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 ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން  ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ 
 ގަވާއިދު  ގުޅައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

  

   )ފެނާއި ނަރުދަާމގެ ޤާނޫނު( ގެ  2020/8މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  .1 ފު ރުތަޢާ
  ވަނަ މާއްދާގެ 58އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޔ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 8

ފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ވައިލައި)ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަ
ގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ  މާގެ ޚިދުމަތް ގުަޅއިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެފެނާއި ނަރުދަ

 ވެ.ގަވާއިދެ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 
ެފނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަްތ ގުޅައިދިނުމުގައި  ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން 
 އެވެ. އިދު"ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާ

 ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ .3 ދު ުގސަމަ
ެފނުގެ ޚިދުމަތް ނުވަަތ  ލައިއަކާ ނުފީ ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫުޢތަކުގެ ދަށުން

ލުތައް ސޫއިމާރާތްތަކަށް ގުޅައިދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އު ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް
 ން ތަންީފޛުކުރުމުވެ.  ތީލުތައް އެގޮތުގެ މަސޫއެ އު  ،ނޑައަޅައިކަ

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީންެނވެ. ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ .4 ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރުން 

ފެނުގެ ޚިުދމަތް  ،ރަށްރަުށަގއި ހިންގާ 
ފީއަާކ  ،ދިނުުމގެ ަމޝްރޫޢުތަުކގެ ދަށުން 

 އިދިުނން ނުލައި ފެން މީޓަރު ުގޅަ 

ފީއަކާ  ،ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ،ރަށްރަށުގައި ހިންގާ .5
އަންނަނިވި ގިންިތަތކުގައި ހިމެނޭ  ،ނުލައި ފެން މީޓަރު ގުޅައިދެވޭނީ

 ތަންތަަނށެވެ. 
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މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް ނުވަތަ ވަކިން  ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ )ހ( 
 )އެކެއް( ކަނެްކޝަން. 1ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ރަޖިސްޓަރީ 

ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ  ،ކެފޭ ،ޚިދުމަތްދޭ ހޮޓާ އާންމު ،ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ )ށ( 
 )އެކެއް( ކަެނކްޝަން.   1ކޮންމެ ތަނަކަށް 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުާރ ކޮންމެ  )ނ( 
 )އެކެއް( ކަނެކްޝަްނ.  1 ކަށްތަނަ

ޞިއްޙީ  ،މިސްކިތްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި )ރ( 
އިޖުިތމާޢީ ބޭނުންތަަކށް ބޭުނންކުރާ ކޮންމެ  ،ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި

 )އެކެއް( ކަނެކްޝަްނ.  1ތަނަކަށް 

 . )އެކެއް( ކަނެކްޝަން 1އްދަށް ޙަރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަ )ބ( 

ފާޚާނާތައް ސަރވޭކޮށް، އެ ފާޚާނާތަކަށް އެދިޔާރު  އާންމު )ޅ( 
 .ދަދަކަށްއަކޮށްފައިވާ އިންޖިނިއަރު ކަނޑައަޅާ އައްޔަނު

 ،ގޯތީގައި އިމާރާތްކޮށް ،ނޫޅުނަސްދިރިނުވަަތ  ،މީހުން ދިރިއުޅުނަސް )ކ( 
 )އެކެއް( ކަނެކްޝަން.  1ހިޔާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިމާރާތަކަށް 

ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ  )އ( 
މަޝްރޫޢުތައް ހިންާގ ތަްނތަްނ ސާރވޭކޮށް، އެ ަތންތަަންށ އެދިޔާރު 

 އްޔަނުކުރާ އިންޖީނިޔަރު ކަނޑައަޅާ އަދަދަށް.އަ

 ،މީހުން ިދރިުއޅޭ ރަްށރަށުަގއި ހިްނގާ

ތަކުގެ ނަރުަދާމގެ ޚިުދމަތް ދިުނުމގެ މަްޝރޫޢު 

ީފއަކާ ނުލައި ނަުރދަާމގެ  ،ދަށުން
  ޖަންކްޝަން )ކެޗްޕިޓް( ގުަޅއިެދވޭނެ ަތންތަން

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  .6
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ފީއަކާ ނުލައި ނަރުދަމާގެ ޖަންކްޝަން )ކެޗްޕިޓް( 

