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 ޤާނޫނު  ނަރުދަމާގެ ފެނާއި

 
 

 ބާބު  އެއްވަނަ 

 ފެށުން 
 

 ފެން  ސާފު  ރައްކާތެރި  އެންމެނަށް ދިރިުއޅ   ދިވެހިާރއްޖ ަގއި މިއީ، )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ރަށާ  އެ  ރަށެއްަގއި، ކޮންމެ ދިރިއުޅ  މީހުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،

 ޤާއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމެއް ނަރުދަމާ މިންވަރެްއގެ އެކަީށގެންވާ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެާނއި މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި،

 ފެނުގެ ދިވެހިާރއްޖ ގެ  ކަނޑައެޅުާމއި، މިންގަނޑުތައް އުސޫލުތަާކއި

 އުސޫުލތަކާިއ، ދެމެހެއްޓުމުގެ ަރއްކާތެިރކޮށް ވަސީލަތްތައް

 .ޤާނޫެނވެ ކަނަޑއެޅުމުގެ އުސޫލުަތއް ކަާމގުޅ  އެނޫންވެސް

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

ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު 
 މަޤްޞަދުތައް 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނެއވެ.  .2

ގޮތުން ރަްއކާތެރި އަދި ބ ނުންކުރަން ކަމުދާ ސާފު ފެން ޙީޞިއް )ހ(  

 ކަަށވަރުކުރުން؛ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދ ކަން 

މީހުން ދިރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެއްަގއިެވސް އެ ރަށަކާ އެކަީށގެންާވ  )ށ(  

މިންވަރެއްެގ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމެއް ޤާއިުމކޮށް، އެ ިޚދުމަތް 

ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެްއގަިއ ފޯރުކޮށްދެވ ެނ ގޮްތތަކެްއ 

 ކަނޑައެޅުާމއި، އެކަން ކަަށވަުރކުރުން؛
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ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ބ ނުންކުރުމުގައި ިމހާރުގެ  )ނ(  

ޖީލުތަކަށާއި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްަގިއ 

ބ ނުންކުރެވ ނެގޮތަށް ެއ ވަސީލަތްތައް ރަްއކާެތރިކުރުމާއި، 

ތަރައްީޤކުުރމާއި، އ ެގ މަންފާ ފުރިހަމައަށް ، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި

 ެކއް ކަނަޑައޅައި ތަންފީޛުކުރުން؛ލިބިދެވ ނެ ގޮތްތަ

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ފަތުރުވެިރކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްަތކާއި ތަްނތަނާިއ  (ރ)  

ނާޢީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަުށގަާއއި ތަންތަނުގަިއ ޞި

އެތަނަކާ އެކަީށގެްނވާ ގޮތެްއަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަްއ 

 ކަށަވަުރކުރުން؛ލިބިދެވ ކަން 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަްއ  )ބ(  

ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ޓް ރެގިއުލ 

ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަކުގެ ޒިްނމާތައް 

 ކަނޑައެޅުްނ؛

ވަސީލަތްަތކަށް ކޮށްާފނެ ނ ދެވ  ައސަރުތައް ުހއްުޓވުމަށް ފެނުގެ  )ޅ(  

ދުރު ާރސްތާގެ ޕްލ ނެއް އެކުަލވާލަިއ އ ެގ  ،ނުވަތަ ކުަޑކުރުމަށް

ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަށް 

 ؛ބާރުއެޅުން

ަސބަބުން ދުގައި ދ  ެގއްލުމުގެ ސްފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކަށް ގަ )ކ(  

ބެލެހެއްޓުމުގަިއ  ގައިނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިން

ގެއްލުމާ ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ލިބ  މާލުވުމުގެ ސަބަބުން ހުއި

 ؛ފިޔަވަޅު އެޅ ނެ ނިޒާމެއް ާޤިއމުކުރުން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގަިއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ަބިއެވރިވުން  )އ(  

 ރުން؛އިތުރުކު
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާއި، ހިންގުމުެގ ތެރެއިްނ  )ވ(  

