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 މަންޓް ންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ންމު ގަވާއިދު އާ ބެހޭ މާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނު 

  ފުރަތަމަ ބާބު 
 އާންމު ބައި 

     )ޔުޓިލިޓީ ެރގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  26/2020 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ގަވާއިދަކީމި  .1 ތައާރަފު
)ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާޫނނު( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  8/2020ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ޤާނޫނު( އާއި

ހަދައިފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން 58ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ޤާނޫނުގެ 
 ގަވާއިދެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުަމތް ދިނުމާބެހޭ އާންމު  ،މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ .2 ނަން 
 ގަވާއިދު" އެވެ.

ލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް އަންނަނި ކަންކަން ކުރާެނ އުސޫ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތަކަކީ .3 މަގުސަދު 
 ކަނޑައެޅުމެވެ.  

 ފަރުމާކުރުމާިއ ޤާއިމުކުރުން؛ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމު  )ހ(  

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން؛ )ށ(  

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާާމުނ  ،ކުުރމަށާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ޤާއިމު )ނ(  
 ޓެސްޓުކޮށް ސެޓިފައިކުރުން؛

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުން؛ )ރ(  

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުތައް ރައްކައުތެރިކުރުން. )ބ(  

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.  ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ .4 ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތް 
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މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ އެންމެހަިއ ހުއްދަތައް ދޭންވާނީ އޮތޯރިޓީގެ  .5 ހުއްދަ ދިނުން 
 ލިޔުމަކުންނެވެ. 

 ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ
ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

 ކޮށް ޚިދުމަތްނިޒާމެއް ޤާއިމު
 ދިނުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމެއް ޤާިއމު ކުރުމުގައި ހިމެެނނީ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ .6
 އަ ންނަނިވި މަރުޙަލާތަކެވެ.

މާގެ ިނޒާމުެގ ފަރުާމ ފެނުގެ، ނުވަތަ ނަރުދަމާެގ، ނުވަަތ ފެނާއި ނަރުދަ )ހ(  
 ފާސްކުރުން.

ރިޕޯޓް އެ ، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަުރ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިަލއި )ށ(  
 ފާސްކުރުން.

ފާސްކޮށްފައިވާ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިނާއި، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާ މިންވަުރ  )ނ(  
 ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ިނޒާމު ޤާއިމުކުރުން.

  ދެވަނަ ވަނަ ބާބު 
 ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމާއި ޤާއިމުކުރުން 

 ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ
ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

 ނިޒާމު ފަރުމާކުރުން 

7. 

 

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފެނުގެ )ހ(
ފަރުމާކުރުމުގަިއ އަންނަިނވި ކަންކަމަްށ  އެކުލަވައިލާ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުމަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރަންާވނެއެވެ.

 ރަށުގެ އާބާދީ؛ (1)   

 ؛ރަށުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން (2)   

ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް  ،ފެނާއި ،އަންނަނިވި ތަންތަނުގައި (3)   
 ؛ދެވޭގޮތަށް ހުރުން

 ؛ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތައް 3.1    

 ދޭ ތަންތަން؛ އާންމު ޚިދުމަތް 3.2    

 ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން؛ 3.3    

 އޮފީސް އިމާރާތްތައް؛ 3.4    
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 ؛މިސްކިތްތައް 3.5    

 ؛ހާބަރު 3.6    

 ؛ޖެޓީ 3.7    

 ؛ޕާކުތައް 3.8    

 ސަރަޙައްދުތައް. މާޢީކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަނޑުތައް ފަދަ އިޖުތި 3.9    

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާުމ ހިްނގުމަށް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (4)   
 ؛ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ލިބެންހުރުން

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމަށް ޭބނުންވާ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (5)   
 ؛ފާސްކޮށްފައި އޮތުންއެކަން އެ ރަށެއްގެ ކައުންިސލުން  ،ބިން ކަނޑައަޅައި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ޤުދުރަތީގޮތުން ފެނުގެ ނުވަތަ  (6)   
 ނަރުދަމާގެ ނުވަަތ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ިނޒާމަށް ލިބިދާނެ ެގއްލުން

 ؛ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުތައް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (7)   
ޤާއިމުކުރުމުގައި ބޭނުންކުާރ މެޓީރިއަލްއާއި އިކުއިްޕމަންޓްތަކުގެ 

 ؛ސްޓޭންޑަޑްތައް

ނުވަތަ ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ ނިާޒުމތަކަށް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (8)   
އިކުއިޕްމަންޓްތަްއ މަރާމާުތކުރާނެ  ،ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓް ރައްކައުކޮށް

 ތަނެއް ފަރުމާގައި ހިމެނުްނ؛

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިދާރީ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (9)   
 ؛މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފީސް

ނުވަތަ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާްމތަކުގެ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (10)   
 ؛ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

        ސިޓީ ކައުންިސލާއި، ، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލާއި (11)   
 ،ދޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި، ރަށުގައި ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތް

ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއެކު މަޝްވާރާކޮށްގެން އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ 
 ؛ނިންމުންތައް
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ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (12)   
ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، ތިމާވެށްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުަޑ 

 ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިސްކަންދިނުމަށް؛

 ފަރުމާގައި ހިެމނުން. ބޭނުންވާ ވަސީލަތް )ލެބޯޓަރީ( ފެން ޓެސްޓް ކުރުމަށް (13)   

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، ތަންތަނާއި، ޞިނާޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ށ(  
ނުވަތަ  ،މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައްޔާއި ތަންތަނުގައި ފެނުގެ

  މު ޤާއިމުކުުރމަށް އެކުލަވައިލާ ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާ  ،ނަރުދަމާގެ
ފަރުމާކުރުމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ކަްނކަން ފުރިހަަމ 

 ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (1)   
 ލިބިގަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މީހުންެގ އަދަދު؛

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާުމ ހިްނގުމަށް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (2)   
 ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ހޯދުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް؛

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ޤުދުރަތީގޮތުން ފެނުގެ ނުވަތަ  (3)   
ނަރުދަމާގެ ނުވަަތ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ިނޒާމަށް ލިބިދާނެ ެގއްލުން 

 ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް؛

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުތައް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (4)   
ޤާއިމުކުރުމުގައި ބޭނުންކުާރ މެޓީރިއަލްއާއި އިކުއިްޕމަންޓްތަކުގެ 

 ؛ސްޓޭންޑަޑްތައް ފަހާގަކުރުން

ނުވަތަ ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ ނިާޒުމތަކަށް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (5)   
އިކުއިޕްމަންޓްތަްއ މަރާމާުތކުރާނެ  ،ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓް ރައްކައުކޮށް

 ތަނެއް ފަރުމާގައި ހިމެނުްނ؛

ނުވަތަ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާްމތަކުގެ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (6)   
 ؛ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ (7)   
ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، ތިމާވެށްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުަޑ 

 ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިސްކަންދިނުމަށް؛
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 ެމނުން.ހިފެން ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތް )ލެބޯޓަރީ( ފަރުމާގައި  (8)   

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން )ނ(  
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ،ފެނުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ފަރުމާ އެކުލަވައިލުމުގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ވާރޭފެން ރައްކައުކޮށްގެން ފެނުގެ ނިޒާމުގައި ބޭުނންކުރާނެ ގޮތް؛ (1)   

 އިތުރުވާ ވާރޭފެން ބިމަށް ހިންދޭނެ ގޮތް؛ (2)   

ލޮނުފެނުން މީުރ ފެން އުފައްދާނަމަ، ެއ ފެން އުފެއްދުމަށް ބޭުނންކުރާ  (3)   
ހަކަތައަކީ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކަމުގައި ހެދުން. މިގޮތުން ިމ ފެން 
      އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައިގެ މިންވަރަށް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 

ފެން އުފެއްދުމަށް ބޭނުްނކުރަނީ  ،ރަށެއްގެ ޕަވަރ ގްރިޑުގައި ހުރި ަނމަ އެ
 އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ.

ފެނުގެ ނިޒާުމން އުފައްދާ ފެނަކީ ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އަދި ބޯން  (4)   
 ؛ރައްކައުތެރި ފެންކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

ފަރުމާކުރަންވާނީ ރަށުގެ އާބާދީ އިތުރުވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ވިއުގަ  (5)   
ރަށަށް އަތުވެދާނެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ބަލައިގެން،  ،ނިސްބަތަށާއި
   )ތިރީސް ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި  35މަދުވެގެން 

ހެން ބިން ކަނޑައަޅައި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވޭނޭ
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން؛

މަުދވެގެން  ،ފެނުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ވިއުގަ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބައިތައް (6)   
)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭގޮތަށް ފަރުމާކުރުން.  10

ނަމަވެސް މި ފަރުމާގައި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުން 
 ވިޔަސް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ޖާގަ ހިމަނަންާވެނއެވެ.

