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 .1ތަޢާރުފް
މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ސްޓެލްކޯއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ބިލް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔަކަމަށް ފާހަގަކޮށް ޢާންމުންގެ
ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާއާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
މިގޮތުން ،މިކަމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،ބިލްކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު ،ކަން ހިނގާފައިވާ
ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ،މައްސަލައިގެ މަސްދަރު ހޯދުމަށްފަހު މިކަމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް
ހޯދޭނެ ގޮތެއް ބެލުމެވެ .މިގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލު ހޯދާ ،ޢާންމުންގެ މެދުގައި ސަރުކާރުގެ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންނިން ދޭ
ޚިދުމަތުގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަރަށް މުޙިންމު ކަމެކެވެ.

 .2މައްސަލަ ބެލުމުގެ ސްކޯޕް
މި މައްސަލަ ބަލާ ދިރާސާ ކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
•

މި މައްސަލައިގައި ބިލްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބިލްތަކުންކަމަށްވާތީވެ ،މި
ރިޕޯޓްގައި ދިރާސާކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ބިލްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
މައްޗަށް.

•

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ޔުޓިލިޓީން ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި އޮތޯރިޓީން ކުރާ ދިރާސާއާއި އަޅާކިޔައި ،ބިލްތަކުގައި
މައްސަލަ ހުރިތޯ ދިރާސާކޮށް ،މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަވާނަމަ މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމާއި އެހެނިހެން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

•

ބިލް ބޮޑުވިކަމަށްދިމާވާ ގޮތްތަކާއި ،ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި ބިލްކުރެވޭ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ޢާންމުން
ހޭލުންކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުން.

 .3މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތް
އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށް ރޭވުނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ( މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއަށް ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅި މިންވަރާއި ،މިކަން ހިނގުމަށް ދިމާވި ސަބަބާއި ،މިކަން
ޙައްލުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އޮޅުންފިލުވުން.
)ށ( ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށް ބަލައި ،ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޙައްލުކުރާ ގޮތާމެދު ސްޓެލްކޯއިން ދެކިލައްވާގޮތް
ބެލުން.
)ނ( ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަންބަލައި ،އަދި އޮތޯރިޓީގެ އަމިއްލަ އެނަލިސިސް މެދުވެރިކޮށް ބިލް
ބޮޑުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،އޭގެ ސަބަބާއެކު ދެނެގަތުން.
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)ރ( ސްޓެލްކޯއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ނުވަތަ ނުންތޯ ކަށަވަރުކޮށް ،އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކަށް
ބިލްކޮށްފައިވަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަން ކަށަވަރުވާނަމަ ،އެފަދަ ބިލްތައް މުރާޖަޢުކޮށް ކަސްޓަމަރަށް ދޭންޖެހޭ
ބަދަލު ދިނުމަށް ސްޓެކޯއަށް އެންގުން.
)ބ( ސްޓެލްކޯއިންނާއި އެހެނިހެން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން މިފަދަ މައްސަލަތް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ބަލައި ،ޙައްލުކުރެވޭނެ
ގޮތްތައް ދެނެގަނެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ޔުޓިލިޓީތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުން .މީގެ ތެރޭގައި:
•

މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި މިފަދަ އެސް.އޯ.ޕީތައް އިތުރަށް
ހަރުދަނާކުރުން.

•

ބިލް ކުރާ އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ މިންވަރު ދެނެގަނެ އެކަންތައް އެންގުން.

•

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި ،މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަލިއެޅުވުމަށް މުޙިންމު ދާއިރާތައް
ފާހަގަކުރުން.

 .4މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ސްޓެލްކޯއާއެކު  3އޮގަސްޓް  2021ވަނަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ ބިލިންގ ،އަދި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ކަމާއި ބެހޭ
އިސް ބޭފުޅުންނާއި މި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން ،މި ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން
ސްޓެލްކޯއިން ޙިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
•

މައްސަލައިގެ ބާވަތް :މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގަވެސް ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް )މާރިޗު ،އޭޕްރީލް ،މެއި( މަހުގައި
ދިމަވާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ .އަދި ބިލްގެ މައްސަލަތަކަށް ކަސްޓަމަރ ސާރވިސަސް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބު
އަރުވަމުންދޭ.