 ތިމާވެއްޓަށް ލިބ  ެގއްލުންތައް ކުޑަކުރުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ަރއްޔިތުންެގ ބަިއެވރިވުން  )މ(  

 އިތުރުކުރުމާއި ަރއްޔިތުންނާ ާގތުން ޚިދުމަތްދިނުން؛ އަދި 
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   ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިްނ އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާުކރުމާއި  )ފ(  

އެ ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި އެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖ ެގ 

 އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބާރުދިނުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޙައްޤުތައް 

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

ޒަރޫރީ ބ ނުންތަކަށް، ރައްކާެތރި ފެން، އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަްށ 

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، ރަްއކާތެރި ފެން، އެކަށީގެްނާވ  )ށ(  

މިންވަރަށް ލިބުމުގެ ޙައްޤުގެ ެތރ ގަިއ، އެކަީށގެންވާ ހެޔޮ އަެގއްަގިއ 

ސާފު އަދި ރައްކާތެރި ފެުނެގ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، އެފަދަ 

މުެގ ތްތަކަށް ވާސިުލވުވަސީލަޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފެނުގެ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންވުން ހިމެނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، ޒަރޫރީ ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންވާ މިންވަރަްށ  )ނ(  

އެވަީނ، ކެއުްނ  ރައްކާތެރި ފެން ލިބެންހުރުން ކަމަށް ބުނެފައި

ބުއިމަށާއި، ސާފުތާހިރުވުމަށާިއ، ދިރިއުޅ  ތަނާއި ބ ނުންކުރާ ތަކެތި 

 ބެހެއްޓުމަށް ބ ނުންވާ މިންވަރަށް ފެން ކަންމަތީރުސާފުތާހި

 ލިބެންހުރުމަށެވެ.
ިޞއްޙީގޮތުން ރަްއކާތެރި  ކެއުން ުބއިމަށް ފޯރުކޮށްދ  ފެން ވާްނވާނީ، )ރ(  

 ފެން ކަމުގަެއވެ.

ކެއުން ބުއިން ފިޔަަވއި، ޒަރޫރީ ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންކުރުމަށް  )ބ(  

ސާފު، ވަސް އަިދ ރަހަ ފޯރުކޮށްދ  ފެން ވާންވާނީ، ެއކަށީގެްނވާ 

 ނުބައިނުވާ ފެނަށެވެ.
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ފެނާއި ފެނުގެ ވަސީލަްތތަކަކީ، ތަފާތުކުރުމަކާ ނުލައި،  )ޅ(  

ށް ފަސ ހައިން ވާިސލުވެވ  ނަމެދިވެހިރާއްޖ ަގއި ދިިރއުޅ  ެއން

 ވަސީލަތްތަެކއް ކަމުަގއި ވާްނާވނެއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި، ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބިދ   )ކ(  

ވަސީލަތްތަްއ، އެތަުނގަިއ ދިރިއުޅ  އެންމެނަށް ފަސ ހައިން 

ވާސިލުެވވ  ގޮތެްއގައި ާޤިއމުވެފައި ހުންނަންވާނެެއވެ. އަދި 

ނާޢީ މަސައްަކތްތަކަށް ޞިދަނޑުވެރިކަމަށާއި ފަތުުރވެިރކަމަށާއި 

ިއވެްސ އެ ރަށްރަށުގައި އުޅ  އަދި ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގަ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބ ނުންވާ މިންވަރަށް ފެނުގެ ިޚދުމަތް 

 ލިބިދ  ވަސީލަތްތައް ޤާއިުމވެފައި ހުންނަންވާނެއެެވ.

ފެނާއި ފެނުގެ ަވސީލަތްތަކަީކ، އެކަީށގެންވާ ހެޮޔ ައގެްއަގިއ ލިބ   )އ(  

 އެްއޗެއް ކަމުަގއިވާްނވާނެެއވެ.

