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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާއިދު 

ެއ ފަރާތަކަށް ޭބނުންވާ ކަރަންުޓ  ،މިއީ، ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތަކުން )ހ( 1. ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ށް ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަކުން އަމިއްލަޔަ

ތަންފީޛީ އިދާރާއިން   ،އެ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައި އިތުރުވާ ކަރަންޓު ،އުފައްދައި
ގަޔަްށ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ވިއު

 ،ފޮނުވުމާބެހޭ ހަމަތަކާއި، މިކަމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުާމ ގުޭޅ އުސޫލުތަްއ ކަނޑަެއޅުމަށް
ވަަނ  10ގެ ( ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު ) 96/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .މާއްދާގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

 ގަވާއިދު" އެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ނަމަީކ، "ނެޓް މީޓަރިންގ  )ށ(  

 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 2. މަޤްޞަދު 

     ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް  (ހ)  
 ،އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް  (ށ)  
 އަމިއްލައަށް އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުން.

 ތިމާވެށްޓާ ،އެކުލެވިގެންވާ ީޑސަލް ފަދަ ތެލުގެ ބާވަތްތަކަކީހައިޑްރޯކާބަންގެ މައްޗަށް  )ނ(  
ވުމާއެކު، ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގައި އެފަދަ ތެލަށް ބަރޯސާވާންޖެޭހ ބީރަށްޓެހި ތަކެތިކަމަށް
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މިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިެގ 
 ންވަރު އިތުރުކުރުން. ވަސީލަތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ މި

 ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަްނޖެހޭ ޭހދަ ކުޑަކުރުން. )ރ(  

ކަރަންޓު ބޭނުންވާ މިންވަުރ އިތުރުވަމުންދާއިރު، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކަރަންުޓ  )ބ(  
އުފައްދައިގެން އެ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

 ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަުރ ކުޑަކުރުން. 
 ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި )ޅ(  

 .ވިއުގައިގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފަށާ ތާރީޚު                             
ިމ ގަވާއިުދ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލ ކުރަން ފަށާނީ، ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި  )ހ( 3.

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 R-231/2015މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލ ކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ށ(  
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުްނ (

 އުވުނީއެވެ.  )2015ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

އިއާދަކުރަނިވި ( R-231/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން )ނ(  
ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުޫސލުން ކަރަންޓުެގ 

އުވުުނ ނަމަެވސް، ެއ ަގވާއިދުގެ ދަށުން  )2015ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެޭހ ގަވާއިދު 
 ދީފައިވާ ހުއްދަތަކާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

 ތަންފީޛީ އިދާރާއިންނެވެ.  ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ )ހ( 4. ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަެވސް، ިމ ގަވާއިދުގައި  )ށ(  
ަކމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެްނ މުއައްަސސާތަާކ  ،ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިްނމާ

 ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިދަށް 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ފަރާތްތައް

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތައް ތިރީގައި  މި 5.

(ހ)  އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތަންފީޛީ  
 ތައް.  އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ "ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް"

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ތަންފީީޛ  )ށ( 
އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ "ޚިދުމަްތ 

 ތައް.  ލިބިގަންނަ ފަރާތް"
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ންނީ ކުުރމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް )ނ(
 މާހިރުން.

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ 
ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް 

ހުއްދަކުރެވޭ  
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތްތައް

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުަމށް މި ގަވާއިުދެގ  )ހ( 6.
 އިރުގެ ައލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތަކެވެ. ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި

ބާވަތްތަކަށް އުނިއިތުރު ގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގެނެވޭ އުނިިއތުރުތައް ދިވެހި  )ނ(  
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މަތިން ެގންނަ އުނިއިތުރަުކން އޭގެ ކުރިްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ  )ރ(  
ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކާ ގުޅޭ ނިޒާމަކަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް ބާޠިލެްއ 

އަލުްނ  ،ެވއްޖެނަމަޠިލުހުރެ އެ ހުއްދަ ބާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ،ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް
 ހުއްދަ ދެވޭނީ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ވިއުގައަށް  ގުޅާ 
ނިޒާމުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ 

  ކަނޑައެޅުން

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ވިއުގައަށް ގުޅާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭިސީޓ  )ހ( 7.
އެ ިނޒާުމ ހަރުކުރާ ތަނަށް މަހަކަށް ަކރަންޓު ބޭނުންާވ  ،ކަނޑައަޅަންވާނީ
އެ ނިޒާުމން މަސްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެ ކަރަންޓުގެ މިންަވުރ  ،މިންވަރަށްވުރެ

 އިތުރުނުވާގޮތަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިީޓ  )ށ(  
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ަޢމަލުކުރާނީ، އަލަށް އެފަދަ ނިާޒެމއް ޤާއިމުކުރުމަްށ އިތުރުކުރަން 

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ވިއުގައަށް ގުޅާ  ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭިސީޓ  )ނ(  
)ާބރަ( މަސްދުވަހުެގ  12ފާއިތުވި   ،އެ ިނޒާމު ހަރުކުރެވޭ ތަނުގެ ،ކަނޑައަޅަންވާނީ

 ޖުމުލަ ކަރަންުޓ ޔުނިޓުގެ އެވްރެޖަށް ބަލައިގެންނެވެ.

)ބާރަ( މަސްދުވަސް ހަަމނުވާ ތަނެއްގައި  12ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާތާ  )ރ(  
ނުވަތަ އަލަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގުޅާ ތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން 

، އެ ިނޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅަންވާނީ  ،ނަމައުފައްދާ ނިޒާމެއް ހަރުކުރާންޓު ކަރަ

އެ ތަނަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންވާނެ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ލޯްޑ ކަލްކިއުލޭޝަްނ 
        އެއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ މިންވަރަށެވެ. ިމ މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،  ،ހަދައި

ދާރާއިން އެ ހިސާބު ހެދުމަްށ ތަންފީޛީ އި ،ލޯޑް ކަލްކިޔުލޭޝަން ހަދާނީ
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ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް 
އެ ހިސާބު ހެދުމަްށ  ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ،ލޭޝަނުގައިހުށަހަޅާ ލޯޑް ކަލްކިޔު

 ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 
 ތަފުސީލާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރަސްީމ  ،ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ެފށިގެން ،އައު ނިޒާމެއް )ބ(  
ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ  ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހުއްދަކުރާ މިންވަުރ 
ކަރަންުޓ އުފައްދާ ނިާޒުމ ޤާއިމުކުރުމަްށ ކޯޓާ ލިބުނުކަްނ  ،)ކެޕޭސިޓީ( ކަނޑައަޅައި

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންަގންވާނެއެވެ. ،ނުވަތަ ނުލިބޭކަން

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޒާމުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައެުޅަމށް ހަމަޖެހިފައިާވ  )ޅ(  
އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ނަމަވެްސ 

ްނ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ 60މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ 
 ޝާޢިއުކޮށް އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

ވިއުގައަށް ގުޅޭނެ ޖުމުލަ 
 ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައެޅުން 

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ވިއުގައަށް ގުޅޭނެ ޖުމުލަ ކެޕޭިސީޓ  )ހ( 8.
 ޚިދުމަތް    ،ހުންނާޭނހެންކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން ކަނޑައަޅައި، އާންމުކޮށް އެނގެން 

ދޭ ފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ޖުމުަލ ކެޕޭސިީޓ 
އަދި މިގޮތަށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުެގ  .ކަނޑައަޅަންވާނީ ފަންނީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެންނެވެ

 ،ންޚިދުަމތް ދޭ ފަރާތު ،މަޢުލޫމާތު ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބޭނުންވެްއެޖ ހާލަތެއްގައި
 ޖެހޭނެއެވެ. ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުޖމުލަ ކެޕޭސިޓީ، ތަްނފީޛީ އިދާރާއިން  )ށ(  
ފާސްކޮށްދީފައިވާ ޓެރިފް އޮނިގަނޑުގައި ިހމެނޭ ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހައިލާނީ އަންނަނިިވ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 )ފަސްދޮޅަސް އިން ސައްތަ( %60ޑޮމެސްޓިކް ކެޓަގަރީއަށް  .1
 )ތިރީސް އިން ސައްތަ( %30އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް  .2
 )ދިހައެއް އިން ސައްތަ( %10ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް  .3

  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މިންަގނުޑ ހަމަވަންދެން )ނ(  
ޚިުދމަތްދޭ ފަރާތުން  ،ވިއުގައަށް ގުޅަން އެޭދ ތަރުތީބުން، ގުޅުމުެގ ހުއްދަ