ވަަނ  24)ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު( ގެ  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  (7)   
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ޓަކައި، އެ މާްއދާގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފެން ރައްކައުކުރެވޭނެ ގޮތް.

 ،ކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ރިޢާޔަތް )ރ(  
 ނަރުދަމާ ނިާޒމުގެ ފަރުމާގައި އަންަނނިވި ކަންކަްނ ހިމަަނންވާނެއެެވ.



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު                  R-23/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:           37 އަދަދު:        50 ލިއުމް: ވޮ

 

6 

 

ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމުެގ ޚަރަދު ކުަޑ ކުރުމުެގ ޮގތުން،  ނަރުދަމާގެ ނިާޒމު  (1)   
 ދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިންޓަރގްރޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް؛އިއާ

 ؛ގޮތްތައްސަމަކާރަ ޓެކްނޮލޮީޖ އިންޓަރގްރޭޓް ކުރެވޭނެ  (2)   

ސަރުކާރުން ކަނޑައަާޅ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ަނޖިހާިއ  (3)   
ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާުމ ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ތަންަތނުގައި 

  ؛އެ ނިޒާމަކަށް އެކަށޭެނ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތެއް ނުވަތަ ގޮތްތައް

ގޭގައި ކުރިން  ،ޤާއިމުކޮށް ނިްނމާއިރު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު (4)   
ބޭނުންކުރަމުންއައި ސެޕްޓިކް ޓޭންކުތައް، ބިމުގެ ފެންފަށަލައަށް ގެއްލުން 

 ނުވާނޭހެން ޑީޮކމިޝަން ކުރާނެ ގޮތް ނުވަަތ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުން.

 ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ
ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ނިޒާމު ފަރުމާކުރަންވީ 
 މިންގަނޑު 

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ ،ވަނަ މާއްދާގައި 7މި ގަވާއިދުގެ  .8
ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ކަށަވަރު ކުރަން 
ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އިސްވެ ބުނެވުނު ނިޒާމުތައް 

   )ޔުޓިލިޓީ ެރގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  26/2020ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ފަރުމާކުރަންވާނީ
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމަކުރުާމ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން 4ޤާނޫނު( ގެ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ،ގުޅޭގޮތުން އެތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި
 އެއްގޮތަށެވެ. ކާމިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލަިއންތަ

 ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ
ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ނިޒާމުގެ ފަރުމާ އޮތޯރިޓީއަށް 
 ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުން 

9. 

 

ނުވަަތ ފެނާއި ނަރުދަާމ ިނޒާުމތަކުގެ ފަރުާމ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ )ހ(
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު  1ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ  ،ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ

 ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު، އޮތޯރިޓީައށެވެ.

ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިާޒމުތަކުގެ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ ،ފައިވާހުށަހަޅައި )ށ(  
       އޮތޯރިޓީން )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ތާ ފަރުމާ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ
 އެ ފަރުމާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބުނެފައި އޮތް ަނމަވެސް، ުހށަހަޅައިފައިވާ  )ނ(  
 ،ނުވަތަ ޞައްޙަ ނުވުުމގެ ސަބަބުން ،ހުށަހެޅުމެއް ފުރިަހމަ ނުވުމުެގ ސަބަބުން

ރުމަށް ނުވަތަ ކު  ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އެކަން އިޞްލާޙު
)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14އެ ، ން ހުށަހެޅުމަށް ހިނގާ މުއްދަތުއިޞްލާޙުކޮށް އަލު

 ނުހިމެނޭނެއެވެ. ތެރެޔަކު



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު                  R-23/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:           37 އަދަދު:        50 ލިއުމް: ވޮ
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މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމެއް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން، ފެނުެގ  )ރ(  
ުކރުމަށް ޓަކައި  ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިާޒމެއް ޤާއިމު 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ލާޒިމުކުރާނަަމ، އެ ހުއްދައެއް ލިބިފައިވާކަން އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރު

 ،ނުވަތަ ވަގުތަށް ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް، ހާލަތަށް )ބ(  
ނުވަތަ ަމސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ފެނުގެ ނުވަަތ ނަުރދަމާގެ ނުވަަތ 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމެއްގެ ފަރުމާ ފާސްކުރުމުގެ ކުރިްނ، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކަށް ިމ ގަާވއިދު ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ.

 ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ
 ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

 ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން 

10. 

 

 ،ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ )ހ(
 ަތށެވެ.ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ފާސްކުރާ ފަރުމާއާ އެއްގޮ 9މި ގަވާއިދުގެ 

ފާސްކޮށްފައިވާ ފަރުމާއަށް މަޢުނަވީ ބަދަލެއް ގެންނަްނ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ،  )ށ(  
ޖެހިއްޖެަނމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެ ގެންނަ ބަދަލުގެ މަޢުލޫާމތާ އެއްކޮށް، 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން، އެ ބަދަލެއް ފާސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

  ތިން ވަނަ ބާބު 
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ޓެސްޓުކޮށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށާއި 

 ސެޓިފައިކުރުން 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 
ޤާއިމުކުރުމަށާއި ޚިދުމަތް 

ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 
 ޓެސްޓުކޮށް ސެޓިފައިކުރުން 

11. 

 

ކުުރމަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ ާސމާުނ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު  )ހ(
 އެކަން، ކަނޑައަޅައި ޓީންޓެސްޓުކޮށް ސެޓިފައިކުރާނެ މިންގަނޑުތައް އޮތޯރި

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުުރމަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ ާސމާުނ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު  ށ((  
ނުވަތަ އެއާ ެއއް ފެންވަރުެގ  (BS)ބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑަރޑް  ،ހުންނަންވާނީ

 އެނޫންވެސް ސްޓޭންަޑޑަކަށެވެ.

  ހަތަރު ވަނަ ބާބު 
 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ލައިސަންސް ދިނުން 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހުމާއި 
 ލައިސަންސް ހޯދަންޖެހުން 

 ،ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތަކާއި ،ދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްގެން ޚިދުމަތް )ހ( .12
ޓްރީމަންޓް ސިސްޓަމާއެކު ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ވާރޭ  ،މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކާއި



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު                  R-23/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:           37 އަދަދު:        50 ލިއުމް: ވޮ
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ިމ ގަވާއިދުގައި  ،ފެން ނަގައި ރައްކައުކުރާ ނިޒާމުތައް ހިންގަންވާނީ
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގައި ރަިޖސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ. 

ނުވަތަ ވަގުީތ ހުއްދައެއް ލިބިގެްނ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަްނސެއް )ށ(  
މެނުވީ ާއންުމ ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްެގ ގޮތުގައި ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ އެއްެވްސ 

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. ،ޚިދުމަތެއް

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީރުފެްނ  ،ވާ ގޮތަށްމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައި )ނ(  
ޓްރީމަންޓް ސިސްޓަމާއެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވާރޭ ފެްނ  ،އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކާއި

ނަގައި ރައްކައުކުރާ ނިޒާމުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނީ ނުވަތަ ލަިއސަންސް ދޭީނ 
ރުމުެގ ޖުކުނާއި ނަރުދަމާއާއި ކުނި މެނޭއޮތޯރިޓީން އެކުލަވައިލާ ކަރަންޓާއި ފެ

މަްށ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް ރަޖސްޓަރީކުރުމާިއ އެ ތަންތަނުްނ ޚިދުމަތް ދިނު
 އިދެއްގެ ދަށުންނެވެ.ލައިސަންސް ދިނުާމ ގުޭޅ ގަވާ

ދަފުތަރުކޮށް ަކމާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ ޮއތޯރިޓީން އަންނަނިިވ ކަން ،މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން .13 ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން 
 ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.

ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުތައް )އެ ނިޒާމުގަިއ  )ހ(  
 އެކުލެވޭ ޕްލާންޓުތަކާއި އެ ޕްލާންޓުތަކުން އުފެއްދޭ ފެނުގެ މިންވަރު އެނގޭގޮތަށް(

ނިޒާމުތައް )އެ ނިޒާމުްނ ގެ ދިނުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާރަށަކަށް ޚިދުމަތް  )ށ(  
އެ ނިާޒމުގައި ިހމެޭނ ނަިޖސްފެން ސާފުކުާރ  ،ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އަދަދާއި
 ޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އެނގޭގޮތަށް(

މީުރފެން އުފައްދާ  ،ރަށެއްގެ ފެނުގެ ވިއުގައިގައި ނުިހމެޭނ ގޮތަށް ޤާއިމުކުރާ )ނ(  
 ޕްލާންޓުތައް.