 

 ގެ އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ 
ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ 

 ޙައްޤު 

މީހަކަށްމެ، އެކަީށގެންާވ  ރަށެްއގަިއ، ކޮންމެ ންމެމީހުން ދިރިއުޅ  ކޮ )ހ(  .4

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަްތ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއެވ.

ަނރުދަމާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، އެކަީށގެންވާ  )ށ(  

       ނިޒާމެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،

މީހަކު ދިރިއުޅ  ރަށަކާ އެކަީށގެންވާ ނަރުދަމާގެ ނިާޒމެއްެގ  އެ

 ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤަށެވެ.
 

ފޯރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޙއްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް   .5 ދައުލަތުގެ ޒިންމާތައް 

 ދައުލަތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރަންވާނެެއވެ.

ވި ޮގތެއްަގއި ނިފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިުދމަތް ދެމެހެއްޓެ )ހ(  

 ؛ކުރިެއރުވުންފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބ ނުންވާނެ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮްށ، 
ަރނގަޅު ޞިއްޙީގޮތުން ަރއްކާތެރި ާސފު ފެން ލިބިދެވ ކަމާއި،  )ށ(  

 ކުރުން؛ރު ދެވ ކަން ކަށަވަބިފެންވަރެްއގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލި



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 153 އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

10 

ެއންމެހައި  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމުގައި ކުރިމަތިވާ )ނ(  

ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްާތލުމަށް އެ ވަގުތެްއަގއި ކުެރެވންހުރި 

 ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރުން؛

ބޯފެން ލިބުމާއި، ރަނގަޅު ފެންވަެރްއގެ ނަރުދަމާެގ ސާފު ރައްކާތެރި  )ރ(  

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ރަްއޔިތުންނަށް އެްއވެސް ފަާރތަކުން 

ކުރިމަތިކުރުވާ ދަތިތަކުން ަރްއކާތެރިވެތިބެ އެ ަޙއްޤު ރަްއޔިުތންނަށް 

ފޯރުކޮށްދެވ ނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުެރިވފައިވާކަްނ 

 ކަށަވަރުކުރުްނ؛
ޞިއްޙީގޮތުން ރަްއކާތެރި ފެނުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ  )ބ(  

 ފެނުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަެއޅުން؛

ޚާއްޞަ ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބެންޖެހ  ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ  )ޅ(  

ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފަހިކޮށްދިނުމުގަިއ 

އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެފަރާތްތަކަށް އިސްކަންީދެގން

 ބާރުއެޅުން؛

     ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ  )ކ(  

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މިްނގަނޑުތަާކ ެއއްގޮްތާވ 

 ކުރުްނ؛ އަދި ގޮތުގެމަތިންކަން ކަަށވަރު

 ެއކަށ ނަ ޒަމާނާ ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި )އ(  

 ޚިދުމަތްތަކަށް ދެމުންދާ ކަނަޑއެުޅމަށާއި، ޚިދުމަތްތަކެއްކަން

 ގެނައުމަށްޓަކައި  ބަދަލުތައް ގެންަނންޖެހ  ގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ

 .ކުރުން ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހ 

 

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 ދައުރު  މުއައްސަސާތަކުގެ 

 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދ ންވާނީ ސަރުކާރުން ކަނޑަައާޅ  )ހ(  .6 ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ޒިންމާ 

ސިޔާސަތުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ދިވެހިާރއްޖ ަގއި ފެނާއި 
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ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ލަފާގެމަތިން މިނިސްޓަރެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރު ކަނޑަައާޅ 

މުކޮށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ޢާން

ތުަތކަށް ބަދަލެްއ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ ސިޔާސަ

 އަތުެވއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލުތައް ގަާވއިދުން ެގޒެޓުކުރަްނވާނެެއެވ.

