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 ބިލު   ނަރުދަމާގެ   ފެނާއި 

 
 

 ބާބު   އެއްވަނަ 

 ފެށުން 
 

 ފެން  ސާފު  ރަްއކާތެރި  އެންމެނަށް  ދިރިުއޅ   ދިވެހިރާއްޖ ަގއި  މިއީ، )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި 

  ރަށާ   އެ   ރަށެއްަގއި،  ކޮންމެ  ދިރިއުޅ   މީހުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،

 ޤާއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާ  މިންވަރެްއެގ  އެކަށީެގންވާ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި   މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި،

 ފެނުެގ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ   ކަނޑައެޅުާމއި،  މިންަގނޑުތައް  އުސޫލުތަކާއި

 ެއނޫންވެސް   އުސޫލުތަކާިއ،  ދެމެހެއްޓުމުެގ  ރައްކާތެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް

 . ޤާނޫނެވެ ކަނޑަެއޅުމުެގ އުސޫލުތައް  ކަމާުގޅ 

 "ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޤާނޫނު" އެވެ.  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 
 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީަގއި   .2 ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް 

ފެން  ޙީޞިއް )ހ(   ސާފު  ކަމުދާ  ބ ނުންކުރަން  ައދި  ރަްއކާތެރި  ޮގތުން 

 ؛ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދ ކަން ކަށަވަރުކުރުން

އެކަށީެގންާވ   )ށ(   ރަށަކާ  އެ  ރަށެއްަގއިެވސް  ކޮންމެ  ދިރިއުޅ   މީހުން 

ޚިދުމަތް   ެއ  ޤާއިމުކޮށް،  ނިޒާމެއް  ނަރުދަާމެގ  މިންވަރެއްެގ 
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ޮގތްތަކެއް  ފޯރުކޮށްދެވ ނެ  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިިވ  ރައްޔިތުންނަށް 

 ؛ކަނޑައެޅުާމއި، އެކަން ކަށަވަރުކުރުން

ވަސީލަތް )ނ(   ފެނުެގ  މިހާރުެގ ލިބެންހުރި  ބ ނުންކުރުމުަގއި  ތައް 

ޮގތެްއަގިއ   ދެމެހެއްޓެނިިވ  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ޖީލުތަކަށާއި، 

ރަްއކާތެރިކުރުމާއި،   ވަސީލަތްތައް  ެއ  ބ ނުންކުރެވ ނެޮގތަށް 

ތަރައްޤީކުރުާމއި، އ ެގ މަންފާ ފުރިހަމައަށް ލިބިދެވ ނެ ،  ޙިމާޔަތްކުރުމާއި

 ؛ކުރުންޮގތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛު

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ފަތުރުވެރިކަަމށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ތަންތަނާއި  (ރ)  

ނާޢީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ރަށްރަށުަގއާއި ތަންތަނުަގިއ  ޞި

ޚިދުމަތްތައް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  އެތަނަކާ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުންލިބިދެވ ކަން 

ފަރާތްތަްއ  )ބ(   ފޯރުކޮށްދ   ޚިދުމަތް  އެ  ޚިދުމަތާއި،  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ޓް ރެިގއުލ 

ފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތަކާއި ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާތައް 

 ؛ކަނޑައެޅުން 

ފެނުެގ ވަސީލަތްތަކަށް ކޮށްފާނެ ނ ދެވ  އަސަރުތައް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ  )ޅ(  

ދަށުން   ،ކުޑަކުރުމަށް އ ެގ  އެކުލަވާލައި  ޕްލ ނެއް  ރާސްތާެގ  ދުރު 

 ؛މަސައްކަތްކުރުމަށް ދައުލަތުެގ ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަށް ބާރުއެޅުން

ެގއްލުމުެގ ސަބަބުން ދުަގއި ދ   ސްފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތަކަށް ަގ )ކ(   

ހިން ނިޒާމު  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ބެލެހެއްޓުމުަގއި    ގައިނުވަތަ 

ެގއްލުމާ ުގޅިެގން އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ލިބ   މާލުވުމުެގ ސަބަބުން  ހުއި

 ؛ފިޔަވަޅު އެޅ ނެ ނިޒާމެއް ޤާިއމުކުރުން
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އަމިއްލަ   )އ(    ޚިދުމަތުަގއި  ނަރުދަމާެގ  ބަިއވެރިވުން  ފެނާއި  ފަރާތްތަކުެގ 

 ؛އިތުރުކުރުން

ނިޒާ )ވ(    ނަރުދަމާެގ  ތެރެއިން މުޤާއި  މުފެނާއި  ހިންުގމުެގ  ކުރުމާއި، 

 ؛ތިމާވެއްޓަށް ލިބ  ެގއްލުންތައް ކުޑަކުރުން

ބަިއވެރިވުން   )މ(   ރަްއޔިތުންެގ  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

 އަދި ؛ ރައްޔިތުންނާ ާގތުން ޚިދުމަތްދިނުންއިތުރުކުރުމާއި 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ދާއިރާއިން އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކުރުމާއި އެ   )ފ(  

ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި އެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖ ެގ އިޤްތިޞާދީ 

 އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބާރުދިނުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޙައްޤުތައް 

 
ބ ނުމަށާއި،   )ހ(  .3 ރައްކާތެރި ފެން ލިބުމުގެ ޙައްޤު  އަމިއްލަ  މީހަކަށްމެ،  ކޮންމެ  ދިރިއުޅ   ދިވެހިރާއްޖ ަގއި 

ިމންވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ފެން،  ރައްކާތެރި  ބ ނުންތަކަށް،  ޒަރޫރީ 

 ލިބުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންވެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބ ނުމަށްޓަކައި، ރަްއކާތެރި ފެން، ެއކަށީެގންާވ   )ށ(  

މިންވަރަށް ލިބުމުެގ ޙައްޤުެގ ތެރ ަގިއ، އެކަށީެގންވާ ހެޔޮ ައެގްއަގިއ  

އެފަދަ  ޙައްޤާއި،  ލިބުމުެގ  ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ރައްކާތެރި  އަދި  ސާފު 

މުެގ  ތްތަކަށް ާވސިލުވުވަސީލަޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފެނުެގ  

 ޙައްޤު ލިބިެގންވުން ހިމެނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ބ ނުމަށްޓަކައި، ޒަރޫރީ ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންވާ މިންވަރަށް  )ނ(  

ބުނެފައި ކަމަށް  ލިބެންހުރުން  ފެން  ކެއުން    ރައްކާތެރި  އެވަނީ، 

ބުއިމަށާއި، ސާފުތާހިރުވުމަށާިއ، ދިރިއުޅ  ތަނާއި ބ ނުންކުރާ ތަކެތި 
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ފެން ރުސާފުތާހި މިންވަރަށް  ބ ނުންވާ  ބެހެއްޓުމަށް  ކަންމަތީ 

 ލިބެންހުރުމަށެވެ.

ޞިއްޙީޮގތުން ރައްކާތެރި   ކެއުން ބުއިމަށް ފޯރުކޮށްދ  ފެން ވާންވާނީ، )ރ(  

 ފެން ކަމުަގެއވެ. 

ކެއުން ބުއިން ފިޔަވަިއ، ޒަރޫރީ ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދ   )ބ(  

ނުބައިނުާވ   ރަހަ  އަދި  ވަސް  ސާފު،  އެކަށީެގންާވ  ވާންވާނީ،  ފެން 

 ފެނަށެވެ.

ފެނާއި ފެނުެގ ވަސީލަތްތަކަކީ، ތަފާތުކުރުމަކާ ނުލައި، ދިވެހިރާއްޖ ަގިއ  )ޅ(  

ފަސ ހަިއން ވާސިލުެވވ  ވަސީލަތްތަކެްއ ކަމުަގިއ  ށް  ނަމެދިރިއުޅ  އެން

 ވާންވާނެއެވެ. 

ލިބިދ    )ކ(    ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ރަށެއްަގއި،  ކޮންމެ  ދިރިއުޅ   މީހުން 

ވަސީލަތްތަްއ، އެތަނުަގއި ދިރިއުޅ  އެންމެނަށް ފަސ ހައިން ވާސިލުވެވ   

ދަނޑުެވރިކަމަށާއި   އަދި  ހުންނަންވާނެއެެވ.  ޤާއިމުވެފައި  ޮގތެްއަގއި 

ދޫކޮށްފައިާވ  ޞިފަތުރުވެރިކަމަށާއި   މަސައްކަތްތަކަށް  ނާޢީ 

މަސަްއކަތްކުރާ  ރަށްރަށުަގ އަދި  އުޅ   ރަށްރަށުަގއި  އެ  ިއވެސް 

ފަރާތްތަކަށް ބ ނުންވާ މިންވަރަށް ފެނުެގ ޚިދުމަތް ލިބިދ  ވަސީލަތްތައް 

 ޤާއިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ލިބ   )އ(    އަެގްއަގއި  ހެޔޮ  ެއކަށީެގންވާ  ަވސީލަތްތަކަކީ،  ފެނުެގ  ފެނާއި 

 އެްއޗެއް ކަމުަގއިވާންވާނެެއވެ. 
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ނިޒާމެއްގެ    ގެ އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ 
 ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

މީހަކަށްމެ، އެކަށީެގންާވ    ރަށެްއަގިއ، ކޮންމެ  ންމެމީހުން ދިރިއުޅ  ކޮ )ހ(  .4

 ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއްެގ ޚިދުމަތް ލިބުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންެވެއެވ.

ނަރުދަމާެގ  )ށ(   އެކަށީެގންވާ  ބ ނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މީހަކު   ނިޒާމެއްެގ ޚިދުމަތް ލިބުމުެގ ޙައްޤު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ

އެކަށީެގންވާ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއްެގ ޚިދުމަތް ލިބުމުެގ ދިރިއުޅ  ރަށަކާ 

 ޙައްޤަށެވެ. 

 

މި ބާބުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ    .5 ދައުލަތުގެ ޒިންމާތައް 

 ދައުލަތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެެއވެ. 

ވި ޮގތެްއަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ނިދެމެހެއްޓެފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް   )ހ(  

 ؛ކުރިއެރުވުންބ ނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ޤާިއމުކޮށް، 

ރަނަގޅު   )ށ(   ލިބިދެވ ކަމާއި،  ފެން  ސާފު  ރައްކާތެރި  ޞިއްޙީޮގތުން 

 ؛ކުރުންރު ދެވ ކަން ކަށަވަބިފެންވަރެްއެގ ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ލި

ނަރުދަމާެގ   )ނ(   ކުރިމަތިވާފެނާއި  ލިބިދިނުމުަގއި  ެއންމެހައި   ޚިދުމަތް 

ކުރެވެންހުރި  ވަުގތެްއަގއި  އެ  ނައްތާލުމަށް  ހުރަސްތައް  ދަތިތަކާއި 

 ؛ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރުން

ސާފު ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިބުމާއި، ރަނަގޅު ފެންވަރެްއެގ ނަރުދަމާެގ  )ރ(  

ލިބިަގތުމަށް   ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް  އެްއވެސް  ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރިމަތިކުރުވާ ދަތިތަކުން ރަްއކާތެރިވެތިބެ އެ ޙައްޤު ރައްޔިތުންނަށް  

ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާކަން   ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ފޯރުކޮށްދެވ ނެ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން 

ޞިއްޙީޮގތުން ރައްކާތެރި ފެނުެގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ   )ބ(  

 ؛މިންަގނޑުތައް ކަނޑަެއޅުންފެނުެގ 
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ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަން ލިބެންޖެހ  ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ  )ޅ(  

ދީެގން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ފަހިކޮށްދިނުމުަގއި އެފަރާތްތަކަށް 

 ؛އިސްކަންދީެގން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއެޅުން

މި  ފެނާއި   )ކ(    ދެމުންދަނީ  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދ   ނަރުދަމާެގ 

ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންަގނޑުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިންކަން 

 އަދި ؛ ކުރުން ކަށަވަރު

  އެކަށ ނަ  ޒަމާނާ   ތަރައްޤީކޮށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި )އ(   

 ޚިދުމަތްތަކަށް  ދެމުންދާ  ކަނޑައެޅުމަށާއި،  ޚިދުމަތްތަކެއްކަން

  ެގނައުމަށްޓަކައި   ބަދަލުތައް  ެގންނަންޖެހ   ޮގތުން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ

 .ކުރުން ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހ 

 

 ބާބު   ތިންވަނަ 
 ދައުރު   މުއައްސަސާތަކުގެ 
 

ދ ންވާނީ   )ހ(  .6 ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ކަނޑައަޅާ  ފެނާއި  ސަރުކާރުން 

ފެނާއި  ދިވެހިރާއްޖ ަގިއ  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ެއއްޮގތްވާ  ސިޔާސަތުތަކާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ކަނޑައަޅާނީ  ސިޔާސަތުތައް  ނަރުދަމާެގ 

ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓަރު  މިޮގތުން  މިނިސްޓަރެވެ.  ލަފާެގމަތިން 

ސަރުކާ ދިވެހި  ޮގތަށް  ފެންނާނެ  ޢާންމުކޮށް  ރުެގ  ސިޔާސަތުތައް 

ތުތަކަށް ބަދަލެއް ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ސިޔާސައިޢުަގއި ޝާޓު ގެޒެ

 ކުރަންވާނެެއެވ.ޓުއަތުެވއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލުތައް ަގާވއިދުން ެގޒެ

ނުވަތަ ހިންާގ ކޮންމެ   ނަރުދަމާއާ ުގޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ރާވާ  އިފެނާ )ށ(  

އެކަށައަޅާ  ފަރާތަކުންވިޔަސް   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ސިޔާސަތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ޤާނޫނުެގ    .7 ތަންފީޛުކުރުން   ޤާނޫނު  ކަނޑައަޅާ    6މި  މިނިސްޓަރު  ޮގތުެގމަތިން،  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ 

އެްއޮގތްވާ   ތަންފީޛުކުރާނީ،  ސިޔާސަތުތަކާ  ޤާނޫނު  މި  ޮގތުެގމަތިން، 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

 

މިނިސްޓްރީން   .8 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ޮގތުން  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ޤާނޫނު  މި 

 ކުރަންވާނެެއވެ. 

