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 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
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ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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  މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ 

    ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، 
 

 މީޓަރިންގ އުސޫލުން ނެޓްތައް އުފައްދާ ނިޒާމު  ކަރަންޓުން އިދަކުރަނިވި ހަކަތައިޢާ
  2015 ގަވާއިދުވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ކަރަންޓުގެ 

ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  އާންމު  ދަކީ، މި ގަވާއި (ހ) .1  ތަޢާރުާފއި ނަން 
 ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

ލަ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖުމު ،ފަރާތްތަކުން  ލިބިގަންނަ
އިތުރުވާ  ،އުފައްދައި ބޭނުންކޮށް ވަސީލަތަކުން ބައެއް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 

ތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ފަރާ ޚިދުމަތް ދޭމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ނެޓް  ،ކަރަންޓު 
ނޑައަޅައި، މިކަމަށް ހުއްދަ  ބެހޭ އުސޫލުތަްއ ދޫކުރުމާ ފޮނުވުމާބެހޭ ހަމަތައް ކަ

ނޑައެޅު  ގެ) ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު އާންމު ( 96/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،މަށްކަ
  .ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ ވަނަ މާއްދާގެ  10
  

 ތައް ނެޓް ތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ، "އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަ މި (ށ)   
  " އެވެ.2015މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

  
އިަދށް ޢަމަލުުކރަން ގަވާ 
           ތާރީޚުފަށާ 

ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ގަާވއުިދމި  ދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ،ގަވާއި މި  .2
   ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދުވަސް  60 ގެންދުވަހުން ފެށި

  
  މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. ،ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ މި (ހ) .3  ތަންފީޛުކުާރ ފަާރތް

  
ން ކަންކަ ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  މި (ށ)   

 ހަވާލުކުރުމުގެ މުއައްސަސާތަކާއެހެނިހެން ބެހޭ ދައުލަތުގެ ކަމާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ
  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚުތިޔާރު

  
ގަާވއިަދށް 

ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ 
  ފަރާތްަތއް 

 ވަނީއެވެ.މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  މި  .4
  

ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން  އާންމު )ހ( 
  )ތައް ފަރާތް ޚިދުމަތް ދޭމި ގަވާއިދުގައި ބުނާ ( ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް.
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ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން  އާންމު (ށ) 
(މި  ފަރާތްތައް. ލިބިގަންނަ  ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

  )ގަވާއިދުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް
  

   އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތައް.ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  (ނ)
  

  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މަޤުޞަދުތައްމި ގަވާއިދުގެ  .5  ދު ޤްޞަމަ
  

ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް އަމިއްލައަށް  ގަންނަޚިދުމަތް ލިބި )ހ(    
  އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.

  
ތަރައްޤީ ކުރަން  ފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުކަރަންޓު އު ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް  (ށ)    

 ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރުން.
  

ޓާ ބީރައްޓެހި ްށތިމާވެ  ،ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ އަގުބޮޑު  (ނ)    
ލިބެންހުރި  ންދިވެހިރާއްޖޭވަރު ކުޑަކޮށް، ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަސީލަތްތަކަށް 

 ކަރަންޓުގެ  ،ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދީ ވަސީލަތްތަކުންއިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ 
  އިމުކުރުން.ޤާޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދެވޭނެ ނިޒާމެއް 

  
ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް އަމިއްލައަށް ފަރާތަށް ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ (ރ)   

އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި 
ބެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަޮކށް ބަޖެޓަށް ލުއިތަކެއް 

  ހޯދައިދިނުން.
  

ަފރާުތގެ  ޚިދުަމތް ދޭ
ވިުއގަައށް ގުުޅމަްށ 

ހުއްދަުކރެޭވ  
  ޓެކްނޮލޮީޖގެ ާބަވތްތައް 

ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް މީޓަރިންގެ އުސޫލުން ގުޅުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭނީ  ޚިދުމަތް ދޭ (ހ)  .6
  އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތަކެވެ. ހަމައެކަނި

  
ގުޅޭގޮތަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ކުރިއެރުމަށް ބިނާކޮށް ކަރަންޓު ޓާ ްށރާއްޖޭގެ ވެ (ށ)  

ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތްތަކަށް 
  އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ގައި އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުރުތައް ދިވެހިމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ އުނިއިތު (ނ)    

  ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢު
  

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާގޮތަށް ގެންނަ އުނިއިތުރަކުން އޭގެ ކުރިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ  (ރ)   
ނިޒާމުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީއަކާ ގުޅޭ 

ވެއްޖެނަމަ އަލުން ހުއްދަ ދެވޭނީ  ޠިލުއެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ އެ ހުއްދަ ބާ ،ނަމަވެސް
  ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ވަކިވަިކ ނިާޒމުތަުކން 
ކަރަންޓު އުފެްއޭދނެ 

   ަކނޑަެއޅުން ސިޓީ ކެޕޭ

މީޓަރިންގ އުސޫލުން ގުޅާ އިޢާދަކުރަނިވި  ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް ޚިދުމަތް ދޭ (ހ)  .7
ނޑައަޅަންވާނީ އެ ނިޒާމު ހަރުކުރެވޭ ތަނަށް މަހަކަށް  ،ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަ

ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެ ހަކަތައިގެ ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އެ ނިޒާމުން މަހެއްގެ 
  މިންވަރު އިތުރުނުވާގޮތަށެވެ.

ނޑައަޅަންވާނީ އެ ނިޒާމު ހަރުކުރެވޭ  (ށ)    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަ
  ރެޖަށް ބަލައިގެންނެވެ.މަހުގެ އެވް 12ނުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާ ޔުނިޓުގެ ތަ
  

ތަނެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ނިޒާމެއް ށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގުޅާ އަލަ (ނ)   
ނޑައަޅަންވާނީ އެތަނަކަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާނެ  ،ހަރުކުރާ ނަމަ އެ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަ

މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އިންޖިނޭރަކު ތައްޔާރުކުރާ 
  ށް ބަލައިގެންނެވެ.ލޯޑް ކަލްކިއުޭލޝަނަ

  
ފެށިގެން  ތާރީޚުން އޭެދ ޚިދުމަތަށް ،މިންވަރު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެ މަތީ މި (ރ)   

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14 .  ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް (ސާދަ ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  ކަ
  

 މަތީ މިންވަރު  އުފެއްދޭނެ އެންމެވަކިވަކި ނިޒާމުތަކުން ކަރަންޓު  މާއްދާގައި  މި (ބ)   
ނޑައެޅުމަށް ތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ޚުހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އި ކަ

. ނަމަވެސް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ލިބިގެން ) ދުވަސް  60ވެއެވެ (ފަސްދޮޅަސް
 ލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.ޢުކޮށް އިއާންމުއެކަން އޮތޯރިޓީން ކުރިން 

  
ލަ ވިުއގަައށް ގުޭޅނެ ޖުމު
  ކެޕޭސިޓީ ަކނޑަެއޅުން 

މީޓަރިންގ އުސޫލުން ގުޅާ އިޢާދަކުރަނިވި  ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް ޚިދުމަތް ދޭ (ހ)  .8
އިން  10:00 ދުވާލުގެއެވިއުގައެއްގެ   ،އަކީލަ ކެޕޭސިޓީ ނިޒާމުތަކުގެ ޖުމުހަކަތައިގެ 

. އެ %30 އެވްރެޖް މެކްސިމަމް ޑިމާންޑްގެ ހުންނަ ދެމެދު އާ 14:00 މި އެވްރެޖް  ވެ
ޖް މަހުގެ، މި ގަޑީގެ އެވްރެ 6މެކްސިމަމް ޑިމާންޑް ހިސާބުކުރާނީ ވޭތުވެދިޔަ 