 ކުގައި ހިމެނޭ ތަންތަަނށެވެ.ތިރީގައިވާ ގިންތިތަ  ،ގުޅައިދެވޭނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް ނުވަތަ ވަކިން  ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ )ހ( 
 )އެކެއް( ކަނެްކޝަން. 1ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް 
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ރެސްޓޯރަްނޓް ފަަދ  ،ކެފޭ ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ހޮޓާ )ށ( 
 )އެކެއް( ކަެނކްޝަން.   1ތަނަކަށް  ކޮންމެ

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުާރ ކޮންމެ  )ނ( 
 )އެކެއް( ކަނެކްޝަްނ. 1 ތަނަކަށް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި މިސްކިތްތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  )ރ( 
        ބޭުނންކުރާ ކޮންމެ ތަނަކަށްތަންތަނާއި އިޖުތިާމޢީ ބޭުންނތަކަށް

 )އެކެއް( ކަނެކްޝަން. 1

ފާޚާނާތައް ސަރވޭކޮށް، އެ ފާޚާނާތަކަށް އެދިޔާރު  އާންމު )ބ( 
 .ދަދަކަށްއަކޮށްފައިވާ އިންޖިނިއަރު ކަނޑައަޅާ އައްޔަނު

ގޯތީގައި ގެއެއް  ،ނޫޅުނަސްދިރިނުވަތަ  ،މީހުން ދިރިއުޅުނަސް )ޅ( 
 )އެކެއް( ކަނެކްޝަން. 1ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިމާރާތަކަށް ހިޔާ ،އިމާރާތްކޮށް

ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ  )ކ( 
މަޝްރޫޢުތައް ހިންާގ ތަްނތަްނ ސާރވޭކޮށް، އެ ަތންތަަންށ އެދިޔާރު 

 އްޔަނުކުރާ އިންޖީނިޔަރު ކަނޑައަޅާ އަދަދަށް.އަ

ާމގެ ިޚދުަމތް ދިުނމުގެ ފެނާއި ނަުރދަ
މަޝްރޫުޢގެ ދަުށން ފީއާކާ އެކު ފެން ީމޓަރު 

ގުަޅއިިދނުާމއި ނަުރދަާމގެ ޖަންްކޝަން 
 )ކެޗްޕިޓް( ގުޅައިެދވޭނެ ގޮތް 

ކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ގިންތި 6ވަނަ މާއްދާއާއި  5މި ގަވާއިދުގެ  .7
ދެވޭގޮތަށް ހުރި )އެކެއް( ކަނެކްޝަން ގުޅައި 1ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 

ތުރު ކަނެްކޝަނެއް ގުޅަން )އެކެއް( ަކނެކްޝަނަށް ވުރެ އި 1ގިންތިތަކުގައި، 
މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރާއި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އެއްބަސްވާ  ވެއްޖެނަަމ،ބޭނުން

އް ގުޅައިދިނުަމށް މި ގަވައިދު ނެން، އަގަކާއެކު، ިއތުރު ކަނެކްޝަތީގޮތެއްގެ މަ
 ވެ. ހުރަހެއް ނާޅައެ

   ،މަުގގެ ދެަފރާތަށް ހުންނަ ިއމާާރތްކާއި 

އެއް ަމގަށް ވުރެ ިގނަ ަމގުތަކަށް ވާ ޮގތަށް 
ހުންނަ އިާމރާތްތަކަށް ފެުނގެ ިޚދުމަތް ނުވަތަ 

 ނަރުަދާމގެ ޚިުދމަތް ުގަޅއިދިުނން 

، އެ އިމާރާތަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގެ ެދފަރާތުގައި މަގު އޮތް ނަމަވެސް .8
)އެކެއް(  1އެއީ  ،ނުވަތަ ނަރުދަާމގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ދުމަތްފެނުގެ ޚި

 އިމާރާތެއް ކަމުގައެވެ. 