 ދޭންވާނެއެވެ. 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވީހާވެްސ މަީތ  ،މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ )ރ(  
 މިންވަރެއް ވިއުގައަށް ުގޅުމުެގ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށެވެ. އިއާދަކުރަނިވި 
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ންމެހަިއ ހަކަތަ ވިއުގައަށް ގުޅުވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެ
 ޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ކުރިއަށް ެގންދަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތްތައް މެދުކެނ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިާޒމުތަކުްނ  )ބ(  
އުފައްދާ މިންވަރު ހިސާބުކުރުމުގައި "ސިސްޓަްމ އޮޕަރޭޓިންގ އަވަރސް" ކަރަންޓު 

 )ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ގަޑިއިރެވެ. 4.5ގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނީ 

އޮޕަރޭޓިންގ 
ލައިސަންސް ނަގަން 

 ނުޖެހުން 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން، ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތްތަކުން ކަރަންުޓ އުފެއްދުމަށް ޤާއިމުކުރާ  9.
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމުތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދައިގެން އެ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަކަށް 

 އެކަމަށް އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމަކަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
 އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސެއް ނަގާކަށެއް ުނޖެހޭނެއެވެ. 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދިޔުން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުްނ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ބޭނުންވާ )ހ( 10.
ގައިާވ ަނޫމނާއާ އެއްގޮތަށް  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

ށެއްގެ ޚިދުމަތްދޭ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، އެ ރަ
ފޯމުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ހުންނަންވާެނ ފޯމުގައި އެކުލުވޭ ބައިތަކަކީ  މިފަރާތަށެވެ. 

ފަރާތުްނ އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  ބައިތައް ކަމުން، އިތުރު ބައިތައް ޚިދުމަތްދޭ
ދުގެ އެއްވެސް މިގޮތުން ފޯމަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މި ގަވާއި ،ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް

ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބަދަލެއް  ޟުވާ ބަދަލެއްކަމުގައި ވެގެންމާއްދާއަކާ ތަޢާރަ
ކަން އަންގައި އެކަމަްށ ގެންނަކަމުގައި ވާަނމަ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް އެ

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯުމ ފުރިހަމަކޮށްފައި  )ށ(  
ވިއުގައަްށ  ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޒާމު، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުން

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން  ،ގުޅުމަށް ހިނގާޭނ ޚަރަދުގެ އަންދާސީހިސާބު
އަންނަނިވި ޚަރަދުތައް  ،ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެދޭ އަންދާސީހިސާބުގައި

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބާވަތުގެ މީޓަރެއް އެ ތަނުގަިއ  .1
 އަދި ؛ ރެއް ހަރުކުރުމަށް ހިނގާެނ ޚަރަދުއެފަދަ މީޓަ ،ނެތްނަމަ

ިޚދުމަތް  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ކަރަންުޓ ވިއުގައަށް .2
ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތުން  ،ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ިނޒާމު ގުުޅމަށް

 ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ހުރިހާ ޚަރަދެއް.
 ދަށުން ނެގޭ ަކނެކްޝަން ފީ.ވަަނ މާއްދާގެ  11މި ގަވާއިދުގެ  .3
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ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ، ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދޭ މީޓަރު ނުވަތަ މީޓަރުތަކުން )ނ(  
ޚިދުމަތްދޭ  އިކުރާ ކަރަންޓު( ޔުނިޓުގެ ައދަދާ ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު )އިމްޕޯޓްވިއުގައިން

ކަރަންޓު( ޔުނިޓުގެ އަދަދު ކުރާ ޓު )އެކްސްޕޯޓްފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކަރަން
 ހުންނަންވާނެއެވެ. އެނގެން

ދޭ ފަރާތަށް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ޚިދުމަތް )ރ(  
ދޭ ފަރާތާިއ  ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިދުމަތް 2ދެއްކުމުން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެއްބަސްެވ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ިމ އެއްބަސްވުމުގަިއ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން 
ގެ މަތިން އުނި އިތުުރ ތެއްއެކުލެވޭ ބައިތަކަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮ

މި ގަވާއިދުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ބަދަލަކަށް  ،ގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ
ދާއަކާ ޚިލާފު ބަދަލަކަށްވެްސ ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުެގ އެއްވެސް މާއް

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

        ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބުާނ އެއްބަސްވުމުގަިއ ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު )ބ(  
 ،އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ގަތުމުގެ ަމސައްކަތް

މަސައްކަތް ކުރުމަްށ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި މި
ބުނާ އެއްބަސްވުމުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ،އެ ނިޒާމަކާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   

ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާުމ ގަތުމަްށ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުާނ އެއްބަސްވުމުގަިއ  )ޅ(  
 ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ެއ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނަމަ 

އެ މުއްދަުތ  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުްނ   ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ،އިތުރުކުރުމަށް

 ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ  )ކ(  

ކަރަންޓުގެ މަސައްކަްތ  ،ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ދޫކުރާ، ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ިގންތިތަކުގެ ހުއްދަ  A,B,C,Eކުރުމުގެ ލައިަސންސްެގ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން 

 ،ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކޮށް، ޓެސްޓްކޮށް
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ކުރިއަށް  ،ކޮމިޝަންކުރުމުގެ ަމސައްކަތް

 ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

 ،ޮކމިޝަންކޮށް ނިމުނުކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު  )އ(  
 ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން

އެ ނިާޒމުގެ އިންޓަރކަނެކްޝަންތަކާއި އިންސްޓޯްލ ކުރެވިފައިވާ ސަލާމަީތ 
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އެ ނިޒާމު ކަރަންުޓ  ،ބައިތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު
 އުގައަށް ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ވި

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ  ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު )ވ(  
ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިަމާނ  ،ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ބަލައި ފާސްކޮށްފައި ހުއްދަ  ،ތެރޭގައި )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ 10
  ދޭންވާނެއެވެ.

އިދުެގ ވާމި ގަ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގުަޅންާވނީ )މ(  
 ގައިވާ ކުރެުހމާ އެއްގޮތަށެވެ.  3ޖަދުވަލު 

ކަނެކްޝަން ފީ 
 ނެގުން 

    ޚިދުމަްތ ލިބިގަންަނ ފަރާތުގެ އަތުން ީފއެއް ނެގިދާނެއެވެ. އަދި  ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމަށް، 11.
 ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.   ކީމި ފީއަ

                                           
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާުތެގ  ،ޚިދުމަތް  ލިބިގަންަނ ފަރާތަށް  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން )ހ( 12. ބިލު ކުރުން 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ބިލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

، ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތުން .1   

ކުރި( ކަރަންޓު ުޔނިޓުގެ ވިއުގައިން ބޭނުންކުރި )އިމްޕޯޓުޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ 
  ؛އަދަދު

  ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތުންބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ  .2   
ކުރި( ޔަށް ފޯރުކޮށްދިން )އެކްސްޕޯޓުއުފައްދައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގަ

 ؛ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދު

ކުރިއަށްއޮތް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓު  .3   
 އަދި؛، ކަރަންޓު ކްެރޑިޓް ޔުނިޓުގެ އަދަދުކްރެޑިޓުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 

ބިލު ތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތާ ހަމައަށް އޭގެ ކުރީގެ މަސްތަކުން ރޯްލވަމުްނ  .4   
 އައިސް ަޖމާވެފައިވާ ކްރެޑިޓް ޔުނިޓުގެ ުޖމުލަ އަދަދު.