އަށް ދިޔުމުގައި ގްރިޑް  %30 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މެކްސިމަމް ޑިމާންޑް
 %30 ލަ ކެޕޭސިޓީޖުމު ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަކަމަށް  ސްޓެބިލިޓީއަށް އަސަރުކުރާ

ނޑައަޅަންވާނީޕޭސިޓީ ލަ ކެ◌ައަށްވުރެ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޖުމް އެ  ،ކަ
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ސަބަބުން ވިއުގައިގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގެ ނިޒާމުތަކު
  ބިނާކޮށެވެ.މައްޗަށް  އެއްގެތައްޔާރުކުރާ ފަންނީ ދިރާސާ ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް 

  
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި  30ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ށ)    

ނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ ކެޕޭސިޓީ ގެ މިންވަރު ޚިދުމަްތ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތަށް ކަ
. އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ މީާލީދ  ދޭފަރާތުން ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ކަ

(ހައެއް) މަހެއްގެ ތެރޭގައި ކެޕޭސިޓީގެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން  6
ނޑައެޅޭ އެންމެ . މިގޮތުން ކަ ނޑައެޅުމުގައި  މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ މަތީ މިންވަރު ކަ

ކޮންމެ ވިއުގައެއްގައި އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްދީފައިާވ  ޚިދުމަތް ދޭޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން 
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ނޑުގައި  ނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ  ހިމެނޭ ކޮންމެ  އާންމު ޓެރިފް އޮނިގަ ކެޓަގަރީއަކަށް ކަ
. ފުކެޕޭސިޓީގެ ތަ އަދި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގެ އެންމެ ސީލު ވަކިވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާނީ ފާއިތުވި އަހަރު އެ ވިއުގައަކުން އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް މަތީ ކެޕޭސިޓީ  ކަ
ނޑައެޅޭ އެންމެ  . ކަ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު އަސާސަކަށް ބަލައިގެންނެވެ

އާއި އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ޢަމަލުކުރަން މަތީ ކެޕޭސިޓީ
 . އެ ހުއްދަ ހޯދުަމށް ހުއްަދ ފަށަންވާނީ އެކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުަމށްފަހުގައެވެ

) ދުވަސް ކުރިން  ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ލިޔުމުްނ  30ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ  (ތިރީސް
 .   އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ނޑު ހަމަވަންދެން  (ނ)     ނޑައެޅޭ މިންގަ  ނެޓް  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަ

 އެއެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅަން ފަރާ ޚިދުމަތް ދޭމީޓަރިންގ އުސޫލުން 
ޚިދުމަްތ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތަށް އެދުނު ތަރުތީބުން، ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދަ 

.  ދޭފަރާތުން   ދޭންވާނެއެވެ
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރާސާކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ އިޢާދަކުރަނިވި  (ރ)    
ހަކަތައިގެ ވީހާވެސް މަތީ މިންވަރެއް ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

  ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށެވެ.
  

އިމުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ބޭނުންކޮށް ޤާ  މީޓަރިންގ އުސޫލުން ނެޓް   .9 އޮޕަޭރޓިްނގ ަލިއސަންސް 
 . އަދި ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް އޮތޯރިޓީން އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

  
ޚިދުަމތް ދިުނމުެގ 

މަސައްކަްތ ކުިރަޔށް 
  ގެްނިދޔުން 

ތުގެ ވިއުގައަށް ފަރާ ޚިދުމަތް ޭދމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު  ނެޓް (ހ) .10
 ،ނެ ތަރުތީބުން ގުޅައިދިނުމުގައި އިސްކަންދެވޭ ،އް ޓުތަގުޅައިދެވޭނެ ކަނެކްޝަން ޕޮއިން

.  ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް  ނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ  ކަ
  

ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް  ޚިދުމަތް ޭދމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު  ނެޓް )(ށ    
 ،މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެުޅމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 

 ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް އެއްގޮތަށް  ގައިވާ ނަމޫނާއާ 1 ގެ ޖަދުވަލުގަވާއިދު
. ފޯމުގައި އެކުލުވޭ ބައިތައް އިތު ޚިދުމަްތ ތިޔާރު ރުކުރުމުގެ އިޚު◌ްތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

. ނަމަވެސް ދޭފަރާތަށް ދުގެ ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މި ގަވާއިފޯމަށް މިގޮތުން  ،ލިބިގެންވެއެވެ
. އާރަޒުއެއްވެސް މާއްދާއަކާ ތަ  އަދި މި ފަދަ ވާ ބަދަލެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ

އި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަ ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ބަދަލެއް ގެންނަކަމުގައި ވާނަމަ، 
  ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެކަމަށް

  
ޚިދުމަތް ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މި މާއްދާގެ (ށ )(ނ    

ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް ހިނގާނޭ  ،ހުށަހެޅުމުން ދޭފަރާތަށް
.  ދޭފަރާތުން ޚިުދމަތް ޚަރަދުގެ އަންދާސީހިސާބު  ގޮތުން ހެދޭ މިތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

)  ޚިދުމަތް ދޭހިސާބުގައި އަންދާސީ ފަރާތުގެ ވިއުގައިން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު (އިމްޕޯޓް
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)  ޚިދުމަތް ދޭދު އަދި އަަދޔުނިޓުގެ  ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ދޫކުރެވޭ ކަރަންޓު (އެކްސްޕޯޓް
އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބާވަތުގެ މީޓަރެއް  ،ކުރެވޭ ކޯޑު ދު ރިއަދަޔުނިޓުގެ 

ޚިދުމަތް އެފަދަ މީޓަރެއް ހަރުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި އަދި  ،ތަނުގައި ނެތްނަމަ އެ
ކުރަންޖެހޭ  ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް އެ ނިޒާމު ގުޅުމަށް  ދޭ

  އިތުރު ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
  

 ދޭފަރާތަްށޚިދުމަތް ފައިސާ ޚަރަދަށްވާ ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ނ މި )(ރ    
 ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް އިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ގަ 2 ގެ ޖަދުވަލު◌ްދެއްކުމުން، މި ގަވާއިދު

  ވާނެއެވެ.ސޮއިކުރަން ތުންފަރާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
  

އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެ  ) ގައި ބުނާ މި މާއްދާގެ (ރ )(ބ    
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު 

 ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި މި  ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
މި މާއްދާގެ މުއްދަތެއް  ންވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަށީގެ  ނިޒާމަކާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ 

.    ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން އެއްބަސްވުމުގައި  ބުނާ (ރ) ގައި    ވާންވާނެއެވެ
  

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ދޭފަރާތާއިޚިދުމަތް މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުމުގައި  )(ޅ    
ދޫކުރާ ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އޮތޯރިޓީން ،ސޮއިކުރުމަށްފަހުފަރާތުން 

ގިންތިތަކުގެ ހުއްަދ  A,B,C,Eލައިސަންސްގެ ގިންތިތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ދަށްވެގެން 
 ،އިންސްޓޯލްކޮށް، ޓެސްޓްކޮށް ލިބިފައިވާ އިންޖިނޭރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ނިޒާމު

 . ކޮމިޝަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ
  

އިމުކުރެވޭ ނިޒާމު ކަމިޝަންކޮށް ނިމުނުކަން ޚިދުމަތް ޤާ މީޓަރިންގ އުސޫލުން  ނެޓް )(ކ    
އެ ނިޒާމުގެ  ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް  ،އެންގުމުން ދޭފަރާތަށްޚިދުމަތް ފަރާތުން  ލިބިގަންނަ

އިންޓަރކަނެކްޝަންތަކާއި އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީ ބައިތަކުގައި މައްސަލައެއް 
 ނިޒާމު ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރަން ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު އެ

 .   ފެށުމުގެ ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ
  

ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް  ޚިދުމަތް ޭދ ،އިމުކުރެވޭ ނިޒާމުޤާ  މީޓަރިންގ އުސޫލުން ެނޓް )(އ    
ޚިދުމަްތ ގުޅުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ ުހށަހެޅުންތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި 

  ފާސްކޮށް ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ބަލައި  ދޭފަރާތުން
  

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އުޅަނދުފަހަުރ  ޚިދުމަތް ދޭ  ،ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމުގައި .11  ކަނެކްޝަްނ ފީ 
އޮތޯރިޓީން  ،ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ ވަގުތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދޭފަރާތަށް ޚިދުމަތް ހުއްދަދޭ ކަނެކްޝަން ފީއެއް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އަތުން 
  ނެގިދާނެއެވެ.