ނުވަތަ ހިންގާ  ނަރުދަމާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ާރވާ އިފެނާ )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކަށައަާޅ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވިޔަސް 

 ސިޔާސަތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިްސޓަރު ކަނޑަައާޅ  6މި ޤާނޫނުގެ  7. ތަންފީޛުކުރުން  ޤާނޫނު 

ގޮތުގެމަތިން، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާނީ، ސިޔާސަތުތަކާ އެްއގޮްތވާ 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންކަްނ މިނިސްޓްރީން  8. މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ރަށްރަށުަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  )ހ(  

ގޮތެްއގައި ޯފރުކޮށްދިނުމާބެހ  ޤައުމީ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓެނިވި 

 ކަނޑައަަޅއި ހިންގުން؛

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހ  އެންމެހައި ގަާވިއދުތައް  )ށ(  

 ހަދައި، އެ ގަާވއިދުތައް ތަންީފޛުކުެރވ ކަން ކަަށވަރުކުރުން؛

ރަށެއްގައި އެ ރަށަކާ ދިވެހިރާއްޖ ގެ މީހުން ދިރިއުޅ  ކޮންމެ  )ނ(  

އެކަީށގެންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

)ފަހެއް( އަހަރުގެ ތެރ ގަިއ  5ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

ޤާއިމުކޮށް ހިންގ ނެ އިންތިޒާުމތައް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކާ 

 ؛ގުިޅގެން ހަމަޖެއްސުން

ކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަރށްރަށުގަާއއި ސަރަޙައްދުތަުކަގއި އަދި ފަތުރުވެރި )ރ(  

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ުކރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގަާއިއ 
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ސަރަޙައްދުތަުކގަިއ، އެ ަރށަކަށް ނުވަތަ އެ ސަރަަޙއްދަކަށް 

އެކަީށގެންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި 

މުންދާކަން ދަުއލަތުގެ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެްނ ގޮތުަގއި ހިންގަ

 ކަށަވަރުކުރުްނ؛
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ސަބްސިޑީ ދ ންޖެހ  ޙާލަތުަގިއ  )ބ(  

ސަބްސިޑީ ދ ނެގޮތުގެ ަގވާިއދު މާލީ ކަންކަމާގުޅ  ވުާޒރާއާިއ، 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅ  ވުޒާާރއާިއ، ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުގެ 

ބެލެނިވެރި އިދާރާާއއި، މިޫނނަސް ކަމާގުޅ  މުައއްސަާސތަކުެގ 

 ލަފާގެމަތިން ހެދުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުން ނެގ ނެ އެންމެ މަތީ އަގާ ގުޅ ގޮތުން  )ޅ(  

އެކުަލވާލަންޖެހ  ގަާވއިދު މާލީ ކަންކަމާގުޅ  ުވޒާރާާއއި، ލޯކަްލ 

 ކައުންސިލުތަުކގެ ލަފާގެމަތިން ހެދުން؛
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ  )ކ(  

 ކުރަންޖެހ  ދިރާސާތައްކުރުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހ  ކަންަކމުގައި ަދއުލަތުގެ ުމއަްއަސސާތަކަށް  )އ(  

 ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދިނުން؛
ދިވެހިރާއްޖ ގެ ރަށްރަުށގަިއ ހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަާކއި ފެނާއި  )ވ(  

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާގުޅ  އެންމެަހއި ތަފާސްހިސާބު ެއއްކޮށް ބަލަހައްޓަިއ 

 ޢާންމުކުރުން؛
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ބ ނުންކުރެވ  ސާމާނު  )މ(  

ޓެސްޓުކޮށް ސެޓިފައިކުރާެނ ގަވާއިދުަތކާއި މިންގަނޑުތަްއ 

 ކަނޑައެޅުްނ؛

ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަްނ ޢާންމު ބ ނުންތަކަށް ދޫކުރާ  )ފ(  

، ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި ފެން ަތޙްލީލުކުރާ ލެބޯޓަރީތައް ޤާއިުމކޮށް

 ހަމަޖެއްސުން؛ މުއެތަންތަނުގެ ޚިދުމަތްލިބ ނެ އިންތިޒާ
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިިވ  (ދ)  

