ބަހައްޓަވާ

އައިސްއަލަމާރި ހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަރަންޓު ކަ ނޑާލާ
ދޮރުފަތް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަވާ

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހޭދަވި

31%

ތަނާއި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އެއާކޯނެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ

އަލަމާރީގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ

އަދި  2013ވަނަ އަހަރު

487.

ކޮޓަރިން ވައި ލީކު ނުވާ ގޮތަށް އިންސިއުލޭޓް ކުރައްވާ

ދިއްލުން

އެލް.އީ.ޑީ ނުވަތަ ސީ.އެފް.އެލް ލައިޓް އަލިކުރުމަށް

ތެޔޮ އިމްޕޯރޓް ކުރަން  2012ވަނަ އަހަރު

އެއާކޯންގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ  26 – 24ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

އައިސްއަލަމާރި

އަދި ބޮކި ނިއްވާލައްވާ

ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ

އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ  60 %ހޭދަވަނީ ފިނިކުރުމަށް
އާއި ދެމެދުގައި ބަހައްޓަވާ

ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުން ރައްކާކުރެވެނީ

ފައިސާ

9 %

ހޭދަވި

އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ

ފެން ޕަންޕު
އެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ ޕަންޕެއް ހޯއްދަވާ
އަދި ފެން ވަޔަރު ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ ހޮޅި
ބޭނުން ކުރައްވާ
ފެން އިސްކުރު ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރައްވާ
އިސްރާފުވާ ފެނަކީ އިސްރާފުކުރެވޭ ހަކަތަ އަދި
ފައިސާ

ފާރާއި އައިސްއަލަމާރިއާ ދޭތެރެއިން ވައި ދައުރުވާނެ
ގޮތަށް މަދުވެގެން  4އިންޗީގެ ޖާގައެއް ދެއްވާ

ފަންކާ
ފަންކާ މާބޮޑަށް ބައުވެ ހަލާކުވުމުގެ ކުރިން ފަންކާ
ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ކަރަންޓު އިސްރާފުވުމުން ސަލާމަތް ކުރެވޭ
އެނަރޖީ އެފިޝިއަންޓް ފަންކާ ބޭނުން ކުރެއްވުން