  
ެނޓް މީޓަރިންގގެ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓަށް  (ހ).12  ކުރުން  ބިލު
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މަހަކު އެއްފަހަރު މި މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ  ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން
  ކުރަންވާނެއެވެ. ބިލުމަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން 

ފަރާތުން އިމްޕޯޓު  ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ  ބިލު .1     
  އަދި ،ދުއަދަކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ 

  
 ނެޓް  ފަރާތުން  ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ބިލު .2     

 ،ދުއަދައެކްސްޕޯޓުކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ ލުން އުފައްދައި ގެ އުސޫމީޓަރިންގ
  އަދި
  

ގެ އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓު ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް އޮތް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް  ކުރިއަްށ .3     
  އަދި ،ދުއަދަގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ކަރަންޓު ކްރެޑިޓް ޔުނިޓުގެ 

  
ވަމުން ގެ ކުރީގެ މަސްތަކުން ރޯލުހަމައަށް އޭ މުއްދަތާ އްޔާރު ކުރެވޭ ތަ ބިލު .4     

 ދު.އަދަލަ ޔުނިޓުގެ ޖުމު މާވެފައިވާ ކްރެޑިޓްއައިސް ޖަ
  

ނޑައަޅާީނ  (ށ)    ޖަމާވަމުން އަންނަ ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ކަ
  އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

  
މަސް ވެފައިވާ ތަންތަނުގައި، އެ  6ގުޅައިދެވުނުތާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  .1     

 6ވެ ދިޔަ މީޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން ފާއިތު މިންވަރަކީ ނެޓް 
  އެވެ.ގުނަ 12ކޮށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓުގެ މަސްދުވަހަށް އެވްރެޖު

  
މަސް ނުވާ ތަންތަނުގައި، އެ މިންވަުރ  6ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދެވުނުތާ  .2     

ނޑައަޅާނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް  . އަދި ެއ  6ކަ މަސް ހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
ކޮށް ކަރަންޓު ތެރޭގައި މަސްދުވަހަކަށް އެވްރެޖުމިންވަރަކީ އެ މުއްދަތުގެ 
  .އެވެގުނަ 12ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓުގެ 

  
  އިންނެވެ. (kWh)ހެދުމުގައި ކަރަންޓު ޔުނިޓު ބަލާނީ ކިލޯވޮޓް އަވަރ  ބިލު◌ް (ނ)    

  
މަހާ ހަމައަށް  ދާއި އެއަދަތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓު ކުރި  ބިލު◌ް (ރ)    

ލަ އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމު ރެޑިޓާކްވަމުން އައިސް ޖަމާވެފައިވާ އެކްސްޕޯޓު ލުރޯ
އިތުރުވާނަމަ، އެ އިތުރުވި ދު އަދައިމްޕޯޓުކުރި  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ  ،ރެދަށްވުއަދަ
ނޑާޓެރިފް  އާންމުކޮށްދީފައިވާ ދަކަށް އޮތޯރިޓީން ފާސްއަދަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  އޮނިގަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ބިލުފަރާތަށް  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް  މަތިން 
ނޑުގައި އެއް ގެޓެރިފް އާންމުއޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްދީފައިވާ   ބޭންޑަށްވުރެ ގިނަ އޮނިގަ

ބިލުކުރަންވާނީ ފަރާތަށް  ފާސްކޮށްދެވިފައިވާނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ބޭންޑުތަކަކަށް އަގު
. މީގެ އިތުރުން،  ދަށް އުސޫލުން އެންމެ ކުރާކޮށް ބިލު އާންމު ބޭންޑުން ފެށިގެންނެވެ

ޖް ބިލުގަިއ އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް ފިކްސްޑް ޗާރޖެއް ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާނަމަ، އެ ޗާ
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 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
  

މަހާ ހަމައަށް  ދާއި އެއަދަ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓުކުރި  ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ  ބިލު (ބ)    
 އެ   ،ލައެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމު ރެޑިޓާކް އައިސް ޖަމާވެފައިވާ އެކްސްޕޯޓު  ވަމުންރޯލު

ދު އަދައެ އިތުރުވި  ،ވުރެ އިތުރުވާނަމަދަށްއަދަމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓުކުރި 
 ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް މަހުގެ ބިަލށް  ރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްއޮތް އެކްސްޕޯޓު ކް

. އަދި އެމަހުގެ ބިލުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަރޯލު ފަރާތަށް ޗާޖުކުރަންވާނީ  ކުރަންވާނެއެވެ
  ދެކެވެ.އަދަހަމައެކަނި އޮތޯރިޓީން ފިކްސްޑް ޗާރޖެއް ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާނަމަ އެ 

  
ބާޠިލުނުވެ ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން (ރވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ މި ގަވާއިދު (ޅ)    

 ގޮތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ހިނދަކު މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައިއޮތް
ގެ ރެޑިޓު◌ްއުފެއްދޭ ކަރަންޓު އެކްސްޕޯޓް ކް އިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އިތުރަށްޤާފަރާތުން 
  ވަމުންދާނެއެވެ.ރޯލުގޮތުގައި 

  
ފަރާތާއެކު  ޚިދުމަތް ދޭ އްގައި ހިނދެ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ (ކ)    

ތެރޭގައިހިމެނޭ އެހެން މީޓަރަކަށް  ކުރެވިފައިވާ އެއް ވިއުގައެއްގެ ރީރަޖިސްޓަ
ޓް ކްރެޑިޓް ވަމުން އައިސްފައިވާ އެކްސްޕޯރޯލުހުރި  ބޭނުންނުކުރެވި 

. ނަމަވެސް   މާލުން އެއްވެސްހުފަރާތުގެ އި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ،ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ
އެއްބަސްވުން  ބުނާވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި  10ސަބަބަކާހުރެ މި ގަވާއިދުގެ 

ވަމުން އައިސްފައިވާ އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް ރޯލުބޭނުންނުކުރެވި ހުރި  ،ލުވެއްޖެނަމަޠިބާ
  ފަރާތަށެވެ. ޚިދުމަތް ދޭލިބޭނީ 

  
 ބިލުމަހަކު އެއްފަހަރު މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގުމަށްފަހު،  ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް  (އ)    

. ކަރަންޓު އުފެއްދުނު މިންވަރާއި ން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެ ރީޑިންގ ބޭނުންކޮށްގެ  ެނވެ
 ބިލުކަރަންޓު ބޭނުން ކުރެވުނު މިންވަރުގެ އަންދާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

. ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ދޭފަރާތަށް ޚިދުމަތް ފަރާތުން  ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ ގައިވާ މާއްދާގެ (ވ) މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގުމަށް މި 

 ދޭފަރާތަށް ޚިދުމަތް ތިޔާރު ހެދުމުގެ އިޚު ބިލުއަންދާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
  ލިބިގެން ވެއެވެ.    