ވާޭރ ފެން ނަގަިއ ރައްކައުކުާރ  ،ސިސްޓަމާއެުކ ޤާއިމުކޮށްފައިވާޓްރީމަންޓް  )ރ(  
 ނިޒާމުތައް.

ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް )ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތް ދޭންތިބި މުވައްޒަފުންެގ  )ބ(  
 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް(

 ވައިރުުކރާ ފަރާތްތައް.ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމު ފަރުމާކުރާ އިންޖިނޭރުްނނާއި ފެން  )ޅ(  
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  ފަސް ވަނަ ބާބު 
 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ 
ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެނާއި 
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ލައިސަންސް ނަގަން ޖެހުން 

14. 

 

ނިޒާމުެގ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ރަށެއްގައި އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުގެ 
ެއ ނިާޒމެއް ިހންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާ ިނޒާމުެގ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ

ލައިސަންސް ނުވަަތ ވަގުތީ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ިމ ނޫްނ ޮގތަކަށް ފެނުގެ ނުވަތަ 
 ނަރުދަމާގެ ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަީކ މަނާަކމެކެެވ.

ޚިދުމަތް ފެނުގެ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކުރިމަތިވާ ކާރިސާއަކާ ގުޅިެގން ނުވަތަ ރަށެއް ފެނަށްޖެހިގެން ފެން އުފައްދައިގެން  )ހ( .15
 ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާާވނެއެވެ. 14މި ގަވާއިދުގެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުން

ެއ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮްތ ނަމަެވސް )ށ(  
ަވނަ މާްއދާއާ އެއްގޮތްވާ  8މި ގަވާއިދުގެ  ،ހާލަތުގައި ދޫކުރާ ފެން ހުންނަންޖެހޭނީ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކުރިމަތިވާ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ރަށެއް ފެނަށްޖެހިގެން ފޯރުކޮށްދޭ ފެން  )ނ(  
އް ފުއްދުމަށެވެ. އެނޫން ގޮތަކަްށ ބޭނުންކުރަންވާނީ، މީހުންގެ ައސާީސ ބޭނުންތަ

 އެފަދަ ފެން ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ަކމެކެވެ.

 ،ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުތަކުން ޭބރުކުރާ ފެން )ރ(  
 އެއްވެސް ރަށެއްގެ ފެންފަށަލައަށް ނުވަތަ ކުޅިޔަކަށް ބޭރުކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ.

    ެފނުގެ ޚިދުމަތް  ،ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންއޮތޯރިޓީން  )ބ(  
އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،އެ އިމާރާތަކަށް ލިބެން ހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ

 ޒިންމާއެކެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅެންވާނީ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ނުވަތަ އެފަދަ  )ޅ(  
މީހުން ބޭތިއްބޭނީ އެ ތަނެއްގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ތަނެއްގައި 

 ލިބެން ހުރިނަމައެވެ.

އަދި ކުިރ  ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިުހމާލަކުްނ ނުވަތަ އެކްިސޑެންޓަކުްނ ވިޔަސް )ކ(  
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަާތ  ،ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލި ކަމަކުްނ ވިޔަސް

ގޮތުން ގެއްލުމެްއ ތިމާވެށްޓަށް ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ، ހުރި ކަމެއްގެ ތެރެއިންގުޅުން
ނުވަތަ އެފަދަ ހާދިސާއެއް  ،ނުވަތަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ލިބިދާނެ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

     )ސައުވީސް( ަގޑިއިުރގެ ތެރޭގައި،  24އެ ަކމެއް ހިނގާާތ  ،ހިނގައިފިނަމަ
 ޒިންމާާވ ފަރާތަކުން އޮތޯިރޓީއަށް ނުވަތަ އެ ކަމަކަްށ ނުވަތަ ެއ ހާދިސާއަކަށް



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު                  R-23/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:           37 އަދަދު:        50 ލިއުމް: ވޮ

 

10 

 

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެއަށް ަފހު ގިނަވެގެން 
 ،ކަްނ ހިނގައިދިޔަޮގތުގެ ބަޔާނެއް ،)ސާޅީްސ އަށެއް( ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި 48

 ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

        އޮތޯރިޓީން  ،ޚިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައިފެނުގެ  )އ(  
ދޭ ލައިސަންސާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ހަދަންޖެހޭ ފެނުގެ ޓެސްޓުތައް 

 ހަދަންވާނެއެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އަންނިިވ  ،ނުގެ މިންވަުރ ދެނެގަތުމަށް ޓަަކއިއެ ތަންތަނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެ )ހ( .16 ފެން މީޓަރު 
 ފެން މީޓަރު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،ތަންތަނުގައި

 ގޭބިސީތައް؛ (1)   

 ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި، ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން؛ (2)   

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ އިދާރާތައް. (3)   

 ،ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން އެހެްނ ގޮތަކަށް ކަނޑަާނާޅހައި ހިނދަކު އެހެން ޤާނޫނަކުން )ށ(  
އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.  ،ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ

ނަމަވެސް ިއމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހެްނ 
ރުމަކަްށ ިމ ގަާވއިދު ހުރަހެއް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ފެންމީޓަރު ަރޖިސްޓަރީ ކު

 ނާޅައެވެ.

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް ފަސޭހައިްނ  ،ފެން މީޓަރުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ )ނ(  
ގޯތީގެ ިއމުން ފެށިގެްނ  ،ގޮތަށް ން އަދި މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގޭނޭ ފެންނާނޭހެ
)އެކެއް( މީޓަރަށް ވުރެ އެތެރެއަށް ނުވާގޮތަށް ގޯތިތެރޭގައެވެ. ނަމަވެްސ  1ފުރަތަމަ 

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން އެއަށްވުރެ އެތެރޭގައި ފެން މީޓަރު ބެހެއްޓުމަށް 
ްއގައި އެ ފެން އެދިއްޖެނަމަ، ހަަމޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ ހިސާބެ

 ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.   ރު ހަރުކޮށްމީޓަ

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ުސމެްއ  0.001ޓަރުން އެންމެ ދަށްވެގެން ފެން މީ )ރ(  
 ލީޓަރު( ފެން ރިކޯުޑ ކުރެވެން ވާނެއެވެ. 1ކޮޑި މީޓަރު )އެކެއް( 

 ،އިމާރާތް ކުރުން ފަދަ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ،ވަގުތީ ފެން މީޓަރު ބެހެއްޓޭނީ )ބ(  
ަބހައްޓައިފައިވާ  ،ކަނޑައެޭޅ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އެ ަމސައްކަތެއް ނިުމމުން

ފެންމީޓަރު ނަގަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ެއ މީޓަުރ ދާއިީމ މީަޓރަކަށް ބަދަލު 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ގައި ވަގުތީ ފެން މީޓަރުން ޚިދުމަތް ޓެރިފެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކު )ޅ(  
 ދޭންވާނީ ވިޔަފާރި ބޭންޑުންނެވެ.

 .17 ޕްރީ ޕެއިޑް ފެނުގެ ޚިދުމަތް 

 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެދިއްެޖ ހިނދެއްގަިއ ވަގުތީ މީޓަރު މެދުވެރިކޮްށ  )ހ(
 ދޭ ޚިދުމަތަކީ ޕްރީޕެއިޑް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ށް ކްރެޑިޓުގެ ގޮތުގައި މަތް މެދުވެރިކޮށް ފެން ގަތުމަޕްރީ ޕެއިޑް ފެނުގެ ޚިދު )ށ(  
ެގން ނުވާނެއެވެ. ނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިޑިޕޮޒިޓު ކުރާ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ
 އެވެ.ްއ ނުވާނެޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކަށް ލާޒިމެ، އަދި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް

            ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފެްނ ގަންަނ ހާލަތުގަިއ ކްރެޑިޓުގެ ޕްރީޕެއިޑް  )ނ(  
ޚިދުމަތް ބޭނުްނކުރާ ފަރާތަށް  ،) ތިްނ ބައިކުޅަ ދެބައި( ބޭނުންކުރުމުން 3/2

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކުރިއާލައި ެއންގުމަާކ ނުަލއި ޚިދުމަތް އެކަން 
 ކަނޑައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މި ޚިދުމަްތ ހޯދައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ،ޢާރަފު ކުރަންވާނީމި ޚިދުމަތް ތަ )ރ(  
ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ިހނދެއްގައި އިތުރަށް ކްރެޑިޓް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ 

 ހަމަޖެއްުސމަށް ފަހުގައެވެ.