•

ކަސްޓަމަރުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތާއި ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާއި މި މައްސަލަތައް ބެލިފައިވާ ގޮތް:
o

ކުރީއަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރު ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

o

ޖުލައި މަހުގެ ބިލް ފޮނުވިފައިވާ ދުވަސްވަރުގައި އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  50ކޯލު
ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،ހުރިހާ ކޯލްއަކީ ބިލް ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ކޯލްތަކެއްނޫން.

o

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯން ،ވައިބަރ އަދި އީމެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާ ބޭނުންކުރެވޭ.

o

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޝަކުވާތަކަކަށް ޖަވާބުދެވިފައިވޭ.

o

މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދައްގެ ފަރާތްތަކުން  24ގަޑިއިރު
އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ޖައްސާފައި ބަހައްޓާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.

•

ކަރަންޓު ބިލް ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް ޔާޤީންކުރުމަށްޓަކައި ބެލިފައިވާ ގޮތް:
o

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ބިލް ހިސްޓްރީ ބަލައި އެކި މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން އަޅާ
ކިޔުން.
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o

އެވަގުތެއްގެ ކަރަންޓު މީޓަރުގެ ފޮޓޯއެއް ކަސްޓަމަރ ލައްވާ ސްޓެލްކޯއަށް ފޮނުވައި ،އެދުވަހުގެ
މީޓަރ ރީޑިންގް އާއި އެންމެ ފަހުގެ ބިލްގެ ރީޑިންގެ ބަލައި ،ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އަޅާކިޔުން.

•

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލް ބޮޑުވިކަމަށް އިޙުސާސުކުވޭކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް:
o

މީޓަރ ރީޑިންގެ ނެގި ދުވަހާއި ،ބިލް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ދުވަހާއި ދެމެދު މުއްދަތު މާ ބޮޑުވުން.
މިގޮތުން ރީޑިން ނަގާތާ  20ދުވަސް ފަހުން ބިލް ފޮނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ .މީގެ ސަބަބުން
ކަސްޓަމަރ އަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވިފައިވާކަމަށް ހީކުރެވޭ މުއްދަތާއި ،އަސްލު ބިލް ކުރެވިފައިވާ
މުއްދަތާއި ދިމާނުވުން.

o

ޢާންމުގޮތެއްގައި  600ޔުނިޓާއި ގާތުން ބިލް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  600ޔުނިޓު ހުރަސްކުރާ
ފަރާތްތަކަށް ބިލް އިމްޕެކްޓް ބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވުން )މާލޭ ސަރަޙައްދު ގެ ޓެރިފް ،ޖަދުވަލު
.(1

o

މެއި މަހުގެ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ބިލަށް )ޖޫން މަހު ފޮނުވާ ބިލަށް(  40%ގެ
ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާއިރު ،ޖޫން މަހުގެ ބޭނުންކުރެވުނު ވަރަށް )ޖުލައި މަހު ފޮނުވާ ބިލަށް(
ސަބްސިޑީ ނުވަތަ ޑިސްކައުންޓް ދީފައި ނުވުން .މި ދެ މަހުގެ ބިލް ޑިސްކައުންޓާ ނުލާ ބިލް
ހިސާބުކޮށްފައި ބެލި އިރު ޖުލައި މަހުގެ ލިބިފައިވާ ބިލްގެ ކޮންސަމްޕްޝަން އާއި ބިލްގެ ރުފިޔާ
އަދަދު ކުޑަ ކަމަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް.

o

އ
ޖޫން މަހު އެހާ ބޮޑަށް ވިއްސާރަ ނުވެ ،ފިނި ހޫނުމިން މަތީގައި ހުރުމުން ކޮންސަމްޕްޝަން މެ ި
މަހާއި އެއްގޮތަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ.