  
ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭނެހެން  ދޭފަރާތަްށޚިދުމަތް މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގުމަށްޓަކައި  (ވ)    

 އަދި އުނދަގޫކަމެއް ނެތި މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގޭގޮތަށް ހުރިކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ންކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ގީފަރާތުން ޔަ

ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ  ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ނިޒާމު ނެގުމަށް
  ދޭންވާނެއެވެ. ދޭފަރާތަށްޚިދުމަތް 

  
ނިޒާުމގެ ސަާލމަީތ 

ނުޑތައް    މިްނގަ
އަދި އިންޓަރކަނެކްޓް  ށް ގުޅާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގައި އަކަރަންޓު ވިއުގަ  (ހ) .13

ފަރުމާކޮށް،  ނިޒާމެއް އެޅިފައިވާކަން އެ ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 
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. އަދި  ކަރަންޓު ގީއިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮމިޝަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔަ ްނކުރަންވާނެއެވެ
އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އާލާތެއްގެ 

ގުމަށް ނއެހެނިހެން ސަލާަމތީ ބައިތައް ހި ފަރާތުގެ ވިއުގައިގެ  ޚިދުމަތް ދޭސަބަބުން 
ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުހުރި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެހެން  އަސަރުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

  ހުރަސްއެޅިގެން ނުވާނެއެވެ.
  

ތައް ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓު ހިންގަމުން އަންނަ ނިޒާމު ކަރަންޓު ވިއުގައާ ޕެރަލަލްކޮށް (ށ)    
ދިމާވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ަމއްސަލަތައް ދެނެގަނެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ވިއުގައަށް 

. އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް ދި ކަރަންޓު  މާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ނިޒާމުހަރުކޮށްފައެވެ
ނޑެންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މި ނިޒާމުގައި ތިރީގައިވާ  ވިއުގައާ ވަގުތުން ގުޅުން ކެ

  ންވާނެއެވެ.ލަތްތައް ހުންނަސީރައްކާތެރިކަމުގެ ވަ
  

ޑަށްވުރެ މަތިވުމުން ނވޯލްޓޭޖް އަދި ފްރިކްއެންސީ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ މިންގަ  .1      
 . ނޑޭގޮތަށް ހުރުން   ނުވަތަ ދަށްވުމުން ވަގުތުން ކެ

  
ނޑޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް ދޭ  .2        ނެޓް  ،ފަރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެ

އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދާ މީޓަރިންގ އުސޫލުން 
ފޯރުކޮށްދޭން ފެށެންވާނީ، ވިއުގައިގެ ސަރވިސް ވޯލްޓޭޖް ނޮމިނަލް ވޯލްޓޭޖުެގ 

އާއި  47Hzއަދި، ވިއުގައިގެ ފްރިކްއެންސީ  ،ގެ ތެރޭގައި ހުރެފައި %6
52Hz ާމިނިޓު ވަންދެން ސްޓޭބަލްކޮށް  3އެންމެ މަދުވެގެން  ގައިދެމެދު އ

. އެހެންކަމުން މި ކަންކަން ބެލޭގޮތަށް ވޯލްޓޭޖް، ފްރިކްއެންސީ  ހުރުމަށްފަހުއެވެ
  ތައް މި ނިޒާމުގައި ހުންނަވާނެއެވެ.ވަސީލަތްއަދި ޓައިމް ޑިލޭ ދެނެގަނެވޭ 

  
ތައް ހުންނަންވާނީ "އަންއިންޓެންޑެޑް އާ ގުޅިފައިވާ ނިޒާމުކަރަންޓު ވިއުގަ  .3      

" ނުއުފެއްދޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި މިފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ   0.5އައިލެންޑް
ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ އެނަޖައިޒް ކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ފަަދ 

  ވަސީލަތެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 
  

ނޑިއްޖެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގަސްތުގައި ނުވަތަ އޮޓަމެޓިކްއިން މެދުކެ ވިއުގައިގެ  .4      
 ތެރޭގައި ވިއުގައާ ސިކުންތު  0.5 ތައްގުޅިފައިވާ ނިޒާމު ލަތެއްގައި ވިއުގައާހާ

  ޑެން ޖެހޭނެއެވެ.ނކެ ގުޅުން
  

އެއްވްެސ ފަރާތުގެ އިޒުނައާ ނުލައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތް ދޭ .5      
ނިޒާމުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ  މީޓަރިންގ އުސޫލުން ހިންގާ ސެޓިންއަކަށް ނެޓް

ިނޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ފަރާތަކުން ބަދަލެއް ގެނެސްގެން 
 ނުވާނެއެވެ.
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ނިޒާުމގަިއ 
ހުންަންނޖެހޭ 
ސަލާމަީތ  
  ވަސީލަްތތައް 

އެއްގައި ހަރުކުރާ ސަރކިޓް ބްރޭކަރ ނުވަތަ އެހެނިހެްނ ކޮމަން ޕޮއިންޓް އޮފް ކަޕްލިންގ (ހ) .14
 ބަލައި ފާސްކުރަން ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ކަރަންޓު އިންޓަރަޕްޓިންގ ވަސީލަތްތައް 

. މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ވަސީަލތްތަކުގައި "މެކްސިމަމް އެވެއިލަބަލް  ޖެހޭނެއެވެ
މީޓަރިންގ އުސޫލުން  ކަން ހުންނަންވާނެއެވެ. ނެޓް ބިލުޤާހުއްޓުވުމުގެ  ފޯލްޓް ކަރަންޓު"

ނިޒާމާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް  ކޮށްފައިވާ ނިޒާމު އަދި އެޤާއިމު
ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަލާކުވެ 

ވިއުގައިގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އޭގެ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ކަރަންޓު 
  ފެންވަރަށް އެއްވެސް އަސަރެއްނުކުރާނެ ގޮތަށެވެ.

  
ފަރާތުގެ ވިއުގައާ ޚިދުމަތް ޭދ ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުޤާއިމުމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ެނޓް (ށ)    

ރޭޓެޑް ވޯލްޓޭޖުގެ ވާ ނިޒާމުގެ އިކުރެވިފަނުންކުރާ އާލާތްތަކުގައި، ޤާއިމުގުޅުމަށް ބޭ
. އަދި ވޯލްޓޭޖްހިފޭވަރުގެ ބާރު ހު %220 ރޖް ހިޭފ ކަރަންޓު ސަ  އާއިންނަންވާނެއެވެ

  ވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.
  

ވަކިކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކޮމަން ކަޕްލިންގ  ންޓު ވިއުގައާ ގުޅާފައިވާ ނިޒާމުކަރަ (ނ)    
ކައިރީގައި އަތުން އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ގޭންގްޑް ސުވިޗެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިސުވިޗަކީ 
ލޯޑް ބްރޭކްއަށް ރޭޓް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އޯވަރ ކަރަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން ހުންނަ 

ނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ހަރުކުރަންވާ ވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. މި ސުވިޗުސުވިޗަކަށް
  ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

  
 ފަރާތުގެ ވިއުގައިގެ ކަރަންޓާއި އަދި ނެޓް  ޚިދުމަތް ދޭވާންޖެހޭނީ  މި ސުވިޗު .1      

ކުރެވޭ ނިޒާމުގެ ކަރަންޓާ ދެބައި ވަކި ކޮށްދޭ ގޮތަށް ޤާއިމުމީޓަރިންގ އުސޫލުން 
  ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސުވިޗަކަށެވެ.

  
އެކަން އެނގޭނެ އިންޑިކޭޓަރ އެއް  ކުރުމުން  އޯފްއޮން ކުރުމުން އަދި  ސުވިޗު .2      

  ހުންނަންވާނެއެވެ.
  

ވާ ތަނަށް ހަރުކޮށްފައި ލަތެއްގައި ސުވިޗުހާބޭނުންވެއްޖެ  ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް  .3      
  ންޖެހޭނެއެވެ.ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެވެ

  
. އަދި މި ފޮށީގައި  މި ސުވިޗު .4       ހަރުކުރެވިފައިވާ ފޮށި ވެދަރ ޕްރޫފްވާންޖެހޭނެއެވެ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފޮށީގެ ދޮރު 
ހުޅުވާފައި ހުްނނަ ވަގުތު އަމިއްލައަށް ދޮރު ނުލެއްޕޭނެ ގޮތަށް ތަންޑެއް 

  ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
  

އާއި އެހެނިހެން  ަހރުކުރެވޭ ތަން ސިންގަލް ަލއިން ކުރެހުމުގަ  މި ސުވިޗު .5      
. އަދި ސުވިޗު ގަކުރަންކުރެހުންތަކުގައި ފާހަ ވާންޖެހޭނީ  އައި.އީ.ސީ  ޖެހޭނެއެވެ

. ހަރުކުރެވޭ  ޑަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާސްޓެންޑާ ޕޮއިންޓް  ސުވިޗުސުވިޗަކަށެވެ
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 ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް  ،ނެތްނަމަ އިންވެގެން ހަރުކުރެވެން އޮފް ކޮމަން ކަޕްލިންގއާ
 ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އެހެން އެ ސުވިޗު ތަނެއްގައި، އަންގާ އެހެން 

ޚިދުމަތް ފަދަ ލިޔުމެއް  ތަން އެނގޭނެ  ތަނެއްގައި ހަރުކުރާނަމަ، އެ ހަރުކުރެވޭ 
  އަންގާ ތަނެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދޭފަރާތުން

  
އޮޕަޭރޓިްނ 

  ުޑތައް ނމިްނގަ
ވިއުގައާ ގުޅުވައި ކަރަންޓު ދިނުމުގެ  ،ކުރެވޭ ނިޒާމުޤާއިމުމީޓަރިންގެ އުސޫލުން  ނެޓް (ހ) .15

ސްކީމް  ރޯލުކުރިން އެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ކޮންޓް 
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ން . އޮތޯރިޓީ ކޮށް ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ޗެކު ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް 
ކުރިން  ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް ަދށުން ޑިޒައިންކޮށް އަދި  ރެއްގެ ބެލުމުގެއިންޖިނޭ

 ރޯލު ކުރާ ނިޒާމެއްގެ ކޮންޓްޤާއިމުސްކީމް ބޭނުންކޮށްގެން  ރޯލުފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންޓް
ނަމަވެސް މިފަަދ  އަލުން ފާސްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް ޑައިގްރާމް 

ލަތެއްގައި އެ ނިޒާމެއް ހަރުކުރެވޭ ޢިމާރާތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މައި އިލެކްޓްރިކް ހާ
ބަދަލު ާފސްކުރުމަށް  ލަތެއްގައި މިހާޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލްބޯޑަށް ބަދަލެއް އަންނަ 

  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

 50Hzގައި ލްޓޭޖްގެ ވޭވްފޯމު◌ްގެ އައުޓްޕުޓް ވޯންޓު ވިއުގައާ ގުޅާފައިވާ ނިޒާމުކަރަ (ށ)    
  ހުރެފައި ސައިނަސޮއިޑަލް ވޭވްޯފމްއަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

  
ހޭނީ ހާމޮނިކް ޑިސްޓޯޝަން ލިމިޓް ހުންނަންޖެ◌ޭޓޯޓަލް ކަރަންޓުގެ އިންޑިވިޖުއަލް އަދި  (ނ)    

 . ނޑުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ   ތިރީގައިވާ މިންގަ

    Individual 
harmonic 
order h 

h<11 11<h<
17 

17<h
<23 
 

23<h<
35 
 

35<
h 
 

THD 
 

Allowable 
Limit (%) 

4 2 1.5 0.6 0.3 5 

  
     
ކުރާ ނިޒާމުން އުފައްދަނީ ޑައިރެކްޓް ކަރަންޓު ނަމަ ޤާއިމުމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ެނޓް (ރ)    

ބަދަލުކުރުމަށް  ކަރަންޓަށް ގނޭޓިންރއޮލްޓަކަރަންޓު  ޑައިރެކްޓްއެފަދަ ނިޒާމުތަކުގައި 
. މި ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އިންވަރޓަރުން އުފެޭދ އިންވަ ރޓަރެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ

ހާމޮނިކް ޑިސްޓޯޝަން މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ޓޯޓަލް އިންޑިވިޖުއަލް އަދި 
ނޑައަ◌ާ   ޑުގެ ތެރޭގައި ހިފެެހއްޓެންވާނެއެވެ.ނޅާފައިވާ މިންގަ ކަ

  
 ރޓަރ ވާންޖެހޭނީ މިގާ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރާ އިންވަހިްނމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ނެޓް (ބ)    

ނޑުތަކަށް ފެތޭ އިންވަވަނަ މާއްދާގަ 13ގަވާއިދުގެ    ރޓަރ އަކަށެވެ.އިވާ މިންގަ
  

 61400-21ނަންޖެހޭނީ އައި.އީ.ސީ ްނޕަވަރ ކޮލިޓީ މެޝަރމަންޓްތައް ހު (ޅ)    
  ފެތޭ ގޮތަށެވެ.ޑަޑަށް ސްޓޭން
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 ޑެވެ.ންޑަސްޓޭ 6100-3- 7ޑެއް ކަމަށް ބަލަންވާނީ އައި.އީ.ސީ ސްޓޭންޑަފްލިކަރ  (ކ)    
  

ރަޖިސްޓަީރ 
  ބެލެހެއްުޓން 

ޚިދުމަތް ޖިސްޓަރީއެއް އިމުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުގެ ރަޤާމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ނެޓް (ހ) .16
  ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ދޭފަރާތުން

  
ކޮންމެ މީލާދީ  ދޭފަރާތުްނޚިދުމަތް  ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީމި  (ށ)    

މަ ކުރުމަށްފަހު، ހަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރި 31ބަރު މަހުގެ ންއަހަރެއްގެ ޑިސެ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  1ރީ މަހުގެ ވަވިދިގެން އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ ފެބްރު

 އެ ،ލަތެއްގައިހާމީގެ އިތުރުން އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
ރީ ހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަވަގުތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެންމެ ފަ

  އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
  

އެންމެ މަދުވެގެން  ރަޖިސްޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރުމި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  (ނ)    
  ލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.ޢުތިރީގައިވާ މަ

  
 ކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ބެހެއްޓި ތާރީޚާއި އިންސްޓޯލް ޤާއިމުމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ނެޓް .1      

  ކުރެވިފައިވާ ސައިޒު.
  