 ސަރުާކރުގެ ގެެޒޓް ދިވެހި             R-88/2022 ގަާވިއދު ނަންަބރު:              124  އަދަދު:                   51ވޮލިުއމް: 
 

6 
 

ފެނާިއ  ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން )ހ( .9 އެުދން ށް ނަ ފެނާއި ނަުރދާާމގެ ކަނެކްޝަ
ަގވާއިދުގެ  މި ،ނަރުދަމާގެ ކަނެކްޝަން ގުޅަިއދިނުމަށް އެދެންވާނީ

 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.  1ޖަދުވަލު 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަެނކްޝަން  ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން )ށ( 
އެ  ،އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ،ގުޅައިދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް

 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް، ސިޓީއެއް ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 
 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަ

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  (1)  
 ކޮޕީ.

ޝަރުޢީގޮތުން  ،އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ (2)  
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވާރުތަވެރިޔާ ނުވަތަ ވާރުތަވެރިންެގ ދިެވހި 

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ. (3)  

ހުރެ ގެ ނުވަތަ ގޯތި ބެހުމުގެ މައްަސލަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ (4)  
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކޮްށދޭ 

 ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލިޔުން.

   ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  5މި ގަވާއިދުގެ  (5)  
 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ. ،ުހށަހަޅާނަމަ )ހ( ގެ ދަށުން

ވަނަ  6 އާއި،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ(  5ގަވާއިދުގެ  މި (6)  
ވިޔަފާރި  ،ހުށަހަޅާނަމަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުން

 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.

ފެނާއި ނަުރދަާމގެ ކަނެކްޝަން 
 ގުަޅއިިދނުުމގައި ގެްނގުޭޅނެ މިްނގަނޑު 

ގޯތީގެ އިންފާރުްނ  ،ނާއި ނަރުދަމާގެ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދޭނެ އެންމެ ދުރުމިނަކީފެ .10
 )އެކެއް( މީޓަރު އެެތރެއެވެ. 1ފެށިގެން 
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ަދށުން  ގެފެނުގެ ިޚދުމަތް ދިނުުމގެ ަމޝްރޫޢު 
އިާމރާތްތަކަށް ފެނުގެ ކަނެްކޝަން 

 ގުަޅއިިދނުމަށް ަސރވޭކުރުން 

ގެ ދަށުން އިމާރާތަށް ެފުނގެ ކަނެކްޝަން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަްޝރޫޢު .11
 ގުޅައިދިނުމަށް ސާރވޭ ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށް ޢަަމލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިޒައިން  ،ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން މަރުޙަލާގައި )ހ( 
ވަނަ މާއްދާގައި  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ކޮންސަލްޓެންޓުން ހަދާ ސާރވޭގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަން ފާހަގަުކރުން.

ކޮންސަލްޓެންޓުން ސާރވޭ ކުާރއިރު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އިސް  )ށ( 
އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،ފަރާތަކާއެކު އިމާރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

 ލަފަޔާއެކު ފެން މީޓަރު ބަހައްޓަްނ ބޭނުންވާ ތަން ާފހަގަކުރުން.

ހެން ސާރޭވ ފޯމުގައި ނޭހައްޓާ ަތން އެނގޭފެން މީޓަރު ބަ )ނ( 
އެ ތަނަކީ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ކަނޑައެޅި  ،ކުރުމަށްފަހުފާހަގަ

ޓަކައި އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ  ތަނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް
 ވެރިފަރާތް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސާރވޭ ފޯމުގައި ސޮއިކުރުވުން.

ރާތުން ފެން މީޓަރު ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ އިންފާރުގެ އިމާރާތުގެ ވެރިފަ )ރ( 
)އެކެއް( ފޫުޓ ހުންަނ  1ފުޅާމިނުގައި  ،)ތިނެއް( ފޫޓު 3އުސްމިނުގައި 

 ޖާގައެއްގައި ސިމެންތި ޖަހައި އޮމާންކޮށްފައި ހުރުން.