ނަޖިހާިއ  ،ރަށްރަށުގައިނަޖިހާއި ަނޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާުމ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  )ހ( .18 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 
ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ިނޒާމު މެދުވެރިކޮށްގެން ޫނން ގޮތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަްތ 

 ދިނުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި  )ށ(  
ކޮށް، ނަޖިހާިއ ނަިޖސްފެްނ ނަޖިހާއި ަނޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިާޒމެއް މެދުވެރިނު

 މޫދަށް ބޭރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ އުދައެރުމާ ގުޅިގެން ފެންބޮޑުވުމަކީ ޤާނޫނު  (1)   
)ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  2015/28ނަންބަރު 

        ޅުން. ކަނޑައެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކާރިސާގެ ހާލަތެއްކަމަށް 7
މި ހާލަތުގައި ވެސް ނަޖިހާއި ަނޖިސްފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް 

 ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ.

ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް  ގެންނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ބޭނުންކޮށް 1.1    
އެ ރަށެއްގެ ކައުސިންލަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް  ،ކުރަންވާނީ

 އެންގުމަށްފަހު، ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުންނެވެ.
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ވުމުން، ކަންހިނގަިއ ހާލަތުްނ އާންުމ ހާލަތަށް ުރޖޫޢަ ކާރިސާގެ 1.2    
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް  ،ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައި، 
 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުގެ ނަޖިހާއި ނަިޖސް ފެން ސާފުކުރާ ިނޒާމު ހަލާުކވުން.  (2)   
      ލިބުުނ ގެްއލުންމިފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެަނމަ، ެއ ނިާޒމަށް 

، )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރީޓީއަށް އެންގުާމއެކު 48
ވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިޒާމު މަރާމާުތކޮށް، )ނުވަދިހަ( ދު 90ގިނަވެގެން 

 އަލުން އެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަންވާނެއެވެ.

މަްއސަލަެއއް ދިމާވެދާނެ ނަޖިހާއި ަނޖިސްފެްނ ސާފުކުރާ ނިާޒމުގެ މަސައްކަތަށް  )ނ(  
ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ނަރުދަމާެގ ިނޒާމުެގ ތެރެއަށް ެއޅުމަީކ ނުވަތަ 

 ދޫކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނަރުދަމާގެ  ،ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއަށް އެޅުން މަާނ ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  )ރ(  
ރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަ ،ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން

ންވާނެއެވެ. އަދި މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ގެންދާ
 ންވާނެއެވެ.ހައްޓާޝާއިޢުކޮށްފައި ބަ

ނަރުދަމާއަށް  ،ކާރުޚާނާ ފަދަ ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުާރ ތަންތަނުން އުކާާލ ފެން )ބ(  
ނަރުދަމާގެ  ، ނުކުންނަ ފެނާ އެއްވަރަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ގޭގެއިން ،ދޫކުރެވޭނީ

 ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އޮފީސް  ،ލޮކްސް ފަދަ ތަންތަނުގަްއޔާއިކުރާ އެޕާޓްމަންޓް ބްމީހުން ދިރިއުުޅމަށް ބިނާ )ޅ(  
އިޖުތިމާޢީ  ،ތަންތަނުގައްޔާއިހައުސް ފަދަ މާރާތްތަކުގައްޔާއި، ހޮޓާ، ގެސްޓްއި

       ،ބޭނުންތަކަށް ޤާއިމުކުރާ ބިނާތަކުގައި، ެއ ތަންތަނާ އެކަށީގެންާވ ކެޗްޕިޓެއް
 ންވާނެއެވެ.ރާތުން އެ ތަނެއްގައި ޤާއިމު ކުރާއެ ތަނެއްގެ ވެރިފަ

 ނަރުަދމާގެ ޚިދުމަތް ،ން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންއޮތޯރިޓީ )ކ(  
ެއ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،އެ އިމާރާތަކަށް ލިބެން ހުރިކަްނ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ

 ޒިންމާއެކެވެ.
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 އެފަދަ ނުވަތަ ،ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ،މީހުން ދިރިއުޅެންވާނީ )އ(  
އަޅައިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަނޑަ  ،ތަނެއްގައި މީހުން ބޭތިއްބޭނީ

 މިންވަރަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެ ތަނަކުްނ ލިބެން ހުރިަނމައެވެ.

މަކުްނ ބޭރުވާ ފެން ބިމަށް ނިޒާ ގެއެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނަރުދަމާ )ވ(  
ންވާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއަޅާ ފެނުގެ  ކުރާންޖެހިއްޖެަނމަ، އެކަންހިންދާ

މިންގަނޑުތަާކ އެއްގޮތްވާ ިމންވަރަކަށް ެއ ފެން ސާފުކުރުމަށްފަހު، އޮތޯރިޓީގެ 
 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ޓަކައި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުްނ  )މ(  
ބޭރުވާ ފެން، ބިމަށް ހިންދޭނެ ހާލަތްތަކާއި ބިމަށް ހިންދާ ފެނުގަިއ ހުންނާންވާެނ 

ފަށާތާ  ނުގެ މިންގަނޑު އެތޯރިޓީން އެކުލަވައިލައި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަންފެ
ރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާޢިއު )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެިހ ސަ 60
 ންވާނެއެވެ.ކުރާ

         ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިަސންްސ ހޯދުމަށްފަހު،  )ފ(  
 ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތް ދެމުން ދާއިރު، އެ ިނޒާމުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްއެ 

ތައް ހޯދުމަށް ދާ ޚަރަދުތައް ބޭނުންވާ އާލާތް  ،ދާ ކަރަންޓާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި
 ދޭ ފަރާތުންނެވެ. ންޖެހޭނީ ޚިދުމަތްކުރާ

އޮއިލް އެންޑް ގްރީސް 
 ޓްރެޕްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

19. 

 

ވެހިކަްލ ދޮވެ މަރާމާތުކުރާ ގަރާޖު ފަަދ  ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރެންޓް، ސައި ހޮޓާ )ހ(
އެ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ތެލާއި ގިރިްސ  ،ތަންތަނަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ

ފަދަ ތަކެތި ނަރުދަމާ ނިާޒމުގެ ތެރެއަށް ނުދާނޭހެން އޮއިލް އެންޑް ްގރީސް ޓްރެޕެއް 
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

      މިގޮތަށް ލާ އޮއިްލ އެންްޑ ގްރީްސ ޓްރެޕް ސާފުކޮށް ބަލަހަްއޓާނީ ޚިދުމަތް  )ށ(  
ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަދާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ދޭ

        ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުންނެވެ. ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން މި ޓްރެޕް ބެހެއްޓުމަށާއި،
މަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުން އްޓުމަްށ ކަނޑައަާޅ ފީއެްއ ޚިދުއެ ސާފުކޮށް ބެލެހެ

ންވާނެއެވެ. މި ފީއަކީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ދައްކާ
 ފާސްކޮށްފައިވާ ފީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ތަކާއި ސްޕެިސފިކޭޝަންތައް އޮއިލް އެންޑް ގްރީްސ ޓްރެޕްގެ މިންގަނޑު )ނ(  
ގެން ފާސްކޮށްފައިވާ  ދޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިންވާނީ ޚިދުމަތްހުންނާ

 ގޮތަށެވެ. 
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
 މެދުކެނޑޭފަދަ މަރާމާތު 

 ކުރުން 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އާންމުްނނަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  .20
      ރަށު ކައުންސިލުެގ  ،ންވާނީރާަމސައްކަތްތައް ކުފަދަ މަރާމާތުތަކާއި  މެދުކެނޑޭ

             )ދިހައެއް( އާއި  10ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، ރޭގަނޑު 
)ފަހެއް( އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ަނމަވެސް، ފެންހޮޅި ފަޅައިގެންދިޔުން ފަދަ  5ފަތިހު 

އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތް، މި މާއްދާއިން އިސްިތސްނާވާނެއެވެ. މިގޮތަށް 
ރަށު ކައުންސިލުްނ ނުވަތަ ސިޓީ ކަުއންސިލުން ނަގަްނޖެޭހ  ޔަސް،ވި އިސްތިސްނާ
 ންވާނެއެވެ.އެ ހުއްދައެއް ނަގާ،  އޮތް ނަމަހުއްދައެއް