ދާއި ނެޓް މީޓަރިންގގެ އަަދކޮންމެ ނިޒާމަކުން އުފެއްދުނު ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ  .2      
  .ދުއަދަގެ ލަ ޔުނިޓު◌ްސޫލުން އުފެދުނު ޖުމުއު
  

ދާއި އަދަިނޒާމުތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކުން ބޭނުންކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ  .3      
. އަދަލަ ޔުނިޓުގެ ހުރިހާ ތަނަކުން ބޭނުންކުރި ޖުމު އެ   ދު
  

ގަާވއިަދށް 
  ދިުނން އިސްކަން 

އޮތޯރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ އެހެްނ ކަމެއް  ރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކު ކަށް މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަ .17
ދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޢާމީޓަރިންގ އުސޫލުން އި ލަތްތަކުގައި، ނެޓް ހާވާ ތައާރަޒު ގަވާއިދަކާ
  ގަވާއިދަށެވެ. ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ މި  ނިޒާމު
  

 ޙުލާ ޞްގަާވއިަދށް އި
  ގެަނއުން 

ނޑު  މި .18 ތަކާއި ޞަދުމަޤު◌ްގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަށް ގަވާއިދުގެ މައިގަ
ތިޔާރާއި ބާރު ފުރިހަމަ އިޚުތައް ގެނައުމުގެ ޙުލާޞް ގޮތުގެ މަތިން ގެންނަންޖެހޭ އި ފުށުނާރާނޭ

. ނަމަވެސް ) ދުވަސް  60މިފަދަ ަބދަލެއް ގެނައުމުގެ  ،އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ (ފަސްދޮަޅސް
. ޢުކޮށް އިއާންމުކުރިން އެކަން    ލާނު ކުރަންވާނެއެވެ

  
ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެޭހ  ންމުޢާ( 4/96މި ގަވާއިދާ ޚިާލފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު  .19  ބުއަދަ

) ގެ    އެޅޭނެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު 9ޤާނޫނު
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. މި ގަވާއިދު  ގަވާއިދުގެ މިގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ ޖަދުވަލަކީވެސް، މި (ހ) .20  ޖަުދވަލުަތއް  ބައެކެވެ
ނޑައެޅިގެން ދޭހަ  ފުރިހަމަވާނީ އެ ހުރިހާ ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ. އެހެން  ގޮތަކަށް ކަ

ވާލާގައި، ޖަދުވަލުތައް، އަދި ޖަދުވަލުތަކަށް ދެވޭ ހަނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދަށް ދެވޭ 
  ވާލާގައި މި ގަވާއިދު، ޝާމިލުވާނެއެވެ.ހަ

. 2މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިވި  (ށ)       ޖަދުވަލެވެ
  

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ  .1      
  ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ.އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ 

  
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ  .2      

  އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ.
  

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .21  މާނަކުުރން    ހިނދަކު:ުނވާހައި މި ގަވާއިދުގައި ކަ
  

" ކަމަށް ބުނެވިފައި   މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ،ވަނީއެ  "އޮތޯރިޓީ
  

"ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ 
/އެކްސްޕޯޓް ކިލޯވޮޓް އަވަރ މީޓަރ  ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކުރެވޭ ތަނުގައި ހުރި އިމްޕޯޓް

  އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ.
  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޚިދުމަތް ދޭ" ބޭނުންތަކުގެ  ންމު ޢާ( 96/4ފަރާތް

) ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން  ކަރަންޓުގެ  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު
  ފަރާތްތަކަށެވެ. ޚިދުމަތް ދޭ

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަދަ"އިމްޕޯޓުކުރި  ތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ބިލު ،ދު
ފަރާތުގެ ވިއުގައިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ބޭނުންކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ  ޚިދުމަތް ދޭ

  ދަށެވެ.އަދަ
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއަދަ"އެކްސްޕޯޓްކުރި  ތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،  ބިލު ،ދު
ފަރާތުގެ  ޚިދުމަތް ދޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދައި، 

  ދަށެވެ.އަދަވިއުގައަށް ދޫކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ 
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދު އަދަދުން އިމްޕޯޓުކުރި އަދައެކްސްޕޯޓުކުރި  ،"އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް
ނޑުމުން ބާކީވެ އިތުރުވާ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ބިލަށް ފޮނުވޭ  ކެ

  ށެވެ.ދައަދަކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ 
  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރޯލު" ކުރީގެ މަސްތަކުން އެކްސްޕޯޓު  ،ވަމުން އަންނަ ޖަމާވާ ކްރެޑިޓް
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ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތާ ހަމަޔަށް  ބިލު ދުން އަދަވަމުން އައިސްފައިވާ ރޯލުކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި 
  ދަށެވެ.އަދަހުރި  ބޭނުން ނުކުރެވި 
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  1ޖަދުވަލު 

  

  މީޓަރިންގ އުސޫލުން  ތައް ނެޓް ތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަ 

  ގެ ނަމޫނާ ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 

  

  .1  ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 
  1.1  ނަން:

:   1.2  އެޑްރެސް
  1.3  އަތޮޅާއި ރަށް:
  1.4  ފޯނު ނަންބަރު:

:   1.5  އީމެއިލް އެޑްރެސް
  1.6  ހުރި މީޓަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު:ކުރާ ތަނުގައި މިހާރު ޤާއިމު ނިޒާމު

  
  .2  އިންސްޓޯލް ކުރާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  ނިޒާމު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ 

  2.1  ނަން:
:   2.2  އެޑްރެސް

  2.3  ފޯނު ނަންބަރު:
:   2.4  އީމެއިލް އެޑްރެސް

  2.5  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަންބަރު: ގެމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރީޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު
   

  .3  ލޫމާތު ޢު އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުގެ މަ 
  3.1  އުފެއްދި ފަރާތް:

  3.2  ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތް:
  3.3  އިންވަރޓަރ ނުވަތަ ވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަށް): ޖަނަރޭޓަރުގެ ވައްތަރު (ސިންކޮރޮނަސް، އިންޑަކްޝަން،

  3.4  ޕަވަރ ފެކްޓަރ:
  3.5  ރޭޓިންގ (ކިލޯވޮޓުން އަދި ކިލޯވޯލްޓް އެމްޕިއަރުން):

:(   3.6  ވޯލްޓޭޖް (ވޯލްޓްސްއިން
  3.7  އިން):ރޓްޒްފްރިކްއެންސީ (ހަ

  3.8  ދު (ކިލޯވޮޓް އަވަރއިން):އަަދލަ ކަރަންޓުގެ ޖުމު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 
  

  .4  ތަފުސީލު އިންސްޓޯލް ކުރާނެގޮތުގެ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕްލޭނުގައި  ފޯމާއެކުމި ޕްލޭނެއް  ސައިޓްސްކޭލަށް ކުރާހާފައިވާ  ކުރާތަނުގެއިންސްޓޯލް 

ތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް މި ފަރާ ޚިދުމަތް ދޭބަހައްޓާ ތަނާއި، މީޓަރު އަދި ނިޒާމު އާއި، ރީތަނުގެ ބައުންޑަ
  ޕޮއިންޓް ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. ކަނެކްޝަން ބުޭނންވާޅަން ގު ނިޒާމު
  

4.1  

އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ބަޔާއި، މީޓަރާއި، ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް، އައިސޮލޭޝަން  4.2  
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މި ކުރެހުން  ޑިވައިސަސް އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހަރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް އެނގޭނެ ސިންގަލް ލައިން
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފޯމާއެކު 

  
ނޑިއްޖެ  ފަރާ  ޚިދުމަތް ދޭ ނިޒާމުން އުފައްދާ  ލަތެއްގައި، އިންސްޓޯލްކުރާހާތުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެ
 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދިއުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅިފައިވާ ސަލާމަތީ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ޚިދުމަތް ދޭ ،ކަރަންޓު 

  .ތަފްސީލު މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
  

4.3  

  
  .5  ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު  ނިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

  :ތާރީޚު ލަފާ ކުރާ  އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް
  

5.1  

ފަރާތުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅޭނެކަމަށް  ޚިދުމަތް ޭދކުރާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދާ އަދި އެކަރަންޓުގެ  އިންސްޓޯލް
  :ތާރީޚުލަފާކުރާ 