ދެމެހެއްޓެނިިވ  ދިވެހިރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް   )ހ(  

 ؛ޮގތެްއަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހ  ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަނޑަައޅައި ހިންުގން

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހ  އެންމެހައި ަގާވއިދުތައް   )ށ(  

 ؛ހަދައި، އެ ަގާވއިދުތައް ތަންފީޛުކުރެވ ކަން ކަށަވަރުކުރުން

މީހުން   )ނ(   ރަށަކާ ދިވެހިރާއްޖ ެގ  ެއ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅ  

އެކަށީެގންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ިގނަވެެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ތެރ ަގިއ    5ފަށާ  އަހަރުެގ  )ފަހެއް( 

ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހ   ދައުލަތުެގ  އިންތިޒާމުތައް  ހިންގ ނެ  ޤާއިމުކޮށް 

 ؛ުގޅިެގން ހަމަޖެއްސުން

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ރަށްރަށުަގާއއި ސަރަޙައްދުތަކުަގއި އަދި   )ރ(  

ރަށްރަށުަގާއިއ   ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަްއ  ޞިނާޢީ 

ސަރަޙައްދަކަށް   އެ  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެ  ސަރަޙައްދުތަކުަގިއ، 

ޤާއިމުކޮށް   ނިޒާމެއް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ދެމެހެއްޓެނިިވ  އެކަށީެގންވާ 

ުގޅިެގން  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހ   ދައުލަތުެގ  ހިންަގމުންދާކަން  ޮގތުަގއި 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން 
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ޙާލަތުަގިއ   )ބ(   ދ ންޖެހ   ސަބްސިޑީ  ޚިދުމަތަށް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ވުޒާރާއާިއ،  ކަންކަމާުގޅ   މާލީ  ަގާވިއދު  ދ ނެޮގތުެގ  ސަބްސިޑީ 

ކައުންސިލުތަކުެގ  އިޖްތިމާޢީ   ލޯކަލް  ވުޒާރާއާިއ،  ރައްކާތެރިކަާމުގޅ  

މުއައްސަސާތަކުެގ   ކަމާުގޅ   މިނޫނަސް  އިދާރާއާިއ،  ބެލެނިވެރި 

 ؛ލަފާެގމަތިން ހެދުން

ުގޅ ޮގތުން  )ޅ(   ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތުން ނެގ ނެ އެންމެ މަތީ ައާގ 

ވުޒާރާއާ ކަންކަމާުގޅ   މާލީ  ަގާވއިދު  ލޯކަލް އެކުލަވާލަންޖެހ   ިއ، 

 ؛ކައުންސިލުތަކުެގ ލަފާެގމަތިން ހެދުން

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ    )ކ(   

 ؛ދިރާސާތައްކުރުން

މުއަްއސަސާތަކަށް  )އ(    ދައުލަތުެގ  ކަންކަމުަގއި  ނަރުދަމާއާބެހ   ފެނާއި 

 ؛ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިނުން

ފެނާއި  )ވ(    ވަސީލަތްތަކާިއ  ފެނުެގ  ހުރި  ރަށްރަށުަގއި  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

ނަރުދަމާެގ ނިޒާމާުގޅ  އެންމެހައި ތަފާސްހިސާބު ެއއްކޮށް ބަލަހައްޓަިއ  

 ؛ޢާންމުކުރުން

ސާމާނު  )މ(   ބ ނުންކުރެވ   ޤާއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމު  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ސެޓިފައިކުރާނެ   މިންަގނޑުތަްއ  ޓެސްޓުކޮށް  ަގާވއިދުތަކާއި 

 ؛ކަނޑައެޅުން 

ރަްއކާތެރިކަން  )ފ(   ފެނުެގ  ދޫކުރާ  ބ ނުންތަކަށް  ޢާންމު 

ޤާއިމުކޮށް ލެބޯޓަރީތައް  ތަޙްލީލުކުރާ  ފެން  ،  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ؛ހަމަޖެއްސުން މުއެތަންތަނުެގ ޚިދުމަތްލިބ ނެ އިންތިޒާ
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ދެމެހެއްޓެނިިވ   (ދ)   މަތިކޮށް،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުެގ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ފުރުޞަތު    އެކަށީެގންވާ ޮގތެްއަގިއ،   ދެވ ނެ  އަެގްއަގއި 

 ؛ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

ކަމާބެހ    )ތ(   ކަނޑައެޅުމުަގއި،  ސިޔާސަތުތައް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ލޯކަލް   ކަމާބެހ  މިނިސްޓްރީތަކާއި،  ދައުލަތުެގ  ކައުންސިލުތަކާިއ، 

ހިލ ސާބަ މަސައްކަތްކުރާ  މުއައްސަސާތަކާިއ،   ކަމާބެހ  ހަށް 

 ؛ފަރާތްތަކާއި، ޢާންމު ރައްޔިތުންެގ މަޝްވަރާ ހޯދުން

ޙާޞިލުކުރުމަށް  )ލ(   ފެންވަރުަގއި  ޤައުމީ  ުގޅ ޮގތުން  ނަރުދަމާއާ  ފެނާއި 

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމާިއ، އެ ލަނޑުދަނޑިތައް  ކަނޑައަޅަންޖެހ   

ހޯދުމަށް   ވަސީލަތްތައް  ފަންނީ  އަދި  މާލީ  ބ ނުންވާ  ޙާޞިލުކުރުމަށް 

 ؛ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މާލީ  )ގ(    ކައުންސިލުތަކަށް  ުގޅ ޮގތުން  ޚިދުމަތާ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ކައުންސިލުތަކުެގ   ދިނުމާއި،  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  އެހީތެރިކަމާއި 

ކުރަންޖެހ   ފެންވަރުަގިއ  ޤައުމީ  އިތުރުކުރުމަށް  ޤާބިލުކަން 

 ؛މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މަސަްއކަތްތަްއ   )ޏ(   ރެިގއުލ ޓްކުރުުމެގ  ޚިދުމަތްތައް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ޮގތް ވިލަރެސްކުރުމާއި،  ބަލަހައްޓާ އިދާރާެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ

 ؛އެ އިދާރާެގ ޕްލ ންތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތައް މޮނިޓަރކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް   )ސ(   ކައުންސިލުތަކުން  ޚިދުމަތްތައް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ފޯރުކޮށްދެމުންދާޮގތް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، ކަާމުގޅ ޮގތުން ކުރިައށްެގންދާ 

 ؛ހިންަގމުންެގންދާ ޮގތް ބެލުންމަޝްރޫޢުތައް 
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ޚިދުމަތް   )ޑ(    ތަރައްޤީކުރުމާއި  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުެގ ބަިއވެރިވުން ކުރިެއރުވުމަށް 

 ؛ކުރުންމުބ ނުންވާ މާޙައުލެއް ޤާއި

)އެކެއް( އަހަރު   1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން   )ޒ(   

ުގޅ ޮގތުން   ސިޔާސަތުތަކާ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ތެރ ަގއި  ދުވަހުެގ 

މާސްޓަރ މަޝްވަރާެގމަތިން  މުއައްސަސާތަކުެގ   ކަމާުގޅުންހުރި 

)ދިހައެއް( ައހަރަކުން   10ޕްލ ނެއް މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ  

 ؛އެއްފަހަރު އެ މާސްޓަރ ޕްލ ން މުރާޖަޢާކުރުން

އެ   ރމާސްޓަ )ޓ(   ހިނދެއްަގއި،  ެގންނަންޖެހިއްޖެ  ބަދަލެްއ  ޕްލ ންއަށް 

މަޝްވަރާެގމަތިން  މުއައްސަސާތަކުެގ  ކަމާުގޅުންހުރި  ބަދަލެއް 

 ؛ެގނައުން

އެ   )ޔ(    ޤާއިމުކުރުާމއި،  ފަރުމާކުރުމާއި،  ނިޒާމުތަްއ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ަގާވއިދުތައް   ޚިދުމަތްދިނުމާބެހ   އެކުލަވާލުމާިއ  ނިޒާމުތަކުން 

މަޝްވަރާެގމަތިން  މުއައްސަސާތަކުެގ  ކަާމުގޅ   މިންަގނޑުތައް 

 އަދި ؛ ކަނޑައެޅުން 

ހ ލުންތެރިކުރުވުމުެގ   )ޕ(   ރައްޔިތުން  ުގޅ ޮގތުން  ނަރުދަމާއާ  ފެނާއި 

 ޕްރޮްގރާމްތައް ރާަވއި ހިންުގން. 

 

ކައުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި  
 ބާރުތައް 

ދަށުން    .9 ޤާނޫނުެގ  ބާރުތައް  މި  ޒިންމާތަކާއި  އަންނަނިވި  ކައުންސިލުތަކަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކައުންސިލުތަކުެގ   )ހ(  

ރަށު  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޒިންމާތައްކަމަށް 

 ؛ފެންވަރުަގއި ތަންފީޛުކުރުން



 

 

 

 

 

 

 15 

ރަށުފެނާއި   )ށ(   ޚިދުމަތް  ޕްލ ންކުރުމާއި،    ފެންވަރުަގއި  ނަރުދަމާެގ 

 ؛މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާއި، މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން

ހަމަހަމަކަމާއެކު   )ނ(   ފެންވަރުަގއި  ރަށު  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

 ؛ތައް ހަމަޖެއްސުންމުފޯރުކޮށްދ ނެ އިންތިޒާ

ހޯދަންޖެހ  މާލީ އަދި ފަންނީ  ފެނާއި   )ރ(   ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ނަރުދަމާެގ 

 ؛ވަސީލަތްތައް ހޯދުން

ހަދާފައިާވ  )ބ(   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ސިޔާސަތުތަކާިއ  ސަރުކާރުެގ 

ކަނޑަައޅާފައިާވ   އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  ަގާވއިދުތަކާ 

ޮގތެއްެގމަތިން   ނުވާނެ  ބޮޑު  އެ  އަަގށްވުރެ  ލަފަޔާއެކު  ރައްޔިތުންެގ 

 ؛ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތުން ނަާގނެ އަުގ ކަނޑައެޅުން

ފަރާތަކާ  )ޅ(   ތިންވަނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ެއއްޮގތްާވ   އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ކަމާބެހ   ހަވާލުކުރާނަމަ، 

އްކަތް ހަވާލުކުރުމާިއ، އެ ފަރާތުން ޮގތުެގމަތިން އެފަދަ ފަރާތަކާ މަސަ

އެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާޮގތް ބަލައި ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް 

ކަމާބެހ  ަގާވއިދުތަކާ ެއއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަްއ  

 ؛ރަށު ފެންވަރުަގއި އެޅުން

ލިބިަގންނަ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަްއ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތާއި ޚިދުމަތް   )ކ(   

 ؛ރަށު ފެންވަރުގައި ރައްކާތެރި ކުރުން

ހ ލުންތެރިކުރުވުމުެގ   )އ(    ރައްޔިތުން  ުގޅ ޮގތުން  ނަރުދަމާއާ  ފެނާއި 

 ؛ޕްރޮްގރާމްތައް ރަށު ފެންވަރުަގއި ރާަވއި ހިންުގން

ޤާއި )ވ(    ނިޒާމުރަށުަގއި  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ސަބަބުން  މުކުރާ  ރަށުެގ ެގ 

ނ ދެވ    މާޙައުލަށް  ފަޅުެގ  ފަރާިއ  ރަށުެގ  ފެންފަށަލައަށާއި  ޤުދުރަތީ 

 ؛ބަދަލެއް އަންނަމުން ނުދާކަން ކަށަވަރުކުރުން 
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ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ުގޅ ޮގތުން ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ެއކުލަާވލުމަށާއި،  )މ(  

ކަމާބެހ   ސަރުކާރުެގ  ބ ނުމަށް  އެްއކުރުމުެގ  ތަފާސްހިސާބު  އެކިއެކި 

ފަރާތްތަކަށް އި އެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދާ  މިނިސްޓްރީން  ދާރާތަކާއި 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

އިޚްތިޞާ )ފ(   ބ ނުންވާ ޞް ކައުންސިލުެގ  މީހުންނަށް  ދިރިއުޅ   ަގއި 

 އަދި؛ މިންވަރަށް ފެން އެ ރަށަކުން ލިބެންހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ފެނާއި   )ދ(   ހަވާލުވެފަިއވާ  ޚިދުމަތް  ކައުންސިލުތަކަށް  ނަރުދަާމެގ 

ލިބިފައިާވ   ލައިސަންސް  އެކަމަށް  މަސައްކަތް،  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

ހަވާލުކޮށް،   އެފަރާތަކާ  ދަށުން  އެއްބަސްުވމެއްެގ  ެވވ   ފަރާތަކާއެކު 

 ކުރިއަށްެގންދިޔުން. 

 

  ވެވ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  
 ން އެއްބަސްވު 

ޤާނޫނުެގ    .10 ދަށުން    9މި  ެގ  )ދ(  މާއްދާެގ  ވެވ   ވަނަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

 އެއްބަސްވުމުަގއި ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

ލިބިދ     ށް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ އެއްބަސްވުުމެގ ދަށުން ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަ )ހ(  

 ؛އިޚްތިޔާރުތައް 

 ؛ތައްޠުޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ޝަރު )ށ(  

ބެލެހެއްޓުާމއި، ތަރައްޤީކުރުމާއި،    ގައިހިން  މުފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާ )ނ(  

އިތުރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުެގ  މަރާމާތުކުރުމާއި، 

 ؛ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްތައް

ދިމާެވއްޖެނަމަ  )ރ(   މައްސަލަެއއް  ުގޅ ޮގތުން  އެއްބަސްވުމާ  ޚިދުމަތުެގ 

ހުށަހަޅަންޖެހ ނީ ޙައްލުކުރުމަށް  ކަމާުގޅ   އެކަން  ދިވެހިރާއްޖ ެގ   

 އަދި ؛ ކޯޓަކަށްކަން 
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ދިމާެވއްޖެނަމަ  )ބ(   މައްސަލަެއއް  ުގޅ ޮގތުން  އެއްބަސްވުމާ  ޚިދުމަތުެގ 

އެ  ޤާނޫނުތަކާ  ދިެވހިރާއްޖ ެގ  ޙައްލުކުރާނީ  ޮގތްވާ  އްއެކަން 

 ޮގތުެގމަތިންކަން. 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. އޮތޯރިޓީެގ މަިއަގނޑު   .11 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އުސޫލުތަކާިއ   )ހ(   ޢަމަލުކުރަންޖެހ   ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނު  މި 

މިނިސްޓްރީއަށް  ހެދުމުަގއި  ަގާވއިދުތައް  ހިމެނ   މިންަގނޑުތައް 

 ؛ބ ނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ފެން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދ    )ށ(  

މަޢުލޫމާތު   ތަންތަނާބެހ   އެ  ދޫކުރުމާއި،  ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ދަފްތަރުކޮށް، ކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

ޞިނާޢީ  )ނ(   ދަނޑުވެރިކަމާއި  ފަތުރުވެރިކަމާިއ  ބ ނުންތަކަށާއި،  ޢާންމު 

މީރުފެން އުފައްދާ  އެކިއެކި މަސަްއކަތް ހިންާގ ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާ  

ތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ެއ ތަންތަނާބެހ  މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުކޮށް،  ޓްޕްލާން

 ؛ބެލެހެއްޓުން

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުަގއި ދިރިއުޅ    )ރ(  

ފޯރުކޮށްދެވ ކަން   ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ފަރުދަކަށް،  ކޮންމެ 

މީހެއްެގ   އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުަމތް  އެ  ކަށަވަރުކުރުާމއި، 

ނުވަތަ  ކުލަޔަށް،  ނުވަތަ  ޤައުމަށް،  އުފަންީވ  ނުވަތަ  ނަސްލަށް، 

ނަފްސާނީ ޢުމު ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ  ޖިންސަށް،  ނުވަތަ  ރަށް، 

އެނޫންވެސް   ނުވަތަ  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް، 

ނިސްބަތްވާ   ނުވަތަ  ފުދުންތެރިކަމަށް،  މާލީ  ނުވަތަ  ވިސްނުމަކަށް، 
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ޢާއިލާއަށް، ނުވަތަ އުފަން ރަށަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި 

 ؛ެގންުގޅ ކަން ކަށަވަރުކުރުން ތަފާތުކުރުމެއް ނު

ނިޒާމުތަްއ   )ބ(   އެފަދަ  ފަރުމާކުރެވިފަިއވަނީ،  ނިޒާމު  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

އެކުލަވާލާ   މިނިސްޓްރީން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރުމާކުރުމަށް 