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
ދިނުމުގައި ކައުންސިލުގެ 

 ޒިންމާ 

އިޖުިތމާީޢ   ،ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، ކުޅިވަރު ކުޭޅ ތަންތަނާއި )ހ( .21
ޚާނާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިާޒުމ ތަކުގައި، ފެނާއި ފާއެހެނިހެން ސަރަޙައްދު

ެއ ރަށެއްގެ ރަުށ ކައުންސިލުެގ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ  ،ހަމަޖެއްުސމަކީ
 ޒިންމާއެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަްތ  )ށ(  
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ،ންވާނީމުގައި މި އިންތިޒާމް ަހމަޖައްސާ ދިނު

 ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނޭފަރާތްތަކަށާއި އިސްރަށްވެހި

 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފެނާއި
ކުރުމަށް ޓަކައި ރެގިއުލޭޓް 

 ންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައްޅާހުށަހަ

 ،ހައި  ރިޕޯޓުތައްކުރުމަްށ ޓަކައި ބޭނުންާވ ެއންމެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަްތ ރެގިއުލޭޓް ފެނާއި .22
 ންވާނެއެވެ.ގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫާލ އެއްގޮތްވާ ގޮތު

  ހަވަނަ ބާބު 
 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްލޭންތައް 

   "ވޯޓަރ ސޭފްޓީ 
ޕްލޭން" އާއި "ސެނިޓޭޝަން 

 ސޭފްޓީ ޕްލޭން"

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ވެސް އެ ރަށެއްގެ ފެނާއި  ކޮންމެ ރަށެއްގައި )ހ( .23
ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު، އެ ރަށެއްެގ 
"ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން" އާއި، "ސެނިޓޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްލޭްނ"، ިމ ގަވާއިދަށް 

ލުްނ )ބާރަ( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ރަށެއްގެ ކައުންސި 12ޢަމަލު ކުރަން ފަށާތާ 
ރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ޝާއިޢު އެކުލަވައިލައި، އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށް، ދިވެހި ސަ

 ންވާނެއެވެ.ކުރާ

          ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިާލ ޕްލޭންތައް )ށ(  
 ން ވާނެއެވެ.އްގެ ކައުންސިލުން ތަންފީޛު ކުރައެ ރަށެ

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލާ ޕްލޭްނތައް ތަންފީޛު މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
 ންވާނެއެވެ.ދާކަން އޮތޯރިޓީން ކަށަވަރު ކުރަކުރަމުން
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ނޭޝަނަލް ވޯޓަރ 
 ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބެްނ ހުންނަކަްނ  )ހ( .24
"ވޯޓަރ  ،"ވޯޓަރ މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭްނ" އާއި ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި، ރަށްރަށުގެ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، "ނޭޝަނަްލ  ،ސޭފްޓީ ޕްލޭން" އާއި
)އަށާރަ(  18ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން" މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 

ގެޒެޓުގަިއ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިިނސްޓްރީން އެކަލަވައިލައި، ދިވެހި ސަރުާކރުގެ 
 ޝާއިޢުކޮށް، ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައވާ "ނޭޝަނަލް ވޯޓަރ ސެިކއުރިޓީ ޕްލޭން"  )ށ(  
އެ ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުުރމަށް ބޭނުންާވ  ،ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތާއި

ދޭ ފަރާތްތަކުން  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުތަކުންނާއި، ،އެއްބާރުލުން
 މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  ހަތްވަނަ ބާބު
 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ނިޒާމްތަކުގެ ސަލާމަތާއި 
ރައްކައުތެރިކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން 

25. 

 

ެއ ނިާޒމުތައް ިހންގައި ބެލެހެްއޓުމުގައްޔާއި، މީރުފެްނ  ،ނަރުދަމާެގ ނިާޒމުތަކާއި އިފެނާ
އުފައްދާ ޕްލާންޓްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެްނމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްަނމަ  ،ތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ
ވަތަ މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް ނަމަ އެ ޕްލާންޓު ހިންާގ ދޭ ފަރާތުގެ ނު ޚިދުމަތް

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުރަންާވނެއެެވ.

ނަރުަދމާގެ ނިާޒމުެގ  ،މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓްތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައްޔާއި )ހ(  
އެކި ބައިތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައްޔާއި، މުވައްޒަފުން އާްނމުކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ 
ތަންތަނުގައި އެ ތަނަާކ އެންެމ އެކަށޭަނ މިންވަރުެގ އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާެބޭހ 
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް އަލިފާން ނިވާ ނިޒާމެއް ޤާއިުމ 

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކޮށް

ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އަްނނަވި ހާލަތްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާެނ  )ށ(  
މި ގަވާއިދަްށ  ،ދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް  ،އެމަރޖެންީސ ރެސްޕޯްނސް ޕްލޭނެއް

    )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެކުލަަވއިލަންވާނެއެވެ.  30ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
 އަންަނނިވި ކަންކަްނ ހިމެެނންވާނެވެ. ،މި ޕްލޭނުގައި

ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  (1)   
)އެކެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ މުއްަދތަކަށް   1ކާރިސާޔަކާ ގުޅިގެްނ 
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އެފަދަ ކާރިސާެއއްގައި  ،މެދުކެނޑިގެްނ ހިނގައިދާނެ ަކމަށް ބަލައި
 ދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ ޚިދުމަތް

  ؛ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ފެނުގެ މިންވަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް (2)   

 ފަރުދުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން ފެން ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ ގޮތް؛  (3)   

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފެން ތައް ފަދަ ޒަރޫރީ ހޮސްޕިޓަލް (4)   
 ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް؛

ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް  ،ކެފޭތަކާއި ،ސައި ހޮޓަލާއި (5)   
 އަސާސީ ފެނުގެ މިންވަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް؛

އިންާސނާއަށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފެނުގައި ޖަރާސީމު ފަދަ (6)   
ގެއްލުންދެނިވި އެއްޗެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭކަމަށް ެފނުގެ 

ފެނުގެ ވިޔުގައިގެ ތެރެއިން ފެން ، ޓެސްޓްތަކުން ދައްކައިފިނަމަ
ހުސްކުރާނެ ގޮތާއި، އަލުްނ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިުނމާ ބެޭހ ޮގތުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

ނުވަތަ  ،ފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެން ދިއުންނަޖިސް ހޮިޅ ފަޅައި (7)   
ނިޒާމަްށ ނުވަތަ ނިާޒމުން ބަޔަކަށް ދިމާވާ އެފަދަ ެއހެން  ގެނަރުދަމާ

ޖަންްކޝަން  ،އެ ނިޒާމު ހިންުގމަށް ބުރޫއަރައި، މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން
ތަނުން ނަޖިހާއި ަނޖިސްފެން މަގުމައްޗަށް ބޭރުވާ ާހލަތެއް ފަދަ ތަން

 މަތް ދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛މެދުވެރިވެއްޖެ ނަަމ، ޚިދު

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ަކމެއް މެދުވެރިވުމުްނ 7މި މާއްދާގެ ) (8)   
ގެއްލުންލިބޭ މީހުންނާއި ތަކެއްޗަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ކަންކަން 

ށް ޙައްލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ ސަރަޙައްދެއްގެ ތިމާވެށްޓަ
ނިާޒމަށް ނުވަތަ  ،ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާއިލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށް 

ނިޒާމުން ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ކަންކަން ޙައްލު ކުުރމަށް އަޅާެނ 
 ؛ފިޔަވަޅުތައް

ދުމަތް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ކަރަންޓުގެ ޚި  އެ ރަށަކަށް އާންމުކޮށް (9)   
ދޭ ފަރާތުން ދެމުންދިޔަ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  ޚިދުމަތް ،މެދުކެނޑިއްޖެަނމަ

 ޚިދުމަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެވޭނެ އިންތިޒާުމ ހަަމޖައްސާެނ ގޮތް.
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އެ ިނޒާމުެގ ވިއުގައިގައި ިހެމނޭ ބައިތަކުގެ  ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމުތަކާއި )ނ(  
ތެރެއިން ބިންމަތީގައި ުހންނަ ތަންތަނާިއ ތަކެތި ހުންނަންާވނީ ެއ ތަކެިތ 