  

5.2  

  
  .6  އެކަން ބަޔާންކުރުމަށް  ވާނަމަ  ލޫމާތެއް ޢު އެނގެންޖެހޭ އިތުރު މަ  ދޭފަރާތަށް ޚިދުމަތް  ބެހޭގޮތުން ނިޒާމާ 

  
ދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ އިޢާ  އެއްގޮތަށް ލުތަކާ ތަފުސީމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވަ  ތާއިމަޢުލޫމާބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ފޯމުގައި

އެދި ހުއްދަ ދެއްވުން  ތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެފަރާޚިދުމަތް ދޭއުފައްދައި  ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު
  .ެވދެންނެވީމެ

  
  ނަން:

 :   އެޑްރެސް
:   ސޮއި
  :ތާރީޚު
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  2ޖަދުވަލު 

  

  މީޓަރިންގ އުސޫލުން  ތައް ނެޓް ތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަ 

  ގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް 
  

ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް  މީޓަރިންގ އުސޫލުްނ ތައް ނެޓްއުފައްދާ ނިޒާމު ކަރަންޓުއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން  އެއްބަސްވުމަކީ،މި 
 ދެެމދު  ތާ ފަރާ ލިބިގަންނަ ފަރަތާއި ޚިދުމަތްޚިދުމަތް ދޭދަށުން  ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ (ރ 10ގެ  2015ބެހޭ ގަވާއިދު  ގުޅުމާ

 .   ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ
  
 ޚިދުމަތް " މީގެ ފަހުން( __________________________________________  ،ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ  މި

 އާ") ފަރާތް ޚިދުމަތް ދޭ"މީގެ ފަހުން ( _____________އާއި _________________________ ")ތްފަރާ  ލިބިގަންނަ
ކޮށްފައިާވ ޤާއިމުގައި ______________________ _______ފަރާތުން _____________ ލިބިގަންނަ  ދެމެދު ޚިދުމަތް 

ަގިއ އެއްބަސްވުމުމި  ،ފަރާތުގެ ވިއުގައާޚިދުމަތް ދޭމީޓަރިންގ އުސޫލުން  ނިޒާމު ނެޓް  ދެވިފައިވާ ސީލުތަފު ގައިއެއްބަސްވުމު މި 
.  ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް ތުންނާއި ފަރާ ލިބިގަންނަ ގުޅާލުމަށް ޚިދުމަތް ،ތުގެ މަތިން ގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ   އެއްބަސްވަމެވެ

 
 .1 ކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމު ފަރާތުން  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް 

  1.1 ____________ :ނަންބަރު ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓު  ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް ފަރާތަށް  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް
  1.2 __________________ :ނަންބަރު  ދޫކޮށްފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ނިޒާމަށް 
  1.3 ____________________ )އެކުއާއެސް ކޯޑިނޭޓްސް.ީޕ.ޖީ(ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގެ އެޑްރެސް  ނިޒާމު

  1.4 _____________________________________________ :ިނޒާމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތް
  1.5 ______________________ :ކެޕޭސިޓީ ރޭޓަޑްކުރާ ނިޒާމުގެ ޤާއިމުފަރާތުން  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް

_______ :ދުއަަދލަ އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމު ހަކަތަިނޒާމުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނައިން  1.6  
 _______________ :ތާރީޚު ގުޅުމަށްދެވޭ އެންމެފަހުފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ޚިދުމަތް ދޭކޮށް ޤާއިމު ނިޒާމު
 

1.7  

ނޑު ގައި ހުންނަންޖެހޭ ކުރާ ނިޒާމު އިމު ޤާ ފަރާތުން  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް   .2 ޓެކްނިކަލް މިންގަ

 ،އިންސްޓްލޯކޮށް ،ކުރާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށްޤާއިމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމުފަރާތުން މި  ބިގަންނަލި ތްޚިދުމަ
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން "ވާނީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ  ބަލަަހއްޓަން ހިންގައިކަމިޝަންކޮށް، 

ބެހޭ ގަވާއިދު ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާ މީޓަރިންގ އުސޫލުން ތައް ނެޓްއުފައްދާ ނިޒާމު ކަރަންޓު
.  އާ  " 2015   އެއްގޮތަށެވެ

 

2.1  

ށްފައިވާ ކޮ ރީއިތުރުކުރެވޭނީ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަ  ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ކެޕޭސިޓީ ރޭޓަޑްދީފައިވާ ކޮށް  ޖިސްޓަރީރަ
 ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ 

 

2.2  

 .3 ކުރުން ބިލު ކުރުމާއި  ޓަރމީ 

ކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ ޤާއިމު އެ ނިޒާމު ޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓާއިކުރެވިފައިވާ ނިޤާއިމުދަށުން  ގެއެއްބަސްވުމުމި 
އުފައްދާ  ކަރަންޓުއިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން "ވާނީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ  ކުރަންބިލުކަރަންޓު މީޓަރކޮށް 
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  އެއްގޮތަށެވެ. އާ" 2015ބެހޭ ގަވާއިދު ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާ މީޓަރިންގ އުސޫލުން ތައް ނެޓް ނިޒާމު
 

ނޑާލަން އެންގިދާނެ   .4 ހާލަތްތައް އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުން ނުވަތަ މެދުކަ

އިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން ޤާތުން ފަރާ ލިބިގަންނަ ހާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް އަންނަނިވި  ދޭފަރާތަށްޚިދުމަތް 
ނޑާލަން އެންގިދާނެއެވެ.ށްއުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަ    ކުރަން ނުވަތަ މެދުކަ

 

4.1  

އިމުކުރުމަށް، މަރާމާތުކުރުމަށް، ޤާ އެފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ  ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް 
  ބަދަލުކުރުމަށް، ނެގުމަށް، މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ނުވަތަ 

 

4.1.1   

ުނރައްކާތެރި ރަތީ ކާރިސާއަކުން ދިމާވެދާނެ ުދޤު ތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ލަހާޖެންސީ އިމަ
ހޯދާ އެހެން ފަރާތްތައް  ފަރާތާއި، ވިއުގައިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ކަމަކުން ޚިދުމަތް

  ނުވަތަ ،ގޮތުން ކުރުމަށް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެލާމަތްސަ
 

4.1.2   

ފަރާތުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ޭދ ،ފަރުދުންނަށާއި އާންމުޕެރަލަލްކޮށް ހިންގުމުން 
ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް  އަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ އެހެންސްޓެބިލިޓީވިއުގައިގެ 

. ޚިދުމަތް ހާލަތްތަކުގައި ދިނުމަށް ދަތިވާ  ނޑާލާން އެންގިދާނެއެވެ ވަގުތުން ޚިދުމަތް މެދުކަ
ނޑާލަން ނިޒާމު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްަދ  އެކު އަލުން އެ ވުމާލަތު ބަދަލުހާޖެހުނު  މެދުކަ

  ދޭންވާނެއެވެ. ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް 
  

4.1.3   

އިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދާ ޤާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  މި
ނޑާލަންކުރަން ށްކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަ  ފަރާތަށް އެވީވަރަކުން  ◌ީ،އަންގަންވާނީ ނުވަތަ މެދުކަ

ކުރަން ށް. އަދި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަވައެވެއްވަގުތު އޮ އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
ނޑާލާ  އެނގޭނަމަ އެކަންވެސް ޚިދުަމތް ބާއްވަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ކުރިން އިފަނުވަތަ މެދުކަ

  ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ލިބިގަންނަ
  

4.1.4    

 .5   ދިނުން  ކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ޤާއިމު  ނިޒާމު 

 އާންމު ހާލަތްތަކުގައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަންނަން މުޖުތަމަޢުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާތިރީގައި 
 ލިބިގަންނަ  ނުލައި، ޚިދުމަތް  ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތަކުގައި، ކުރިން އެންގުމަކާ

  .ވަދެވިދާނެއެވެ ދޭފަރާތަށްޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ތަނަށް ޤާއިމު ފަރާތުން ނިޒާމު 
 

5.1  

ނުވަތަ  މީޓަރ ރީޑިން ނެގުމަށް ބެލުމަށް ނުވަތަ ކޮށް ޓްބައިތައް ޓެސް ނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ
  އަދި ،ކުރުމަށްޓެސްޓު◌ްނިޒާމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް 

  

5.1.1   

 ގޮތުން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ްނކުރުމުގެގީއިންސާނުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަ
ތީ ބައިތައް ލާމަނިޒާމުގެ ސައިމުކޮށްފައިވާ ޤާލަތެއް މެދުވެރިވުން، ނުވަތަ ހާފަދަ ނުރައްކާތެރި 

ވިއުގައިގެ  ފަރާތާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
  ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން.

