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 ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މާލެ،              
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

     އާންމު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ  R/2021-23ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1އަށް ގަވާއިދު( 

ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިިވ  އާންމު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުަދމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ  R-23/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ފެނުގެ، ުނވަތަ ނަުރަދމާގެ، ުނވަތަ  

 ފެނާއި ނަުރދަާމގެ ނިާޒމު ފަރުމާުކރުން 
 އުފެއްދުމަށް  ފެން ،އުފައްާދނަމަ ެފން މީރު ލޮނުފެނުން (3) )ނ( .7

. ހެދުން ކަމުގައި ހަކަތަ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައަކީ ބޭނުންކުރާ
 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕްލާންޓެއް އުފައްދާ ފެން މީރު،  މިގޮތުން

 ކަރަންޓު ނުވަތަ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ފެސިލިޓީއެއްގައި
 ލައިފައިވާގުޅުވައި ވިއުގަައކުން އެއް ނެޓްވަރކް

         ،ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި ރަށްތަކަކުންކުރެ
 އިޢާދަކުރަނިވި  ،ވަރަށް ބޭނުްނވާ ހިންގުމަށް ޕްލާންޓެއް އެ

އިންތިޒާުމ  އުފެއްދޭނެ ކަރަންޓު ހަކަތައިން
 އުފެއްދުމަށް ފެން މީރު  ލޮނުފެނުން  ،ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

 ބޭުނންކުރެވޭނެގޮތް  ހަކަތަ އިޢާދަކުރަނިވި  އަދަަދށް ބޭނުންވާ
 .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ރުކުރުން.އިތު ގޮތުގައި އަކުރެއް ގެވަނަ މާއްދާއަށް )ކ(  13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2
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އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވާރޭފެން ނަގަިއ  )ކ( .13 ދަފުތަރު ބެލެެހއްޓުން  
 ،ނިޒާމުތައް )ތާނގީ ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ނަމާއިރައްކައުކުރާ 

ތާނގީތައް  ،ކެޕޭސިޓީއާއިތާނގީަތކުގެ  ،ތާނގީތަކުގެ އަދަދާއި
ތާނީގތަކުގައި ފެންހުރި މިްނވަުރ  ،ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި

 އެނގޭގޮތަށް(.

         ފަަހަތށް )އ( ގެ މާއްދާެގ  އެ ،)ހ( ައންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ގެވަަނ މާއްދާ 15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3
 )ސ( އިތުރުކުރުން. އާއި، )ޏ(އާއި، )ގ( އާއި، )ލ( އާއި، )ތ( އާއި، )ދ( އާއި، )ފ( އާއި، )މ(  އާއި، )ވ(

ކުރިމަތިވާ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ރަށެއް ފެަނށްޖެހިގެން ެފްނ  )ހ( .15 ފެނުގެ ިޚދުމަތް ޯފރުކޮށްދިުނން  
ވަނަ މާއްދާއިްނ  14މި ގަވާއިދުގެ  ،އުފައްދައިގެން ފޯރުކޮށްދިނުން

އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ރަށެއްގައި ފެނުެގ 
     ފަރާތަކުން، ފައިވާއިޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅަ

 ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެން 
 ވެ.އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ

  ވަނަ 2-15 އާއި ވަނަ މާއްދާވަނަ   1-15މި ގަވާއިދުގެ )ވ(   
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ވަނަ 3-15 މާއްދާއާއި، 

 ގައި އްދުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވާރޭފެން ނަޙައިޖުތިމާޢީ ސަރަ
 ރައްކައުކުރާ ނިޒާމުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ސާފުކުރުމާއި، ފެން 

ރަެށއްގައި ނަމަ ރަށު ކައުންސިލުގެ  ،ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީކައުރައް
 ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ނުވަތަ 

އެންމެހައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ  )މ(   
އެ ރަށެއްގަިއ  ،ހިންގަންވާނީމަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް 

ަފަދ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެނުެގ ނިޒާމުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ބުޫރ ނާރާނޭ
ނުަވަތ  ގެ ސަބަބުންޢުތަކުގޮތަކަށެވެ. އަދި އެފަދަ މަޝްރޫ

މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ިލބިދާެނ 
ޖެހޭ ނިޒާމަށް ގެންނަން ،އެކަމަށް ދާ ޚަރަދާއި ،ގެއްލުން ފޫބެއްދުމާއި

މަސައްކަތުެގ އެ ނުވަތަ  ެގ ެތރޭގައިއެ މަޝްރޫޢު ،ބަދަލުތައް
މަޝްރޫޢު ިހންާގ  ،ގެންދާކަންށް ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަ
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ނުވަތަ އެ ަމސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތުން ފަރާތުން 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރޭިޓންގ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަުހ، ފެނުގެ )ފ(   
އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތް ދެމުން ދާއިރު، އެ ނިޒާމުތައް ހިންގައި 

  ގެ ޚަރަދާއި،މަރާމާތުކުރުމު ގެ ޚަރަދާއި،ދާ ކަރަންޓު ބެލެހެއްޓުމަށް
ޭދ  ޚިދުމަތް ،ންޖެހޭނީޚަރަދުތައް ކުރަ ގެބޭނުންވާ އާލާްތތައް ހޯދުމު

 ންނެވެ.ފަރާތު

މުއްދަތު ތެރޭގައި  ގެފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ )ދ(   
އެ މަޝްރޫުޢެގ  ،ޖެހޭނީ ކުރަންޙައްލުނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް 
ފަރާތުންނެވެ.  މަޝްރޫޢު ހިންގާ ،ކޮންޓްރެކްޓަރު މެދުވެރިކޮށް

 ގެ މުއްދަތު ގެމަޝްރޫޢުގެ ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ،އެހެންނަމަވެސް
ަމއްސަލައަކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ  ތެރޭގައި، ނިޒާމަށް ދިމާވި

 އްލުކުރަންޙަ އިހުމާލުން ދިމާވި މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައެއް 
 އެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުންނެވެ. ،ޖެހޭނީ

ދޭ ތާރީޚުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް  ފެނުގެ )ތ(   
 )ހައެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި ފެނުެގ ޚިދުމަތް  6ން ފެށިގެ

ދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ތަންަތނަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 
ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ  ،ބަހައްޓައިފައިވާ ކަރަންޓު މީޓަރު

  ން މަތީ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ،ނަމަށް
 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ންމު ބޭނުންތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ެފނުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އާ )ލ(   
މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ޓްރީމަންްޓ 
ސިސްޓަމާއެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކައުކުރާ 

ފަްނނީގޮތުްނ  ،ނިޒާމުތަކުގެ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުމަށް
ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ،އެންމެ ދަށްވެގެން ،މަސައްކަތުގައި ތިބެންވާނީ

)ިތނެއް(  3މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓު 
އޮންނަ ފަރާތްތަކުންނެވެ. އަދި ޚިދުަމްތ ސެޓުފިކެޓު  ގެފެންވަރު
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ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގައި އޮތޯރިޓީން މިކަން 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާއިމުކޮށް ނިމި ޚިދުމަތް  ،ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު މި ގަވާއިދަށް )ގ(   
ދެމުންދާ ފެނުގެ ނިޒާމުތަކާއި، މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުތަކާިއ، 
ޓްރީމަންޓް ސިސްޓަމާއެކު ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ވާރޭ ފެން ނަގަިއ 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ،ރައްކައުކުރާ ނިޒާމުތައް
      މި މާއްދާގެ  ،)ތިނެއް( އަހަރުުދވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފެށިގެން 

 ،ކަންތިބި)ލ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފންވަރުގެ ފަރާތްތައް 
 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

ޒާމު ނުަވތަ މީރުފެްނ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާިއރު ފެނުގެ ނި )ޏ(   
 ،އުފައްދާ ޕްލާންޓް ނުވަތަ ޓްރީަމންޓް ސިސްޓަމާއެކު ޤާއިމުކުރާ