ަހމައަްށ ކުރި އަދަދާއި އެ މަާހ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓު ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ )ށ(  
ރޯލްވަމުން އައިސް ޖަމާވެފައިވާ އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓާ އެއްކުރުމުްނ އަންނަ ޖުުމަލ 

ކުރި އަދަދު އިތުރުވާނަމަ، އެ އިތުރުިވ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓު ،އަދަދަށްވުރެ
އަދަދަކަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ފާސްކޮށްދީފައިވާ އާންމު ޓެރިފް އޮިނގަނޑާ އެއްގޮްތާވ 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބިލުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ،ގެ މަތިންގޮތު
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ފާސްކޮށްދީފައިވާ އާންމު ޓެރިފް އޮނިގަނޑުގައި އެއް ބޭންޑަށްވުެރ 
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ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް  ،ގިނަ ބޭންޑުތަކަކަށް އަގު ފާސްކޮށްދީފައިވާނަމަ
އާންމުކޮށް ބިލުކުރާ އުސޫލުން އެްނމެ ދަށް ބޭންުޑން ފެށިގެންނެވެ. ބިލުކުރަންވާނީ 

 މީގެ އިތުރުން، ތަންފީޛީ އިދާރާއިން  އެއްވެްސ ފިކްސްޑް ާޗޖެްއ ނެގުމަށް ހުއްދަ 
ދީފައިވާނަމަ، އެ ޗާްޖ ބިލުގައި ހިމަަނންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެްކސްޕޯޓް ކުރެޑިްޓ 

 ރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކު ،ގުނަން ފެށޭނީ

ކުރި އަދަދާއި އެ މަާހ ަހމައަްށ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓު ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ )ނ(  
  ،ރޯލްވަމުން އަިއްސ ޖަމާވެފައިާވ އެކްސްޕޯޓު ކްެރޑިޓާ އެއްކުރުމުްނ އަންަނ ުޖމުލަ 

އެ އިތުރުވި އަދަދު  ކުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓު
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ބިލަށް  6 ށް އޮތްޔައެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓުގެ ގޮތުގައި ކުރި
)ހައެއް(  6. އަދި މިގޮތުން ވިދިވިދިގެން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ރޯލްކުރަންވާނެއެވެ

ތަންފީޛީ އިދާރާއިން  ،މަސްދުވަސް ވަންދެން ރޯލްވެފައި ހުންނަ ކްރެޑިޓަށްވާ ފައިސާ
ޚިދުމަތްދޭ  ،ކޮށްދީފައިވާ އާންމު ޓެރިފް އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންފާސް

  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ،ފަރާތުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުނުެވ  10މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ޚިދުމަތް  ،ިމ މާއްދާެގ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އޮތްހައި ހިނދަކު

ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިާޒމުން އިތުރަށް އުފެއްދޭ ކަރަންޓު އެކްސްޕޯްޓ 
 ކްރެޑިޓުގެ ގޮތުގައި ރޯލްވަމުންދާނެއެވެ.

ތާއެކު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޚިދުަމތްދޭ ފަރާ )ބ(  
ތެރޭގައިހިމެޭނ އެހެްނ ީމޓަރަކަށް ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އެއް ވިއުގައެއްގެ 

މީޓަރުތަކަކަށް،  ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ރޯލްވަމުން އައިސްފައިވާ އެްކސްޕޯޓް ކްރެޑިްޓ 
 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އިުހާމލުން އެއްވެސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުްނ  10ކާހުރެ މި ގަވާއިދުގެ ސަބަބަ
ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ރޯލްަވމުން އަިއސްފައިވާ އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިްޓ  ،ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ

 ލިބޭނީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށެވެ.

ބިުލ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މަހަކު އެއްފަހަރު މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ެނގުމަށްފަހު،  )ޅ(  
ދުނު މިންވަރާިއ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެ ރީޑިންގ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ކަރަންޓު އުފެއް 

ކުރެވުނު ިމންވަރުގެ އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިލު ހަދައިގެްނ ކަރަންޓު ބޭނުން
މީޓަރުެގ  ،ދޭ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ،ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން

ނުވަަތ  ،ރީޑިންގ ނެުގމަށް މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ުނދީފިނަމަ
ނުވަތަ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުެގ  ،މީޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ

 ،އިހުމާލަކުން މަުހން މަހަށް މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނުނެގޭ ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެނަމަ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި             R-46/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             122 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

9 

 

ޚިދުމަތްދޭ  ،ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިލު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުއަންދާޒާއެއް
 ވެއެވެ.    ފަރާތަށް ލިބިގެން

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ބިލު ހެދުމުގަިއ  )ކ(  
)ހައެއް( މަހުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތުން ކަރަންޓު  6ވޭތުވެދިޔަ  ،ބަލަންވާނީ

 ބޭނުންކުރި މިންވަރަށެވެ.

މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެުގމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭނެހެްނ  )އ(  
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ،އަދި އުނދަގޫކަމެއް ނެތި މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގޭގޮތަށް ހުރިކަން

ފަރާތުން ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު މީޓަރުގެ ރީޑިންގ 
ނެގުމަށް ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ިނޒާުމ ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްަދ 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ 
 މިންގަނޑުތައް 

13. ()ހ  އަދި އިންޓަރކަނެކްޓް  ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅާ ިނޒާމުްނ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގައި 
ކުރުމުގައި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާކަްނ އެ ިނާޒމެއް ފަރުމާކޮށް، 
އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮމިޝަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު އުފައްދާ 
އާލާތެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިގެ އެހެނިހެން ސަލާމަތީ ބައިތަްއ 
ހިންގުމަށް އަސަރުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

 ހުރަސްއެޅިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކަރަންޓު ވިއުގައާއި ޕެރަލަލްކޮްށ ގުާޅ ނިާޒމުތަކުގައި ހުްނަނންވާނީ ކަރަންުޓ  )ށ(  
ވިއުގައަށް ދިމާވާ އާދަޔާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވޭނެ ވަސީލަތްތައް 
ހަރުކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ނިޒާމު ކަރަންުޓ 

ކަރަންޓް ވިއުގަާއ ުގާޅ  ،ނޑެންވާނެއެވެ. މިގޮތުންވިއުގައާ ވަގުތުން ުގޅުްނ ކެ
 ތިރީގައިވާ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ަވސީލަތްތައް ހިމެނެންާވނެއެވެ. ،ނިޒާމުގައި

ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ މިންގަނޑަށްވުެރ ވޯލްޓޭްޖ ނުވަތަ ފްރިްކއެންސީ  .1   
 މަތިވުމުން ނުވަތަ ދަށްވުމުން ވަގުތުްނ ކަރަންޓް ވިއުގައާ ގުޅުން 

  ؛ކެނޑޭގޮތަށް ހުރުން

  ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ހާލަތްތަކުގައި .2   
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ 
ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭން ފެށެންވާނީ، ވިއުގައިގެ ަސރވިސް 

)ހައެއް އިންސައްތަ( ގެ ތެރޭގައި  6 ވޯލްޓޭޖުގެ %ވޯލްޓޭޖް ނޮމިނަލް
އާ ދެމެދު  52Hzއާއި  47Hzވިއުގައިގެ ފްރިކްއެންސީ  އަދި، ހުރެފައި
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)ތިނެއް( މިނިޓު ވަންދެން ސްޓޭބަލްކޮށް  3އެންމެ މަދުވެގެން 
މި ކަންކަން ބެލޭގޮތަށް ވޯލްޓޭޖް،  ،ހުރުމަށްފަހުއެވެ. އެހެންކަމުން

މް ޑިލޭ ދެނެގަނެވޭ ވަސީލަތްތައް މި ނިާޒމުގައި ފްރިކްއެންސީއާއި ޓައި
 ހުރުން؛ 

ކަރަންޓު ވިއުގައާ ގުޅިފައިވާ ިނޒާމުތަްއ ހުންނަންވާީނ "އަންއިންެޓންޑެްޑ  .3   
ނުއުފެއްދޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި މިފަދަ ގޮތެއް  "ންގއައިލެންޑި

)ސުމެްއ ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ސިކުންތުގެ ެތރޭގައި  0.5 ،ނަމަމެދުވެރިވެއްޖެ
ކަރަންޓު ވިއުގަ އެަނޖައިްޒ ކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ފަދަ ވަީސލަތެއް 

 ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން؛ 

ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ އޮޓަމެޓިކުން ވިއުގައިގެ ކަރަންޓުގެ  ގަސްތުގައި .4   
     ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވިއުގައާ ގުޅިފައިވާ ިނާޒމުތައް

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ވިއުގައާ ގުުޅްނކެނޑޭ  0.5
 ގޮތަށް ހުރުން؛ 

އެއްވެސް ސެޓިންއަކަށް ޚިދުމަތްދޭ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    )ނ(  
ެއއްވެސް ، ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އިޒުނަޔާ ނުލައި

 ފަރާތަކުން ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނިޒާމުގައި 
ހުންނަންޖެހޭ 
ސަލާމަތީ  
 ވަސީލަތްތައް 

14. ކޮމަން ޕޮއިންޓް އޮފް ކަޕްލިންގއެއްގައި ހަރުކުރާ ސަރކިޓް ބްރޭކަރ ނުވަތަ އެހެން  )ހ( 
ކަރަންޓު އިންޓަރަޕްޓިންގ ވަސީލަތްތައް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ބަލައި 
ފާސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި "މެކްިސަމްމ 

ޤާބިލުކަން ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކަރަންޓު  އެވެއިލަބަލް ފޯލްޓް ކަރަންޓު" ހުއްޓުވުމުގެ
އުފެއްދުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމާއި ެއ ނިާޒާމ 
ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައް ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންަނންވާީނ، އޭގެ ތެރޭގަިއ 

ކަރަންުޓ  ،ނަމަލްވެއްޖެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެަނމަ، ނުވަތަ ފެއި ހިމެނޭ
 ވިއުގައިގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި އޭގެ ފެންވަރަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ުނކުރާނެ ގޮތަށެވެ.