ޮގތުެގމަތިންތޯ   ެއއްޮގތްވާ  މިންަގނޑުތަކާ  ކަނޑަައޅާ  ަގާވއިދުަގއި 

 ؛ދަދިނުންބަލައި، އެ ފަރުމާތައް ފާސްކޮށް ހުއް

ފަރުމާކުރާ ފަރާތްތަކުެގ    ފެން ވައިރުކުރުާމއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު )ޅ(  

ނިޒާމު ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ަވޒަންކުރުމާިއ،  ފަރުމާކުރާ   ފެންވަރު 

އެކަމުެގ   ފަރާތްތަކަށް  ފެންވައިރުކުރާ  އިންޖިނިއަރުންނަށާއި، 

ދޫކުރުމާިއ،   އެކުލަވާލައި،  ލައިސަންސް  ދަފުތަރެއް  ެއފަރާތްތަކުެގ 

 ؛ޢާންމުކުރުން

ަގާވއިދުތަ )ކ(    ޤާނޫނާއި  ތަންފީޛުކުރާ  އުސޫލުތަކަށްއޮތޯރިޓީން   ކާއި 

 ؛ޢާންމުން ހ ލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުވުން

ނަ )އ(    ައުގ  ޚިދުމަތަށް  ނަރުދަމާެގ  ުގޅ ޮގތުން  ފެނާއި  ކަމާ  ަގމުންދަނީ 

 ؛ަގވާއިދުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުންހަދާފައިވާ 

ޚިލާފުވާ  )ވ(    ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

 ؛ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ޚިދުމަތާއި  )މ(   ފެނުެގ  ރަށްރަށުަގއި  ދިރިއުޅ   މީހުން  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

ޚިދުމަތް،   ެއއްޮގތްާވ  ނަރުދަމާެގ  މިންަގނޑުތަކާ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 ؛ޮގތުެގމަތިން ދެމުންެގންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖ ެގ މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުަގއި ޤާއިުމކުރަނީ ެއ ރަށަކާ  )ފ(  

 ؛އެންމެ އެކަށ ނަ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން
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ޕްމަންޓްތަކުަގއި ކުއިނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބ ނުންކުރާ އިފެނާއި   )ދ(  

މުައއްސަސާތަކުެގ   ކަމާުގޅ   މިންަގނޑުތައް  ހުންނަންޖެހ  

 ؛މަޝްވަރާެގމަތިން ކަނޑައެޅުން 

ހުންނަންޖެހ    )ތ(   ފެނުަގއި  އުފައްދާ  ބ ނުންތަކަށް  ޢާންމު  ވިޔަފާރިާއއި 

ކަާމުގޅ    މަޝްވަރާެގމަތިން މިންަގނޑުތައް  މުއައްސަސާތަކުެގ 

 ؛ކަނޑައެޅުން 

ލޯކަލް  )ލ(   ފެންވަރު،  ފެނުެގ  ފޯރުކޮށްދ   ބ ނުންތަކަށް  ޢާންމު 

 ؛ފަރާތާ ުގޅިެގން ކަށަވަރުކުރުން ކައުންސިލުތަކާއި ޚިދުމަތްދ 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތާުގޅ  އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު  )ގ(   

ހިނދެއްަގިއ  ބ ނުންެވއްޖެ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެްއކުރުމާއި، 

 ؛މިނިސްޓްރީއަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   )ޏ(   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދ  

މިންަގނޑުތަކަށް ފެތ  ޮގތަށް ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން،  

ފެނާއި   ސަލާމަތްތެރިކަން މިޮގތުން،  ޚިދުމަތުެގ  ނަރުދަމާެގ 

ފެނުެގ  ޕްރެޝަރާއި،  ފެނުެގ  ޮގތުެގމަތިން،  ކަށަވަރުކުރެވ ނެ 

ފެންވަރާއި، ނަޖިސްފެން ޓްރީޓްކުރާ މިންަގނޑުތަކާއި، ފެން ދަތުރުކުރާ 

ޚިދުމަތަ މީޓަރާުގޅ     ށްބާރުމިނާއި،  ފެން  އުސޫލާިއ،  ބިލުކުރާ 

ކަނޑަައޅާފައިާވ   ޢަމަލުކުރުމަށް  ދިނުމަުގއި  ޚިދުމަތް  ކަންކަމާއި، 

 ؛ންޔުކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ެގންދި

  ބ ރުކުރާ ފެނުަގއި   ފެން ޕްލާންޓްތަކުން  އުފައްދާ   މީރުފެން  ނަރުދަމާއާއި )ސ(  

 ެގ މަޝްވަރާެގމަތިންމިންަގނޑު ކަމާުގޅ  މުއައްސަސާތަކު   ހުންނަންޖެހ 

 ؛ކަނޑައެޅުން 



 

 

 

 

 

 

 20 

ބ ނުންާވ  )ޑ(    ދިރާސާތަކަށް  ކުރަންޖެހ   ުގޅ ޮގތުން  ނަރުދަމާއާ  ފެނާއި 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް 

 އަދި ؛ ބާރުއަޅައި މި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފެން ބ ނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މެޝިނަރީ އަދި  ފެން   )ޒ(   

ކުޑަކުރުމަށް ކުއިއި އިސްރާފްވުން  ފެން  ތަކެތީަގއި  ފަދަ  ޕްމަންޓް 

ބ ނުންވާ މިންަގނޑުތައް ކަމާުގޅ  މުއައްސަސާތަކުެގ މަޝްވަރާެގމަތިން 

 ކަނޑައެޅުން. 

 

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުެގ ޮގތުން ައންނަނިވި ބާރުތައް  މި ޤާނޫނުަގއި    .12 އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތައް 

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ލަިއސަންސް  )ހ(   ފަރާތްތަކަށް  ފަރުމާކުރާ  ނިޒާމު  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ހިފެހެއްޓުމާިއ  ދޫކުރުމާއި، އާކުރުމާިއ، ބަދަލުެގނައުމާިއ، ލަިއސަންސް  

 ؛ބާޠިލުކުރުން

ަގާވއިދާ   )ށ(   މޮނިޓަރކުރުމާިއ  ފަރާތްތައް  ޚިދުމަތްދ   ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ގަވާއިދުތަކުަގއިާވ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ޚިލާފުވާ 

 ؛ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުެއޅުން

އުފެދ    )ނ(   ުގޅ ޮގތުން  ޚިދުމަތާ  ނަރުދަމާެގ  މަްއސަލަތައް ފެނާއި 

ފިޔަވަޅުތަްއ   ައޅަންޖެހ   ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، 

 ؛އެޅުން

ުގޅ ޮގތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ  )ރ(   ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތަކާ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލ  ޙާލަތުަގިއ  

ބ ނުމަށްޓަކަިއ    ޤީޤުކުރުމާއި އެޙްފާސްކުރުމާއި، ތައެކަންކަން ބަލައި  

 ؛ތަންތަނަށް ވަނުމާއި ހާޒިރުކުރަންޖެހ  ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުން
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުތަކާ އެްއޮގތަށް ކަންކަން  )ބ(  

 ؛ކުރުމަށް އަންަގންޖެހ  ފަރާތްތަކަށް އެންުގންތައް އެންުގން

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުތަކާ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތައް މި   )ޅ(  

ދަށުން  ަގވާއިދުެގ  ޤާނޫނާއި  އެފަރާތްތަކާމެދު  ޖޫރިމަނާކުރުމާއި 

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތާ ުގޅިެގން، ޚިދުމަތުެގ ފީ ނެެގމުންދާ ޮގތާިއ،  )ކ(   

ޚިދުމަތުެގ ޚިދުމަތުެގ   ހަމަހަމަކަމާއި،  ޚިދުމަތުެގ  ފެންވަރާިއ، 

ޝަކުވާ   ުގޅ ޮގތުން  ޚިދުމަތާ  ނޫނަސް  މި  ކަންކަމާއި  އިތުބާރާުގޅ  

ޝަކުވާތަކާިއ  ހުށަހެޅ   ބަލައިަގތުމާިއ،  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅުމާއި، 

 ؛ޤީޤު ހިންުގންޙްތަ ލައިމައްސަލަތައް ބަ

ލިބިފަިއާވ  ންލައިސަ )އ(    ދިނުމަށް  ސް  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކުން 

ޝަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ެއްއޮގތަޠުލައިސަންސްަގއި  ޢަމަލު    ށްތަކާ 

 ؛ކުރަމުންދ ތޯ ބެލުން

ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފެން ބ ނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މެޝިނަރީ އަދި   )ވ(   

އިސްރާފްވުން  ކުއިއި ފެން  ތަކެތީަގއި  ފަދަ  ކުޑަކުރުމަށް ޕްމަންޓް 

 ؛ބ ނުންވާ މިންަގނޑުތައް ބެލުާމއި، ފާސްކުރުާމއި، ދަރަޖަކުރުން

ޝަކުާވއަކާ   )މ(   ހުށަހެޅ   ުގޅ ޮގތުން  ޚިދުމަތަކާ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ެއންމެހައި  ބ ނުންާވ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ  އެ  ުގޅިެގން، 

 ؛ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ހޯދުންލިޔެކިޔުންތައް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ 

 އަދި ؛ އޮތޯރިޓީން ދ  ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެުގން )ފ(  

ކުޅި   )ދ(   ނުވަތަ  ފެންފަށަލައިން،  ޤުދުރަތީ  ރަށުެގ  އުފެއްދުމުަގއި  ފެން 

އަކުން ނުވަތަ ޗަސް ބިމަކުން ފެން ބ ނުންކުރާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

 އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. އެކަން ހުއްޓުވުމާެއކު 
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ  
 މުޢާހަދާތައް  އެއްބަސްވުންތަކާއި 

ެއއްބަސްުވންތަކާއި   )ހ(  .13 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނަރުދަމާއާުގޅ   ފެނާއި 

ހިނދެއްަގއި،   ބައިވެރިެވއްޖެ  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  މުޢާހަދާތަކުަގއި 

ލަފަޔާިއ   ދާއިރާތަކުެގ  މިނިސްޓްރީން ކަމާބެހ   މަތިން  އިރުޝާދުެގ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންާވނެއެވެ. 

އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކާއި މުޢާހަދާތަކުން ދައުލަތުެގ މައްޗަށް  (1)   

ބ ނުންވާ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  ލާޒިމުކުރާ  ކުރުން 

 ؛ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑު ެއކުލަވާލުން 

އެފަދަ   (2)    މުޢާހަދާތައް ރާއްޖ ަގއި  ެއްއބަސްވުންތަކާއި 

އިންތިޒާމުތަްއ  އެންމެހައި  ބ ނުންވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް 

 އަދި ؛ ހަމަޖެއްސުން

ފަރާތްތަކާިއ  (3)    ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ުގޅ ޮގތުން  މުޢާހަދާތަކާ 

މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ 

 ތަމްސީލުކުރުން.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިވެރިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާުގޅ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   )ށ(  

އެންމެހައި އެއްބަސްވުންތަކާއި މުޢާހަދާތަކުެގ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީން 

 ބަލަހައްޓައި، ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް  
 ޕްލ ން 

ދިވެހިރާއްޖ ެގ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިައރުވަިއ،   )ހ(  .14

ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  އަހަރު   5  ،ޚިދުމަތުެގ  )ފަހެއް( 

މުައއްސަސާތަކުެގ   ކަމާުގޅ   ޕްލ ނެއް،  ސްޓްރެޓީޖިކް  ދުވަހުެގ 

ެއއްޮގތްވާ   ސިޔާސަތުތަކާ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  މަޝްވަރާާއއި، 

މި ކޮންމެ  ޮގތުެގމަތިން  އަދި  އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ.   5ނިސްޓްރީން 

ޕްލ ން   ސްޓްރެޓީޖިކް  އެ  އެްއފަހަރު  އަހަރަކުން  )ފަހެއް( 

 މުރާޖަޢާކުރަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ. 

ައހަރުަގއި   )ށ(   ނިމިދިޔަ  ކުރިން،  ނިމުމުެގ  އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ 

ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރެވުނު ޮގތުެގ 

 އެކުލަވާލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން އެކުލަވާލުމަށް  )ނ(  

ދައުލަތުެގ   މަޢުލޫމާތު،  ބ ނުންވާ  މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

 ދ ންވާނެެއވެ. މުއައްސަސާތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށް

ފެށިެގން   )ރ(   ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  )ތިނެއް(   3މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ތެރ ަގއި  މަސްދުވަހުެގ 

 ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. 

ބަދަލެއް  )ބ(   ޕްލ ނަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެގންނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެ ބަދަލެއް ެގންނަންވާނީ ކަާމުގޅުންހުރި 

 މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ. 
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ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ  
 ޕްލ ން 

ދީފަިއާވ ކޮންމެ  (ހ)  .15 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް  ފެނާއި ނަރުދަމާެގ 

ފެނާއި   ެއއްޮގތްާވ  ފަރާތަކުންވެސް،  ސިޔާސަތާ  ޤައުމީ  ނަރުދަމާެގ 

ޮގތުެގމަތިން، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޕްލ ނެއް 

މިނިސްޓްރީއަށް   ކުރިން  ފެށުމުެގ  އަހަރެްއ  މީލާދީ  ކޮންމެ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ައހަރުެގ ތެރ ަގއި ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރެވުނު  

)ތިނެއް(   3ތް މީލާދީ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ  ކުރިއަށް އޮ  ޓުޮގތުެގ ރިޕޯ

އޮތޯރިޓީއަށް   މިނިސްޓްރީއަށާއި  ތެރ ަގިއ  މަސްދުވަހުެގ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލ ންަގިއ އަންނަނިިވ ކަންކަން  )ށ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ފެނުެގ ފެންވަރު (1)   

 ؛ނ ނިގެގއްލ  ފެނުެގ މިންވަރު (2)   

 ؛ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު މިންވަރު (3)   

 ؛ޚަރަދުވި މިންވަރު (4)   

 އަދި ؛ ލިބުނު އާމްދަނީ (5)   

 ސީ.އެސް.އާރްެގ ޙަރަކާތްތަކުެގ ތަފްޞީލު. (6)   
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ދައުލަތުގެ އެހެން  
 މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ 

ފެނުެގ    .16 ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ނިޒާމުތައް  މި  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ވަސީލަތްތަކާއި، 

ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުަގއި މިނިސްޓްރީން އަދާކުރަންޖެހ  މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  

އެއްބާރުލުން   އެހީތެރިކަމާއި  އިދާރާތަކުން  ކަާމބެހ   ދައުލަތުެގ  އަދާކުރުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ. 

 

 ބާބު   ހަތަރުވަނަ
 ވަސީލަތްތައް   ފެނުގެ 

 
ދުރަތީ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ  ޤު 

 މިލްކުވެރިކަން 
އެންމެހަިއ    .17 ފެނުެގ  ހިމެނ   ޮގތުން  ޤުދުރަތީ  ސަރަޙައްދުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

 ވަސީލަތްތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަތުެގ މިލްކެކެވެ. 