ވާރޭ ފެން ނަގައި ރައްކައުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ނުނިޭމ 
ރަށްތަކުގައި، އެ ނިޒާމު ިނންާމ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުާރ 

 ،ގައި)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭ 1ގިނަވެގެން  ،ތާރީޚުން ފެށިގެން
މި މާއްދާގެ )ލ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ފަރާތްތަްއ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަށަވަރު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަުކން ކަންތިބި

 ،ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ލިބުމަށްފަހު )ސ(   
 ،ހިއްކައިގެން އެ ރަށަކަށް ފަހުްނ އިތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި

އަލަްށ ، ފެނުގެ ެނޓްވޯކް ފުޅާކޮށް ކަށް އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުތަ
އާބާދުވާ ތާރީޙުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ  ކުގައި،އާބަދުވާ ސަރަޙައްދުތަ

ޚިދުމަތްދޭ  ،ޚިދުމަތް ދިނުމަކީތެރޭަގއި  ވަހުގެދު)ފަހެއް( އަހަރު 5
  .ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 1-15ވަނަ މާއްދާއަށް  15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

އިޖުިތމާޢީ ސަަރަޙއްދުތަުކގައި  

 ނަަގއިުހރި ާވރޭފެން  ޤާިއމުކޮށްފައި
ރައްަކއުކުރާ ނިާޒމުަތއް ބަލަހައްަޓއި 

 ޚިުދމަތް ދިުނމުގެ ިޒންމާ 

 ވާރޭފެން  ހުރި ޤާއިމުކޮށްފައި އްދުތަކުގައިސަރަޙަ ތިމާޢީއިޖު ރަށުގެ )ހ( 15-1
 ބެލެހެއްޓުމަކީ  ޚިދުމަތްދީ ނިޒާމުތަކުން ކުރާރައްކައު ނަގައި
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ސިޓީއެއްގައި ނަަމ ނުވަތަ  ރަށެއްގައި ނަމަ ރަށު ކައުންިސލުގެ
 ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

     ،ނަމަވެސްއޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި އެެހން  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(   
 ފަރާތަކާ  އެހެން ދިނުން ޚިދުމަތް ބަލަހައްޓައި ނިޒާމުތައް މި

 ށް ރަށެއްގައި ނަމަ ރަށު ކައުންސިލަ ،އިޚްތިޔާރު ހަވާލުކުރުމުގެ
. ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ނަމަ ިސޓީ ކައުންސިލަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 ،ހަވާލުކުރަންވާނީ ފަރާތަކާ އެހެން މަސައްކަތް މި ،މިގޮތުން
 މަތީން ގޮތުގެ އްގޮތްވާއެ ގަވާއިދުތަކާ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނާއި

 އެއްބަސްވުން  މި. ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އިލާއެކުލަވަ
 ،ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ( އެކެއް) 1 ގިނަވެގެން ލާތާއިއެކުލަވަ

 .  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއާ ކޮޕީއެއް އެއްބަސްވުމުގެ

 ތިމާޢީ އިޖު ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(   
 އިނަގަ ވާރޭފެން ހުރި ޤާއިމުކޮށްފައި އްދުތަކުގައިޙަސަރަ
 އެހެން ދިނުން ޚިދުމަތް ބަލަހައްޓައި ނިޒާމުތައް ކުރާއުރައްކަ

 ކައުންސިލުގެ ،ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް އެ ،ހަވާލުކުރާނަމަ ފަރާތަކާ
 .ތެރެއިންނެވެ ުޓގެބަޖެ އެ  ހިމަނައިގެން ގައިބަޖެޓު

 ތިމާޢީ އިޖު ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(   
 އިނަގަ ވާރޭފެން ހުރި ޤާއިމުކޮށްފައި އްދުތަކުގައިޙަސަރަ
 އެހެން ދިނުން ޚިދުމަތް ބަލަހައްޓައި ނިޒާމުތައް ކުރާއުރައްކަ

 ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް އެ ،ސްޔަވި  ކަމުގައި ހަވާލުކުރި ފަރާތަކާ
 މަޢުލޫމާތު  ،މޮނިޓަރކޮށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފަރާތުގެ

 ކަމާުގޅޭ ގުޅޭގޮތުން ނިޒާމުތަކާ މި  އަދި. ވާނެއެވެ އެއްކުރަން
 ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

ފޯރުކޮށް އެ އިދާރާއަކަށް އެ ރަށެއްގެ ކައުްނސިލުން  ،އެ މަޢުލޫމާތު
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 2-15ވަނަ މާއްދާއަށް  15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5
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އްދުތަުކގައި ސަަރޙަ ިތމާޢީ އިޖު 

 އިާވރޭފެންަނގަުހރި  ޤާިއމުކޮށްފައި
ކުރާ ނިާޒމުަތއް ބަލަހައްަޓއި އުރައްކަ 

ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ 
 އުސޫލުަތއް 

 ވާރޭފެންނަގައި ހުރި ޤާއިމުކޮށްފައި އްދުތަކުގައި ސަރަޙަ ތިމާޢީއިޖު 15-2
 ައންނަނިވި  ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ބަލަަހއްޓައި ނިޒާމުތައް ކުރާރައްކައު
 ކައުްނސިލުތަކުން ރަށު ނުވަތަ ކައުންސިލުަތކުން ސިޓީ ކަންކަން

 .ކުރަންވާނެއެވެ

މި ނިޒާމުތައް ބަލަހަްއޓާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ސަރުކާރުެގ  )ހ(   
 ،ންމުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއިއާކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން 

 މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،ގަވާއިދުތަކާއި

 ފެންކަން  ތެރިރައްކައު ސާފު ފެަނކީ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމުތަކުން މި )ށ(   
 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ކުރާ ނިޒާމުން މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތް އުވާރޭފެން ރައްކަ )ނ(   
 ،ފުޅާކޮށް ،އެ ނިޒާމުތައް މަރާމާތުކޮށް ،ޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ގެ ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލު
 ގައި ހިމަނައިގެްނނެވެ.  ބަޖެޓު

ފެން ދޫކުރާ  ،ފައިވާ ގޮތާއިއިރާވަމި ނިޒާމުތަކުން ފެން ދޫކުރުމަށް  )ރ(   
ގަޑިތަކާއި މިންވަރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮްށ 

 ގޮަތށް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.ނޭ ފެްނނާންމުންނަށް އާ

 ،ހަންތަކާއި ،ދިޔަދޮވިތަކާއި ،ފުރާާޅއި ހިމެނޭ ނިޒާމުގައި މި )ބ(   
 ގަވާއިދުން  ބަިއތައް އެެހިނހެން ހިމެނޭ ނިޒާމުގައި

 ބެލެވޭ ވެހޭނެކަމަށް ވާރޭ އަހަރުތެރޭގައި އަދި. ސާފުކުރަންވާނެއެވެ
 ަބލައި  އިދުރާލަ ގުޅިގެން ިއދާރާތަކާ ކަމާބެހޭ ކޮބައިތޯ ދުވަސްވަރަކީ

 ފެން ނިޒާމަށް މި ކުރިން ވާރޭވެހުމުގެ ،ތައްޔާރުވެ ދުވަސްވަރަށް އެ
 .ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ އިންތިޒާމު ނެގޭނެ

 ނަގައި  ފެން ނިޒާމަށް މި ގަވާއިދުން ،ދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ )ޅ(   
 .ކުރަންވާނެއެވެރައްކައު

 ،ޓަކައި ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ނިޒާމުތަކުން މި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި )ކ(   
( އެކެއް) 1 މަހެއްގެ ކޮންމެ ،އިންސްޕެކްޝަނެއް ނިޒާމުތަކުގެ މި
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 އެއްވެސް  އަދި. ގެންދަންވާނެއެވެ ށްޔަނިޔަލަށް ކުރި ދުވަހުގެ ވަނަ
 ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ މާރާމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް

 ،ފެށިގެން ދުވަހުން ފާހަގަވި ކަމެއް އެ ،ފާހަގަވެފައިވާނަމަ
 އްލު ޙަ ކަމެއް އެ ތެރޭގައި ދުަވހުގެ( ތިރީސް) 30 ގިނަވެގެން