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގަޔާ ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ )ށ(  
ޒާމުގެ ރޭޓެްޑ އާލާތްތަކުގައި، އެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނި

)ދުއިސައްތަ ވިހި އިންސައްތަ( ހިފޭވަރުގެ ބާރު ހުންނަންވާނެއެވެ.  220ވޯލްޓޭޖުގެ %
 ވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.ވޯލްޓޭޖާއި ކަރަންޓު ސަރްޖ ހިފޭ އަދި

ކަރަންޓު ވިއުގައާ ގުޅައިފައިވާ ނިޒާުމ ވަކިކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކޮމަން ކަޕްލިްނގ  )ނ(  
         އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ގޭންގްްޑ ސުވިޗެްއ ަހރުކުރަންވާނެއެވެ. ކައިރީގައި އަތުން
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މި ސުވިޗަކީ ލޯޑް ބްރޭކަށް ރޭޓް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އޯވަރ ކަރަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން 
ހުންނަ ސުވިޗަކަށްވުން ލާިޒމެއް ނޫނެވެ. މި ސުވިޗު ހަރުކުރަްނވާނީ ތިރީގައިވާ 

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިގެ ކަރަންޓާިއ އަދި   ،ވާްނޖެހޭނީމި ސުވިޗު  .1   
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުެގ 
ކަރަންޓާ ދެބައި ވަކިކޮށްދޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ނިއްވައިލެވޭގޮތަށް ހުންނަ 

 ސުވިޗަކަށެވެ.

އޮފް ކުރުމުން އެކަން އެނގޭނެ އިންޑިޭކޓަރެއް ސުވިޗު އޮން ކުރުމުން އަދި  .2   
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ސުވިޗު ހަރުކޮށްފައިވާ  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި .3   
 ތަނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެވެންޖެހޭނެއެވެ.

       ންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ފައިވާ ފޮށި ވެދަރ ޕްރޫފްވާށްމި ސުވިޗު ހަރުކޮ .4   
ވައިފައި ހުންނަ ވަގުތު އަމިއްލައަށް ދޮރު ނުލެއްޕޭނެ ގޮތަށް މި ފޮށީގައި 

 ތަންޑެއް ހުންނަްނޖެހޭނެއެވެ.

މި ސުވިޗު ހަރުކުރެވޭ ތަން ިސންގަލް ލައިން ކުރެުހމުގައްޔާއި އެެހނިހެން  .5   
އިންޓް އޮފް ކުރެހުންތަކުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ހަރުކުރެވޭ ސުވިޗު ޕޮ

       ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން                                                                                                          ، ކޮމަން ކަޕްލިންގއާ އިންވެގެން ހަރުކުރެވެން ނެތްނަމަ
ގޮތުން އަންގާ އެހެން ތަނެއްގައި، އެ ސުވިޗު ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. މި
ފަދަ  އެހެންތަނެއްގައި ހަރުކުރާނަމަ، ެއ ހަރުކުރެޭވ ތަްނ އެނގޭނެ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަންގާ ތަނެއްގައި ފަސޭހައިން  ،ކުރެހުމެއް
 ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އޮޕަރޭޓިންގ 
 މިންގަނޑުތައް 

15. ޚިދުމަތްދޭ ، ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް  )ހ( 
އެ ނިޒާުމގައި ބޭނުންކުރާ  ،ފަރާތުގެ ވިއުގަޔާ ގުޅައި، ކަރަންޓު ދިނުމުގެ ކުރިން

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ޗެކްކޮށް  ،ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ކޮންޓްރޯލް ސްީކމް
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.  ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ލަިއސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ 

ލުމުގެދަށުން ޑިޒައިންކޮްށ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކުރިްނ ފާސްކޮށްފައިވާ ބެ
 ،ކޮންޓްރޯލް ސްކީމެްއ ބޭނުންކޮށްގެން ޤާއިމުކުާރ ނިާޒމެއްގެ ކޮންްޓރޯލް ޑައިގްރަމް

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަލުން ފާސްކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަެވސް އެ ިނޒާމެްއ 
އްޓައިފައިވާ މައި އިލެކްޓްރިްކ ިޑސްޓްރިބިއުޝަން ހަރުކުރާ އިމާރާތުގައި ބަހަ
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މި ބަދަލު ފާސްުކރުމަށް ތަންފީޛީ  ،ޕެނަލްބޯޑަށް ބަދަލެއް އަންނަ ހާލަތެއްގައި
 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަޔާ ގުާޅ ނިާޒމުގެ އައުްޓޕުޓް ވޯލްޓޭޖުެގ  )ށ(  
ންނަްނޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ ވޭވްފޯމްއަކީ، ސައިނަސޮއިޑަްލ ހު 50Hzވޭވްފޯމްގައި 

 ވޭވްފޯމްއަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

ކަރަންޓުގެ އިންޑިވިޖުއަލް އަދި ޓޯޓަލް ާހމޮނިކް ިޑސްޓޯޝަން ލިމިޓް ހުންނަންޖޭޭހީނ  )ނ(  
 ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. 

   THD 35<h 23<h<35 17<h<23 11<h<17 h<11 Individual 
harmonic 
order h 

 5 0.3 0.6 1.5 2 4 Allowable 
Limit (%( 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޤާއިމުކުރާ ނިޒާުމްނ   )ރ(  
އެފަދަ ނިޒާމުތަކުގައި ޑައިރެކްްޓ  ،ޑައިރެކްޓް ކަރަންޓު )ޑީ.ސީ( ނަމަ ،އުފައްދަނީ

ކަރަންޓު އޮލްޓަރނޭޓިންގ ކަރަންޓް )އޭ.ސީ( އަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންވަރޓަރއެއް 
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. ިމ ގޮތުން ބޭނުންކުާރ އިންވަރޓަރުްނ އުފެދޭ އިންޑިިވޖުއަްލ 

އިާވ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައިފަ ،އަދި ޓޯޓަލް ހާމޮނިކް ޑިސްޓޯޝަން
 މިންގަނޑުެގ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓެންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ނިާޒމުގަިއ   )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގައިާވ  13މި ގަވާއިދުގެ  ،ބޭނުންކުރާ އިންވަރޓަރ ވާންޖެހޭނީ

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އިންވަރޓަރއަކަށެވެ.

ކޮލިޓީ މެޝަރމަންޓްތައް ހުންނަްނޖެހޭީނ ިއންޓަރނޭޝަނަލް ޕަވަރ  )ޅ(  
ސްޓޭންޑަރޑަށް ފެޭތ  61400-21އިލެކްޓްރޯޓެކްނިކަލް ކޮމިޝަން )އައި.އީ.ސީ( 

 ގޮތަށެވެ.