 ގެނަރުަދާމގެ ޚިުދމަތް ދިުނުމގެ މަްޝރޫޢު 
ދަށުން ިއމާރާތްތަކަށް ަނުރދަާމގެ ކަނެކްޝަން 

 އިިދނުމަށް ާސރވޭކުރުން ގުޅަ 

ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުްނ އިމާރާތަށް ކަނެކްޝަން ިދނުމަށް ސަރވޭ  .12
 ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓެންޓުްނ  ،ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން މަރުޙަލާގައި )ހ( 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  6 މި ގަވާއިދުގެ ،ހަދާ ސަރވޭގައި

 ތަންތަން ފާަހގަކުރުން. 

ފަރާތަކާއެކު  ކޮންސަލްޓެންޓުްނ ސާރވޭ ކުރާއިރު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ )ށ( 
ނަުރދަމާ ޖަންކްޝަން )ކެޗްޕިޓް( ަބހައްޓަން  ،އިމާރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

 ފާހަގަކުރުން.އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ލަފަޔާއެކު  ،ބޭނުންވާ ަތން

 



 ސަރުާކރުގެ ގެެޒޓް ދިވެހި             R-88/2022 ގަާވިއދު ނަންަބރު:              124  އަދަދު:                   51ވޮލިުއމް: 
 

8 
 

 ،ކުރުމަށްފަހުެހން ސާރވޭ ފޯމުގައި ފާހަގަނޭކެޗްޕިޓް ބަހައްޓާތަން އެނގޭ  )ނ( 
އެ ތަނަކީ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ކަނޑައެޅި ތަނެއްކަން ކަށަވަރު 

ޓަކައި ސަރވޭ ފޯމުގައި އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަަތ  ކުރުމަށް
 ވުން.ވެރިފަރާތް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރު

އިމާރާތުގައި ބަހައްާޓ ކެޗްޕިޓް  ،ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ލޭއައުޓް ޕްލޭނުގައި )ރ( 
ބަހައްޓާ ަތން ފާހަގަކުރުން. އަިދ ކެޗްޕިޓް ބަހައްޓާ ަތނަކީ ހުަރހެއްނެތި 

 މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ތަނަކަށް ވުން. 

ފެނާއި ނަުރދަާމގެ ިޚދުަމތް ދިުނމުގެ 
ަދމާގެ މަޝްރޫުޢގެ ދަުށން ފެނާއި ަނރު

 ،ށް ެއދޭ ފޯމު ހުށަެހޅުާމއިނަކަނެކްޝަ
 މުްއދަތު އިުތރުކުރުން 

   ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނެކްޝަން ގުޅައިދިނުމަްށ  )ހ( .13
މަޝްރޫޢުގެ ޮކންޓްެރކްޓަރުގެ  ،މުގަިއވާ ފޯ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ާވނެއެވެ. އޮފީހުންނާއި ކައުންސިލް ިއދާރާއިން ލިބެްނ ހުންަނން
)ފަސްދޮޅަސް(  60މަދުވެގެން  ،ކަނެކްޝަނަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަެހޅުމަށް

މި މުއްދަތުގެ  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް،  ،ނަމަ ތެރޭގައި ރަށެއްގައި

 ެއ ސިޓީއެއްގެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ،ނަމަ ސިޓީއެއްގައި
    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯުމ ހުށަހެޅުމުން، ފޯމު ބަލަިއގަތްކަމުގެ 

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ކައުންސިލް އިދާރާއިން ،ރަސްމީ ލިޔުމެއް
 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު، ފެނާއި  )ށ( 
ން ގުޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނެކްޝަ

މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރާއި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން  ،ލިސްޓެއް ފަރާތްތަކުގެ
)ދޭއް( ހަފުތާގެ  2ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި 

މުއްދަތަށް އާންމުކޮށް ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ލިސްޓަްށ 
 ތު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިލަްނވާނެއެވެ.ޞަފުރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ

 ލިޔުމަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު، ލިބިފައިާވ  )ނ( 
 ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޝްރޫޢުގެ އެދިޔާރަށް ،ޝަކުވާތަކުގެ ތަފުސީލު

 އަންގަންވާނެއެވެ.ސިޓީއަކުން 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތަކުގެ  )ރ( 
   ،އެދިޔާރު ކަށަވަރުކުުރމަށްފަހު ،ތަފުސީލު ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަންތަން

)އެކެއް( ހަފުތާެގ  1އެ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފޯމު ުހށަހަޅަން މަދުވެގެން 
 އެވެ.މުއްދެއް ދޭންވާނެ

ޅާ ފޯމުތައް ކައުްނސިލާއި މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހުށަހަ )ބ( 
ފައިނަލް ލިސްޓުގެ ހުރިހާ  ،ކޮންޓްރެކްޓަރު ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

ސަފުހާއެއްގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް، ަނން ލިޔެ، 
ސިޓީއަކާއެކު ަމޝްރޫޢުގެ  ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތައްގަނުޑ ޖެހުމަށްފަހު

 )އެކެއް( ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 1އެދިޔާރަށް 

އެދިޔާރު  ،މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުްނ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ލިސްޓު )ޅ( 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށާއި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  ،ބެލުމަށްފަހު

 ވާނެއެވެ.ރަސްމީކޮށް ހިއްސާކުރަން

އެޅުމަށް  އެ ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  )ކ( 
ތާރުއަޅާ މަގުތައް ހިމެނޭ  ،ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފައިވާނަމަ

ބްލޮކްތަކުގައިވާ ހުސްގޯތި ނުވަތަ އިމާރާތެއް ކުރަމުންދާ ތަންތަނަށް ކައިރި 
ޖެހޭނެތޯ ބަލައި ކަުއންސިލުން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ކަނެކްަޝްނ ގުޅަން

މަޝްރޫޢުގެ  ،ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ތަންތަން ސާރވޭކޮށް
އެދިޔާރުގެ އިންޖީނިޔަރު ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް މަގު ހުރަސްކޮށް 
( ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓްތަްއ ބްޮލކްތަކަށް )ގޯިތތައް ހިމެޭނ ޮކށިތަކަށް

 ،ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޗާޓު އެޅުމަށްއަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ތާރު
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން   އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާ ،ރަސްމީކޮށް ލިޔުމަކުން
 އެދިޔާރު ހޯދަންވާނެއެވެ.
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ިޚދުަމތް ދިުނމުގެ  ފެނާއި ނަުރދަާމގެ
 މަޝްރޫޢު ިނމުުމން ޚިުދމަތަށް ެއދުން 

އި، އެ ނިޒާމުތައް ފެނާއި ނަރުދާމާގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަ )ހ( .14
ދުމަތްދޭ ޚިހިންގައި ބެލެހެއްޓުަމށް އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސެންސެއްގެ ދަށުން 

ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ފެުނގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
އެ ރަށެއްގައި ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ަކނޑައަޅާ  ،ހޯދަން އެދޭނީ

 ންނެވެ. ތީމަލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސޫއު

ނަމަވެސް، ފެނުގެ އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ( 
   ތެރޭގައި  ގެތާފު)ދޭއް( ހަ 2ޚިދުމަތަށް އެދުމުން، ޚިދުމަތަްށ އެދޭތާ 

 އެ ޚިދުމަތް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ނަރުދަމާގެ އޮތް  ފައިކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބާޔާން )ނ(  
 އްނާތަޚާޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުްނ ެގއެއްގެ ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ފާ 

ޚިދުމަތަްށ   ،ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު މުގުޅައިދެވޭނެ އިްނތިޒާ ނާޝަކުޖަން
ތެރޭގަިއ ޔުޓިލިޓީ  ގެތާފު)ދޭއް( ހަ 2އެދުމުން، ޚިދުމަތަށް އެދޭތާ 

 ވާނެއެވެ. ކުންފުނިން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދން

ހުްނނަ ހުސް ޯގތިތަަކށް  އިާމރާތެއް ނުކޮށް
 ފެނާއި ނަުރދާާނގެ ކަނެކްޝަން ގުަޅއިެދވޭނެ