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 3-15ވަނަ މާއްދާއަށް  15 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .6

 އި ނަގަ ވާރޭފެން ހުރި ޤާއިމުކޮށްފައި އްދުތަކުގައިޙަސަރަ ތިމާޢީއިޖު )ހ( 3-15 އަގު ކަނަޑެއޅުން  
 ބަލަހައްަޓއި  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމުތައް ކުރާއުރައްކަ

 ކަމާ  ފެނުން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމުތަކުން މި ،ޓަކައި ދިނުމަށް ޚިދުމަތް
 މަތީން  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ

 .ނެގިދާެނއެވެ އަގެއް ކައުންސިލުތަކުން

 ނިޒާމުތައް މި  ،ވާންވާނީ އަގު ނަގާ ގޮތަށް ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(   
 ހެޔޮ އެކަށީގެންވާ ،ބަލައި ޚަރަދަށް ދިނުމަށްދާ ޚިދުމަތް ބަލަހައްޓައި
 .އަގަކަށެވެ

 ބޭނުންތަކަށް  ންމުއާ ކަނަޑއަޅާއިރު އަގު ނިޒާމުތަކުން މި )ނ(   
 އަގު  ދޫކުރާ ޭބނުންތަަކށް އެހެނިހެން އަގާއި ދޫކުރާ ގޭބީސީތަކަށް

 .ތަފާތުކުރެވިދާނެއެވެ

މާއްދާގެ  އެ ،ގޮތަށް އިްޞލާޙުކޮށް)މ( އަންަނނިވި އާިއ، )ބ( އާއި، )ހ(  ގެވަނަ މާއްދާ 18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7
 )ސ( އިތުރުކުރުން. އާއި، )ޏ(އާިއ، )ގ( އާއި، )ލ( އާއި، )ތ( އާއި، ފަހަތަށް )ދ( )ފ( ގެ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެްނ  )ހ( .18 ނަރުަދާމގެ ޚިުދމަތް ދިުނން  
ހުރިހާ  ކަނޑައަޅާސާފުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން 

ނަޖިހާިއ  ،ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި، ރަށެއްގައްޔާއި
ޞިނާީޢ ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ،ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތަކާއި ބިންތަކުގައި މަސައްކަތްތައް
ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ   ،މަސައްކަތަކާ އެކަށީގެންވާ އެ

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަްށ  ،ނިޒާމެއް
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ން، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ  ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތު
ނަޖިހާިއ  ،ތަންތަނުގައި ށާއިނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަ

ްށ ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަ
 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ޚިދުމަތްދޭ ޙީއްޞި ގެސްޓްހައުސް/ހޮޓާތަކާއި، ޓޫރިސްޓް )ބ(   
 ިޞނާޢީ  ނާއިތަންތަނުން ކުރާމަސައްކަތް ދީޞާތިޤްއި ތަންތަނާިއ،
 ،ފެން ނުސާފު ލާކައިއު ބޭނުްނކޮށްފައި ތަންތަނުން ކުރާމަސައްކަތް
 ނަޖިސްފެނުގައި  ދޫކުރާ ތަންތަުނން އެފަދަ ،ދޫކުރެވޭނީ ނަރުދަމާއަށް
 އޮތޯރިޓީން  ،ކަނޑައެޅުމުން އޮތޯިރޓީން ިމންގަނޑު ހުންނަންޖެހޭ

 ،ސާފުކުރުމަށްފަހު  އެއްވަރަށް މިންގަނޑާ ފައިވާޅައިކަނޑައަ
 .ލިބިގެްނނެވެ ހުއްދަ ފަރާތުގެ ދޭ ތްޚިދުމަ ނިޒާމުގެ ނަރުދަމާގެ

ޓަކައި ނަރުދަމާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށްމި މާއްދާގެ )ވ( ގައި  )މ(   
ނިޒާމުން ބޭރުވާ ފެން، ބިަމށް ިހންދޭނެ ހާލަްތތަކާއި ބިމަށް ހިންާދ 