 ސްޓޭންޑަރޑެވެ. 6100-3-7ފްލިކަރ ސްޓޭންޑަރޑެއް ކަމަށް ބަލަންާވނީ އައި.އީ.ސީ  )ކ(  

ރަޖިސްޓަރީ 
 ބެލެހެއްޓުން 

16. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުތަކުެގ  )ހ( 
      ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި  ،ރަޖިސްޓަރީއެއް

ރަށަކުން އުފެއްދި  އެ ތާއި،މި ރަޖިސްޓަރީގައި ހިެމނޭ ރަށްތަކުގެ މަޢުލޫމާ
 ،ދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައްއަގެ ޓުުޓ ޔުނިކުރި( ޖުމުލަ ކަރަން)އެކްސްޕޯޓް

 ގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ޓުޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ރަސްމީ ވެބްސައި
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ޚިދުމަތްދޭ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ މަޢުޫލމާތު )ށ(  
ވަަނ ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ  31ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ިޑސެންބަރު މަހުގެ  ،ފަރާތުން

ަވަނ  1ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ވިދިގެން އަންނަ ީމލާދީ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 
ތަންފީޛީ   ،ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ،ދުވަހުގެ ކުރިން

އެވަގުތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުެގ ، އްގައިއެދިއްޖެ ހާލަތެ އިދާރާއިން
 ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތު

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނެފައިވާގޮތަށް ރަޖިސްޓަީރ ބެލެހެްއޓުމުގައި، އަިދ  )ނ(  
އި،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު، ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގަ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުގަިއ 
 ތިރީގައިވާ މަޢުޫލމާތު ހިމަަނންޖެހޭނެއެވެ. ،ހިމެނޭ

ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިާޒމު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އެޑްރެހާއި، ެއ ނިޒާުމ   .1   
 އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ކެޕޭސިޓީ.  ،ބެހެއްޓި ތާރީޚާއި

 ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ  ،ކޮންމެ ނިާޒމަކުން .2   
 ކުރި( ޖުމުލަ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދު.އުފެއްދި )އެކްސްޕޯޓް

 ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ  ،ކޮންމެ ނިާޒމަކުން .3   
 ކުރި( ޖުމުލަ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދު.  ބޭނުންކުރި )އިމްޕޯޓް

ގަވާއިދަށް 
 އިސްކަންދިނުން 

17. ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ތަންފީޛުކުރާ އެހެން ގަވާއިދަކާ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް 
 އިސްކަންދޭންވާނީ މި ގަވާއިދަށެވެ.  ، ތަޢާރަޟުވާ ހާލަތްތަކުގައި 

ގަވާއިދަށް ބަދަލު 
 ގެނައުން 

18. މި ގަވާއިދަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ ފުރިހަަމ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ިމނިްސޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
  ،އެ ބަދަލެއް ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ކުރިން 60ނަމަވެސް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ 

 ވާނެއެވެ. ކުރަންގައި ޝާއިޢުޓުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެ

.19 އަދަބު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ކުިރ ޢަމަލެއްެގ  
ރުފިޔާއާ   )ފަސްހާސް( -/5,000ރުފިޔާއާއި )އެއްސަތޭކަ(  -/100ކުޑަބޮޑު ިމނަށް ބަލައި  

 ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖުރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

.20 ޖަދުވަލުތައް      މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފައިވާ ކޮންމެ ޖަދުވަލަކީވެސް، މި ގަާވއިދުގެ ބައެކެވެ.  )ހ( 
މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ އެ ހުރިހާ ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް 
ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާަނމަ، މި ގަވާއިދަށް ދެވޭ ޙަވާލާގައި، ަޖދުވަލުތައް، އަދި 

 ލާގައި މި ގަވާއިދު ޝާމިލުވާނެއެވެ.ޖަދުވަލުތަކަށް ދެވޭ ޙަވާ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި             R-46/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             122 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

14 

 

 ޖަދުވަލެވެ. 4މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިެގންވަނީ އަންަނނިވި  )ށ(  

ޚިދުމަތް   ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް .1   
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަޔަށް ގުޅުމުެގ ، ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން

 އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ.ހުއްދައަށް 

ޚިދުމަތް   ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް  .2   
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަޔަށް ގުޅުމާބެހޭ 

 އެއްބަސްވުމުގެ ނަޫމނާ.

 އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް. .3   

 .ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުން އިންޓަރކަނެކްޝަން .4   
21. މާނަކުރުން   މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިެގން އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު: 

 ،ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ވަނީ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ 
 ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމުގެ ޒިްނމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއަށެވެ.

ސަރުކާރުން ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތާ ުގޅޭ ަކންކަން   ،ވަނީ ފައި އެ ކަމަށް ބުނެ "ތަންފީޛީ އިދާރާ"
 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއަްއސަސާއަށެވެ.

ވަީނ،  ިއއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ  ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެ"ޚިދުމަތް 
ވަސީލަތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިާޒމު އިްނސްޓޯލްކުރެވޭ ތަނުގައި ހުރި އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް 

 ކިލޯވޮޓް އަވަރ މީޓަރ އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ފަރާތަށެވެ.

ތަންފީޛީ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެްނ   ވަނީ، " ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް
 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ( އަށެވެ.kWhކިލޯވޮޓްއަވަރސް ) ،ވަނީ "ކަރަންޓު ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ 

ތެރޭގައި ބިލު ތައްޔާރުުކރާ މުއްދަތުގެ  ،ވަނީ "އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ބޭނުްނކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ 

 އަދަދަށެވެ.

ބިލު ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،  ،ވަނީ "އެކްސްޕޯޓްކުރި އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ދައި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައް

 ވިއުގަޔަށް ދޫކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދަށެވެ.
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މްޕޯޓުކުރި އެކްސްޕޯޓުކުިރ އަދަދުން އި ،ވަނީ "އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް" ަކމަށް ބުނެފައި އެ
 އަދަދު ކެނޑުމުން ބާކީވާ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދެށެވެ.

ކުރީގެ މަސްތަކުން އެކްސްޕޯުޓ  ،ވަނީ ބުނެފައި އެ"ރޯލްވަމުން އަްނނަ ަޖމާވާ ކްރެޑިޓް" ކަމަށް 
ގެ ގޮތުގައި ރޯލްވަމުްނ އައިސްފައިާވ އަދަދުން ބިލު ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތާ ހަމަޔަްށ ޓުކްރެޑި

 ބޭނުން ނުކޮށް ބާކީހުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދަށެވެ.

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅައިފައިވާ ކަރަންޓު  ،ވަނީ "ވިއުގަ"  ކަމަށް ބުނެފައި އެ
 ކޭބަލުތަކަށެވެ. 

ނެޓް މީޓަރިންގ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން  ،ވަނީ "ނިޒާމު ހަރުކުރާ ތަން"  ކަމަށް ބުނެފައި އެ
 ތަނަށެވެ. ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވޭ

ރިންގ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން ނެޓް މީޓަ ،ަވނީ "ލޯޑް ކަލްކިއުލޭޝަން"  ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ކަރަންޓު ހޭދަވާ މިންވަރުގެ 

 ހިސާބަށެވެ.

ނެޓް މީޓަރިންގ  ،ވަނީ "ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓިންގ އަވަރްސ"  ަކމަށް ބުނެފައި އެ
މުްނ ަކރަންޓު އުފައްދާނެކަމަށް ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާ 

 ލަފާކުރާ ވަގުތަށެވެ.

މަށް ަކރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނު ،ަވނީ ަކމަށް ބުނެފައި އެ ގުޅާ ނިޒާުމ" "ޕެރަލަލްކޮށް
ގުޅައިގެން އެކުއެކީގަިއ ހިންގާގޮތަށް ފަރުމާކޮށް ބޭނުންކުާރ  ޔާޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިއުގަ

 ދާ ނިޒާމުގެ ބައިތަކަށެވެ.އުފައް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު

ދިނުމަށް ަކރަންޓު ފޯރުކޮށް ،ވަނީ ކަމަްށ ބުނެފައި އެ  "ންގ"އަންއިންޓެންޑެްޑ އައިލެންޑި 
ލަތްތަކުގައި ވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ހާގައި ކަރަންޓު ނެތް އިޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިއުގަ

 އުފެއްދުމަށެވެ. ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު

ަކރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ،ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ންޓު ވިއުގަ އެނަޖަިއޒް ކުރުން""ކަރަ
 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިއުގައަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށެވެ.

ަކރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ،ަވނީ ކަމަްށ ބުނެފައި އެ ންގ""ކޮމަްނ ޕޮއިންޓް އޮފް ކަޕްލި
 ތަނަށެވެ. ގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިާޒމު ުގޅޭފައިވާ ވިއުގައަށް ޚިދުމަތް ލިބިޅައިއަ

ދައުރުވާ ނިާޒމަކަށް ކުިރމަތިވާ  ކަރަންޓު  ،ަވނީ ކަމަްށ ބުނެފައި އެ "ސަރކިޓް ބްރޭކަރ"
ލަތެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްކުރުމަްށޓަކައި ކަރަންޓު ދައުރުވާ ހާ

 އޮޓަމެޓިކުން ކަރަންޓު ކަނޑައިދޭ ސްވިަޗށެވެ. ނިޒާމުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ 
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ދައުރުވާ  ކަރަންޓު ،ަވނީ "ކަރަންޓު އިންޓަރަޕްޓިންގ ވަސީލަތް"  ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ލަތެއްެގ ސަބަބުްނ ކުރިމަތިެވދާނެ ނުރައްކަލަކުން ހާނިޒާމަކަށް ކުިރމަތިވާ 

ފައިވާ ފިއުޒެއްގެ ވަީސލަތުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު ދައުރުވާ ިނޒާމުގަިއ ހަރުކޮށް
 ކަރަންޓު ކަނޑައިދޭ އާލާތަށެވެ.