 ގޮތް ހަަމޖެްއސުން 

 )ހ( .15

 

    މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ނުވަަތ އެހެންވެސް ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ 
     ބިން ނުވަަތ ގޯތިތަކަްށ ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންޖެޭހ ާހލަތުގައިހުސް
ކަެނކްޝަން -މައިހޮޅި ވަޅުލައި ވައި ،ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ދެވޭނެޮގތަށް އެ

 ަމޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ގުޅައިދޭންވާނެއެވެ. ގެަކނެކްޝަން-ނުވަތަ ލެޓެރަލް

    މީހުން ދިރުއުޅުމަށް ނުވަަތ އެހެންވެސް ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ  )ށ(  
      ލަތުގައި ހާވާ މަތް ބޭނުންބިން ނުވަތަ ގޯތިތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުހުސް
ފެން  ،ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ދެވޭނެގޮތަށް، މައިހޮޅި ވަޅުލައި އެ

 މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ހަދަންވާނެއެވެ. ،ގޮތް ގުޅައިދެވޭނެ

     ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ )ހ( .16 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު 

 R-10/2020 ގަވައިދު ނަންބަރު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމާއެކު )ށ(  
)މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިްނ ފެނުގެ 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ދަށުން ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
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ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ފެނުގެ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ 
 ޚިދުމަތްތައް ގުޅައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އުވުީނއެވެ. 

ޮއްތގޮތުން އެހެްނ ގޮތަކަށް ާމނަުކރަން ނުޖެހޭހައި  ތެއްމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާ .17 މާނަކުރުން 
ފުޒުަތކާއި އިބާރާތްތަކުގެ މާނައަކީ އެ ލަފުޒުތަކާއި އަންނަނިވި ލަ ،ހިނދަކު

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  ،"އެދިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ( 
މަޝްރޫޢުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ޢަމަީލ 

 ރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ކުރާ ސަރުކާޛުމަސައްކަތް ތަންފީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތުތައް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ""މިނިސްޓްރީ )ށ( 
އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިާވ  ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

 ވުޒާރާއަށެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގޭތެރޭގައި  ،"ކަނެކްޝަން" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ )ނ( 
 ން މީޓަރާއި ނަރުދަމާެގ ކެޗްޕިޓަށެވެ.ބަހައްޓާ ފެ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ފާޚާނާތަކާ  ،"ކެޗްޕިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ރ( 
 ޝަން ވަޅަށެވެ. ކުޖަން ބަހައްޓާގުޅުމަށް އިމާރާތުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި 

ނަރުދަމާގެ މަިއލައިނުްނ  ،ކަނެކްޝަން" ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ-"ވައި )ބ( 
ޖޮއިންޓައް" ގުޅައިފައި ހުންނަ -"ވައި ،ންމެ ގެއަކާ ދިމާއަށް ހުންނަކޮ

 ލައިނަށެވެ.

 ެފނުގެ މައި ލައިނުން  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަނެކްޝަން" ކަމުގައި -"ލެޓަރަލް )ޅ( 
ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ މައި ލައިނުން އިމާރާތަށް ނަގައިފަިއ ހުންނަ 

 ކަނެކްޝަން ލައިންތަކަށެވެ.

ތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ަކނެކްޝަން "ޚިދުމަ )ކ( 
ގުޅައިދީ، އެ ކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް އެދުމާއި، 

 ހަމަޖެްއސުމެވެ.  މުބޭނުކުރެވޭނެ އިންތިޒާ
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ންތިތަކަްށ ހިމެނޭ އަންނަނިވި ގި ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމުގައި "އިމާރާތް" )އ( 
 ތަންތަަނށެވެ.