 

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވ     ،މަސައްކަތްތަކާއިނާޢީ  ޞިދަނޑުވެރިކަމާއި   )ހ(  .18 ލިބެންހުރި ފެން ޙިމާޔަތްކުރުން 

ފަޅު ރަށްރަށާއި، އެފަދަ މަސަްއކަތްތަކަށް ހިންުގމަށް ފަޅު ހިްއކަިއެގން 

ބިމުގެ  އިތުރުކުރެވ   ރަށްރަށަށް  ެއފަދަ  ރަށްރަށާއި  އުފައްދާފަިއވާ 

ޮގތުން ހިމެނ   ފެންފަށަލައަކީ،    ،ސަރަޙައްދު  ބިމުެގ  ރަށްރަށުެގ  އެ 

ހިއް ފަޅު  އިތުރުކުރެވ   ނުވަތަ  ރަށްރަށަށް  އެފަދަ  ކަިއެގން 

ޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއާވ   ފެންފަށަލައަކީ  ބިމުެގ  ސަރަޙައްދުތަކުެގ 

 އެްއޗެއްސެވެ. 

ށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ކައެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަ )ށ(  

ވަ ފެނުެގ  ޙިމާޔަތްކޮށްފަިއވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ލަތްތައް ސީ މި 

ބަލަހައްޓައި ދަމަހައްޓަންވާނީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
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މިމާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުން ނުވަތަ  )ނ(  

އަމިއްލަ   ނުހިމެނ ޮގތުން،  ދިނުން  ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ލިބ ޮގތަށް  އަުގ 

ވަޅުކޮނެެގން ނުވަތަ  ބ ނުމަށް،  ބ ނުންކުރުމަކަށް  ފެންނަަގއި  ބިމުން   

ނަަގިއ   ލޮނުފެން  މޫދު  ނުވަތަ  ބ ނުންކުރުމަކަށް  ނަަގއި  ވާރ ފެން 

 ބ ނުންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ. 

ފެން   )ރ(   ތޮރުފައިެގން  ބިންަގނޑު  ހެދުމަށް  މީރުފެނަށް  ލޮނުފެން 

ފެންފަށަލައަށް އެއްވެސް ެގއްލުމެްއ  ނަަގންވާނީ، އެ ރަށެްއެގ ޤުދުރަތީ  

 ނުވާނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ފޫއަޅާ  ނ ޝަޑީސެލި )ބ(   ފެންފަށަލަ  ރަށުެގ  ހުންނަންވާނީ،  އިންޓ ކް  ން 

އަސަރެްއ   ނ ދެވ   ފެންފަށަލައަށް  ތޮރުފައިެގން  ފުނަށް  ވަރަށް 

 ނުކުރާވަރުެގ ފުންމިނުަގެއވެ. 

ވަ )ޅ(   ފެނުެގ  ޤާނޫނުަގިއ  ސީޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ  މި  ކަމަށް  ލަތެއް 

ލަތެއް ސީލަތެްއެގ އިތުރުން، ފެނުެގ އެހެން ވަ ސީބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަ

ވަ އެ  ވަޒީރުންެގ  ސީޙިމާޔަތްކުރެވ ނީ،  ޙިމާޔަތްކޮށްފިކަމަށް  ލަތެއް 

ކަނޑައަޅައި  ެގޒެޓުަގއި    ، މަޖިލީހުން  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި 

 ނެވެ. ޝާއިޢުކުރުމުން
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ޤުދުރަތީ ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް  
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބ ނުން  

 ނުކުރުން 

މަސައްކަތްތަކާއި )ހ(  .19 އެހެނިހެން  ޞިނާޢީ   ، ދަނޑުވެރިކަމާއި 

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވ  ފަޅު ރަށްރަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަތަށް ފަޅު 

ހިއްކަިއެގން އުފައްދާ ރަށްރަށާިއ އެފަދަ ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވ  ބިމުެގ 

އެ ރަށްރަށުެގ ބިމުެގ ފެންފަށަލައަކީ، ނުވަތަ   ،ސަރަޙައްދު ހިމެނ ޮގތުން

އިތުރުކުރެވ  ރަށްރަށަށް  އެފަދަ  ހިއްކައިެގން  ސަރަޙަްއދުތަކުެގ  ފަޅު   

ބިމުެގ ފެންފަށަލައަކީ އަދި ކުޅިތަކުަގއި ހުންނަ ފެނާއި، ޤުދުރަތީޮގތުން 

ބ ނުންތަކަށް  ޞިނާޢީ  ފެންަގނޑުަގނޑަކީ  ހުންނަ  އުފެދިފައި 

 ބ ނުންކުރެވ ނެ ފެނުެގ ވަސީލަތްތަކެއް ނޫނެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން   )ށ(  

ދޫކޮށްފައިވާ   ދަނޑުވެރިކަމަށް  ފެށުމާހަމައަށް،  ޢަމަލުކުރަން 

ފަޅުރަށްރަށުަގއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުަގިއ  

ޕްލާން ފެން  ޮގތުެގމަތިން  ނުވަތަ   ޓްބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބެހެއްޓުމަށް 

)ދ އް(   2މަޖެއްސުމަށް،  އްދާނެޮގތް ހައެނޫންވެސް ޮގތަކުން ފެން އުފަ 

 އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތު ދ ންވާނެެއވެ. 

މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުަގއި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން  )ނ(  

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރަންޖެހ ނީ  

ބޮޑު   10,000 އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  އަކަމީޓަރު  )ދިހަހާސް( 

 ސަރަޙައްދެްއަގއި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ފެން  )ރ(   ބ ނުންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ޞިނާޢީ  ދަނޑުވެރިކަމަށާއި 

ޒަރީ ނުވަތަ  އާ ޑީސެލިނ ޝަންެގ  އެްއކޮށްެގން  ވާރ ފެން  ނުވަތަ  އިން 

ނިޒާއެނޫންވެސް   އުފައްދާނެ  ބ ނުންކޮށްެގން   މުޓެކްނޮލޮޖީެއްއ 

ފަރާތެއްެގ   ހަވާލުވެފަިއވާ  މަސައްކަތެްއ  އެ  ހަމަޖެއްސުމަކީ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 
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އެއްވެސް   )ހ(  .20 ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން  ތަޣައްޔަރުވެދާނެ  ފެންފަށަލަ  ރަށްރަށުެގ  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

ދުަގއި ނުވަތަ އެކަމަށް ފަރުވާލެްއ  ަގސްކަމެއް، އެްއވެސް ފަރާތަކުން،  

 ނުބަހައްޓައި ކޮށްެގންނުވާނެެއެވ.

ގަސްކާނާ  )ށ(   ބ ނުންކުރަންޖެހ   ކޮންމެހެން  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި 

ސިސްޓަމް ގ ަގއި ބެހެއްޓުމަކީ، މި މާއްދާެގ  ބ ނުންކުރުމާއި ސެޕްޓިކް  

 )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްކަމުަގއި ނުބެލެވ ނެއެވެ. 

 ، އެްއޗެއް   އެއްވެސް  ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ފަދަ  ފެން   ބިމުެގ  އެޅި  ބިމަށް )ނ(  

  އަނެއްތަނަށް  ެއއްތަނުން  މަުގން  އެްއަގމު   ދިވެހިރާއްޖ ަގއި

  ެއއްޮގތްވާ   ަގާވއިދާ  އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ،ެގންދަންވާނީ

  ޮގތަކަށް   ނ ޅ ނެފަދަ  ބިމަށް  ެގންދިޔުމުގައި  އެތަކެތި  ޮގތުެގމަތިން

 .ބަންދުކުރެިވެގންނެވެ  ރަނަގޅަށް

ބިމަށް އެ އެްއޗެއް އަޅައިފިނަމަ ބިމުެގ ފެން ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ތެލާއި  (ރ)  

ެއްއޗެއް  އެްއވެސް  ެގންދަނީ  އެ   ،ކެމިކަލްފަދަ  އަނެއްތަނަށް  އްތަނުން 

ެއްއޗެްއަގިއ   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކޮންޓ ނަރުަގއި  ވަކިވަކި 

ެގންދިޔުމުަގިއ   ހުންނަންވާނީ  އެތަކެތި  ބަންދުކުރެވިެގންނަމަ، 

 ނުވެއްޓ ނެ ޮގތަށް ރަނަގޅަށް ހަރުކުރެވިފަެއވެ. 

ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ތެލާއި ބިމަށް އެ އެްއޗެއް އަޅައިފިނަމަ ބިމުެގ ފެން   )ބ(  

ެއއްޗެއް އެްއވެސް  އަނެއްތަނަށް   ،ކެމިކަލްފަދަ  އެއްތަނުން 

ެގންދިޔުމުަގއި ފެން ތަޣަްއޔަރުވެދާނެ ބާވަތުެގ އެްއޗެއް މަުގ މައްޗަށް  

ޒިންމާއާއި،   ސާފުކުރުމުެގ  އެތަކެތި  އެޅިއްޖެނަމަ،  ބިމަށް  ނުވަތަ 

ތަޣައްޔަރުެވއްޖެނަމަ   އެތަކެތި ބިމަށް އެޅުމުެގ ސަބަބުން ބިމާއި ފެން

ޒިންމާ  ކަންކަމުެގ  ކުރަންޖެހ   ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކަިއ  އެކަން 

 އުފުލަންޖެހ ނީ އެތަކެތި އުފުލި ފަރާތުންނެވެ.
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ބިމަށް އެ އެްއޗެއް އަޅައިފިނަމަ ބިމުެގ ފެން ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ތެލާއި  )ޅ(  

ަގމު މަުގން މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ެއއް   ، ކެމިކަލްފަދަ އެްއވެސް ެއއްޗެއް

 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ެގންދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ތެލާއި ަގސް  މީހަކުއެްއވެސް   ( ކ)   އިހުމާލުންވިޔަސް  ނުވަތަ  ދުަގިއ 

 ކެމިކަލްފަދަ ތަކެތި ބިމާއި ބިމެުގ ފެންފަށަލައަށް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

) )އ(    މާއްދާެގ  ަގއި  ނމި  ރައްކާކޮށްފަިއ  (  ެއއްޗެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ 

ފެން  ބިމުެގ  ސަބަބުން  އެޅުމުެގ  ބިމަށް  އެތަކެތި  ބެހެއްޓުމުަގިއ 

ޒިންމާ ެއކަމުެގ  ވެރިފަރާތުން    ،ތަޣައްޔަރުެވއްޖެނަމަ،  އ ެގ 

 ނަަގންވާނެެއވެ. 

ވެ ސާފުކުރުމުަގިއ ތެޔޮ ނުވަތަ ކެމިކަލް އެކުލެވ  ފެން ދޮ  އިންޖީނު )ވ(   

 އަޅަިއެގންނުވާނެއެވެ. ބިމަށް ނުވަތަ މޫދަށް  އުފެދ ނަމަ އެފަދަ ފެން

 
ގެން  ބިމުން ފެން ނަގައި 

 ބ ރުކުރުން 
ނާޢީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން  ޞިޢިމާރާތްކުރުމަށާއި އެނޫންވެސް   )ހ(  .21

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ އެްއޮގތްާވ    ،ނަަގއި ބ ރުކުރަންވާނީ

 . ނަަގިއެގންނެވެޮގތުެގމަތިން ެއކަމަށް ހުއްދަ 

ފެން )ށ(   ބިމުން  ޖާަގިއެގ    ރަށެއްެގ  ރަށެްއެގ  އެ  ބ ރުކުރުމުަގއި  ނަަގިއ 

ޮގތުންނާއި، ބިމުން ނަާގ ފެނެުގ ފެންވަރުެގ ޮގތުން ބިމަށް ހިންދުމަށް  

ަގާވއިދާ    ،އެކަށީެގންނުވާނަމަ ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފެން  އެ 

މޫދަށް  އުސޫލަކުން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ 

 ބ ރުކުރެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ނެތި ބިމުން   )ނ(  

 ކަމަކަށް އެހީތެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ފެން ނަަގއި ބ ރުކުރުމާއި އެިއން  
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ފެންފަށަލަ )ހ(  .22 މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމު  މީރު  ބިމުެގ  ނިޒާމަކުން  އުފައްދާ  ކުޅިފަދަ އާމީރުފެން  އި 

 ތަންތަނުން ފެން ނަގައި ބ ނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 )ށ(  

( 

އުފެއްދުމަށްފަހު، އެ ފެން ޢާންމު  މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމަކުން ފެން 

ެއާއ   ފެނެއް  ބާވަތެއްެގ  އެހެން  ދޫކުރުމުަގިއ  ބ ނުންތަކަށް 

ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  އެ  ހުއްދަާއއެކު،  އޮތޯރިޓީެގ  އެްއކުރަންވާނީ 

ލެްއެގ މަތިންނެވެ. މިނޫންޮގތަކަށް މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުން ސޫއު

ނެްއ ެއއްކޮށްެގން ދޫކުރުމަކީ ފެ  އުފައްދާ ފެނަށް ެއއްވެސް ބާަވތެއްެގ

 މަނާކަމެކެވެ. 

 
ކާރިސާތަކުގައި ފެނުގެ  

 ވަސީލަތްތަކުން ފެން ބ ނުންކުރުން 
ފެން    ،ކާރިސާތަކުަގއި  )ހ(  .23 ވަސީލަތަކުން  ފެނުެގ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

ބ ނުންކުރުމުެގ ހުއްދަދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  

 ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ފެން   )ށ(   ކާރިސާތަކުަގިއ  ވަސީލަތަކުން  ފެނުެގ  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

ބ ނުންކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންީވ މައިަގނޑު އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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ތަްއޔާރުވުަމށްޓަކަިއ   )ހ(  .24 ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން  ހާދިސާއަކަށް  ނުަވތަ  ކާރިސާައކަށް  ދިމާވެދާނެ 

ރަށްރަށާއި،   ދިރިއުޅ   ދޫކޮށްފައިވާ  މީހުން  ބ ނުމަށް  ޓޫރިޒަމްެގ 

)ފަހެއް( ދުވަހަށް   5 ،ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުަގއި ރަށްރަށާއި

ރަށްރަށުަގިއ   އެ  ސާފުބޯފެން  މިންވަރަށް  ބެލ   ބ ނުންވާނެކަމަށް 

ިއންތިޒާމު،  ބ ނުންކުރެވ ނެ  ހާދިސާއެްއަގއި  އެފަދަ  ރައްކާކޮށް، 

ރަށް   އެ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ފަރާތަކުން ޚިދުމަތްދ   ހިންާގ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށާއި،   )ށ(  

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ   ޓޫރިޒަމްެގ ބ ނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި

ހާދިސާއަކަށް   ނުވަތަ  ކާރިސާައކަށް  ދިމާވެދާނެ  ރަށްރަށުަގއި 

މިންވަރު  ބޯފެނުެގ  ސާފު  ރަްއކާކުރަންޖެހ   ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި 

ނިސްބަތަށާއި،   މީހުންެގ  ދިރިއުޅ   ރަށެްއަގއި  އެ  ކަނޑައެޅުުމަގިއ، 

ރަށުަގއި ފެން ރައްކާކުރެވ ނެ ޖާަގއަށާއި އަދި އެ ރަށެްއަގއި ލިބެންހުރި  

 ފެނުެގ ވަސީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ބާބު   ފަސްވަނަ

 ރައްކާތެރިކުރުން   ތިމާވެށި 

 
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ  
 މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު 

ނިޒާމު  )ހ(  .25 ދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި 

ނަންބަރު ަގވާއިދު  ދ ންވާނީ،  ހުއްދަ   R/2012-27  ޤާއިމުކުރުމުެގ 

ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހ   )ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު  

ަގއި 2012  ަގާވއިދު އަސަރުފޯރާނެ  (  ތިމާވެއްޓަށް  ޮގތުެގމަތިން  ވާ 

މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދައި، އެ ރިޕޯޓު އެންަވޔަރަންމަންޓަލް  

 ޕްރޮޓެކްޝަން އ ޖެންސީއިން ފާސްކުރުމަށް ފަހުަގެއވެ. 