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ  ،ަވނީ "މެކްިސމަްމ އެވެއިލަބަލް ފޯލްޓް ކަރަންޓު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެ
ލަތެއްގައި ކަރަންޓު ހާއެއްޗަކަށް ނުވަތަ ވިއުގައަށް ފޯލްޓެއް )މައްސަލައެއް( ކުރިމަތިވާ 

މަތީ ކަރަންޓުގެ މިންވަުރ  ނުވަތަ އާލާތްތަކަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެންމެބޭނުންކުރާ އާލާތަކަށް 
 ގައި ހުންނާނެ ެއންމެ މަތީ ކަރަންޓުގެ މިންވަރަށެވެ.ގައިނުވަތަ ވިއު

ލަތެއްގަިއ ހާލަންޖެހޭ ޑައިކަރަންޓު ކަނ  ،ވަނީ "ގޭންގްޑް ސުވިްޗ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު  ،ފައިވާޅައިގު ޔާދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަޚިދުމަތް

 އުފައްދާ ނިޒާމު ވަކިކުރުމަށް ހަރުކުރެވޭ ސްވިޗަށެވެ.

 ޓްއޯލްޓަރނޭޓިންގ ކަަރންޓު )އޭސީ( ޑައިރެކް  ،ވަނީ "އިންވަރޓަރ" ަކމަށް ބުނެފައި އެ 
 ކަރަންޓު )ޑީސީ( އަށް ނުވަތަ ޑީީސ އޭސީއަށް ބަދަލުކުރާ އާލާތަށެވެ.

ވަރުވަރަށް  އެކި ވަގުތުތަކުގައި އެކި ،ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ފްލިކަރ ސްޓޭންޑަރޑް"
ކަރަންޓު ބޭނުންވާ އާލާތަކުން އަދި ކަރަންޓު އުފައްދާ ިނޒާމަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓަށް 

މާުތ ތަކުގެ މަޢުލޫާޒމުގެ ވޯލްޓޭޖަށް އަންަނ ލޮޅުންއަންނަ ލޮޅުންތަކާ ގުޅިގެްނ މުިޅ ނި
 ށްދޭ މިންގަނޑަށެވެ.ފޯރުކޮ

ކަަރންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުން  ،ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ "އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖްގެ ވޭވްފޯމް"
 ބޭރުކޮށްދޭ ވޯލްޓޭޖު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ގްރާފަށެވެ.

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ  ،ވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ "އިންޑިވިޖުއަްލ ޑިސްޓޯޝަން ލިމިޓް"
ކިޔާއިރު ބަދަލުވާވަރު އިައޅަ ވަކިވަކި އާލާތްތަކުގެ ކަރަންޓު ސިގްނަލް، ފްރެކުއެންސީ ސިގްނަލާ 

 ހުންނަންޖެޭހ މިންވަރަށެވެ.  
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ  ،ވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ޓޯޓަލް ހާމޮނިކް ޑިސްޓޯޝަން ލިމިޓް"

 މިންވަރަށެވެ. ދެމެދު ތަފާތު ބެހެއްޓޭ  އެންސީ ސިްގނަލާނިޒާމުގެ ކަރަންޓު ސިގްނަލާއި ފްރެކު
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 1ޖަދުވަލު 
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން،  ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް   

  ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ 

 

 .1 ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތް 
 1.1 ނަން:

 1.2 އެޑްރެސް:
 1.3 އަތޮޅާއި ރަށް:
 1.4 ފޯނު ނަންބަރު:

 1.5 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 1.6 ނިޒާމު ޤާއިމުކުާރ ތަނުގައި މިހާުރ ހުރި މީޓަރުގެ އެކައުންޓް ނަންަބރު:

ކުރަން ބޭުނންވާ މީޓަރު ނުވަތަ މީޓަރުތަކުގެ އެކައުންްޓ ޖަމާވަުމން ައންނަ އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓް ޑިސްޓްރިބިއުޓް 
 ނަންބަރާއި، ވަކިވަކި މީޓަރުތަކަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަން ބޭނުންާވ އިންސައްތަ:

1.7 

 .2 ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ންނަ ފަރާތުގެ ނިޒާމު އިންސްޓޯލް ޚިދުމަތް ލިބިގަ 
 2.1 ނަން:

 2.2 އެޑްރެސް:
 2.3 ފޯނު ނަންބަރު:

 2.4 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 2.5 ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ަނންބަރު:

 .3 އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 3.1 އުފެއްދި ފަރާތް:

 3.2 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތް:
 3.3 އިންވަރަޓރ ނުވަތަ ވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަށް(: ޖަނަރޭޓަރުގެ ވައްތަރު )ސިންކޮރޮނަސް، ިއންޑަކްޝަން،

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

 3.6 ވޯލްޓޭޖް )ވޯލްޓްސްއިން(:
 3.7 ފްރިކްއެންސީ )ހަރޓްޒްއިން(:

 3.8 އަދަދު )ކިލޯވޮޓް އަވަރއިން(:އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކަރަންޓުގެ ޖުމުަލ 
 .4 ގޮތުގެ ތަފުސީލު  ކުރާނެއިންސްޓޯލް 
 ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕްލޭނުގައި ،ކުރާ ތަނުގެ ސްކޭލަށް ކުރަހައިފައިވާ ސައިޓް ޕްލޭނެއްއިންސްޓޯލް

ތަނުގެ ބައުންޑަރީއާއި، ނިޒާމު ބަހައްޓާ ތަނާއި، މީޓަރު އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް މި ނިޒާުމ 
 ގުޅަން ބޭނުންވާ ކަނެކްޝަްނ ޕޮއިންޓް ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

4.1 

އިސޮލޭޝަން އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ބަޔާއި، މީޓަރާއި، ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް، އަ
  ކުރެހުްނ  ގެޑިވައިސަސް އަދި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހަރުކުރެވޭ ވަސީލަތްަތއް އެނގޭނެ ސިންގަލް ލައިން

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައިގެން މި ކުރެހުން އެޕްރޫވް 
 ދޭ ފަރާތުންނެވެ. ކުރާނީ ޚިދުމަތް

4.2 
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ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްެޖ  ހާލަތެއްގައި، އިންސްޓޯލްކުާރ ނިާޒމުން އުފައްާދ 
 ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ދިއުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅިފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލު ،ކަރަންޓު

 .މި ފޯމާއެކު ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ

4.3 

 .5 ޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު ނި
 5.1 އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ފެށުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚު:

އިންސްޓޯލްކުރާ ނިާޒމުްނ ކަރަންުޓ އުފައްދައި، އެ ކަރަންޓުެގ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅޭނެކަމަްށ 
 ލަފާކުރާ ތާރީޚު:

5.2 

 .6 އެކަން ބަޔާންކުރުމަށް ، ދޭ ފަރާތަށް އެނގެންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ބެހޭގޮތުން ޚިދުމަތް ނިޒާމާ 
މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފަިއވާ ތަފުސީލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ  ،މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި

ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންުޓ އުފައްދައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަްށ ގުޅުމުެގ ހުއްަދ ދެއްވުން އެދި 
 .ދެންނެވީމެވެ

 ނަން:

 އެޑްރެސް: 
 ސޮއި:
 ތާރީޚު:
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2ޖަދުވަލު   
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު   ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް

 ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ 
 

ދޭ ފަރަތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  )ރ( ގެ ދަށުން ޚިދުމަތްވަނަ މާއްދާގެ  10ގެ ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާއިދު މި އެއްބަސްވުމަކީ،
 ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ. 