•

ޝަކުވާތަށް ބަލައިގަނެ ކަސްޓަމަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
o

ސްޓްލްކޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮންމެ ޝަކުވާއަކަށްވެސް ޖަވާބު ދެވިފައިވޭ.

o

މީޓަރުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށްވާނަމަ އެ ތަނަކަށް ގޮސް މީޓަރ ޓެސްކޮށްދޭ.

o

ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކުމުގައި ދަތިވާނަމަ ފްލެކްސިބަލް ޕޭމަންޓްއަކަށް ހަދައިދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް
އެޕްލިކޭޝަނެއް ލެވޭގޮތަށް މިހާރު ހުންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ )ޖަދުވަލު  .(10އަދި ،މި
އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޭސް-ބައި-ކޭސް ބޭސިސްގަ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާނެ ޝެޑިއުލަކަށް
ކަސްޓަމަރާއެކު އެއްބަސްވެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވި.

o

ބިލް ދެއްކުމުގައި ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދުނިމަށް ސްޓެލްކޯއިން އުޞޫލުތަކެއް
ގެންގުޅުއްވާ.

o

މި މައްސަލަ ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ތަކުރާރުވާތީވެ މީޑިއާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ތައްޔާރުވަމުންދޭ.
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 .5އޮތޯރިޓީގެ ހޯދުންތައް
މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތައް ބަލައި ،އޮތޯރިޓީން ކުރި ދިރާސާއިން ހޯދިފައިވާ
ހޯދުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
•

ސްޓެލްކޯއިން ޑާޓާ އެނަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ގޮތް :ކޮވިޑް ގެ ސަބަބަން ކޮންސަމްޕްޝަން ޕެޓަރން އަށް މި އަހަރު
ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްފައި ވުމާއު ،ސަބްސިޑީ ދެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ހަމަ އެކަނި ބިލްގެ މިންވަރުގެ )ރުފިޔާ
ޢަދަދު( ޓްރެންޑް ބަލައިގެން އެނަލައިޒް ކުރާނަމަ އެކި މަސްތަކުގައި ތަފާތު އައިސްފައިވާ ގޮތް ދެނެގަންނަން
ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަވި .އެހެންކަމުން ،މީގެ ބަދަލުގައި ކޮންސަމްޕްޝަން )ޔުނިޓް/ކިލޯވޮޓްއަވަރ( އަށް ވެސް ބަލައި
އެކި އަހަރުތަގު ޖޫން މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަންވެސް ބެލުން މުޙިންމުވާނެ .މިގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ އެއް އަހަރުގެ ރޯ
ބިލިންގ ޑާޓާ އެނަލައިސްކޮށް އަދި  2016އިން  2021އަށް ކޮންސަމްޕްޝަންގެ ޓެންޑޤ އެހެން އަހަރުތަކާވެސް
އަޅާ ކިޔުނު.

•

ސްޓެލްކޯއިން ކަސްޓަމަރަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލު
o

ހޮޓްލައިން ތަކުން ކަސްޓަމަރުން ގުޅާ ކަމަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާ ،ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެވޭ ،އަދި ވެބްސައިޓްގައި ކޮންޓެކްޓް ކުރާނެ ގޮތުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް
ހިމަނާފައިވޭ )ޖަދުވަލު  10ގައި ސްކްރީންޝޮޓްތައް ހިމަނާފައި(.

o

ބިލާއި ބިލްގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ޚިދުމަތައްވެސް
ވެބްސައިޓްގައި ލިބޭގޮތަށް ހުރޭ )ޖަދުވަލު  10ގައި ސްކްރީންޝޮޓްތައް ހިމަނާފައި(

o
•

ސޯޝަލް މީޑިއާއިންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުފޯރުކޮށްދޭކަން ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވެފައިވޭ.

ކަސްޓަމަރަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއިން ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލުތައް:
o

ސްޓެލްކޯއިން "ކުންފުނިން ހަދާ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގައިޑުލައިން" އެއް
ގެންގުޅުއްވާ .މި ގައިޑްލައިންގައި ބިލް ޙަވާލުކުރުމާއި ،ބިލަށް ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ
ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި ،ބިލް ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި ،ބިލް
ނުދެއްކުމުން އިތުރު ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނިފައިވޭ.