 ؛ތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގެއެއްމީހުން ދިރިއުޅުމަށް އިމާރާ (1)  

 ؛ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ،އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ހޮޓާ (2)  

 ؛ޢީ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްޞިނާ ،ވިޔަފާރިތަކަށާއި (3)  

ޞިއްޙީ  ،މިސްކިތްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި (4)  
އިޖުތިމާީޢ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންެމ  ،ތަނާއިޚިދުމަތްދޭ ތަން

 ؛ތަނެއް

ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްގެންާދ  (5)  
 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ިހންގާ ތަންތަން.

 7/2010ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  ،ބުނެފަިއ އެވަނީ "ކައުންސިލް" ކަމުގައި )ވ( 
ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

       ،ފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއިދައިދަށުން އުަފއް ޤާނޫނު( ގެ
 ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށެވެ.

އިމާރާތުގެ ވަށާފާުރ ނުވަތަ  ،ބުނެފަިއ އެވަނީ "އިންފާރު" ކަމުގައި )މ( 
 އިމާރާތުގެ އިން ވަކިކުރަން ރާނައިފައިވާ ފާރަށެވެ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ministry of National Planning, Housing and 

Infrastructure 

Male’, Maldives 

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 އެދޭ ފޯމު  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަނެކަޝަނަށް 

Application for Water and Sewerage Connection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detail of the house and the  owner ތު އެދޭ ވެރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ  ޚިދުމަތަށް 

  .......……………………………………………..………………………………………… :House Nameޚިުދމަތަށް ެއދޭ ތަނުގެ ަނން:
 .………………… …..………:House Land Areaގޯތީގެ ބޮޑުިމން: ……………..……House Reg. Numberނަންަބރު: ގެރީ ޓަގޭގެ ރަިޖސް

 ………………..…… :Number of Toiletsައދަުދ: ޖުމުލަ ާނގެ ޚާފާ ……..…….…..……:House Block Numberގޯތީގެ ކޮށީ ނަްނބަުރ:
  Number of Users ދަުދގެ އަ މީހުްނގެ  ންމުކޮށް ިޚދުމަތް ިލިބގަންނާނެނުން އާ ކަނެކްޝަ

  Total                       /ޖުމްލަ   : Male /ފިރިހެން : Female  /އަންހެން  
  Details of person requesting މީާހގެ މަޢުލޫމާތު  ޚިުދމަތަށް ެއދޭ

 .…………………………………………………………………………………………………………………………:Nameނަން:
 ………………………………………………...…………: Permanent Addressދާިއމީ އެްޑރެސް

……………………………………. 

 Required service މަތް/ ޚިދު  ެއދޭ ލިބިގަުތމަށް  Water ފެން )    ( .Sewerage 1  . ނަރުދަމާ )    (2

 Service Category ން ނިސްބަތްވާ ގިންތި ތަ  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތަށް 
   House Hold  އާންމު ދިިރއުުޅމަށް ބޭުނންކުރާ ެގޮދރުަފދަ ތަންތަން:

އްަސސާތައް )ަސރުކާރު އޮފީްސ، ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް ފަަދ އަ މު
 ތަންތަން(:

 Institutions (Government office, School, Hospital etc.) 

 Industrial, Commercial  ނާޢީ ތަންަތން:ޞިމު ވިޔަފާރިތަާކއި އާން

 Guest House  :ގެސްޓް ހަުއސް

ކެފޭ  ،ރެސްޯޓރަންޓް ،ސައިހޮޓާ    Restaurant, Cafe 

Ref No: ……………………………  ްން(ބަހުދިވެހި )ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ަނނ ............................................. 
 ................................ (Contractor’s name in English) 

  .........................................../Site office : އޮފީސް: ަސއިޓް
: ............................................................... Phone /   ފޯން

 

 

(Project Name / ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަނ) 
 Contractor’s Logo)ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ލޯގޯ/ (

 

 ޖަދުވަލު 
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 ިޚދުމަތް ދަށުން މަޝްރޫުޢތަކުގެ ދާގެން ހިްނގަމުން  ައދި ގާ ިހން ާޤއިމުުކރުމަށް ތައްމުނިޒާ  ަނރުަދމާގެ ެއޭދ ތަންތަނަކީ "ފެން /ަކނެކްޝަނަށް  ފެން / ަނރުަދމާގެ .1
 .ވުން ކަުމަގއި ތަނެއް ހިމެނޭ ގިންިތއެްއގައި  ތެެރއިން ގިންތތަކުގެއުސޫުލގަިއވާ  ުކރާމަލުޢަ ފޯރުކޮށްދިުނުމގައި