ޚިދުމަތް "މީެގ ފަހުން ) __________________________________________،  މި އެއްބަސްުވމުގެ ދަށުން
"( ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް"މީގެ ފަހުން ) އާއި _______________________________________ "(ލިބިގަންނަ ފަރާތް

        ދެމެދު ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތުން ___________________________________ ގައި ޤާއިމުކުާރ  އާ
ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގަޔާ، މި އެއްބަސްުވމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ލު ދީފައިވާ ނިޒާމު ޚިދުމަތްސީމި އެއްބަސްވުމުގަިއ ތަފު

 ދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.  އިުލމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުންނާއި ޚިދުމަތްގުޅަ ،މަތިން

 .1 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމު 

  1.1  :ދޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް

  1.2  :ނަންބަރު ދޫކޮށްފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަންދޭ ފަރާތުން  ނިޒާމަށް ޚިދުމަތް

 : (އެސް ކޯޑިނޭޓްސްއާެއކު.ޕީ.ޖީ)ނިޒާމު ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގެ އެޑްެރސް 

 

1.3  

  1.4  :ނިޒާމުގެ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ބާވަތް

  1.5  :ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުެގ ރޭޓަޑް ކެޕޭސިޓީ

  1.6  :އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެންެމ ގިނައިން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އަދަދުނިޒާމުްނ 

  1.7  :ދެވޭ ެއންމެފަހު ތާރީޚު ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުުޅމަށް ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް

 .2 މިންގަނޑު  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް 

، އިންސްޓްލޯކޮށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ިމ އެއްބަސްުވމުގެ ދަށުން ޤާއިުމކުރާ ނިާޒމު ފަރުމާކޮށް

 އާ އެއްގޮތަށެވެ.  " ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާިއދު"ކަމިޝަންކޮށް، ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނީ 
2.1  

ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނީ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ރޭޓަޑް ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ 
 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ލިޔުމުްނ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ،ނިޒާމަށް އެއްވެްސ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ

2.2  

 .3 މީޓަރ ކުރުމާއި ބިލުކުރުން 

ޤާއިމުކުރާ ތަނުގެ ކަރަންޓު މީޓަރކޮށް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓާއި އެ ނިޒާމު 
 އާ އެއްގޮތަށެވެ." ބިލުކުރަންވާނީ "ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާއިދު
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 .4 ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން 

އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން ދޭ ފަރާތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އަުއ  ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
 ކޮށްފައިވާ ނިޒާމު އެހެްނ ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުޚިދު

 

 .5 އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުން ނުވަތަ މެދުކަނޑައިލަން އެންގިދާނެ ހާލަތްތައް 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި 
 އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރަން ނުވަތަ މެދުކަނޑައިލަން އެންގިދާނެއެވެ.

5.1  

އެ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ޤާއިމުކުރުމަށް، ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް، ނުވަތަ  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން
ނުވަތަ މަްއސަލައެއް ބެލުމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް،  ،ބަދަލުކުރުމަށް، ނުވަތަ ނެގުމަށް

 ނުވަތަ

5.1.1   

ދިމާވެދާނެ ނުރައްކައުތެރި ދަރަތީ ކާރިސާއަކުން ޤުއިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ 
ކަމަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި، ވިއުގައިން ޚިދުމަތް ހޯދާ އެެހން ފަރާތްތައް ސަލާމަތްކުރުމަްށ 

 ނުވަތަ ، ކޮންމެހެން ައޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން

5.1.2   

އި ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ޕެރަލަލްކޮށް ހިންގުމުން އާންމު ފަރުދުންނަށާއި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މުދަލާ
ވިއުގައިގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ތްތަކުގައި ވަގުތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލަން އެންގިދާނެއެވެ. ޚިދުމަތް ލަދަތިވާ ހާ
ޚިދުމަތްދޭ  ،ާޒމު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަލުން އެ ނި ،މެދުކަޑައިލަންޖެހުނު ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު

 ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

5.1.3   

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދާ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން
 ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރަން ނުވަތަ މެދުކަނޑައިލަން އަންގަންވާނީ، ވީވަރަކުން އެ ފަރާތަށް 
އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ވަގުތު އޮއްވައެވެ. އަދި އުފައްދާ ަކރަންޓުގެ މިންވަުރ ދަށްކުރަން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ  ،ނުވަތަ މެދުކަނޑައިލައިފައި ބާއްވަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ކުރިން ެއނގޭނަމަ
 ފަރާތަށް އެކަންވެސް އަންގަންވާނެއެވެ.

5.1.4   

 .6  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ނިޒާމު 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަންނަން މުޖުަތމަޢުގެ އާންމު ަހމަތަކުްނ 
ޒާުމ ނި ،ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތަކުގައި، ކުރިން އެންުގމަކާނުލައި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން

 .ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ވަދެވިދާނެއެވެ ،ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަށް

6.1  

ނެގުމަށް ނުވަތަ ިނޒާމުެގ  ގނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ ބައިތައް ޓެސްޓްކޮށް ބެލުމަށް ނުވަތަ މީޓަރ ރީިޑން
 އަދި ، ކުރުމަށްޓުއެހެނިހެން ބައިތައް ޓެސް

6.1.1   

ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެޭހ އިންސާނުންގެ ސަާލމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން 
ފަދަ ނުރައްކައުތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ސަލާމަީތ 

ގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތު ،ބައިތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން

6.1.2   



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި             R-46/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             122 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

21 

 

މުގައި އަޅަްނޖެޭހ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ރައްކައުތެރިކަން ދެމެހެއްޓު ށާއި،ރައްކައުތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަ
 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން.

 .7 މުޅި އެއްބަސްވުން 

މި އެއްބަސްވުން އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ހަމައެކަނި، އަދި 
ސޮއިކުުރމުން، މީގެ ކުރިން ައނގަބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމަކީެވސް މިއެވެ. މި އެއްބަސްުވމުގައިމުޅި، 

 އެންމެހައި ކަންަކމާއި، ލިުޔމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންަކން ވާނީ ބާޠިލު ަކންކަމަށެވެ.

 

 .8 އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނުތައް 

ކުރާނީ އެއްބަސްވުން މާނަކޮށް، ތަންފީޒުވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ. އަދި މި މި އެއްބަސް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

 .9  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

ފަރާތުން  އެއްބަސްވުން، ލިުޔމުން ދެމި  ފަރާތުން ކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާޠިލު  10އެއްބަސްވެގެން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ނުގެންހައި ހިނދަކު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ 

 ނުކުރާހައި ހިނދަކު އެއްބަސްވުން ދެމިއޮންާނނެއެވެ.

 

 .10  އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުން 

ތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތާ ދެމެދު ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަްތ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާ
އެކު ިނމުމަކަްށ ޔާމި އެއްބަސްވުން ވެސް އެ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަުއމުން

 އަންނާނެއެވެ.

10.1  

ޚިާލފުވެ، އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ޚިދުމަތްދޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ 
ނަމަ، ިމ އެއްބަސްވުްނ ނިުމމަކަްށ ފިފަރާތުން ލިޔުމުން އަންާގ އެްނެމ ފަހު އެންުގމަށް އިޖާަބ ުނދީ

 އަންނާނެއެވެ. 

10.2  

މި އެއްބަސްުވން ނިުމމަކަްށ  ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނިޒާމު ޑީކަމިޝަން ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ
 އަންނާނެއެވެ. 

10.3  

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެންމެ ގިނަެވގެން ބަދަލުދެވޭނެ މިންވަރަކީ އެ ިނޒާުމ 
 ޤާއިމުކުރުމަށް ހިނގި ޖުމުަލ ޚަރަދެވެ.

10.4  

 .11 އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން 

ދޭ ފަރާތުން ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްެޖ  ިހމެނިފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކަށް ޚިދުމަތްމި އެއްބަސްވުމުގައި 
 ެއކަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ،ހާލަތެއްގައި، އެ ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންާވ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

11.1  

އިޞްލާޙުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް  ހުއްދަދޭގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން  11.1މި އެއްބަސްވުމުގެ 
ދޭ ފަރާތަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އެ އިޞްލާުޙ  އެންގުމުން، މި އެއްބަސްުވމުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް

)ހަތެއް(  7ގެނައުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

11.2  
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ދޭ ފަރާތާިއ  އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް  ،ިމ އެއްބަސްުވމަށް އިޞްލާުޙ ގެނެސް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ
 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 .12 މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެ ގޮތް 

ފަރާތުގެ  ނުވަތަ މި އެއްބަސްުވމާ ުގޅިގެން ދެ ،ދިމާވެއްޖެަނމަމި އެއްބަސްުވމުގައި ިހމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެްއ 
މަްއސަލަ ޙައްލުކުރަްނވާނީ ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން  ދެމެދުގައި މައްސަލަ އުފެދިއްޖެަނމަ، އެ 

ލަ ޙައްުލ ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. މިގޮތުންވެްސ މައްސަ  ،މައްސަަލ ޙައްލު ނުކުރެވިއްެޖނަމަ
 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 

 .13 މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

އްޖޭގެ ޝަރުޢީ ވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާސް ލިބިގެންުގޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަ އެއްބަސްވުމާ މި
 ކޯޓުތަކަށެވެ.