މީގެ އިތުރުން ،ޖުލައި މަހުގެ ބިލްގައި )ޖޫން މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން( ޖުމްލަކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލް ބޮޑުވެފައިވޭތޯއާއި ،ވަކި
ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލް ބޮޑުވިކަމަށް އިޙުސާސުކުރެވިފައި ވަނީ ކީއްވެގެކަން ބެލިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.
 – 1ކަރަންޓުގެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއަށް ރިޕޯޓްކުރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންސައްތައިގެ މިންވަރު ވަރަށް ކުޑަ .ތިރިގައިވާ
ތަފާސްހިސާބުން މިކަންތައް ފާހަގަވޭ.
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•

ޖުލައި މަހުގެ ބިލް ސްޓެލްކޯއިން ފޮނުވުމަށްފަހު  2ހަފުތާވަންދެން ) 26ޖުލައި –  9އޮގަސްޓް( އައީ ހަމައަށް ޖުމްލަ 372
ޝަކުވާ ލިބިފައިވާއިރު ،ބިލް ބޮޑުވުމާއި ގުޅެގޮތުން ލިބިފައިވަނީ  128ޝަކުވާ .މިއީ ،ޖުމްލަ ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން
ގާތްގަނޑަކަށް  ،34%އަދި ކަސްޓަމަރ ބޭސްއަށް ބަލައިފިނަމަ މިއީ .0.32%

•

ހަމަ މިގޮތަށް މުޅި ޖުލައި މަހަށް ބަލާނަމަ ) 31-1ޖުލައި( ޖުމްލަ  508ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ބިލް ބޮޑުވުމާއި ގުޅެގޮތުން
ލިބިފައިވަނީ  99ޝަކުވާ .މިއީ ،ޖުމްލަ ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  ،19.5%އަދި ކަސްޓަމަރ ބޭސްއަށް
ބަލައިފިނަމަ މިއީ .0.25%

•

ހަމަ މިގޮތަށް މުޅި ޖޫން މަހަށް ބަލާނަމަ ) 30-1ޖޫން( ޖުމްލަ  749ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ބިލް ބޮޑުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން
ލިބިފައިވަނީ  201ޝަކުވާ .މިއީ ،ޖުމްލަ ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  .26.8%އަދި ކަސްޓަމަރ
ބޭސްއަށް ބަލައިފިނަމަ މިއީ .0.52%

•

މަތީގައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ އިތުރުން ސޯޝަލް މީޑިއާފަދަ ވަޞީލަތްތަކުން ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފައިވާކަން
ފާހަގަވެފައިވޭ.

•

ކަސްޓަމަރ ބޭސް އަށް ބަލާއިރު ކަސްޓަމަރުންގެ ކުޑަ އިންސައްތަ އަކަށް އަސަރު ކުރުމުން ،މިއީ މުޅި ބިލިން ނިޒާމުގައި އުޅޭ
މައްސަލައެއްކަމަށް ސީދާ ފެންނާކަށް ނެތް.

•

މިގޮތަށް ކުޑަ އިންސަތައަކަށް ދިމާވެފައިވީނަމަވެސް ،ބިލް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނަމަ އެ މައްސަލައެއް ސްޓެލްކޯއަށް ރިޕޯޓްކޮށް
މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކަސްޓަމަރަށް އޮވޭ.

 – 2ޖުލައި މަހުގެ ބިލް )ޖޫން މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން( ވޭތުވެ ދިޔަ މަސްތަކާއި އަޅާ ކިޔާއިރު ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް.
•

ބިލް ބޮޑުވިކަމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިޙުސާސް ކުރެވިފައިވަނީ ،ޖުލައި މަހުގެ ބިލް )ޖޫން މަހުގެ
ކޮންސަމްޕްޝަން( ރީޑންގ ނެގިފައިވަނީ ޖުލައި  1އާއި  10ދެމެދު ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،ކަސްޓަމަރުންގެ  95%ބިލް
ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި ކަމަށްވާތިވެ ) 3ހަފުތާ ފަހުން( ،މި ކޮންސަމްޕްޝަން މުއްދަތަށް އީދު
ބަންދުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ) 30 – 18ޖުލައި  (2021މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ .މިއީ އެހެން މަސްތަކުގައިވެސް
ބިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާވަގުތު) .ޖަދުވަލު  7ގައި ބިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާ މުއްދަތުތައް ދައްކުވައިދީފައި(.