ކަނޑައެޅޭ އިމެއްެގ ތެރޭގައި ވަށާފާރު ލެވިފައެވެ. މިގޮތުްނ  ،އްކައުތެރިވާނޭހެންރަ
          މަދުވެގެން  ،ދޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ވަށާފާރު ހުންނާންާވނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޕަންްޕ  ގެ)ހަތަރެއް( ފޫޓުގެ އުސްމިނުގައެވެ. އަދި ނަރުދަމާ 4
)ހަތަރެއް( ފޫޓުގެ ުއސްމިނުގައެވެ.  4 ،ހުންނާންވާނީ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ވަށާފާރު

          ،މަގުމަތީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕަންޕް ސްޓޭޝަންތަކާއި ޕެނެލް ބޯޑުތައް
 މި މާއްދާއިން ިއސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ފެނާިއ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު ޤާއިމުކޮށް ނިމި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ )ރ(  
      މި ގަވާއިދަްށ  ،ިމ މާއްދާެގ )ނ( ާއ އެއްގޮތަށް ،ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުތައް

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުެގ  3ގިނަވެގެްނ  ،ޢަމަލު ކުރަްނ ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 ތެރޭގައި ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޮކންޓިންޖެންީސ  ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަްށ ޓަކައި ކަނޑައެޅޭ  )ބ(  
 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ޕްލޭނުގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ. ،ބަޖެޓެއް

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 
ހިންގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރީޓް 
ކެމިކަލް ގެންގުޅުމާއި 

 ރައްކައުކުރުން 

26. 

 

ކުރުމަށް އި އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ްޓރީޓް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިންގަ )ހ(
          ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ންވާނީ ކެމިކަްލ ގެންގުެޅ ރައްކައުކުރަބޭނުންކުރާ

ލިބިގެްނ  )ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުްނ މަާނ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބާރު 75/4
     ފައިވާ ގަވާިއދު ނަންބަރުލައިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުްނ އެކުލަވައި

2019/R-1057 .ެނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތަށެވ( 

ގަޅަށް ފާހަގަވާނޭހެްނ ކެމިކަލްތައް ބަހައްޓާ ސަރަޙައްދުގައި އެ ތަން ރަނ )ށ(  
ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރުދުންނަށް އިނގިރޭސިބަހުންނާއި،  ،ދިވެހިބަހުންނާއި

ލިޔެފައިވާ ސައިްނ ބޯޑުތަްއ ހަރުކޮްށފައި ހުންނަްނ ކިޔަން އެނގޭޭނ ބަހަކުްނ 
ވާނެއެވެ. އަދި މި ސަރަޙައްދުގައި ގެންގުޅޭ ކެމިކަލްތަކާ ގުޅުންހުރި އިންޒާރުތަކާއި 
އިރުޝާދުތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކަާމ ގުޭޅ ނިޝާްނތައް ހުންނަްނ 

ންނާނޭހެން ވަދެނުކުމެާވ ފެ ވާ ފަރާތްތަކަށްވާނެއެވެ. މި ސަރަޙައްދަށް ވަދެނުކުމެ
 ސަރަޙައްދުތަކުގައި މި ސައިން ބޯޑުތައް ހުްނނަންވާނެެއވެ. އެންމެހައި

ބޭނުންކުރުމަށް ނަގައިގެންއުޭޅ ކެމިކަލްތަްއ  ،ރައްކައުކޮށްފައިވާ ކެމިކަލްތަކާއި )ނ(  
 އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެޭނ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ލޭަބލް ކޮށްފައެވެ. ،ހުންނަންވާނީ

 ؛ކެމިކަލްގެ ފުރިހަމަ ނަން (1)   
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 ؛ކެމިކަލްގެ ފޯމިއުލާ (2)   

 ؛ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކޮންޑިޝަން (3)   

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު؛ (4)   

 ؛ބަޔޯ ހެޒާޑް ލޭބަލް (5)   

 ؛ފްލެމަބަލް ލޭބަލް (6)   

 ެއ މިންގަނޑު. ،މިކްސް ކުރާ ރޭޝިއޯއެއް ވާަނމަ (7)   

ކެމިކަލް އުފުލައި ގެންގުުޅމުގައި ސަާލމަތީ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މާސްކާއި،  )ރ(  
ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި ދިނުމަކާނުލައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން  ،ގޮގުލްއާއި، އަންގިއާއި

އަދި ގެންގުޅުވައިގެން ުނވާނެއެވެ. އަދި  ން ލައްވައި ކެމިކަްލ އުފުލުވައިމުވައްޒަފު
ކެމިކަލް ގެންުގޅެންޖެޭހ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ ަމަސއްކަތާ ގުޅިގެްނ 
ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ސަާލމަތީ ކަންކަްނ ފުރިހަަމ ކޮށްފައި ހުރިކަން ކަށަވަުރ 

 ދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ކުރުމަކީ ޚިދުމަތް

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ސަާލމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ުނދީ މުވައްޒަފަުކ  )ބ(  
 ،ލައްވައި ަމސައްކަތް ކުރުވަނިކޮްށ އެ މުވައްޒަފަކަށް ގެއްުލމެްއ ލިބެއްޖެަނމަ

އެކަމުގެ އެންމެހައި ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުންނެވެ. 
ޓް އުސޫލުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ންޓްރެކްކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ ކޮހަވާލު

ެއ މަސައްކަތަކީ ެކިމކަލް އުފުލައި  ،ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް
ގެންގުޅެންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވާނަަމ، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންެގ 

 ،ވޭތޯއަޅައިފައިމެހައި ފިޔަވަޅުތައް ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް އަޅަްނޖެހޭ އެން 
 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކެމިކަލް އުފުލުމާއި ގެންުގޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަަފކަށް ބޭނުންވާ  )ޅ(  
ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތަކާ ނުލައި ކުރުމަށް ހަވާުލ ކުރި ަމސައްކަތެއް ނުކުރުމަްށ 

 ފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިންކާރު ކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ މުވައްޒަ

ޚިދުމަތް  ،ތަނުގައި ގެންގުޅޭ އެްނމެހަިއ ކެމިކަލްތަކުގެ ފުރިހަަމ އިންވެންޓްީރއެއް )ކ(  
ކެމިކަލްތަކުެގ  ،ދޭ ފަރާތުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. މި އިންވެންޓްރީގައި

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އެނގެން ޮއންނަންވާނެއެވެ.
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މުއްދަުތ  ،މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ހުރިހާ ެކމިކަލެްއ ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓާންވާނީ )އ(  
ހަމަވެފައިވާ ތަކެތިކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެންނެވެ.  ެއ ތަކެތި ަނއްތައިލަންވާނީ 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ހުއްދައާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

އެ ކެމިކަްލ  ،ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވަންވާނީ ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން  )ވ(  
ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ލައްވައެވެ. އެނޫްނ 

 ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކެމިކަލާބެހޭ އެއްވެސް ަކމެއް ކުރުވުމަީކ ަމނާކަމެކެވެ.

ނުވަތަ އެފަަދ  ،ށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެަނމަކެމިކަލެއްގެ ސަބަބުން އެއްެވސް ފަރާތަކަ )މ(  
އެ ފަރާތަކަށް އަވަސް ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާްމ  ،ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ

ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އަަވސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޚާްއޞަ ކޮށްފައިވާ 
 ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.

  އަށްވަނަ ބާބު
 ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން 

     ނުވަަތ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުަމތް ދިނުމުގަިއ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ )ހ( .27 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ) 8/2020ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ފެނުގެ ނުވަތަ ނަުރދަމާގެ ނުވަަތ ޤާނޫނު( ގައި ނުވަތަ މި 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސްގައި ޝަރުޠުކޮށް ބުނެފައިވާނަމަ، 

ދޭ ފަރާތްތަކާމެދު  އެ ކަމެއް ެއ ގޮތަކަށް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ނުވަތަ ޚިދުމަތް
 އޮތޯރިޓީން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިެގން ފިޔަވަޅެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވ ކަންކަމުގަިއ  ()ށ  
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެްއ  (1)   
 ،ކުށުގެ އަދަބަކީއޮޅުވައިލައިގެން ހުށަހެޅުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި މި 

)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން  -/50,000
 ޖޫރިމަނާ ކުުރމެވެ.