5.1.2    
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  .6 އެއްބަސްވުން މުޅި 

އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ހަމައެކަނި، އިަދ  އެއްބަސްވުން މި 
. މި މުޅި، އެއްބަސްވުމަކީ ސޮއިކުރުމުން، މީގެކުރިން އަނގަބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ގައިއެއްބަސްވުމު ވެސް މިއެވެ

  އެންމެހައި ކަންކަން ވާނީ ބާޠިލު ކަންކަމަށެވެ. އެންމެހައި ކަންކަމާއި، ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

  

  .7  މުއްދަތު  ގެ އެއްބަސްވުމު 

 ނުގެންނަހައިހުއްޓުމަކަށް  އެއްބަސްވުން ފަރާތަކުން މި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތުން ކުރެ އެއްވެސް ގައިއެއްބަސްވުމު މި
  އޮންނާނެއެވެ.މިއެއްބަސްވުން ދެ މި ހިނދަކު

 

  

  .8  ކުރުން  ބާޠިލު އެއްބަސްވުން 

 އްބަސްވުްނއެ ކުރެވިފައިވާ ދެމެދު  ފަރާތާ  ޚިދުމަތް ލިބިގަނަްނކަރަންޓުގެ  ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ 
  އެކު ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.އެއްބަސްވުން ވެސް އެއާ  އުމުން މިނިމުމަކަށް އަ

  

8.1  

ޚިދުމަތް އްދާއަކާ ޚިލާފުވެ، އެކަން ރަނގަޅުކުރަން މާ މި އެއްބަސްވުމުގެ ތުން ފަރާ  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް
  އަންނާނެއެވެ. ނަމަ، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ފަހު އެންގުމަށް އިޖާބަނުދީފި އަންގާ އެންމެ ދޭފަރާތުން

 

8.2   

ބަސްވުމެއްގެ އެއް އައު ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކަރަންޓުގެ  ދޭފަރާތާއިޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ 
. ޤާފަރާތުން  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަދަށުން    އިމު ކޮށްފައިވާ ނިޒާމު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ

 

8.3   

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  ޑީކަމިޝަން ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި ތުން ނިޒާމުފަރާ  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް
 .   އަންނާނެއެވެ

  

8.4    

  .9  ބަދަލުގެނައުން  ށް އެއްބަސްވުމަ 

ގެންނަން  ބަދަލެއް ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ކަށް ޠަވެސް ޝަރުއްހިމެނިފައިވާ އެ ގައިއެއްބަސްވުމުމި 
ގެންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން މޯލްޑިވްސް އެނަރީޖ  ބަދަލު ލަތެއްގައި، އެހާ ބޭނުންވެއްޖެ 

 .   އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

9.1   

ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ލާޙުޞްނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ގެންނަ އިގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް އެ 9.1މި އެއްބަސްވުމުގެ 
 ފަރާތަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަޚިދުމަތް ދޭއި ބުނާ އެއްބަސްވުމުގަމި މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން 

ލާޙުތަްއ ޞްއެ އި ގޮތުގައި  ންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ އަ  ފަރާތަށް
  ބޫލުކުރަމެވެ.ގަބަލައިގަނެ  ދޭފަރާތުންޚިދުމަތް ތުންނާއި ފަރާ  ލިބިގަންނަ މެނިގެންދާނެކަން ޚިދުމަތްހި
  

9.2   

  .10 ނޯޓިސް ދިނުން 

ނޯޓިހާއި، ފޮނުވާ ލިޔުމާއި، އެދޭ ދޭ  ނެއް ފަރާތަށް އަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އެއްފަރާތުން  މި
. އަދި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް،  ނެއް އައެދުންތަކާއި، އަންގާ އެންގުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ

10.1   
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ފަރާތަށް ރައްދު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް، ނުވަތަ ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް، ނުވަތަ ދެވިއްޖެ ކަމަށް ބެލޭނީ، އަތުން 
އެއްޗެއް  ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމުން، ނުވަތަ އެ  ،ވާލުކުރުމުންހައަތަށް 

 ކޮށް ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ފެކްސް ނަންބަރަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.މުއާން ފޮނުވޭ ފަރާތުގެ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 
  
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ  ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގައި، މި  10.1މާއްދާގެ  މި

. ނުވަތަ މި  ދަށުން ގެ  10.1މާއްދާގެ  ބައިވެރިންގެ އެޑްރެސްކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ދެ އެޑްރެހެވެ
  ގަވާއިދުން އަންގާފައިވާ އެޑްރެހެވެ.

  
   ފަރާތް:ޚިދުމަތް ދޭ

 
  ފަރާތް: ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް

  

10.2   

  .11 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން 

ތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ އެކަން ކުރެވޭނީ ފަރާ  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް
ކަރަންޓުގެ  ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އަދި ކަރަންޓުގެ  ތުގެ ހުއްދަފަރާޚިދުމަތް ދޭކަރަންޓުގެ 

.  ފަރާތާ ދެމެދު މިކަ◌ާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ   މާގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ
  

   

  .12 ގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން އެއްބަސްވުމު 

އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  މި
ނޑައަޅައިފިނަމަ،  ޞައްޙަ ނޫން، ނުވަތަ ތަންފީޛު ކުރެވެން ނެތް މާއްދާއެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ

ޞައްޙަ ކަމަށް، އެކަމަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ  މި
އެއްބަސްވުމުގައި ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވާ، އެއިން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުނުވާ،  އަދި މި

  ނެއެވެ.އްޙަ އަދި ތަންފީޛު ކުރެޭވނެ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭރާއްޖޭގެ ޤާނޫތަކުގެ ދަށުން ޞަ 
 

  

  .13 ގައި ސޮއިކުރުން އެއްބަސްވުމު 

 ގެ އެއްބަސްވުމު ލު، މި ހާބޫލުކުރާ ގަ އެކަންކަން  ،އެއްބަސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ގައި އެއްބަސްވުމު  މި
ތިރީގައި ތާރީޚުގައި،  ފެށުމަށް ގަސްތުކޮށް، އެ  ކުރަންޢަމަލު އެއްބަސްވުމަށްތާރީޚުން ފެށިގެން، މި  ފެށުމުގައިވާ

ގަިއ އެއްބަސްވުމު  ފަރާތް މި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް ޒިރުގައި، ހާހެކީންގެ  ވާ ދެމިބަޔާންކޮށްފައި
  ސޮއިކުރަމެވެ.

  
  ތްފަރާ  ޚިދުމަތް ދޭ

  
 ފަރާތް  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ

  

  

 