•

ޖޫން މަހުގައި ކަރަންޓު ބިލަށް  40%ސަބްސިޑީ ދީފައި ޖުލައި މަހު ސަބްސިޑީ ދީފައިނުވާތީވެ ،ޖުލައި މަހުގެ ބިލާއި )ރުފިޔާގެ
ޢަދަދު( ޖޫން މަހުގެ ބިލްގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ބޮޑުވާނެތީވެ  2ބިލްގެ ރުފިޔާ ޢަދަދު ސީދާ އާޅާ ނުކިޔޭނެ .އެހެންކަމުން
ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަޅައިކިޔުމަށްޓަކައި ޖޫން މަހު ލިބުނު ބިލަށް ސަބްސިޑީ ލައިގެންނާއި ނުލައި ބިލަށް އެރި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު
އިތުރުވި މިންވަރު ބެލި އިރު ،ސަބްސިޑީ ނުލައި ޖޫން މަހު ލިބުނު ބިލް އަލުން ހިސާބުކުރުމުން ޖުލައި މަހާއި އަޅާ ކިޔާއިރު
ގއި ސްޓެލްކޯ ،އަދި ޔޫ.އާރ.އޭ އިން
ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބިލްގެ ރުފިޔާ ޢަދަދު ބޮޑުވެގެންނެއް ނުދޭ) .ޖަދުވަލު ަ 2
ހަދާފައިވާ އެނަލިސިސް ދައްކުވައިދީފައިވާނެ(.

•

ކޮންސަމްޕްޝަން އަށް ހަމަ އެކަނި ބެލިޔަސް ޖޫން މަހާއި އަޅާކިޔާއިރު ،ކޮންސަމްޝަމްޕްޝަން  50%އަށްވުރެ އިތުރުވެފައި
ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ  1.7%އަށް .މިއީ ވަރަށް ކުޑަ އިންސައްތައެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ) .ޖަދުވަލު  2ގައި މީގެ
ތަފްޞީލު ދައްކުވައިދީފައިވޭ( މިފަދަ ބިލްތައް ކޭސް-ބައި-ކޭސް މިހާރުވެސް ބަލާ އުޞޫލުން ސްޓެލްކޯއިން ބައްލަވަމުން
ގެންދަވާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީން ދެކޭ.
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 .6ނިންމުން

މަތީގައި ތަފްޞީލުކުރެވުނު ދިރާސާ ބިނާވެފައިވަނީ ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޕްރޮސީޖަރ ތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ސްޓެލްކޯގެ ބިލިންގ
ޑާޓާއަށް ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތުން ،މި އޮތޯރިޓީން ކުރި ދިރާސާއިން ޖުމްލަކޮށް ފާހަގަ ވެފައިވާ ކަންކަމާއި ،މި މައްސަލަތައް މުސްތަޤުބަލުގައި
ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައިވަނީއެވެ.

 .1މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ބިލް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެފައި ވާކަން ފެންނާކަށް ނެތް .އަދި މިގޮތަށް ބެލެވެނީ އަންނަނިވި
ސަބަބުތަކާއި ހުރެ.
 މަތީގައިވާ ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު ،ޖުލައި  2021ވަނަ މަހުގެ ބިލްގައި )ޖޫން މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން( މާލޭގެ
ކަސްޓަމަރުންގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ބޮޑުވަފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުން ފެންނަން ނެތުން.
 ކަސްޓަމަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިސްބަތުން ކުޑަވެފައި ،މި ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އެހެން
ފއިވާތަން ފެންނަން ނެތްކަން.
މަސްތަކުގައި ބޮޑުތަނުން ތަފާތުވެ ަ
 މިހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ވަކިވަކި ބިލްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފަވާކަމާއި މި މައްސަލަތައް ބަލައި ،ޖަވާބު
އެރުވިފައިވާކަން ސްޓެލްކޯގެ ރިކޯޑްތަކުން ފެންނަން ހުރިކަން .އަދި މިގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް އޮންނާނެކަން.
 ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބިލްކުރެވިފައިވާ ޖުލައި މަހުގެ ރުފިޔާގެ ޢަދަދާއި ،އޮތޯރިޓީން ކޮންސަމްޕްޝަން
ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން ބިލްގެ ހިސާބުކޮށް އަޅާކިޔާއިރު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މި ޢަދަދުތައް ދިމާވޭ.
 .2މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ބިލް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ހީކުރެވޭ ސަބަބުތައް.
 ބިލް ބޮޑުވިކަމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިޙުސާސް ކުރެވިފައިވަނީ ،ބިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާފައިވާ
މުއްދަތު ދިގުވެގެން ދިޔުމާއި ،ޖޫން މަހުގައި ލިބުނު ބިލް )މެއި މަހުގެ ކޮންސަމްފްޝަން( އަށް  40%ސަބްސިޑީ ލިބިފައި،
ޖުލައި މަހުގެ ބިލަށް ސަބްސިޑީ ލިބިފައިނުވާތީވެ ،ދެ ބިލްގެ ފަރަގު ބޮޑުވުން.
 ޖުލައި މަހުގެ ބިލް )ޖޫން މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން( ކަސްޓަމަރަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި ވުމުން،
މިއީ ޖުލައި މަހުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބިލްކަމަށް ކަސްޓަމަރަށް ބެލެވުން.
 ޖުލައި މަހުގެ ބޮޑު ބަންދާއި ގުޅިގެން ބައެއް ގޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން އުޅެފައިނުވި ނަމަވެސް ،މި މުއްދަތުގައި
ބޭނުންކުރި ވަރު ޖުލައި މަހުގައި ލިބޭ ބިލްގައި ނުހިމެނޭނެ .ޖުލައި ބިލްގައި ހިމެނޭނީ ޖޫން މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން.
 މިފަދަ ގެތަކަށް ،އޮގަސްޓް މަހުގައި ލިބޭ ބިލް )ޖުލައި މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ހިމެނޭ ބިލް( ކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް
ލަފާކުރެވޭ.


ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް )މާރިޗުން ޖޫން މަހާއި ހަމައަށް( ކޮންސަމްޕްޝަން
ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުން.

 .3ބިލް ހަދައި ފޮނުވުމުގައާއި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ޙައްލުކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުން
މުޙިންމު.
 ބިލްހަދައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތު  1ހަފުތާއަށް ކުޑަކުރުން .މިއީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުން މަދުކުރުމަށް
ވަރަށް މުޙިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ބެލެވޭ.
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 ހުށެހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ކޭސް ބައި ކޭސް ބޭސިސް އަށް ބަލައިދޭނެކަން ޢާންމުނަށް އެންގުމާއި ،މިފަދަ މައްސަލަތައް
ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި މިކަންތައްތައް
ތަންފީޒުކުރުން.
 ވެބްސައިޓްގައި ކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ރޭވުން .މީގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހަކަތަ
ސަމަކާރަ ކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ބިލްބޯޑްތަކުގެ އިތުރުން" ،ފްރިކުއަންޓްލީ އާސްކްޑް ކުއެސްޗަންސް" އާއި" ،ބިލް
ކަލްކިއުލޭޓަރ" ފީޗަރސްތައް ވެބްސައިޓް ނުވަތަ/އަދި ސްޓެލްކޯގެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން.
ރ
 ބިލްގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖަދުވަލު  9ގައިވާ ގޮތަށް ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލައިގެން ބިލްގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ،މިހާ ު
ޢަމަލުކުރެވުމުންދާ އުޞޫލުތަކުގައި މި ކަންތައްތައް ހިމެނުން.
 ޖަދުވަލު  9ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ބިލް ބޮޑުވާ ގޮތްތަކާއި މެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް
ސްޓެލްކޯ އާއި އެހެނިހެން ޔުޓީލިޓީތަކުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރާވައި ހިންގުނެ.
 .4ދިގު މުއްދަތުގެ ބިލިނގް ޑާޓާ ގެ ޑިސްޓަރިބިއުޝަން އަށް ބަލާއިރު ކޮންސަމްޕްޝަން ޓްރެންޑް އެކި އަހަރުތަކުގެ ތަފާތުވިޔަސް
އަހަރުން އަހަރަށް ކޮންސަމްޕްޝަން އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ފެނޭ )ޖަދުވަލު  8ގައި(.
 މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އައު ޢިމާރާތްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއި ،އަދި އެއަރ ކޮންޑިޝަން އާއި ވޯޓަރ
ހީޓަރ ފަދަ އާލާތްތައް ބޭނުނުކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިޔުންކަމަށް ބެލެވޭ.
 ކަސްޓަމަރުންގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ޕެޓަރން އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ޑާޓާއިން ފެންނާތީވެ ،ޑިމާންޑް ސައިޑް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ދިގުމުއްތުގެ ޕްލޭންތަކެއް ހެދުން މުޙިންމު ވެގެންދާނެ.
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ޖަދުވަލު  :1މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ޓެރިފް )ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ(