 ެގ ިނޒާމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނުހޯދައި (2)   
 500,000/- ،ޤާއިމުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި މި ކުށުގެ އަދަބަކީ

 ޖޫރިމަާނ ކުރުމެެވ.)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން 
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މީރުފެްނ އުފައްދާ ޕްލާްނޓުތައް  ،މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ހުއްދަ ނުހޯދައި (3)   
)ފަސްލައްކަ(  500,000/- ،ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި މި ކުށުގެ އަދަބަކީ

  ކުރުމެވެ.ޖޫރިމަނާރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން 

ތަންފީޛީ އޮފިސަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާިއ މަސްއޫލިްއޔަތު  (4)   
އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިކުރުމާއި، 

ގަސްތުގައި ނުވަތަ   ދޭ މުވައްޒަފަކަށް ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޚިދުމަތް
އިހުމާލުން ވިޔަްސ ިޖސްމާީނ ގެއްލުމެއް ދިުނމާއި، ގޯނާކުުރމާއި، 

ކޮށްފި  މިނޫނަސް މަސައްކަތަށް އުނދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްެވސް ކަމެއް 
 -/25,000)ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި   5000/-ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

ޖޫރިމަާނ ކުުރމާއި، )ފަންސަވީސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން 
އެކަން ތަުޙޤީޤު  ،އެ ކުރި ޢަމަލުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާަނމަ

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ.  ،ކުރުމަށް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަގުތީ ލައިސަންސުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަްށފަހު،  (5)   
    ދާއިމީ ލައިސަންްސ ނުނަގަިއ ޚިދުމަތް ދިނުމަީކ ކުށެކެވެ. އަދި 
   މިގޮތަށް ދާއިމީ ލައިސަންްސ ނުނަގައި ހިނާގ ކޮންެމ ދުވަހަކަށް

 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. -/1000

 ލައިސަންސަށް ބަދަލެއް ގެނައި ފަރާތެއްގެ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި (6)   
ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ އިމުގެ ބޭރުން މަަސއްކަތް  އަދަބަކީ،

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/500,000 ކުރާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 
 ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަާނ ކުރުމެވެ.

ކުރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި ެއކަން  ދަށުން ކަމެއް އިޞްލާޙުމި ގަވާއިދުގެ  (7)   
      ،އިޞްލާޙު ނުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި ިމ ކުށުގެ އަދަބަކީ

ރުފިޔާއަށް ވުރެށް ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން )އެއްލައްކަ(  -/100,000
 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.  

        އަދި ބޭނުންކުުރމަކީ ކުށެކެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާ ނަހަމަގޮތެއްގައި  (8)   
)އެއްމިލިޔަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ  1,000,000/- ،މި ކުށުގެ އަދަބަކީ

ވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް  އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެބޮޑުނޫން
ދޭ ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ކަމެްއ ޙައްލުކުރަން ިހނގާ 
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ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރި އެ ނިޒާމެްއ ނަަހމަ ،ރަންވާނީއެންމެހައި ޚަރަދު ކު
 ފަރާތަކުންނެވެ.

ދޭ ފަރާތުން ދޫކުރާ ފެނުގައި ހުންނަ ފެންވަރަށް އެއްވެސް  ޚިދުމަތް (9)   
ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ފެނުގެ ނިޒާމުެގ 

ތެރެއަށް ވާސިލުވުމަށް ތެރެއަށް އެޅުމާއި، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ނިޒާމުގެ 
މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެްއ ގަސްތުގަިއ ނުވަތަ އިުހމާލުްނ ވިޔަްސ ކޮށްފި 

         ރުފިޔާއާއި )ފަންސާސްހާސް( -/50,000 ،ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަާނ  100,000/-

 ކުރުމެވެ.

މީރު ފެންފަށަލައިން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކުޅިައކުން ފެން އުފެއްދުމަށް ރަށުގެ  (10)   
    ނަމަ، އެކަްނ ކުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ ފެންގަނޑަކުން ފެން ބޭނުންކޮށްފި

)އެއްމިލިޔަން(  -/1,000,000)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާއި  500,000/-
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ށުންފެ

ިމ ގަވާއިުދ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ )ހ( .28
 ޝާއިޢުކުރާ  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނިޒާމުެގ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، ލޮނުފެްނ މީރުފެނަށް ހަދާ )ށ(  
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންީސްނ އި، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޚިދުމަތާބެހޭ ގަވާއިދާ

 ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އަންނަނިވި ގައިުޑލައިންތަކާއި އުސޫލުތައް އުވުީނއެވެ.

 ؛ލައިްނސް ޯމލްޑިވްސްވޯޓަރ ކުއަލިޓީ ގައިޑް ނޭޝަނަލް ވޭސްޓް (1)   

ޑިޒައިްނ ކްރައިޓީރިއާ އެންްޑ ޓެކްނިކަްލ ސެޕްސިފިކޭޝަންސް ފޮރ  (2)   
 ؛ސުވަރޭްޖ ސިސްޓަްމސްކޮންވެންޝަނަލް ގްރެވިޓީ 

ިޑަޒއިން  -ޑިޒައިން ކްރައިޓީރިއާ ެއންޑް ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް  (3)   
އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައި 

 ؛ސިސްޓަމް

 ؛ސަޕްލައި ވޯޓަރ ކުއަލިޓީ ސްޓޭންޑަރޑް (4)   

 .ބޯރހޯލް ޑްރިލިންގ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އެންޑް ގަިއޑްލަިއން (5)   

 

http://files.epa.gov.mv/file/1282
http://files.epa.gov.mv/file/1282
http://files.epa.gov.mv/file/1282
http://files.epa.gov.mv/file/1271
http://files.epa.gov.mv/file/1262
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  ނުވަވަނަ ބާބު 
 މާނަކުރުން 

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ  ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާމި  .29 މާނަކުރުން 
     މާނައެއް ދޭހަނުވާހަިއ ހިނދަކު، ައންނަނިިވ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ، 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާަސތުތައް ތަންފީޛު "މިނިސްޓްރީ"  )ހ(  
 ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެެވ.

)ޔުޓިލިޓީ  2020/26ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ފައްދައިފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުން އުވަަނ  3ނު( ގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫ

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

ފެނުގަިއ އެކުެލވޭ ރައްކައުތެރި  ،"ޓްރީމަންޓް ިސސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ނ(  
ާވ ށް ނުވަތަ ބޭނުންތަކަކަށް އެކަށީގެންކަނޫން މާއްދާތައް، ކަނޑަައޅާ ވަކި ބޭުނމަ

 ށެވެ.ނިާޒމަމިންވަރަށް ސާފުކުރާ 

ޮލނުފެން ބޭނުންކޮށްގެން  ،"މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
މީރުފެން އުފައްދައިދޭ ނުވަތަ ސާފުކޮށްދޭ ޕްލާންޓަށެވެ. މީރުފެން އުފައްދާ ފެން 

ފެްނ  ެއ ިނޒާމަްށ ފެން ނަާގ ހިސާބުްނ ފެށިގެން ސާފު  ،ޕްލާންޓްކަމަށް ބަލާނީ
 ހަމައަށް އެކުލެވޭ އެްނމެހައި ތަކެއްޗާއި ބައިތައް ހިމެނޭޮގތަށެވެ. އްދުމާފެއު

ނަރުދަާމެގ  ،"ނަޖިހާިއ ަނޖިސްފެން ސާފުކުރާ ިނޒާމު" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ބ(  
        ،ފެން އެއްވެސް ތަނަކަްށ ބޭރުކުރުމުން ނިޒާމުްނ ބޭރުވާ ނަިޖހާއި ަނޖިސް 
ށް ނަޖިހާިއ މަކަށް ގެއްލުންނުވާ މިންަވރަރުއެ ތަނުގެ ތިމާވެށްޓަށް ނުވަތަ ދި
 ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ިނޒާމަށެވެ.

ދޭ ފެސިލިޓީ" ނުވަތަ "ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު" ކަަމްށ  "ފެނުގެ ޚިދުމަތް )ޅ(  
     ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ތާނގީތަކާއި،  ،ބުނެފައި އެވަނީ

ޕަންޕް ފަދަ އާލާތްތައް  ފެން ،މެޝިނަރީސްތަކާއިފެން ޕްލާންޓްތަކާއި، 
 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ނުވަތަ ކޮށްޓަށެވެ.