 

 .14 ނޯޓިސް ދިނުން 

ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ދޭ ނޯޓިހާއި، ފޮނުވާ ލިޔުމާއި، އެދޭ އެދުންތަކާއި،  މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އެއް
ރައްދު ނެއް ފަރާތަށް އަންގާ އެންގުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި އެއިން ެއއްވެސް އެއްޗެއް، އަ

، ކަމަށް ބެލޭނީ، އަތުން އަތަށް ހަވާލުކުރުމުންކުރެވިއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ ފޮނުވިއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ ދެވިއްޖެ

ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމުން، ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ފޮނުވޭ ފަރާތުެގ 
 ކްސް ނަންބަރަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފެ

14.1  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޮފނުވުމުގައި، ިމ އެއްބަސްވުމުގައި ިހމެޭނ  14.1މި މާއްދާގެ 
ގެ ދަށުްނ  14.1އަންނަނިވި ދެ ެއޑްރެހެވެ. ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  ،ބައިވެރިންގެ އެޑްރެސްކަމުގައި ބަލާނީ

ެއ ބަދަލެއް އަންަނ  ،ގަވާއިދުން އަންގައިފައިވާ އެޑްރެހެވެ. ބައިވެރިންގެ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ
 ގަންވާނެއެވެ.)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިޔުމުން އަން 7ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް: 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް:

14.2  

 .15 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން 

ކަރަންޓުގެ  ،އެކަން ކުރެވޭނީ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ
ލިބިގެން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން  ޚިދުމަތް
 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު މިކަމާ ގުޅޭގޮުތން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުންނެވެ.  އި، ފަރާތާ

 

 .16 އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން 

ދާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަާކ ޚިލާފު، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން މި އެއްބަސްުވމުެގ އެއްވެްސ މާއް
ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ިމ އެއްބަސްވުމުެގ ންފީޛު ކުރެވެްނ ނެތް މާއްދާއެއްޞައްޙަ ނޫން، ނުވަތަ ތަ

ރެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގަިއ ކަމަށް، އެކަމަކުން އެއްވެްސ އަސައެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަ
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ތަކުގެ ދަށުްނ ނުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވާ، އެއިން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުނުވާ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫ، ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީ
 ޞައްޙަ އަދި ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 .17 ބާރުން ބޭރު ކަމެއްގައި ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެހުން  އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ 

ނުވާނަމަ، މި އެއްބަސްވުމުގަިއ  މި އެއްބަސްވުމުެގ ވަކި މާއްދާއެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަިކ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި
ކާިރސާއެއްގެ ސަބަބުން،  އެއް ނުވަތަހާދިސާފަރާތުން ކުރެ ފަރާތެއްގެ އިުހމާލެއްނެތި، ޤުދުރަތީގޮތުން ހިނގާ  ހިމެނޭ ދެ
ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއްގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް އެ ނުވަތަ ދެ

 ،އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުަރސްއެޅިއްެޖނަމަ ލަތެއްގައި، އެއްބަްސވުމާހާޒިންމާތަކުން ިއސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. މިފަދަ 
ފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، އެކަށީގެންާވ މުއްދަތެއް ވަންދެން،  ނެތްނަަމ، ދެ ޢަމަލުކުރެވެންނުވަތަ 

ުލމަށް ިމ އެއްބަސްވުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އަދި އެގޮތަށް ޑައިއެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުްނ މެދުކަނ
 މަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ.އެއްބަސްުވމާ ޚިލާފުވީކަ ލުން އެއީ މިޑައިމެދުކަނ

 

 .18 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން 

އެ ކަންކަން ޤަބޫލުކުރާ ހާލު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެ
ތާރީޚުގައި، ތިރީގައި ފެށުމުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމަށް ގަސްތުކޮށް، އެ 

ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް މި  އެއްބަސްވުމުގަިއ  ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ދެ ހެކީންގެ ހާޒިރުގައި، ޚިދުމަތް
 ސޮއިކުރަމެވެ.

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް
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ދާނެ ގޮތް ޔަށް އެޕްލިކޭޝަން ކުރި   - 3ޖަދުވަލު   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ތެރޭގައި  ހުގެދުވަ)ސާދަ(  14 ،ނުލިބޭ ސަބަބުހުއްދަ 
އެންގުން. އަދި ހުއްދަ ލިޔުމުން  ފަރާތުން ދޭ  ޚިދުމަތް

 ހޯދުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުން.

ހުއްދަ ދެވުނު ނިޒާުމ ޔުޓިލިޓީގެ ވިއުގަށް ގުޅުމަށް 
ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ޚިދުމަތް ދޭ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ  14ފަރާތުން ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، 
ށް އެންގުން.ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަތެރޭގައި   

ޚިދުމަތް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއެކު 
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ން އައުލިބިގަންނަ ފަރާތު

 އަލުން އެޕްރޫވް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުން.

ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  ޚިދުމަތް ދޭ
ކޯޓާ ލިބޭ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ސާދަ(  14ނުހިމަނައި 
އެންގުން.ލިޔުމުްނ މިންވަރު   

ދޭ ފަރާތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  ޚިދުމަތް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ ( )ސާދަ  14ނުހިމަނައި 
ސަބަބާއއެކު  ށް ފަރާތަ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް  ،ނުލިބޭކަން
އެންގުން.ލިޔުމުން   

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުެގ  10ގަވާއިދުގެ 
އުފައްދާ ނިޒާމް ިޑޒައިން ުކރުން.ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު   

ލިބޭ ހުއްދަ ހުއްދައެއް ނުލިބޭ  

ލިބޭނުކޯޓާ  ކޯޓާ ލިބޭ  

އެދޭ އިއާދަކުރަނިވި  ގުޅުމަށް ދައިވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައް 7ގަވާއިދުގެ 
ން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުފަރާތުގެ ކޯޓާ( ހޯދުމަށްޓަކައި  ލިބިގަންނަ ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގެ ކެޭޕސިޓީ )ޚިދުމަތް

ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން. ދޭ ލިޔުމަކުން ޚިދުމަތް  

ން، ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތު)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ކޯޓާ ލިބޭތާ 
ހުށަހެޅުން.ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް   
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ގައިވާ  2)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ން ފައިސާ ދައްކާތާ ގިނަވެގެން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތު
ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ކަސްޓަމަރު އެގްރީމެންުޓގައި ސޮއިކުރުން. )ނިޒާްމ އިންސްޓޯލްކޮށް ވިއުގައަށް 

ވާ މުއްދަތު އެގްރީމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.(ގުޅުމަށް އެދުމަށް ދެވިފައި  

ހުއްދަ ދެވުނު ނިޒާުމ ގަތުމާއި، އިްނސްޓޯލް ކުރުމާއި، ޓެސްޓު ކުުރމާއި، ކަމިޝަންކުުރމުގެ ަމސައްކަތް ކަސްޓަމަރު 
ދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއް 10ގެ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. )މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، ގަާވއިދު
 ގިންތިތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިންޖިނިއަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެެވ.(

މަސައްކަތް ނިުމމުން، ނިާޒމު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުަޅއިގެން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 
 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން.

ނިޒާމު ޗެކްކުރުމަށްފަހު  ،ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
 01 ވިއުގައަށް ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ

ދިނުން. )ޓެސްޓިންގ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ދިހައެއް( 
 އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ(

ގްރިޑަށް ގުޅައިގެން ބޭނުންކުުރމުގެ ހުއްދަ ޚިދުމަތް 
ދޭ ފަރާތުން ނުލިބޭނަމަ، އިޞްލާޙުކުރަންވީ 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު، 
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ށް ފަރާތަ

 އެންގުން.

ދެއްކުން. ފަރާތަށް ދޭ ޚިދުމަތްން އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ ފައިސާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތު  

ން ރަގަޅު ކުރަންޖެޭހ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތު
ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިރީ 30ކަންތައްތައް 

ރަނގަޅުކޮށް ގްރިޑަށް ގުޅައިގެްނ ބޭނުންކުރުމުގެ 
 ހުއްދައަށް އަލުން އެދުން.

 ޕްރޮޖެކްޓް ނިމި ބޭނުންކުރަްނ ފެށުން.
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  4ޖަދުވަލު 
އިންޓަރކަނެކްޝަން ގުޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުން.ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ   

 
 

 މީޓަރ kWh ބެކް-ޓު -ބެކް  -
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 މީޓަރ kWhޑައިރެކްޝަނަލް -ބައި  -
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