ކ
މަޢުލޫމާތު :ސްޓެލް ޯ
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ި ޖުލައި މަހާއި ޖޫން މަހުގެ ބިލް އަޅާ ކިޔާފައ:2 ުޖަދުވަލ

ޯ ސްޓެލްކ:ްއެނަލިސިސ
Percentage change in bill amount (MVR) of July bill compared with
June Bill, with and without discount

ޭއ.އާރ.ޫ ޔ:ްއެނަލިސިސ

10 ް އިނ19 ާޞަފްޙ

Percentage Increase of Consumption (kWh) from Jun to July Bill (between
50% to 100%)

ޭއ.އާރ.ޫ ޔ:ްއެނަލިސިސ

ެ( ގMVR) ދ
ު ަބލް ޢަދ
ި ި( އަދkWh) ް ޖުލައި މަހުގެ ކޮންސަމްޕްޝަނ،ް ޖޫނ،ި ސްޓެލްކޯގެ މެއ:4 ުޖަދުވަލ
ްޑިސްޓްރިބުއުޝަނ

Consumption kWh (May, Jun, July Bill)

Billing MVR (May, Jun, Jul)

12 ް އިނ19 ާޞަފްޙ

ގ ތަފާސްހިސާބު
ދލުވާ މިންވަރު ެ
ޖަދުވަލު  :5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިނި ހޫނުމިން ބަ ަ
Average Daily Maximum Temperature by month

މަޢުލޫމާތު :ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބިއުރޯ

’(Jun 2020 to Jul 2021)' Max Temperature for Hulhule

މަޢުލޫމާތު :މޯލްޑިވްސް މިޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ؛ އެނަލިސިސް :ޔޫ.އާރ.އޭ
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މނާއި އަޅާކިޔުން
ޖަދުވަލު  :6ހޮވާލެވިފައިވާ ކަސްޓަމަރެއްގެ ބިލާއި ފިނިހޫނު ި

އެނަލިސިސް :ޔޫ.އާރ.އޭ

މށް ހޭދަވާ މުއްދަތު
ޖަދުވަލު  :7ރީޑިންގް ނަގައިގެން ބިލް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
)Time taken to deliver bills (Month of June and 13 Months

އެނަލިސިސް :ޔޫ.އާރ.އޭ
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ޖަދުވަލު  2016 :8އިން ފެށިގެން  2021އާއ ހަމައަށް ކޮންމެ މަހެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކަރަންޓު
ވރު
ޔުނިޓް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިން ަ
•

ތިރީގައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭމިންވަރު އިތުރުވާކަން ހުރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް ފެންނަން ހުރޭ

އެނަލިސިސް :ޔޫ.އާރ.އޭ

•

ތިރީގައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު އެކި އަހަރުތަކުގެ ޖުލައި މަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ކޮންސަމްޕްޝަން ޕެޓަރން ހުންނަގޮތް.

އެނަލިސިސް :ޔޫ.އާރ.އޭ
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3

ހިދުމަތް ލިބޭ

ބިލަށް އަންނަ ބަދަލަކީ

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ބޭނުން ކޮށްފައިވާގޮތް ދެނެގަތުން.

ފަރާތް

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

 .1ކަރަންޓޫ ބޭނުންކުރާ އައު އާލާތެއް އިތުރު ވެފައިވޭތޯ ބެލުން )ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އޭސީ ފަދަ

ބޭނުންކުރުމުގައި އައި

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން

ބަދަލެއްގެ ނުވަތަ ބަދަލު
ތަކެއްގެ ސަބަބުންތޯ ބެލުން.

ކަރަންޓު ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް(
 .2ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތައިގެ  60% – 40%ބޭނުން ކުރެވެނީ ގޭގައި
ބަހައްޓާފައިވާ އޭސީ ޔުނިޓް ތަކުން .ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އޭސީ ގެ ކޮމްޕްރެސަރ
އަށް ބާރުބޮޑުވެ ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ހިނގާދާނެ:
•

އޭސީ ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަށް އެކަށީގެންނުވާ ކުޑަބޮޑު މިނެއްގެ އޭސީއެއް ބޭނުން ކުރުން
)އާއްމުކޮށް ތަނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ އޭސީ ބޭނުން ކުރުމުން ކަރަންޓު ބޭނުން
ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވޭ(.