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ފާސްކުރާއިރު،  މި  ރިޕޯޓު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ެގންދި ކުރިއަށް  ެގްއލުންތައް ޔު މަޝްރޫޢު  ލިބ   ތިާމވެއްޓަށް  މުަގއި 

ކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޠަ ކުޑަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަރު

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޠު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްަގއި ޝަރު

 
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަ  

 ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އިސްކަންދިނުން 
ޚިދުމަތްދިނުމުަގއި   .26 ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ބ ނުންކޮށްެގން  ޓެކްނޮލޮޖީތައް  ތަފާތު 

ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ެގއްލުން ކުޑަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އިސްކަންދ ންވާނެެއވެ. އަދި  

ތް ބ ނުންކުރުުމަގއި ތިާމވެއްޓަށް  ޚިދުމަތުެގ ބ ނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަ

 އެންމެ ެގއްލުން ކުޑަ ޮގތްތަކަށް އިސްކަންދ ންވާނެއެވެ. 

 

ފެން އުފެއްދުމަށް ބ ނުންކުރާ ހަކަތައަކީ، އިޢާދަކުރަނިވި ަވސީލަތްތައް  )ހ(  .27 އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބ ނުންކުރުން 

 ހަދަންވާނެއެެވ. ބ ނުންކޮށްެގން އުފައްދާ ހަކަތަކަމުަގއި 

މަޤްޞަދު  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، 

ޤާނޫނަށް    5ފެށިެގން   މި  ތެރ ަގިއ،  ދުވަހުެގ  އަހަރުެގ  )ފަހެއް( 
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ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ހިންަގމުންދާ ފެން ޕްލާންޓްތަކަކީ އިޢާދަކުރަނިިވ  

ން ހިންާގ ފެން ޕްލާންޓްތަކެއް ކަމުަގިއ، ޚިދުމަތްދ   ހަކަތަ ބ ނުންކޮށްެގ

 ފަރާތުން ހަދަންވާނެއެވެ. 

ޕްލާންޓްތައް  )ނ(   ފެން  ފަހުން،  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ހިންުގމަށް  ޕްލާންޓެއް  އެ  ދ ންވާނީ،  ލައިސަންސް  އޮޕަރ ޓްކުރުމުެގ 

ވަސީލަތަކުން އިޢާދަކުރަނިވި  އުފައްދަނީ  ހަކަތަ  ކަން ބ ނުންވާ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ. 

އްދާެގ )ނ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް، ކާރިސާެގ  މި މާ )ރ(  

ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ އިޢާދާކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމަށް ޖެހިފައިވާ  

މެދުކެނޑިެގން   އުފެއްދުން  ފެން  ސަބަބުން،  މައްސަލަެއއްެގ 

ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، ޑީސަލް ޖެނެރ ޓަރުން  ނެހިނގައިދާ

 އުފައްދާ ކަރަންޓު ބ ނުންކުރުަމކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
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އިންޓަރގްރ ޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް  
 މެނ ޖްމަންޓް ކުރިއެރުވުން 

ފެން    .28 މީރު  ބ ނުންކޮށްެގން  ލޮނުފެން  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި،  ފެނުެގ  ސަޕްލައި 

ވާރ ފެން  ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ  ފެނުަގިއ  ފޯރުކޮށްދ   ފޯރުކޮށްދ އިރު،  އުފައްދަިއ 

މަތީ  އެންމެ  ވީ  ވާރ ފެން  ފެނުަގއި  ފޯރުކޮށްދ   މިޮގތުން  ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ނިސްބަތަކަށް ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ވަނަ ބާބު ހަ 
 ފަރާތްތައް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ   

 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ   
 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެ   )ހ(  .29

ދިރިއުޅ    ސަރަޙައްދުަގިއ  ހަވާލުކުރެވ   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ފަރާތަކަށް 

ދިނުމަ  ހައިއެންމެ ޚިދުމަތް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  މި   ،ށްފަރާތްތަކަށް، 

މި ުއސޫލުތަކާ   ޤާނޫނާއި  ަގާވއިދުތަކާިއ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

ޮގތުެގމަތިން މަސަްއކަތްތައް    ،އެްއޮގތްާވ  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހ  

 ކުރަންވާނެެއވެ. 

ޚިދުމަތް   )ށ(   ނަރުދަމާެގ  ޮއތޯރިޓީން ފެނާއި  ރެގިއުލ ޓްކުރުމަށްޓަކައި 

ބ ނުންވާ އެންމެހައި ރިޕޯޓުތަްއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި  

ޚިދުމަތްދ    ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ެއއްޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާ 

 ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަންދުކުރާ   )ނ(   ފުޅީަގއި  އަދި  އުފައްދާ  ކަމާބެހ  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި  ފެން، 

 އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތެންވާނެެއެވ.

މާ )ރ(   ސަރުކާރުެގ  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދ   ނަރުދަމާެގ  ލީ ފެނާއި 

 އެހީތެރިކަމަށް ބަރޯސާވާލެއް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންާވނެއެވެ. 
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ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދ    )ބ(  

އެއްޮގތަށް   ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ކުރިއަރަމުންދާ  ފެންވަރުމަތިކުރުމަށްޓަކައި، 

 ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރަންވާނެއެެވ. 

އަދާކުރަންޖެހ    )ޅ(   އޮތޯރިޓީން  މިނިސްޓްރީންނާއި  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމެގ ޮގތުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް، 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދ  އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަމާިއ  

 އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ. 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ެގދޮރު ެއޅުމަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރު   )ކ(   

 ރުދަމާެގ ހޮޅި ުގޅަިއދ ންވާނީ އަުގ ނެުގމަކާ ނުލަެއވެ. ފެނާއި ނަ

ފޯރުކޮށްދިނުމެުގޮގތުން،  )އ(    މެދުނުކެނޑި  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ތަކެތި  ސާމާނާއި  ބ ނުންވާ  ނުދިނުމަށް  ކުރިމަތިވިޔަ  މައްސަލަެއއް 

ފަސ ހައިން ލިބ ނެ ޮގތަކަށް ބަހައްޓައި، ަމއްސަލަެއއް ދިމާެވއްޖެނަމަ، 

 އްލުކޮށްދ ންވާނެއެވެ. ޙަވީހާވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ  

ފެންނާފެނާ )ވ(    ޢާންމުކޮށް  ފީ  ނަާގ  ޚިދުމަތަށް  ނަރުދަމާެގ  ހެން  ނެއި 

 ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ފެން   )މ(   ުއސޫލަކުން  ކަނޑައެޅ   ހިފެހެއްޓުމަށް  ފެންވަރު  ފެނުެގ 

 ކުރަމުން ެގންދަންވާނެެއވެ. ޓުޓެސް
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ   
ށް ލިބިގެންވާ ބައެއް  ފަރާތްތަކަ 

 އިޚްތިޔާރުތައް 

ޢިމާރާތްތަކާއި،   )ހ(  .30 ވަސީލަތްތަކާއި،  ބ ނުންވާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

މެޝިނަރީއާއި އެނޫންވެސް ކަމާުގޅުންހުރި ތަކެތި ަގތުމާިއ، ކުއްޔަށް  

ހޯދުމާއި، އުފެއްދުމާއި، މިލްކު ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ  

 ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ބެހެއްޓުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޚިދުމަތްދ  

ދައުލަތުެގ   )ށ(   ސަރުކާރާއި  މަސައްކަތްތަކުަގއި  ދިނުމާުގޅ   ޚިދުމަތް 

ވިޔަފާރިކުރާ  ެގދޮރަށާއި  ޯގތި  ީމހުންެގ  އަމިއްލަ  ޢިމާރާތްތަކަށާއި 

ޚިދުމަތްދ    ވަނުމުަގއި  ވަންނަ  މިޮގތުން  ވަދެވިދާނެއެެވ.  ތަންތަނަށް 

 މުވަްއޒަފެްއކަން އެނެގން އޮންނަންވާނެއެވެ. ފަރާތުެގ 

ސަރުކާރާިއ   )ނ(   ފަރާތްތަކާިއ،  އަމިއްލަ  ބ ނުމުަގއި  ދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް 

 ދައުލަތުެގ ޢިމާރާތްތަކުަގއި މީޓަރު ހަރުކުރެވިދާނެެއވެ. 

ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތްދ  )ރ(   ޚިދުމަތް  ަވކި  ފަރާތުން  މަްއޗަށް،  ފަރާތުެގ 

އެޅުން  ތެރެއަށް  ނިޒާމުެގ  ނަރުދަމާެގ  ެއއްޗެއް  ބާވަތެްއެގ 

 މަނާކުރެވިދާނެެއވެ. 

 

ފެނުެގ  )ހ(  .31 ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  ޤާއިމުކުރާ  ރަށްރަށުަގއި  ދިރިއުޅ   މީހުން  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި 

މޯލްޑިްވސް ފުޑް   ޚިދުމަތުެގ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ،

އެކި ބ ނުންތަކަށް ެގ ލަފާެގ މަތިން، އޮތޯރިޓީން  ޓީއޮތޯރިއެންޑް ޑްރަްގ  

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ކަމަށް  ހުންނަންޖެހ ނެ  ފެނުަގއި  ބ ނުންކުރާ 

 މިންަގނޑުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ެއއްވެސް   )ށ(   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ރަށެްއަގއި  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފަިއވަނިކޮށް، ެއ ރަށުަގއި  

އެހެން ފަރާތަކުން އެފަރާތެއްެގ އަމިއްލަ ބ ނުމަށް މީރުފެން އުފައްދާ  
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ނިޒާމެއް  އުފައްދާ  މީރުފެން  ބ ނުމަށް  ިވޔަފާރީެގ  ނުވަތަ    ނިޒާމެއް، 

 ބެހެއްޓ ނީ އޮތޯރިޓީެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމައެވެ. 

ޚިދުމަތްދިނު )ނ(   ފެނުެގ  ރަށްރަށުަގއި  ޢާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖ ެގ  މުަގއި 

ޮއތޯރިޓީން  ކަނޑައަޅައި،  މިންަގނޑު  ހުންނަންޖެހ   ފެން  ދޫކުރާ 

ޤާއިމުކުރާ ފެނުގެ ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފެނުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  

ޤާއިމުކުރުމުަގއި   ނިޒާމުތައް  އެފަދަ  ނިޒާމުތަކާއި،  ޚިދުމަތުެގ 

އޮތޯރިޓީން އުސޫލުތަްއ،  ކަނޑައަޅަިއ،    ޢަމަލުކުރާނެ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނިޒާމުތަ )ރ(   ފެނުެގ  ޤާއިުމކުރެވ    ޖަރާސީމު  ،ކުންދިވެހިރާއްޖ ަގއި 

ޮގތާ  ިއންތިޒާނައްތާލެވ ނެ  ތަޙްލީލުކުރެވ ނެ  ޖަރާސީމަށް   މުއި، 

 އެވެ. އެކަށީެގންވާ މިންވަރަކަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެ

އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރާ މިންަގނޑުތަކާިއ  މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން   )ބ(  

ެގނެވ    ހިނދެއްަގިއ  ެގންނަންޖެހިއްޖެ  ބަދަލެއް  އުސޫލުތަކަށް 

އުސޫލުތައް   ބަދަލަކާއެކު މިންަގނޑުތަކާއި  އަލުން   އެ 

 .ކުރަންވާނެެއވެންއިޢުލާ

ޢިމާރާތަކާ  )ޅ(   އެ  ޢިމާރާތްތަކުަގއި  ހަދާ  ުއސްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި 

އިންތިޒާމު  ހިފެހެއްޓ ނެ  ޕްރެޝަރު  ފެނުެގ  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ 

ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ ޢިމާރާތުެގ ވެރިފަރާތުެގ ޒިންމާެއކެެވ. އަދި އެފަދަ 

ެއކަމަށްޓަކައި   ހުންނަންވާނީ  ކަނޑައަޅާ    އޮތޯރިޓީންއިންތިޒާމު 

 ންަގނޑުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. މި

ދަށުން   )ކ(    މާއްދާެގ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މި  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދ  

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މި   ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުންމިންަގނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާ  
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ޮގތުެގމަތިން ޤާނޫނާ ގަވާއިދުަގއިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އި 

 ވަޅު ެއޅިދާނެއެވެ. އެފަރާތާމެދު ފިޔަ

 

 ،މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުަގއި ޤާއިމުކުރާ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުެގ ބާވަތާއި  )ހ(  .32 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

ޮގތަކާއި ިގންތިކުރާނެ  ސާފުކުރާ   ،ރަށްތައް  ނަޖިސްފެން  ނަޖިހާއި 

ކަމާބެހ   ސަރުކާރުެގ  ކަނޑައަޅާނީ،  ރަށްރަށް  ބަހައްޓާނެ  ނިޒާމުތައް 

 ސިޔާސަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ދަށުން  )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ތެރެއިން،   ރަށްތަކުެގ  ފެތ   ިގންތިއަށް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން 

ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމަކާ ނުލައި، ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުެގ ޚިދުމަތް  

ނިޒާމާ  ނަރުދަމާެގ  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ރަށްރަށުަގިއ  ދެމުންެގންދާ 

  އެކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމެއް 

ތެރ ަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ޢާންމުކުރާ  ކަނޑައަޅާ    މިނިސްޓްރީން 

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނަޖިހާ )ނ(   ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ނަޖިސްފެން މި  އި 

ޤާިއމުކުރުމަށް  ތެރ ަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ވަކި  ނިޒާމެއް  ސާފުކުރުމުެގ 

އެފަރާތެއްެގ   ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ،  ފަރާތަކަށް  ވަކި  މިނިސްޓްރީން 

ުއސޫލުތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  މައްޗަށްެވސް، 

 ހިނާގނެއެވެ. 