 ،ގޭގޭެގ ފާޚާނާތަކުން ބޭރުވާ ،"ނަރުދަމާގެ ިނޒާުމ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  
ފެްނ އެއްކޮށް އެއްތަނަކަްށ  ނަޖިހާިއ ަނޖިސް  ،ނަރުދަމާގެ ހޮިޅން ފެށިގެން
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އެ ވިއުގައިގައި ހިެމޭނ  ،ކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާގެ ވިއުގަޔާއިގެންދިޔުމަށް ޓަ
 އެންމެހައި ބައިތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި  ،"ފެނުގެ ނިޒާުމ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  
، ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުތަކާއި، ފެން ރައްކައުކުރާ ތާނގީތަކާއި

      ،ޕަންޕް ފަދަ އާލާތްތައް ިހމެނޭ ފެުނގެ ވިއުގަޔާއި ފެން ،މެޝިނަރީސްތަކާއި
 އެ ވިއުގައިގައި ހިމެޭނ އެންމެހަިއ ބައިތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

އެ ރަށެއްގެ އާންުމ  ،" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީރޭފެން ނަގާ ރައްކައުކުރާ ިނޒާމު "ވާ )ވ(  
ގޮތުން ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެފަދަ  ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

އެހެން ފަރާތަކުން އެ ރަށެއްގައި  ޖަމާޢަތުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ވާރޭ 
 ފެންތާނގީތަކަށެވެ.

ފާޚާނާތަކުންނާއި ބަދިގޭންނާިއ  ،ފެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ "ނަޖިހާިއ ނަިޖސް )މ(  
 އަތްދޮންނަތަށްޓާއި ދޮންނަ މެޝިން ފަދަ ތަކެތިން ބޭރުކުރާ ފެނަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،"ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ފ(  
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ 

އަތޮުޅ  ،ސިޓީ ކައުންސިލުތަކާއި ،އުފައްދައިފައިވާ ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި
 ކައުންސިލުތަކަށެވެ.

މީހުްނ  ،މީުހން ދިރިއުޭޅ އިމާރާްތތަކާއި ،"އިމާރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ދ(  
ޝޮޕިންގ  ،ސުކޫލުތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި ،ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދޭ އިމާރާތްތަކާއި

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ،ސެންޓަރުތަކާއި
މިސްކިތްތަްއ  ،ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ،ތަންތަނާއި

 އާްނމުކޮށް މީހުންުއޅޭ އިމާރާތްތަކަށެވެ. ހިމެނޭގޮތުން

ިއންޑަސްޓްރިއަްލ  ،"ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ތ(  
 ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ރަށްތަކާއި،ވެރިކަމުގެ ރުމަސައްކަތްކުރާ އަދި ފަތު

އޮޑިދޯިނފަހަރު ބަންަނ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި މަސްކައްާކ ކާރުޚާނާތަކާއި، 
  ތަންތަނަށެވެ.

ޤުދުރަތީގޮތުން ރަށުގެ ބިމުގެ އަޑީގަިއ  ،"ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ލ(  
އެފެދިފައިވާ ފެން ފަށަލައަށެވެ. ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި 

ބިމުގެ އަޑިން ފެން ހިލޭ ހިސާބުން ފެށިގެން، މޫދު ޮލނުގައި ލޮނުެގ  ،ބަލާނީ
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މިންވަރު ނުވަތަ އިލެކްޓްރިކަލް ކޮްނޑަކްޓިވިޓީ ހުންނަ މިންަވރަށް ވާސިލުާވ 
 ހިސާބަށެވެ.

 ،"އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންްސ" ނުވަަތ "ލައިަސންސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )ގ(  
 ފެނާއި ނަރުދަާމ ނިާޒމު ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމަްށ ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ނުވަތަ

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ނަގާ ހުއްދައަށެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،"އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޏ(  
ވަނަ މާއްދާެގ  61 ގެ )ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( 2020/26

 ގޮތުގައި މާނަކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ )ނ( ގައި އާން
 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

ފަރުމާއަށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން  ،"މަޢުނަވީ ބަދަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ސ(  
 އޭގެ ޒާތަށާއި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކޮންމެ ބަދަލަކަށެވެ.
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1ޖަދުވަލު   ` 
 

 
 

 ރީ އޮތޯރިޓީ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަ 
 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 
 

 ފަރުމާ ފާސްކުރުމަށް ކުގެ ނިޒާމުތަ  ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ،ފެނުގެ
 މު ފޯ  ހުށަހަޅާ

 ބާވަތް:ނިޒާމުގެ 
(ޖެހުން)ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަ   

 
 

 
 މު ނިޒާ ގެނަރުދަމާ

 
 

 
 މު ފެނުގެ ނިޒާ

 
 

 ފަރުމާ ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ބައި: 1

 ........................................................އެޑްރެސް:  1.2 ..................................ނަން: ...................... 1.1
 .................................................. :ފޯނު ނަންބަރު 1.4 ...........................: ............އެޑްރެސް އީ.މެއިލް 1.3
 ......................: ...........................ޚުހުށަހެޅި ތާރީ 1.6 .................................. :ނަންބަރުފޯނު މޯބައިލް  1.5
 
 
 ކުރާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ތު މަލާ ޢާ ބެހޭ ގޮތުން މު މި ހުށަހެޅުމާ  ވަނަ ބައި: 2

 ............................................................: ޤާމު މަ 2.2 ..................................ނަން: ...................... 2.1
 ....................................... :ނަންބަރުފޯނު މޯބައިލް  2.4 ............................................. :ފޯނު ނަންބަރު 2.3
 ....................................................: އެޑްރެސް އީ.މެއިލް 2.5
 
 
 ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ބައި: 3

 ............................................................ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަތޮޅާއި ރަށް:  3.1
 ............................................................ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ:   3.2
 ............................................................ ފައިވާ އާބާދީގެ ބޮޑުމިން:ލައިކުރުމުގައި ބަ ފަރުމާ 3.3
 ............................................................ ގެ އަދަދު:ނުކަނެކްޝަ 3.4
 

 ފޯމު ނަންބަރު: ...........................
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 ފަރުމާކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ބައި: 4
 ...................: .........................................މަޤާމު  4.2 ..................................ނަން: ...................... 4.1
 ....................................... :ނަންބަރުފޯނު މޯބައިލް  4.4 ............................................. :ފޯނު ނަންބަރު 4.3
 : ....................................................އެޑްރެސް އީ.މެއިލް 4.5
ފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޅައިމި ނިޒާމު)ތައް( ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ ހުރެންއަ

 ށް ޒިންމާ އުފުލަމެވެ.ޔަފުރިހަމަ ހުރެންގެ ފަރުމާއަށް އަ އެއްގޮތަށެވެ. މި ނިޒާމު)ތައް(

 :ޚުތާރީ ސޮއި:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތަކެވެ.ފަރުމާ ފާސްކުރަން  ވަނަ ބައި: 5
 

   ަހާ ޖ  
އެދިޔާރުގެ 
 ބޭނުމަށް 

އިދާރީ 
 ބޭނުމަށް 

   އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީ( 1 އާއިކަރުދާސް ކޮޕީ  1ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ރިޕޯޓް )
ފޯމެޓުގައި(  ކެޑްއިލެކްޓްރޯނިކް ) 1 އާއިކަރުދާސް ކޮޕީ  1ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ޑްރޯވިންގްސް )

 ކޮޕީ(
  

   ގޮތުގެ ލިޔުން  ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނިންމި
   ރޭޓެޑް ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް 

   ލޭންޑް ޔޫސް އެޕްރޫވަލް 
   ފައިވާ ސްޓަރަކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގްސް ހައިތައްގަނޑު ޖަ ،ސޮއިކޮށް ގެރީކޮށްފައިވާ ޗެކަރޓަ ޖިސްރަ

   ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނެކަމުގެ ކޮމިޓްމަންޓް ސިޓީ ދަކުރަނިވި އިއާ %100ފެން އުފެއްދުމަށް 
   ކެޓަލޮގްތައް  ،ކުރެހުމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ،ޑިޒައިން ރިޕޯޓާއި

 
 ރު ފަރުމާ)ތައް( ފާސްކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާ  ވަނަ ބައި: 6
ލޫމާތެވެ. ތިރީގައި އަހުރެން މި ސޮއިކުރަނީ ޢުތަކަކީ ތެދު މަފުސީލުލޫމާތަކާއި ތަޢުމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މަފޯ މި ހުރެންއަ

 ކުރެވޭނެކަން އެނގިހުރެއެވެ. ޠިލުފަދަ މަޢުޫލމާތެއް ދީފައިވާނަމަ މި ފޯުމ ބާ ނުވަތަ ތެދުން އެއްކިބާވާ އިލައިއޮޅުވަ
 

 .....................................ސޮއި: ................. ނަން: ......................................................
 

 މަޤާމް: ......................................................
 

 : ......................................................ޚުތާރީ

  :ތައްގަނޑު
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