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2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ގޭބިސީތަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އަގަށް
ގެނެވުނު ބަދަލާ ބެހޭ
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ
ގރީ) އަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަގުތަކަށް 1
ގބިސީތަކަށް (ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަ ަ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޭ
ނން މި އޮތޯރިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ނ ބަދަލުގެން ަ
ފެބްރުއަރީ  2016އިން ފެށިގެ ް
ވީމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
ތތަކުގެ ތެރޭ ގޭބިސީތަކަށް  1ފެބްރުއަރީ  2016އިން ފެށިގެން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެންމެ
ލިބިގަންނަ ފަރާ ް
ނނިވި އަގުތައް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
މަތިވެގެން ނެގޭނީ އަން ަ
 .1ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު (މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިނގިލި) ގެ
ގޭބިސީތައް (ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ)
ޔުނިޓަކަށް (ރުފިޔާ)

ބޭންޑްތައް
ބޭންޑް  0( 1ޔުނިޓުން  100ޔުނިޓަށް)

2.10

ބޭންޑް  101( 2ޔުނިޓުން  200ޔުނިޓަށް)

2.20

ބޭންޑް  201( 3ޔުނިޓުން  300ޔުނިޓަށް)

2.35

ބޭންޑް  301( 4ޔުނިޓުން  400ޔުނިޓަށް)

2.70

ބޭންޑް  401( 5ޔުނިޓުން  500ޔުނިޓަށް)

3.35

ބޭންޑް  501( 6ޔުނިޓުން  600ޔުނިޓަށް)

3.95

ބޭންޑް  600( 7ޔުނިޓުން މަތި)

4.25

ފިއުލް ސަރޗާރޖް:


 400ޔުނިޓުން ފެށިގެން ދަށަށް :ޑީސަލް ލީޓަރެއްގެ އަގު  10.00ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރުވާ ކޮންމެ 10
ލާރިއަކަށް ،ޔުނިޓަކަށް  3ލާރި



 400ޔުނިޓަށް ވުރެ މަތި :ޑީސަލް ލީޓަރެއްގެ އަގު  8.00ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރުވާ ކޮންމެ  10ލާރިއަކަށް،
ޔުނިޓަކަށް  3ލާރި
ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ

ނ،
ރ ހިނގު ް
ހަނދުވަ ީ
ނނު،
މާފަ ް
މާލެ،20392 ،
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދި ެ

ފޯނުTel: +(960) 301 9 100 :
ފެކްސްFax: +(960) 301 8 576 :
ީއމެއިލްEmail: secretariat@energy.gov.mv :
ވެބްސަ ިއޓްWebsite: www.energy.gov.mv :

Handhuvaree Hingun,
Maafannu,
Male’, 20392,
Republic of Maldives.

 .2މާލެ ސަރަހައްދު (މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިނގިލި)
ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތައް
ގޭބިސީތައް (ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީ)
ޔުނިޓަކަށް (ރުފިޔާ)

ބޭންޑްތައް
ބޭންޑް  0( 1ޔުނިޓުން  100ޔުނިޓަށް)

3.00

ބޭންޑް  101( 2ޔުނިޓުން  200ޔުނިޓަށް)

3.30

ބޭންޑް  201( 3ޔުނިޓުން  300ޔުނިޓަށް)

3.40

ބޭންޑް  301( 4ޔުނިޓުން  400ޔުނިޓަށް)

3.50

ބޭންޑް  400( 5ޔުނިޓުން މަތި)

5.50

ފިއުލް ސަރޗާރޖް:


 400ޔުނިޓުން ފެށިގެން ދަށަށް :ޑީސަލް ލީޓަރެއްގެ އަގު  10.75ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރުވާ ކޮންމެ 10
ލާރިއަކަށް ،ޔުނިޓަކަށް  3ލާރި



 400ޔުނިޓަށް ވުރެ މަތި :ޑީސަލް ލީޓަރެއްގެ އަގު  8.50ރުފިޔާއަށްވުރެން އިތުރުވާ ކޮންމެ  10ލާރިއަކަށް،
ޔުނިޓަކަށް  3ލާރި

ށ
ލ ް
ޓ ބި ަ
ދލާގުޅިގެން ކަރަން ު
ގނެވުނު ބަ ަ
ނޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް މި ެ
ގޭބިސީތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަ ް
ނ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ގައިވާ "ބިލް ކަލްކިއުލޭޓަރ"
އަންނާނެ ބަދަލު ލަފާކުރައްވަ ް
ކ
ލންކަ ީ
ނވަމެވެ" .ބިލް ކެލްކިއުލޭޓަރ" ގެ ވެބް ޕޭޖް ި
ވހަކަ ދަން ަ
ލމާތު ހޯއްދެވޭނެ ާ
ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެ މައު ޫ
 www.energy.gov.mv/bill.phpއެވެ.

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
ނ،
ރ ހިނގު ް
ހަނދުވަ ީ
ނނު،
މާފަ ް
މާލެ،20392 ،
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދި ެ

ފޯނުTel: +(960) 301 9 100 :
ފެކްސްFax: +(960) 301 8 576 :
ީއމެއިލްEmail: secretariat@energy.gov.mv :
ވެބްސަ ިއޓްWebsite: www.energy.gov.mv :

Handhuvaree Hingun,
Maafannu,
Male’, 20392,
Republic of Maldives.