•

އޭސީ ގެ އިންޑޯ ޔުނިޓްގެ ފިލްޓަރތައް ގަވާއިދުން ސާފު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
ވައިދައުރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި ،ފިނިވާ މިންވަރު ކުޑަވެ ،އޭސީގެ ފަންކާތަކާއި
ކޮމްޕްރެސަރ އަށް ބާރުބޮޑުވުން.

•

އޭސީ ޖައްސާފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ގިނަގިނައިން ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވާ
ލެއްޕުމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވުން.

•

ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް ވައިގެ ލީކުވުން އިތުރު ވުމުގެ
ސަބަބުން ފިނި ހިފަހައްޓަން އިތުރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުން.

•

އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް އަވީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ހޫނު ބޭރުކުރާ މިންވަރު ދައްވުން.
މޫސުމުގެ ގޮތުން އަވިއަރާ މިންވަރާއި އަވި އަރާފަ ހުންނަ ވަގުތައް ބަދަލު އައުން
އެކަށީގެންވޭ.

•

އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ވެންޓިލޭޝަން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ހޫނު ބޭރު ކުރާ
މިންވަރު ކުޑަވުން.

•

ގޭގެ ނުވަތަ ކޮޓަރީގެ ތެރެއަށް އަވި އެޅޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ހޫނު ވަންނަ
މިންވަރު އިތުރުވުން.
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ހިދުމަތް ލިބޭ

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން

ފަރާތް

އާދަތަށް ދެނެގަނެ ބިލްގެ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ތަފްޞީލުތައް ޗެކުކުރުން.

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން

5

ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް

ބިލިންގ ޑޭޓާ ޗެކްކުރުން

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން

 .1ކުރީގެ ބިލްތައް ބެލުމަށްފަހު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބިލެއް ބޮޑުވެފައިވޭތޯ ބެލުން.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

 .2ބިލް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގައި ފުރަތަމަ ދެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ޔަގީން

6

ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް

ގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައްސަލަ

ހިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި

ބެލުން

މި މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރުން.

4

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިރުވާނެކަން ދެނެގަނެ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

.1

)މާރިޗު އިން މެއިއަށް އަދި ބައެއްފަހަރު ޖޫން މަސް ހިމެނޭ(
.2

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިރުތުވާ އެހެނިހެން ދުވަސްވަރު )މިސާލަކަށް ރޯދަމަސް(
ހޫނުމޫސުމާއި ދިމާވުން.

.3

ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރެވުނު ދަވަސްވަރު ޔަގީން ކުރުން )މިސާލަކަށް ޖުލައި މަހު ފަހުކޮޅު ލިބޭ
ބިލްގައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހެނީ ޖޫން މަހު ބޭނުން ކުރި ކަރަންޓު ކަމުގައިވުން(.

.4

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެމަހެއްގެ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރާ އަޅާކިޔުން )ފާއިތު ވި
އަހަރުތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް ސްޓެލްކޯ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުން(

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން

.5

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

.6

ކަރަންޓު ބިލްގައިވާ މީޓަރުގެ ރީޑިންގ އަސްލު މީޓަރާ ގާތްކުރޭތޯ ބެލުން.

ކުރުމާއި ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ފުރަތަމަ ދެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހިދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތަށް އެހީވުން.
•

 4ވަނަ އަދި  5ވަނަ މަރުހަލާ އިންވެސް ބިލްގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވާނަމަ މައްސަލަ
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބެލުން.

•

ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުން ކުރާ މީޓަރު ޓެސްޓުކުރުން.

ހޮވާލެވޭ ބައެއް މައްސަލަތައް

ހަރުކުރެވިފައިވާ މީޓަރުގެ އިތުރުން ބޭނުން ކުރާ ކަރަންޓު ދެނެގަނެވޭނެ އެހެން އާލާތެއް

ބެލެމުންދާގޮތް އޮތޯރިޓީ އިން

ބޭނުންކޮށް ދެތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ މަތިން ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ ވަރު ދައްކަނީ

ސުޕަވައިޒް ކުރުން

އެއްވަރަށްތޯ ބެލުން.
•

މިގޮތަށް މީޓަރު ޓެސްޓުކުރުމުގައި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރާނެ މެތަޑޮލޮޖީ އޮތޯރިޓިއަށް
ހުށަހަޅާ ފާސް ކުރުން.
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