ނަޖިހާއި   )ރ(   ދަށުން  މާއްދާެގ  ނިޒާމު މި  ސާފުކުރާ  ނަޖިސްފެން 

ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓްރީން  ރަށްރަށުަގއި  ލާޒިމުވާ  ޤާއިމުކުރަން 

ނުލައި  ނިޒާމަކާ  ސާފުކުރާ  ނަޖިސްފެން  ނަޖިހާއި  ޮގތެްއެގމަތިން، 

 ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
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ބުން މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބޯކޮށް ވާރ ވެހުމުެގ ސަބަ )ބ(  

ނުވަތަ އުދައެރުުމެގ ސަބަބުން ދިމާވާ ފެންބޮޑުވުމުެގ ކާރިސާތަކުަގއި،  

އެ   ބ ނުންކުރުމަކާ ނުލައި،  ނިޒާމު  ސާފުކުރާ  ނަޖިސްފެން  ނަޖިހާއި 

ނާޅައެވެ.   ހުރަހެއް  މާއްދާ  މި  ބ ރުކުރުމަކަށް  މޫދަށް  ފެން 

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކުރަންވާނީ،  ެއކަން  އެހެންނަމަވެސް، 

  ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.ަގާވއިދާ

ސާ )ޅ(   ނަޖިސްފެން  ނިޒާމު ނި  ފުކުރާނަޖިހާއި  ނަރުދަމާެގ  ޒާމާއެކު 

ޢިމާރާތްކުރުންފަދަ   ރަށްރަށުަގިއ،  ޚިދުމަތްދ   ނާޢީ ޞިޤާއިމުކޮށް 

ކުރުމުަގއި ނަރުދަމާެގ   ،މަސައްކަތްތައް  އެފަދަ  ފެން،  ނެގ   ބިމުން 

 ނިޒާމެއްެގ ތެރެއަށް ދޫކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ނަރުދަމާެގ  )ކ(    ޤާއިމުކުރާ  ރަށްރަށުަގއި  ދިރިއުޅ   މީހުން  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ހުންނަންވާނީ  ނިޒާމުތައް 

ން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކާ ަގާވއިދާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީ

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުަގއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުކުރާ   )އ(   

ނިޒާމުތަްއ   އެފަދަ  މިންަގނޑުތަކާިއ،  ހުންނަންޖެހ ނެ  ނިޒާމުތައް 

މިންަގނޑުތަކާއި  ޮގތުެގ  ނިޒާމުތަްއ    ،ފަރުމާކުރަންވީ  އެ 

އޮތޯރިޓީން  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ޤާއިމުކުރުމުަގއި 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

  މިންަގނޑުތަކާއި   ޢާންމުކުރާ  އޮތޯރިޓީންމި މާއްދާެގ )އ( ެގ ދަށުން   )ވ(   

  ެގނެވ    ހިނދެއްަގއި   ެގންނަންޖެހިއްޖެ  ބަދަލެއް  އުސޫލުތަކަށް

އުސޫލު  ބަދަލަކާއެކު މިންަގނޑުތަކާއި  އަލުން އެ   ތަްއ 

 . ކުރަންވާނެެއވެންއިޢުލާ
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ނިޒާމަކުން  )މ(   ނަރުދަމާެގ  ެއއްެވސް  ޤާއިމުކުރެވ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ބ ރުވާ ފެން ބިމަށް ހިންދ ނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  

ފެނުެގ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގަމތިން  ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދާ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު ފެން  އެ  މިންވަރަކަށް  އެްއޮގތްވާ   ، މިންަގނޑުތަކާ 

 އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ. 

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމުެގ މަސައްކަތަށް މަްއސަލައެްއ   )ފ(  

ތެރެއަށް  ނިޒާމުެގ  ނަރުދަމާެގ  ބާވަތެއް  ފެނުެގ  މެދުވެރިވެދާފަދަ 

މި  ،ދޫކުރަންވާނީ ޤާނޫނާއި  ަގާވއިދާ  މި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ   

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

  މާއްދާެގ މި  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި   ޤާނޫނާއި  މި )ދ(  

 ކުރުމަކީ  ކަމެއް   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި(  ފ)  އާއި(  މ)

 . މަނާކަމެކެވެ

ދަށުން   )ތ(   މާއްދާެގ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މި  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދ  

ޚިލާފުވެްއޖެނަމަ،   ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުންމިންަގނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  

ޮގތުެގމަތިން މި ޤާނޫނާ ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ  ދަށުން  މި ޤާނޫނުެގ  އި 

 އެފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު ެއޅިދާނެއެވެ. 

 

ބާރުތައް  )ހ(  .33 ނިކަމެތިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން  ލިބިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ދިރިއުޅ    ސަރަޙައްދުަގއި  ޚިދުމަތްދ   ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ، 

ޮގތްތަކެއް   ލުއި  އެޅުމުަގއި  ފިޔަވަޅުތައް  އަންނަނިވި  ނިކަމެތިންނަށް 

 .ކުރަންވާނެެއވެމުއިންތިޒާ

 އަދި ؛ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ުގޅައިދިނުމުަގއި  (1)   

 ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމުގައި.  (2)   
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މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން،   )ށ(  

ދަފްތަރު އެކުލަވާލާނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ނިކަމެތިންެގ  

 ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.

 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް  

 ދިނުން 
ނުވަތަ  )ހ(  .34 ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ޙަވާލުކުރަންވާނީ  ފަރާތަކާ  އެްއވެސް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ 

ެއއްބަސްވުންތަްއ   ެވވ   މިޮގތުން  ދަށުންނެވެ.  އެއްބަސްވުމެްއެގ 

 އޮތޯރިޓީަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ވެވ  އެއްބަސްވުުމަގިއ، މި ޤާނޫނާއި، މި  )ށ(  

ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ަގާވިއދުތަކުަގިއ،  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

ނުކުރުމަށް ނަރުދަމާެގ   ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދ  

 ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 
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 ވަނަ ބާބު ތް ހަ 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައިސަންސްދިނުން 

 
ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ޤާއިމުކޮށް ހިންާގ މީރުފެން  ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތަކާއި،    .35 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ހިންަގންވާނީ ޕްލާންޓްތައް  ަގާވއިދާ   ،އުފައްދާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގންނެވެ. 

 

ޚިދުމަތް ނުވަތަ ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް  ދިވެހިރާއްޖ ެގ އެްއވެސް ރަށެްއަގއި ފެނުެގ    .36 ދިނުން  އޮޕަރ ޓިންގ ލައިސަންސް 

ދ ންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ލައިސަންސް  

ދޫކުރާ   އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ދިނުމާބެހ  

  ޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްަގއި ރިއޮޕަރ ޓިންގ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. އޮތޯ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ުމއްދަތު )ހ(  

 ؛ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ބ ނުން )ށ(  

 ؛ލައިސަންސްެގ ދަށުން ޚިދުމަތްދެވ ނެ ސަރަޙައްދު )ނ(  

 ؛ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ފަރާތް ނުވަތަ ތަން )ރ(  

 އަދި  ؛ޝަރުޠުތައްލައިސަންސް ދޫކުރެވ   )ބ(  

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު ކަންކަން. )ޅ(  
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އޮޕަރ ޓިންގ  އެކްސްކްލޫސިވް  
 ދިނުން   ލައިސަންސް 

ދިނުމަށް )ހ(  .37 ޚިދުމަތެއް  އެްއވެސް  ބ ނުންތަކުެގ    ޓަކަިއ، ޢާންމު 

ލަ  އެކްސްކްލޫސިވް އެްއވެސް  އިސަންސެއްއޮޕަރ ޓިންގ  ފަރާތަކަށް  

މަޞްލަޙަތަށް ރިޓީއަށް  ތޯއޮ  ދިނުމަށް ޤައުމީ  އެކަމަކީ  ކަނޑައެޅ ނީ، 

ަމޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންެގ  ކަމަށްާވނަމަ،  ބ ނުންތެރިކަމެއް 

ލިޔުމުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް  ،މަޝްވަރާެގމަތިން ހުއްދަެއއް  ޔާެގ 

 ލިބިެގންނެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހުއްދަ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން   )ށ(  

އެއިރެްއެގ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކްސްކްލޫސިވް   ޔުމުން ލިބުމުން،ލި

ގެ އޮޕަރ ޓިންގ   އުނިއިތުރު  ޝަރުޠުތަކަށް  ނައުމުެގ  ލައިސަންސްެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް މުެގ ުއވާލު ނުވަތަ

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި، އެކްސްކްލޫސިވް އޮޕަރ ޓިންގ  )ނ(  

ކަނޑައަޅަިއ   އުސޫލުތައް  ޢާންމު  ދިނުމާބެހ   ލައިސަންސް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ދޫކުރުމަުގިއ، އަންނަނިިވ  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލައިސަންސް    36މި ާގނޫނުެގ    .38 ތައް ޠު ލައިސަންސްގެ ޝަރު 

 ތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ. ޠުޝަރު

ފެނާއި  )ހ(   ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  މިންަގނޑާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ގ ެގއަށާ  ކުރުމާިއ،  މެިއންޓެއިން  ނިޒާމު   ،އިނަރުދަމާެގ 

ޔަފާރިތަކަށާއި، މުައއްސަސާތަކަށާއި، އެނޫންވެސް ޚިދުމަތް ބ ނުންވާ ވި

ނިޒާ ފެނުެގ  ުގޅައިދިނުމާއި،  ނަރުދަމާ  ފެނާއި    މު ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ބެލެހެއްޓުން

ާމއްދާެގ )ހ( ެގ )  41މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(   ( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  2ވަނަ 

 ؛ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް ޕްލ ންއަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން
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މަތިކޮށްފައިާވ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުެގ  ޤާނޫނުެގ ދަށުން    އޮތޯރިޓީއަށް މި )ނ(  

 ؛ޮގތުން އޮތޯރިޓީން އަންާގ އެންުގންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާުވން

ޚިދުމަތުެގ  )ރ(   ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ޮގތެްއެގމަތިން،  އަންާގ  އޮތޯރިޓީން 

އެ ޑުރެކޯ ނިމުމުން  އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ  ބެލެހެއްޓުމާިއ،  ތައް 

މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓެއް އޮތޯރިޓީއަށް ތަކުެގ  ޑުރެކޯ

 އަދި؛ ހުށަހެޅުން

އިތުރު  )ބ(   ކަނޑައަޅާ  ުގޅ ޮގތުން  ދޫކުރުމާ  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން 

 ތައް ފުރިހަމަ ކުރުން.ޠުޝަރު

 

ދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް    .39 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު 

 އިންސާފުވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ދެފުށް ފެންނަ ޮގތަށެވެ. 

 

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވ     .40 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

ިގނަެވެގން   އަހަރު    30މުއްދަތަކީ  މުއްދަތުެގ )ތިރީސް(  އެ  ައދި  ދުވަހެވެ. 

ތަކާ އެްއޮގތަށް ޠުތެރ ަގއި ލައިސަންސް ލިބ  ފަރާތުން، ލައިސަންސްެގ ޝަރު 

މުއްދަތު  ލައިސަންސްެގ  ފެނިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން 

 އިތުރުކުރެވިދާނެއެެވ. 

 

އެދި    ލައިސަންސް ހޯދުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ޚިދު )ހ(  .41 ނަރުދަމާެގ  ފަރާތްތަކުން ފެނާއި  އެދ   ދިނުމަށް  މަތް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އުސޫލުތައް ޮއތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި،  

މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް   ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީަގއި

 އެ ހުށަހެޅުމުަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ކަންލުހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބި (1)   



 

 

 

 

 

 

 45 

 ؛ބިޒްނަސް ޕްލ ން (2)   

 އަދި؛ ފައިނ ންޝަލް ޕްލ ން (3)   

އަދި  (4)    ރިޒޮލިޔުޝަން  ބޯޑު  ކުންފުނީެގ  ކުންފުންޏެއްނަމަ 

 ކައުންސިލެއްނަމަ ކައުންސިލުެގ ޤަރާރު.

ފެށުމަށްފަހު،   )ށ(   ޚިދުމަތްދ ން  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެދި  ޚިދުމަތަށް 

ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޮގތް   ސްހުށަހަޅާފައިވާ ބިޒްނައެފަރާތުން  

 އޮތޯރިޓީން ބަލަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ. 

) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  2މި  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ކަންކަމުެގ   ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  ހިމެނުމަށް،  ޕްލ ންަގއި  ބިޒްނަސް 

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ތެރ ަގއި އަންނަނިވި 

ފެނުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އުފައްދާ ފެނުެގ  (1)   

 ؛ފެންވަރު

ފެނެުގ   (2)    ހުށަހަޅާނަމަ،  އެދި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ފެނުެގ 

 ؛ޕްރެޝަރ

 ؛ބަލަހައްޓާނެ ޮގތް ގައިހިން މުފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާ (3)   

ެގދޮރާއި އާބާދީ އިތުރުަވމުންދާ ޮގތަށް ބަލައި ޚިދުމަތް ޯގތި   (4)   

 ؛ފުޅާކުރުމަށް ރާވާފަިއވާ ޮގތް 

 ؛ބ ނުންކުރާނެ މެޝިނަރީއާއި ާއލާތްތައް (5)   

 ؛ނަޖިސްފެން ޓްރީޓްކުރާނެ ޮގތް (6)   

 ؛ ޮގތް ނެ ބިލުކުރުން ެގންދާ ށްޚިދުމަތަ (7)   

ފީއަށް   (8)    ހިސާބުތަްއ ޚިދުމަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި  ބަދަލުެގންނަން 

 އަދި ؛ ބަލާނެ ޮގތް

 ފެނުެގ ޚިދުމަތަށް މީޓަރު ބެހެއްޓުމާބެހ  މަޢުލޫމާތު. (9)   
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ފެނާިއ  )ހ(  .42 ޚިދުމަތުން އަގުނެގުން  ޤާއިމުކުރާ  ރަށްރަށުަގއި  ދިރިުއޅ   މީހުން  ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

ޚިދުމަތްތަކުެގ އެންމެ މަތީ ައުގ ކަނޑަައޅާނީ މި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުެގ  

ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުަގއިވާ  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެްއ މެދުވެރިކޮށް ދެވ  ޚިދުމަތަކަށް ެއއްެވސް   )ށ(  

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ނަަގންވާނީ  ގަވާއިދުަގިއ  ފައިސާެއއް 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަުގެގ ބ ރުން،  )ނ(  

 ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތަކަށް އެްއވެސް ައެގއް ނެުގމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ޮގތުެގމަތިން ދިވެހިރާއްޖ ަގިއ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ރ(  

މީހުން ދިރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެްއަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުަމތަށް ފީ 

ނެގ ނެ އެންމެ މަތީ ައުގތަްއ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި  

 މި އަަގށް އަންނަ ބަދަލުތައް ަގވާއިދުން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 

ންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުެގ ައުގ މީހުން ދިރިއުޅ   މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާ )ބ(  

މަޝްވަރާެގ   ކައުންސިލުެގ  ރަށެއްެގ  ެއ  ކަނޑައަޅާނީ  ރަށްރަށުަގއި 

 މަތިންނެވެ.

)އެކެއް(    1ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތުެގ އަަގށް ބަދަލެއް ެގނައުމުެގ   )ޅ(  

ހޯދަމުންދާ   ޚިދުމަތް  އެކަން  ކުރިން  ފަރާތްތަކަށް މަސްދުވަހުެގ 

 ލިޔުމަކުން އަންަގންވާނެެއވެ. 
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ޮގތެއްެގމަތިން    .43 ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ނިމުމުން  އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ 

ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓެއް ހަދައި، ޖެހިެގން އަންނަ މީލާދީ  

ނިމުމުެގ   މަސް  މާރިޗު  އިދާރާއަށާިއ  އަހަރުެގ  ކައުންސިލު  ކުރިން 

ރިޕޯޓުަގިއ   ޕަރފޯމަންސް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  މިނިސްޓްރީއަށާއި، 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

ޝަރު (ހ)   ކަންކަން ޠުލައިސަންސްެގ  ހިމެނ   ތެރ ަގއި  ތަކުެގ 

 ؛ޙާޞިލުވެފަިއވާ މިންވަރު

ކުރި  (ށ)   ރަނަގޅުކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ތެރ ަގއި  އަހަރުދުވަހުެގ 

 އަދި ؛ މަސައްކަތްތައް 

 އޮތޯރިޓީން ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު. )ނ(  

 

ޤާނޫނުަގިއ   )ހ(  .44 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  މި  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދ   ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑާ ޚިލާފަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކާުގޅ  ޝަކުާވ  

ކޮންމެ  ބ ނުންކުރާ  ޚިދުމަތެއް  އެ  ޙަްއޤު  ހުށަހެޅުމުެގ  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ހުށަހެޅ    )ށ(   އޮތޯރިޓީއަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަށް އެކަންކަން ރަނަގޅު ކުރުމަށް ޝަކުާވއާ ުގޅިެގން 

 ފުރުޞަތު ދ ންވާނެއެވެ. 