ތޯރިޓީްނ ފެނުގައި ހުންނާންވާނެ ެފނުގެ މިންގަނޑު އޮ
 ންރަކުއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ ދިވެހި ،އެކުލަވައިލައި

 ވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ތެރޭގައި  ގެޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ  )ދ(   
ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޖެހޭނީ ނިޒާމަށް ދިމާވާ 

 އެއްބަސްވުމެއްގެ  ލާއެކުލަވައި މަީތން ގޮތުގެ އްގޮތްވާއެ ގަވާއިދުތަކާ
މަޝްރޫުޢ  ،އެ މަޝްރޫޢުެގ ކޮންޓްެރކްޓަރު މެދުވެރިކޮށް ދަށުން
މަޝްރޫޢުގެ ޑިފެކްޓްސް  ،އެހެންނަަމވެސްފަރާތުންެނވެ.  ހިންގި

މުއްދަތު ތެރޭގައި، ނިޒާމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ  ގެލައިބިލިޓީ
        ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އިހުމާުލން ދިމާވި މައްސަލައެއްނަމަ، 

އެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ  ،އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ
 ފަރާތުންނެވެ.

ލިބޭ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް  ނަރުދަމާގެ )ތ(   
)ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ނަރުދަމާެގ  6ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްަފއިވާ ތަންތަނަށް ކަރަްނުޓ 
ނަރުދަމާެގ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ަބހައްޓައިފައިާވ ކަރަންޓު މީޓަރު

 ުލކުރަންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ނަމަށް ބަދަ

 ،ލިބުމަށްފަހު ލައިސަންސް  ނިޒާމުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ނަރުދަމާ )ލ(   
 ،ސަރަޙައްދުތަކަށާއި އިތުރުކުރާ އެ ރަށަކަށް ފަހުން  ހިއްކައިގެން

ފުޅާކޮށްގެްނ  ނެޓްވޯކް ނަރުދަމާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އާބާދުވާ އަލަށް
 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ،ދިނުމަކީ ޚިދުމަތް

އެންމެހައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ  )ގ(   
އެ ރަށެއްގަިއ  ،ހިންގަންވާނީމަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް 

ފަދަ ޒާމުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ބުރޫ ނާރާނޭޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނި
ނުވަަތ  ސަބަބުންގެ ގޮތަކަށެވެ. އަދި އެ ފަދަ މަޝްރޫޢެއް

މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ލިބިދާެނ 
ނިޒާމަށް   ،އެކަމަށް ދާ ޚަރަދާއި ،ގެއްލުން ފޫބެއްދުމާއި

        ނުވަަތ  ގެ ތެރޭގައިގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެއ މަޝްރޫޢު
ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނާއި  ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން މަސައްކަތުގެއެ 

އެއްބަސްވުމުގަިއ  ކުލަވައިލާތްވާ ގޮތުގެ މަީތން އެއެއްގޮ ކާގަވާއިދުތަ
ނުވަަތ ފަރާތުން މަޝްރޫޢު ހިންގާ  ،ގެންދާކަންކުރިޔަށް ންހިމަނައިގެ

 އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ނިޒާމުގެ ޚިދުމަްތ  ފޯރުކޮށްޭދ ނަރުދަމާ ކަށްބޭނުްނތަ އާންމު )ޏ(   
އެންމެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިބޭ ފަންނީ ުމވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި

ދާއިރާއާ ގުޅޭ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ދަށްވެގެން
ގެ ެފންވަރު ހުންަނންވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  3ސެޓުފިކެޓު 

 ލައިސަންސްގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީްނ މިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު ޤާއިމުކޮށް ނިމި ޚިދުމަްތ  ގަވާއިދަށްމި  )ސ(   
ޢަމަލުކުރަން ފަާށ  ގަވާއިދަށްމި  ،ނިޒާމުތައް ނަރުދަމާގެދެމުންދާ 