 އަޮތޅުނުވަތަ  ކައުްނސިލުަގއި ރަށު ާމއި،ވު ތަނަކަށް ހިެމނޭ ތެޭރގައިގެ އްދު ޙަ ަސރަ ފަިއވާާޤއިްމވެ ނިާޒމު ނަރުަދމާގެ ފެާނއި ތަނަކީ އެދޭ ކަނެކްޝަނަށް .2
 .ުވން ށްފައިކޮ ރީޓަރަިޖސް ގައިލު ކައުންސި

 .ުޅންހެހުށަ ަތްއގަނާޑއެކު/ޮސއި އަްނގަިއދޭ ފުރިހަމަވާަކން ޠުަޝރު  ގެލުކައުްނސި ަރށު ،ހާމަކޮށް ެއދޭަކންކަނެކްަޝނަށް  ފެން / ނަރުަދމާގެ .3
 .ކަނެކްޝަނެވެ އެއް  ،ިއދެޭވނީުގޅަ ެވސް ތަނަކަށް /ޭގިބސީ ކޮންމެ ބުނެަފިއވާ ގައި  1ރުނަންބަ  .4
 .ދެިވާދނެެއވެ ށްއިތުރުކޮ ގެ ައދަދުނުކަނެކްޝަޭދ  އިްނސްޓިޓިއުޓްތަކަށް ،ނަަމވެސް  އޮތް ަފއިބަޔާންކޮށް އެެހން ގައި  4ރުނަންބަ  .5
 .ހިާސަބކަށެވެ ދުުރނޫން ވުރެ ފޫޓަށް)ތިނެއް(  3 ފެިށގެން ިއންފާރުން ތީމަުގމަ ޭގގެ ،ދެޭވނީ ަޅއި ގު ެވސް ކަނެކްޝަެނއް ކޮންމެ .6
 .ވާެނއެވެ ޅަންހަހުށަ ކޮޕީ ީރގެޓަރަިޖސް ގޭގެ ާއއި،ކޮޕީ ކާުޑގެ އަްނަގއިދޭ ރަްއޔިތެއްކަން ދިެވހި ާޅއިުރ،ހަހުށަ  ފޯމު. ަފރާތަށެވެެވރި ގެެއްއގެ އެ ،ެއދެޭވނީ ޚިުދމަތަށް .7

 

 

 

 

 

 

 House Owner ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ގޭގެ ވެރިފަރާތް 

 Phone Number :……………………………: ންަބރު ފޯނު ނަ Sign :………………………………….………: ސޮއި 

 ދ.ރ.އ.ކާުޑގެ Date :.…………………………………………: ޚު ތާރީ
 ނަންަބރު 

:……………………………:  ID Number 

 Owner’s Name & Address :.……………………………………………...……………………: ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

Verification by Island Council  ުޗެކްކުރުން  ލައި ބަ  ކައުންސިލުން  ރަށ 

 : ._____________________________ :Signސޮއި .…………………………………………………………………………  :Nameނަން

 : ._____________________________ :Dateޚުތާރީ  .…………………………………………… :Office stampަތއްަގނޑު ހުގެއޮފީ

  އެވެ.ނެ ލޭދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެ ޅައި ން / ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގު ގެ ދަށުން ފެ ޓު ފައިވާ ޕްރޮޖެކް ބަޔާންވެ : މަތީގައި ޓު ނޯ   

 Office uses only  ބޭނުމަށް  ހުގެ އޮފީ  ހަމައެކަނި 
Authorized By: 

Connection is: Eligible   Not Eligible  
          sultantContractor            Con                 

Name:                Name:  

Sign:                 Sign: 

Survey and Location Marked by: 

Signature: 

Name: 
Date: 

Form Received by: 

Signature: 

Name: 
Date: 