ދެވ   )ނ(   ރަނަގޅުކުރުމަށް  ކަންކަން  ޮގތަށް  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ފުރުޞަތުަގއި ެއކަމެއް ރަނަގޅު ނުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު 

ޮގތު  ބަޔާންކުރާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ެގމަތިން މި 

 ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 ވަނަ ބާބު އަށް 
 ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ   

 ފަރާތްތަކުން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން 
ބިމުެގ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހިންާގ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތަކުން ބިމާއި    .45

ފެންފަށަލައާއި ފެނުެގ ވަސީލަތްތަކަށް އަސަރުފޯރާކަމަށް، ހުށަހެޅ  ޝަކުވާއަކާ  

މައްސަލަ   އެ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީައށް  ނުވަތަ  ުގޅިެގން 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި އެފަދައިން ހިންާގ  

އޮތޯރިޓީން   ުގޅިެގން  ބ ނުންވާ ތަޙްޤީޤަކާ  ތަޙްޤީޤަކަށް  އެ  އެދިއްޖެނަމަ، 

ލިޔެކިޔުންތަ  މަޢުލޫމާތުއެންމެހައި  ފަރާތަކުން   ކާިއ،  ހިންާގ  މަސައްކަތް  އެ 

 ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ. 

 

ދަށުން   )ހ(  .46 ލިޔެކިޔުން އޮޅުވާލުން  ޤާނޫނުެގ  ފަރާތަކަށްމި  އެއްވެސް    އެއްވެސް  ހުށަހަޅަންޖެހ  

 ހެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ލިޔެކިޔުމެއް އޮޅުވާލަިއެގން ހުށަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވ   )ށ(  

އިދާރާތަކަށް  ކަމާބެހ   ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  އެކަން  ޢަމަލެއްނަމަ، 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ތަޙްޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި  
 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު 

މި    .47 ނުވަތަ  ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީން މި  ދަށުން  ގަވާއިދުެގ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނެުގ 

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެްއަގިއ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތެްއ  

އޮތޯރިޓީއަށް   ބާރު  ނެުގުމެގ  ބަޔާން  ެއފަރާތެއްެގ  ސުވާލުކުރުާމއި  ހާޒިރުކޮށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ނު  .48 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު  ޤާނޫނު  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  މި  ަގާވއިދެްއ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ވަތަ 

ބ ނުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ލިބިެގން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން ދެވ  

އެއް ހިންާގ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ  ރިޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރެވ  ވިޔަފާ

އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެފަދަ  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހ ކަމެއް ކަމަށް 

ތަންތަނަށް ވަދެ، ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި 

އޮތޯރިޓީއަށް   ބާރު  ކުރުުމެގ  ކަންކަން  ތިރީަގިއވާ  ވަދެ  އެތަންތަނަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ؛ރެކޯޑުކުރުންފޮޓޯނެުގމާއި، ވީޑިއޯކޮށް  )ހ(  

ލިޔެކިޔުލިޔެކި )ށ(   ބ ނުންާވ  ބަލައި،  އޮތޯރިޓީއަށް ޔުން  ނަކަލުކޮށް  ން 

 ؛ެގނައުން

ތަޙްލީ  ފެން )ނ(   ތަކެތި  އެތަކެތީެގ ލުނުވަތަ  ނުވަތަ  ފެނުެގ  ކޮށް 

 ސާމްޕަލްނެުގން.
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އަމުރު   ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު 
 ހޯދުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .49 ބަލައި ވަނަ    48މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  މާއްދާަގއި 

ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  އެތަނެްއެގ  ވަނުމަށް،  ތަނަކަށް  ފާސްކުރުމަށް 

އެތަން ހިންާގފަރާތުން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ ރުހުން ނުދީފިނަމަ، 

އަދާކުރުމަށް  ވާޖިބު  އަދާކުރަންޖެހ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އޮތޯރިޓީން 

 ، ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުންނެެވ. އެތަނަކަށް ވަންނަންވާނީ 

ނެރެދިނުމަށް   )ށ(   އަމުރެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޙާލަތްތަކުންކުރެ   އަންނަނިވި  ހުށަހެޅިްއޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް  ކަމާބެހ  

 ޙާލަތެއްަގއި ކޯޓުން އެފަދަ އަުމރެއް ނެރެދެވިދާނެެއވެ. 

ބ ނުންވާ ތަނަކަށް ވަނުމަކީ، އެކަށީެގންވާ  ފާސްކުރަން  ލައި  ބަ (1)   

ކަމެއްކަމަށާިއ  ބ ނުންތެރި  ބަލާިއރު،  މަްއޗަށް  ސަބަބުތަކުެގ 

 ؛އެތަނަށް ވަދެވ ޮގތްވުން ބ ނުންތެރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

ޓެސް (2)    ވަދެ  ބަލަންޖެހ  ޓުއެތަނަށް  ތަޙްލީލުކޮށް،  ތައްކޮށް، 

ފޮޓޯނަަގއި، ވީޑިއޯކުރުން ނުވަތަ ހޯދަންޖެހ  ބެލުންތައް ބަލައި،  

 ؛ހޯދުންތައް ހޯދަންޖެހ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

ެއއްޗެހީެގ   (3)    ބައެއް  ތެރެއިން  އެްއޗެހީެގ  ފެންނަ  އެތަނުން 

 ސާމްޕަލް ނެުގން ބ ނުންތެރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

އަމުރެއްަގއި، އެ އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މި މާއްދާެގ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޓު   )ނ(  

 މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި،   )ހ(  .50 އިދާރީ ފިޔަވަޅުއެޅުން 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ަގވާއިދަކާ ޚިލާފުވެްއޖެނަމަ، 

ޢަމަލެއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އިދާރީ ފިޔަވަޅުއެޅުުމެގ ބާރު އެ ކުރި  

އިދާރީ  ބ ނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުެގ  މި  ލިބިެގންެވއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް 

 ފިޔަވަޅުކަމަށް ބަލާނީ ތިރީަގިއވާ ކަންކަެމވެ. 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން (1)   

އޮޕަރ ޓިންގ   (2)    ދޫކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް  ލައިސަންސް 

 ؛ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުން

ނުވަތަ  (3)    ލައިސަންސް  އޮޕަރ ޓިންގ  ދޫކޮށްފަިއވާ  އެފަރާތަކަށް 

 ؛ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

އޮޕަރ ޓިންގ  (4)    ދޫކޮށްފައިވާ  އެފަރާތަކަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، 

 ؛މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުންލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ަވކި 

އޮޕަރ ޓިންގ  (5)    ދޫކޮށްފައިވާ  އެފަރާތަކަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، 

 ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.
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ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ،    .51 ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުން  ގަވާއިދުތައް  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ަގވާއިދަކާ ޚިލާފަށްކުރާ ޢަމަލެއްަގިއ  އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި  

ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެިވެގންވާނަމަ، އެކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  
 ޙިއްޞާކުރުން 

ދަށުން މަދަނީ ދަޢުވާކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުާވކުރުމަށް ކަމާބެހ    ޤާނޫނުެގމި    .52

އެފަރާތްތަކުން  ނިމުނުޮގތް  މައްސަލަތައް  ފޮނުވާ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތްތަކަށް 

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑާނުލައި  
  މު ޚިދުމަތްދެވ ނެ ވަގުތީ އިންތިޒާ 

 ހަމަޖެއްސުން 

އޮޕަރ ޓިންގ ޤާނޫނުެގ  މި    .53 ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ދަށުން 

ލައި  ލައިސަންސް އޮޕަރ ޓިންގ  އެކްސްކްލޫސިވް  ލިބިފައިވާ   ންސްސަ ނުވަތަ 

ެއްއވެސް  އެފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރ ަގއި    ފަރާތަކުން

 ރުވެރިެވއްޖެނަމަ، ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އުޒު 

ޚިދުމަތް  ހަމަޖެހެންދެން،  ފަރާތެއް  އެހެން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 

މަށް އެންުގމުެގ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު  ދެމުންެގންދިޔަ އަަގށް ބަދަލެްއ ނުެގނެސް

 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

 

ޚިލާފުާވ    .54 ފިޔަވަޅުއެޅުން  ޤާނޫނާ  ިމ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނުަގއި  މި 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވ ނީ މި މާއްދާަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އިދާރީ ައދަބުތަކެވެ. 

އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއާއި ޮއތޯރިޓީން  )ހ(  

ަގސްދުަގިއ   ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ،  މަޢުލޫމާތެއް  ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ 

ފަރާތެއް   ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތެއް  ދޮުގ   -/50,000އޮޅުވާލައި 

 ؛ރުން( ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުފަންސާސްހާސް)
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ޤާއި )ށ(   ނަރުދަމާ  ފެނާއި  ނުހޯދައި  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކުރާ  މުމި 

އަދަބަކީ   ރުފިޔާއަށްވުރެ  ފަސްލައްކަ)  -/500,000ފަރާތެއްެގ   )

 ؛ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ފެނާއި  )ނ(   ނުހޯދައި  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

އަދަބަކީ   ފަރާތެއްެގ  ފޯރުކޮށްދ   ޚިދުމަތް   -/500,000ނަރުދަމާެގ 

 ؛ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން (ފަސްލައްކަ)

ނުވަތަ  )ރ(   ެގނައުން  ބަދަލެއް  ލަިއސަންސަށް  ނެތި  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީެގ 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްެގ ިއމުެގ ބ ރުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްެގ  

ބޮޑުނޫން ފަސްލައްކަ)  -/500,000އަދަބަކީ   ރުފިޔާއަށްވުރެ   )

 ؛ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ދެ )ބ(   އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ފަރާތަށް  ތެރ ަގިއ  ޚިދުމަތްދ   މުއްދަތުެގ  ވ  

 -/100,000އެކަމެއް ރަނަގޅު ނުކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ  

 ؛)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނަހަމަ ޮގތެއްަގއި ބ ނުންކޮށްފި ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ   )ޅ(  

)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން   -/1,000,000

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން

ޚިދުމަތަށް   )ކ(    ވަސީލަތްތަކަށާއި  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދ   ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި 

ެގއްލުން ދިނުމާއި، ޚިދުމަތް    ނުވަތަ އެނޫންޮގތަކަށްވިޔަސް  ަގސްދުަގއި

ފަރާތެއްެގ   ޢަމަލެއްކޮށްފި  އެްއވެސް  ޮގތުން  ދަތިކުރުމުެގ  ދިނުމަށް 

ބޮޑުނޫން   ެއއް)  -/1,000,000އަދަބަކީ   ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން( 

 ؛ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ  )އ(   

ުގޅ  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް   އާފަރާތުެގ މުވަްއޒަފަކު، ފެނާިއ ނަރުދަމާއެ
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ވަންނަންޖެހ  ތަނަކަށް ވަނުމާިއ، ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި،  

ން ޔުއެފަރާތުެގ މިލްކުވެރިކަުމެގ ދަށުަގިއވާ އެްއޗެްއ ެގނައުމާިއ، ެގންދި

ތި ހުރަސްއަޅާ  ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރެވ  ފަދަ ސަބަބެއް ނެ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން   (ފަސްހާސް)-/5,000 ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ  

 ؛ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ސަބަބެއް    އެކަށީެގންވާމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދުމުން،   )ވ(   

އެދ    ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރީން  މަޢުލޫމާތެއް،  އެ  ނެތި 

އަދަބަކީ    ،ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ  މުއްދަތުަގއި  ފަރާތެއްެގ  އެފަދަ 

ޢަދަދަކުން ފަސްހާސް(  )  -/5,000 ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން

ޚިދުމަތް   )މ(   ނަރުދަމާެގ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް ފެން  ޚިދުމަތްދ   ދިނުމަށް 

ޚިދުމަތްދ  ސަރަޙައްދަށް  ޢިމާރާތްތަކުެގ  ބިމާއި  ފަރާތުެގ   ދީފައިވާ 

ހުއްދަނެތި ވަނުމާއި، އެފަދަ ތަނެއްެގ ބ ނުން ހިފާފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ  

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ    -/10,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި    -/1,000

 ؛ރިމަނާކުރުންދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫ

ފެން ބ ނުންކުރާ މިންވަރު އޮޅުވާލުމުެގ ބ ނުމުަގއި ނުވަތަ ެއނޫންވެސް  )ފ(  
ހަރުކޮށްފައިާވ   މަޤްޞަދެއްަގިއ، ފެން ބ ނުންކުރާ މިންވަރު މިނުމަށް 
މަ  މީޓަރަށް ަގސްދުަގއި ނުވަތަ އިހުމާލުން ވިޔަސް ބަދަލުެގނެސްފިނަ
އަދަބަކީ ފަރާތެއްެގ  މަުގފަހިކޮށްދީފި  ެގނައުމަށް  ބަދަލު   ނުވަތަ 

)ެއއްލައްކަ(   -/100,000)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާާއއި    -/50,000
ޖޫރިމަނާކުރުން ޢަދަދަކުން  ދެމެދުެގ  ކުށް ؛ ރުފިޔާއާ  މި  އަދި 

ސާބިތުވާ   ެގނެސްފައިވާކަން  ބަދަލު  މީޓަރަށް  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، 
ލައި އެ މުއްދަތުެގ ތެރ ަގއި ފާއިތުވި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބަ  ށްމުއްދަތަ

 ؛)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން -/5,000
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ދޫކުރާ ފެނާއި   ބ ނުމަށް  ދިރިއުޅުމުެގ  މީހުން  ފަރާތުން   ޚިދުމަތްދ   ފެނުެގ )ދ(  
ފެން  ކަންކަމަށް  ތިމާޢީޖްއި  ުއސޫލުން  ވިޔަފާރީެގ  ދޫކުރާ 

( ެއއްހާސް)   -/1,000  އަދަބަކީ  ފަރާތެއްެގ  އެ  ،ބ ނުންކޮށްފިނަމަ
 މެދުެގދެ  ރުފިޔާއާ(  ފަންސަވީސްހާސް)  -/25,000  ރުފިޔާއާއި
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ޢަދަދަކުން

ފަރާތުން   )ތ(   ޚިދުމަތްދ   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ  ނުވަތަ  ފެނުެގ 
މ ންހޯލެއް  ނުވަތަ  އުނުގރިެއއް  ނުަވތަ  ވ ލްވެއް  ހަރުކޮށްފައިވާ 
ބަދަލުެގނެސްފި  ެއއްޗަކަށް  އެއިން  ނުވަތަ  ލެއްޕުމާއި  ހުޅުވުމާއި 

އަދަބަކީ    -/25,000  ރުފިޔާއާއި(  އެއްހާސް)  -/1,000ފަރާތެއްެގ 
 ؛ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން( ހާސްފަންސަވީސް)

އެްއވެސް   )ލ(   ފެންވަރަށް  ހުންނަ  ފެނުަގއި  ދޫކުރާ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދ  
ނިޒާމުެގ   ފެނުެގ  އެްއޗެއް  ބާވަތެއްެގ  ެއއްވެސް  އަތުވެދާނެ  ބަދަލެއް 

ތެރެއަށް  ނިޒާުމެގ  ެއއްޗެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  އެޅުާމއި،  ތެރެއަށް 
ިއހުމާލުން  ސިލުވާ ނުވަތަ  ަގސްދުަގއި  ކަމެއް  މަުގފަހިވެދާނެ  ވުމަށް 