        ،އް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައިތިނެ) 3 ،ތާރީޚުން ފެށިގެން
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ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުްނ  ،( އާ އެއްގޮތަށްޏމި މާއްދާގެ )
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް  ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު ގަވާއިދަށްމި  )ޑ(   
ނުނިމޭ ރަށްތަކުގައި، އެ ނިޒާުމ ނިންމައިފައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ 

އް( އެކެ) 1ގިނަވެގެން  ،ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ޚިދުމަތްދޭ  އެއްގޮތަށް( އާ ޏމި މާއްދާގެ ) ،އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތުން

 )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގެވަނަ މާއްދާ 23ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .8

"ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން" ާއއި  

 "ސެނިޓޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްލޭން"
ވެސް އެ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  ކޮންމެ ރަށެއްގައި )ހ( .23

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީެގ 
މަޝްވަރާއާއެކު، އެ ރަށެއްގެ "ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭން" އާއި، 

ފަށާތާ  ކުރަންޢަމަލު ގަވާއިދަށް"ސެނިޓޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްލޭން"، މި 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ަގއި، އެ ރަށެއްގެ ތެރޭ އަހަރުދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3

ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ  ތުގެ މަޝްވަރާއާއެކުޚިދުމަތްދޭ ފަރާ
    އެކުލަވައިލައި، އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށް، ން ކައުންސިލުރަށު 

 ންވާނެއެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަ

 )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ގެވަނަ މާއްދާ 24ގަވާއިދުގެ  .9

ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ފެން މެުދކެނޑުމެއްނެތި ލިބެން ުހންނަކަްނ  )ހ( .24 ނޭޝަނަލް ވޯޓަރ ސެކިުއރިޓީ ޕްލޭން 
ޓަކައި، "ނޭަޝނަލް ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭން"  ކަށަވަރުކުރުމަށް

)އަށާަރ( މަސްދުވަހުެގ  18މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށތާ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. އާންމުތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އެކަލަވައިލައި، 

 އިތުރުކުރުން. (ޔއާއި ))ޓ( ( ޒއާއި، ) ފަހަތަށް )ޑ( )ސ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10

ންުމ އާރަށުގެ ޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އި" )ޑ( .29 މާނަކުރުން  
ކައުންސިލުގެ ެބލުމުެގ  ތަންަތން ހިމެނޭޮގތުން،އެންމެހައި 

 ،ދަށުގައިވާ ތަންތަނާިއ، އެ ތަންަތނާ އިންވެގެންވާ މަގުގެ އިތުރުން
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ރަށުެގ  ،ގޮަތށް އޮންނަ ހުސްބިްނތަކާއި ރަށުގެ މަލަމައްޗަށްވާ
 ވެ.ށެވަށައިގެންވާ މަގުތަކަ ،ރިމައްޗާއިއަތި

 އި ހުރި ވާރޭފެން ނަގަ އްދުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިޙަސަރަތިމާޢީ "އިޖު (ޒ)   
ކައުންސިލުެގ  ،ކުރާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއުރައްކަ

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިާވ 
 ކުރާ ނިޒާމުތަކަށެވެ.އުރައްކަ އިވާރޭފެން ނަގަ

ތެރި އުރައްކަ ،ތެރި ފެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީއު"ސާފު ރައްކަ (ޓ)   
 ކުރާ  ނިޒާމަށް ފެން ނެޭގނެ އިންތިޒާމު އުގޮތެއްގައި ފެން ރައްކަ

އެއްވެްސ  ،އެ ފެނުގައި އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަށް ،ހަމަޖައްސައި
 ކުލައެއް ރަހައެއް ނުހުންނަ ފެަނށެވެ.

 ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، (ޔ)   
މަޝްރޫޢެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި، ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމު 
ނުވަތަ ފެސިލިޓީ އޮޕްރޭޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

ވާ ދެނެގަތުމަށާއި، ެއ ނިޒާމަްށ ނުވަތަ ފެސިލިޓީައށް ދިމާ 
ަމށް ކަ ނެއްލުކުރަންޖެހޭމައްސަލަތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ޙަ

  މުއްދަތަށެވެ. ފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅައި

     ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .11

______________________________ 

 