ައދަބަކީ   ފަރާތެްއެގ  ކޮށްފި  )ފަންސާސްހާސް(   -/50,000ވިޔަސް 
ދަދަކުން ޢަ )އެްއލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ    -/100,000ރުފިޔާއާއި  

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން
ެގ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛީ އޮފިސަރަކު މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނުވަތަ މި )ގ(   

ހަދާ ގަވާއިދެްއެގ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހ  ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  
ދަތިކުރުމާއި،   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެޅުމާިއ،  ހުރަސް  އަދާކުރުމަށް 
ޚިދުމަތުަގއި އުޅެނިކޮށް ޚިދުމަތްދ  މުވައްޒަފަކަށް ަގސްދުަގިއ ނުވަތަ 

ދިނުމާއި، ެގއްލުމެއް  ޖިސްމާނީ  ވިޔަސް  ޯގނާކުރުމާއި،    އިހުމާލުން 
މިނޫނަސް މަސައްކަތަށް އުނދަޫގކުރުމުެގ ޮގތުން ެއއްވެސް ކަމެއްކޮށްފި  

-/25,000 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި   -/5,000 ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ
ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި،  ) ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއާ 
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ޢަމަލުަގއި   ކުރި  ކުށެއް  އެ  އެކަން    އެކުލެިވެގންވާނަމަ ޖިނާީއ 
 އަދި؛ ޅުންތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަށް ހުށަހެ

ޤުދުރަތީ  )ޏ(   ނުވަތަ  ފެންފަށަލައިން  މީރު  ރަށުެގ  އުފެއްދުމަށް  ފެން 
ކުޅިައކުން ނުވަތަ ފެންަގނޑަކުން ފެން ބ ނުންކޮށްފިނަމަ، އެކަން ކުރި 

ރުފިޔާއާއި    -/500,000ފަރާތެއް    -/1,000,000)ފަސްލައްކަ( 
 ރިމަނާކުރުން.ދަދަކުން ޖޫޢަ)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ 

 

 ވަނަ ބާބު ނުވަ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް    .55 ފިޔަވަޅުއެޅ  ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު 
އެޅި   އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުެގ  ފިޔަވަޅުއަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ފެނިެގން 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ    30ހިތްހަމަނުޖެހ  ފަރާތަކުން އެ މައްސަލަ،  ފިޔަވަޅަކާމެދު  
 ތެރ ަގއި ކަމާބެހ  ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
ކުންފުންޏަކުން  )ހ(  .56 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ެއްއެވސް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

މަޢުލޫ ހޯދާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ  މި ނުވަތަ  ތެރެިއން،  މާތުެގ 
މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން މަޢުލޫމާތެއް 
ފޯރުކޮށްދެވ ނީ ހަމައެކަނި އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިަގތުން ޤާނޫނީ ޮގތުން  

 ހުއްދަކުރާ ފަރާތަކަށެވެ. 
ބައެއް   )ށ(   މަޢުލޫމާތުެގ  އެ  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު  ނަމަވެސް އަންނަނިވި 

މުަވއްޒަފަކު   އޮތޯރިޓީެގ  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  މިނިސްޓަރު 
ހާމަކުރުމަކީ، މި މާއްދާެގ )ހ( އާ މިނިސްޓަރު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ 
 އޮތޯރިޓީ އިދާރާެގ އެ މުަވއްޒަފަކު ޚިލާފުވި ކަމަކަށް ނުބެލެވ ނެއެވެ. 

 ؛ތުއޮތޯރިޓީން ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ މަޢުލޫމާ (1)   
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މަޢުލޫމާތުެގ   (2)    އެ  ހުއްދަ  ހާމަކުރުމެުގ  މަޢުލޫމާތެއް  އެ 
 ؛ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތު

 ؛ކޯޓު އަމުރެްއެގ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތެއް (3)   

އޮތޯރިޓީެގ އެްއ މުަވއްޒަފަކު   ،މަސައްކަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރެއިން (4)   
 އަދި؛ އަނެއް މުަވއްޒަފަކަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

މުައއްސަސާއަކުން  (5)    ދައުލަތުެގ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން 
ލިޔުމެްއ  ރަސްމީ  ބ ނުންވެެގން  މައްސަލައަކަށް  ބަލަމުންދާ 

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދ  މަޢުލޫމާތު.
 

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ   )ހ(  .57 ޙިމާޔަތް ޤާނޫނީ   މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 
ެގއްލުމަކަށް ނުވަތަ  ލިބ   ައދާކުރުމުަގއި  ވާޖިބު  މުވަްއޒަފަކު އ ނާެގ 
އެފަދަ މައްސަލައަކާ ުގޅ ޮގތުން ކުރެވ  ޝަރީޢަތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު  

ނުޖެހ ނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތްތަކުަގިއ ޒިންާމ ފަރުދީޮގތުން ޒިންމާާވކަށް  
 އުފުލަންޖެހ ނީ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިންނެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،   )ށ(   އެފަދައިން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
މާލުން ލިބުނު ެގއްލުމަކަށް ނުވަތަ ެއ މުވަްއޒަފަކު  ހުމުވަްއޒަފެްއެގ އި

 ކުށެްއެގ ޒިންމާ އެ ުމވަްއޒަފަކު އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ. ކުރި 
 

ޤާނޫނު )ހ(  .58 ގަވާއިދު ހެދުން  ދަށުން  މި  ހަދާނީ   ަގވާއިދުތައް   އެންމެހައި  ހަދަންޖެހ ެގ 
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   ،މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހ  ަގާވއިދުތައް  )ށ(  

)ހަެއއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރ ަގިއ    6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  
 ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ދީޤުކޮށް، ދިވެހިޞްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަ  .59 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 
ފުށުއެރުމެއް   .60 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން  ޤާނޫނާ  މި  ޤާނޫނުތަކާ  އެހެން  ުގޅ ޮގތުން  ނަރުދަމާއާ  ފެނާއި 

އޮތްކަމަށް ބެލެވ ނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އިސްކަންދ ނީ ިމ  
 ޤާނޫނަށެވެ.

 
   ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޢާންމު ބ ނުންތަކުެގ ޚިދުމަތާބެހ  ޤާނޫނު މި  .61 ނޫނު އުވާލެވ  ޤާ 

ނަންބަރު   އެންމެހަިއ    (96/4)ޤާނޫނު  ނަރުދަމާއާުގޅ   ފެނާއި  ހިމެނ   ަގއި 
 ބައިތައް ުއވުނީއެވެ. 

 
ބ ނުންކޮށްފައިާވޮގތުން ކަނޑަެއޅިެގން  މި ޤާނޫނުަގއި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފުޒެއް    .62 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނައެއް ދ ހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް  
 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.  ،ދީފައިވަނީ

ފެނާއި   )ހ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަރުދަމާެގ "މިނިސްޓްރީ" 
ެއިއރެއްަގއި   މަސްއޫލިްއޔަތު  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާރާއަށެވެ. 
ނަރުދަމާެގ  )ށ(   ފެނާއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރު" 

ެއިއރެއްަގއި   މަސްއޫލިްއޔަތު  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ސިޔާސަތުތައް 
 ަވޒީރަށެވެ. ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާރާެގ 

ލޮނުފެން   )ނ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޕްލާންޓް"  އުފައްދާ  "މީރުފެން 
އުފައް ފެން  ބ ނުންކޮށްެގން  ަވސީލަތެއް  ެއްއވެސް  ފެނުެގ    ދާނުވަތަ 

ނުވަތަ ސާފުކޮށްދ  ނިޒާމަށެވެ. މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުކަމަށް ބަލާނީ  
އެ ނިޒާމަށް ފެން ނަާގ ހިސާބުން ފެށިެގން ސާފު ފެން އުފެއްދުމާ 

 ހަމައަށް އެކުލެވ  އެންމެހައި ތަކެްއޗާއި ބައިތައް ހިމެނ ޮގތުންނެވެ. 
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ފާ )ރ(   ގ ގ ެގ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނިޒާމު"  ޚާނާތަކުން "ނަރުދަމާެގ 
ބ ރުވާ ނަރުދަމާެގ ހޮޅިން ފެށެިގން، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެްއކޮށް 
ނަރުދަމާެގ  ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ  ެގންދިޔުމަށްޓަކައި  އެއްތަނަކަށް 
ހިމެނ   ބައިތަކެްއ  އެންމެހައި  ހިމެނ   ިވުއަގިއަގިއ  ެއ  ވިުއަގޔާއި، 

 ޮގތުންނެވެ. 
ބުނެފަ )ބ(   ކަމަށް  ވަސީލަތްތަްއ"  ޮގތުން "ފެނުެގ  ޤުދުރަތީ  އެވަނީ،  އި 

 ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ހުރި ފެނުެގ ބާވަތްތަކަށެެވ. 
"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޢާންމު ބ ނުންތަކުެގ ޚިދުމަތްތައް  )ޅ(  

ދަށުން   ޤާނޫނެއްެގ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމާުގޅ  
 އަށެވެ.  ''ޔުޓިލިޓީޒް ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިޓީ' ' އުފައްދާ 

ނަރުދަމާއާ ޖިކް ޕްލ ން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެނާއި  ޓީ"ސްޓްރެ )ކ(   
 ޖިކް ޕްލ ނަށެވެ.ޓީުގޅ ޮގތުން އެކުލަވާލެވ  ސްޓްރެ 

ސިޓީތަކާިއ   )އ(    ރާއްޖ ެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އަުގ"  "ޚިދުމަތުެގ 
ރަށްރަށުަގއި ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތް  

 އަަގށެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންެގ އަތުން ނެގ   
"ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް   )ވ(   

ކޮށް، އެ ޝަރުޠުތަކުެގ މަތިން ޚިދުމަތް  ޠުދިނުމަށް ވަކި ކަންކަން ޝަރު
 ދިނުމަށް ދެވ  ހުއްދައަކަށެވެ. 

ބ ނުންތަކަށާއި،  "ފެނުެގ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު   )މ(  
ވިޔަފާރިތަކުެގ ބ ނުމަށާއި، އަދި ޞިނާޢީ ބ ނުންތަކަށް ފެން އުފައްދާ  

 ފޯރުކޮށްދ  ފެނުެގ ޚިދުމަތަށެވެ.
ދިރިއުޅ    )ފ(   މީހުން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޚިދުމަތް"  "ނަރުދަމާެގ 

ނަޖިހާއި،  އުފެދ   ތަންތަނުން  އެނޫންވެސް  ތަންތަނުންނާއި 
ތަޣައް ލަިއންއެްއެގ  ނަޖިސްފެނާއި،  ހޮޅި  ެއއްޗެހި  ދިޔާ  ޔަރުވެފައިވާ 

ޓްރީޓްކޮށް  ޖަމާކޮށް،  ޮގތަކަށް  އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ޒަރީާއއިން 
 މެނ ޖްކުރުމުެގ ޚިދުމަތަށެވެ.
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ފާޚާނާތަކުންނާިއ   )ދ(   ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަޖިސްފެން"  "ނަޖިހާއި 
ދޮންނަމެޝިންފަދަ ތަކެތިން ބ ރުކުރާ ބަދިގ ންނާއި އަތްދޮންނަ ތަށްޓާއި  

 ފެނަށެވެ.
"ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ތ(  

ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުން ބ ރުވާ ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެއްވެސް ތަނަކަށް 
ޓަށް ނުވަތަ ދިރުމަކަށް ެގއްލުން ނުވާ އް ބ ރުކުރުމުން އެތަނުެގ ތިމާވެ

 ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމަށެވެ.  ށްމިންވަރަކަ
ެއވަނީ )ލ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ނުވަތަ    ،"ޚިދުމަތްދ   މިނިސްޓްރީ 

ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ދަށުން  ެއއްބަސްވުމެްއެގ  ވެވ   އޮތޯރިޓީާއއެކު 
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަކަށެވެ. 

"މީރު ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤުދުރަތީ ޮގތުން ރަށުެގ  )ގ(   
ފެނަށެވެ އުފެދިފަިއާވ  އަޑީަގއި  ފެންފަށަލައިެގ  ؛ ބިމުެގ  ބިމުެގ 

ހިސާބުން ސަ ހިލ   ފެން  އަޑިން  ބިމުެގ  ބަލާނީ  ޮގތުަގއި  ރަޙައްދުެގ 
އިލެކްޓްރިކަލް  ނުވަތަ  މިންވަރު  ލޮނުެގ  ލޮނުަގއި  މޫދު  ފެށިެގން، 

 ވާ ހިސާބަށެވެ. ސިލުކޮންޑަކްޓިވިޓީ ހުންނަ މިންވަރަށް ވާ
ފަރާތުން   )ޏ(   ޚިދުމަތްދ   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ތަޣައްޔަރުކުރުން" 

ެގ ފިޒިކަލް، ކެމިކަލް އަދި ބަޔޮލޮޖިކަލް ސިފަތަކަށް ބަދަލެއް ދޫކުރާ ފެނު
ނުވަތަ  އިންސާނުން  ސަބަބުން  އ ެގ  ަގޑުބަޑުކޮށް،  ފެން  ެގނެސް 
އެފެން  ކަމަށް  ދުޅަހެޔޮ  ަގސްަގހާެގހީެގ  ނުވަތަ  ޖަނަވާރުން 
ބާވަތެްއެގ   ކޮންމެ  ކޮށްފާނެ  ައސަރެއް  ނުރަނަގޅު  ބ ނުންކުރުމުން 

 ބަދަލަކަށެވެ. 
"ބޯފެން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، އިންސާނުން ބުއިމަށް އެކަށީެގންާވ   )ސ(  

ފެނުަގއި ހުންނަންޖެހ  މިންަގނޑުތައް ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  
 މިންަގނޑަށް ފެތ  ފެނަށެވެ.
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"ފެން އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ލޮނުފެން، ވާރ ފެން ނުވަތަ  )ޑ(   
ނަ ފެން  އަޑިން  ޓެކްބިމުެގ  ބުއިމަށާއި،  ނޮަގިއެގން  އެހީަގއި،  ލޮޖީެގ 

 ޢާންމު ބ ނުންތަކަށް ފެން އުފެއްދުމަށެވެ. 
ނަފާއެްއ   )ޒ(    އިޤްތިޞާދީ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ބ ނުން"  "ޞިނާޢީ 

 ހޯދުމަށް ކުރެވ  ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށެވެ. 
ެއވަނީ، ފެން ނުވަތަ "ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި   )ޓ(  

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   އޮތޯރިޓީން  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާެގ 
 . ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ

އިޚްތިޞާ  )ޔ(    އެވަނީ،   ޞް"ކައުންސިލުެގ  ބުނެފައި  ކަމަށް   "
އުސޫ ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ހިންުގމުެގ  ލުދިވެހިރާއްޖ ެގ  ން 

ނަންބަރު    ޤާނޫނު ރަށެއްެގ  (  2010/7)ޤާނޫނު  ެއ  ދަށުން  ެގ 
 ކަމުަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ.  ޞްއިޚްތިޞާ

"ޓްރީޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ފެނުަގިއ ެއކުލެވ  ރައްކާތެރި   )ޕ(  
ބ ނުންތަކަށް  ނުވަތަ  ބ ނުމަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅ   މާއްދާތައް،  ނޫން 

 ންވަރަށް ސާފުކުރުމަށެވެ.އެކަށީެގންވާ މި
 

 

 