ރުޞަތު އަެގއްަގއި ދެވ ނެ ފު ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގަިއ، 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާަސތުތައް ކަނަޑއެޅުުމގަިއ، ަކމާބެހ   )ތ(  

މިނިސްޓްރީތަކާއި، ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކާިއ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  

 ކަމާބެހ ހަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާަތކާިއ، ހިލ ާސބަ

 ފަރާތްތަކާއި، ޢާންމު ރައްޔިުތންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ުގޅ ގޮތުްނ ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ާޙޞިލުުކރުމަށް  )ލ(  

               ކަނޑައަޅަންޖެހ  ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނަޑެއޅުމާއި،

އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުުކރުމަށް ބ ނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ޤައުމީ ެފންވަރުަގއި ކުރަންޖެހ  މަސައްަކތްތައް 

 ކުރުން؛
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާ ގުޅ ގޮތުން ަކއުންސިލުތަަކށް މާލީ  )ގ(  

ތަކުެގ އެހީތެރިކަމާއި ލަފަޔާއި އިުރޝާދު ދިނުމާއި، ކައުންސިލު

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހ  

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލ ޓްކުރުުމގެ މަސައްަކތްތަްއ  )ޏ(  

ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ މަސައްކަްތތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ވިލަރެސްުކރުމާއި، 

 ސްްޓރެޓަޖީތައް މޮނިޓަރކުރުން؛އެ އިދާާރގެ ޕްލ ންތަކާއި 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުަތކުން ރައްޔިުތންނަށް  )ސ(  

ފޯރުކޮށްދެމުންދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، ކަމާގުޅ ގޮތުްނ 

 ކުރިއަްށގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންގެންދާ ގޮތް ބެލުން؛

ތަރައްޤީކުރުމާއި ޚިދުމަތް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  )ޑ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ަބއިވެިރވުން ކުިރެއރުވުމަށް 

 ؛ބ ނުންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުުރން

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

ތުން ދުވަހުގެ ތެރ ގަިއ ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ސިޔާސަތުަތކާ ުގޅ ގޮ
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 ަތކުގެ މަްޝވަރާގެމަތިން ާމސްޓަރކަމާގުޅުންހުރި މުައއްސަސާ

)ދިހަެއއް( އަަހރަކުން  10ކޮންމެ ، ޕްލ ނެއް މިނިސްޓަރު އެކުަލވާަލއި

 އެއްފަހަރު އެ މާސްޓަރ ޕްލ ްނ މުރާޖަޢާކުރުން؛

     ޕްލ ންއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި،  މާސްޓަރ )ޓ(  

ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާަތކުގެ މަްޝވަާރެގމަތިން އެ ބަދަލެއް 

 ގެނައުން؛

    ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި، ާޤއިމުުކރުމާއި،  )ޔ(  

އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމާބެހ  ގަވާއިދުތައް އެކުލަާވލުމާިއ 

މިންގަނޑުތައް ކަމާުގޅ  މުއައްަސސާތަުކގެ މަޝްވަރާެގމަތިން 

 އަދި؛ އެޅުން ކަނޑަ

ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅ ގޮުތން ރައްޔިތުން ހ ލުންތެރިކުރުވުމުެގ  )ޕ(  

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންގުން.
 

ކައުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި 
 ބާރުތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް އަންނަނިވި ޒިްނމާތަކާއި ބާރުތަްއ  9.

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކައުންިސލުތަކުެގ މި  )ހ(  

ޒިންމާތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ އެންމެހައި ކަންކަްނ ރަށު 

 ފެންވަރުަގއި ތަންފީޛުކުރުން؛

ޕްލ ންުކރުމާއި،  ފެންވަރުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަށު )ށ(  

 ؛މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުންމަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވާލުމާއި، 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަށު ފެންވަރުަގއި ހަމަހަމަކަމާއެުކ  )ނ(  

 ފޯރުކޮށްދ ނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދަންޖެހ  މާލީ އަދި ފަންނީ  )ރ(  

 ވަސީލަތްތައް ހޯދުން؛
ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަާކިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  )ބ(  

ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއަާޅފައިާވ 

    އަގަްށވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ ގޮެތއްގެމަތިން ރައްޔިތުްނގެ ލަފަޔާެއުކ 
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އެ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުން ނަގާނެ އަގު 

 ކަނޑައެޅުްނ؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަާކ  )ޅ(  

ހަވާލުކުރާނަމަ، ކަމާބެހ  ަގވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތާވ 

ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ ފަރާތަކާ ަމސައްކަތް ަހވާލުކުރުމާިއ، އެ ަފރާތުން 

ޓުމަށް އެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތް ބަަލއި ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ހިފެހެއް

ކަމާބެހ  ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ައޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތަްއ 

 ރަށު ފެންވަރުގައި އެޅުން؛
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޙަްއޤުތަްއ  )ކ(  

 ؛ރަށު ފެންވަރުގައި ަރއްކާތެރި ކުރުން

ރައްޔިތުން ހ ލުންތެރިކުރުވުމުެގ ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅ ގޮުތން  )އ(  

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށު ފެންވަރުަގއި ރާަވއި ހިންގުން؛
ރަށުގައި ާޤއިމުކުރާ ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ  )ވ(  

ޤުދުރަތީ ފެންފަށަލައަށާއި ރަުށގެ ފަރާިއ ފަޅުެގ މާޙައުލަށް ނ ދެވ  

 ރުްނ؛ބަދަލެއް އަންނަމުން ނުދާކަން ކަށަވަރުކު

ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅ ގޮތުން ަޤއުމީ ސިޔާސަތުަތއް އެކުަލވާލުމަށާއި،  )މ(  

އެިކއެކި ތަފާސްހިސާބު ެއއްުކރުމުގެ ބ ނުމަށް ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހ  

އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީން ހޯދާ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛
ދިރިއުޅ  މީހުންނަށް ބ ނުންވާ ކައުންސިުލގެ އިޚްތިޞާްޞަގއި  )ފ(  

 މިންވަރަށް ފެން އެ ރަށަކުން ލިބެންހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ އަދި

ކައުންސިލުތަކަށް ހަވާުލވެފަިއވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  )ދ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަްތ، އެކަމަށް ލަިއސަންސް ިލބިފައިވާ 

ދަށުން އެފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް، ފަރާތަކާއެކު ެވވ  ެއއްބަސްވުެމއްގެ 

 ކުރިއަްށގެންދިޔުން.
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 ވެވ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ން އެއްބަސްވު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގެ ދަށުން ޚިދުމަްތ ދިނުމަށް ވެވ   9މި ޤާނޫނުގެ  10.

 އެއްބަްސވުމުަގއި ތިރީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ.

އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަށް ލިބިދ  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  )ހ(  

 އިޚްތިޔާރުތަްއ؛

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް؛ )ށ(  

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމާއި، ތަަރއްޤީުކރުމާއި،  )ނ(  

މަރާމާތުކުރުމާއި، ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމާއި، އިތުރަށް 

 ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް؛

ޚިދުމަތުގެ ެއއްބަސްވުމާ ގުޅ ގޮތުން މައްސަަލއެްއ ދިމާވެްއޖެނަމަ  )ރ(  

އެކަން ަޙއްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހ ނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ަކމާގުޅ  

 ކޯޓަކަށްކަްނ؛ އަދި 
ދިމާވެްއޖެނަމަ ޚިދުމަތުގެ ެއއްބަސްވުމާ ގުޅ ގޮތުން މައްސަަލއެްއ  )ބ(  

ގޮްތާވ އްއެކަން ަޙއްލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނުތަކާ އެ 

 ގޮތުގެމަތިންކަން.

 

 އޮތޯރިޓީގެ މަިއގަނޑު މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަީނއެވެ. 11. އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އުސޫުލތަކާިއ މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  )ހ(  

މިންގަނޑުތައް ހިމެނ  ަގާވިއދުތައް ހެދުމުގައި މިނިސްްޓރީއަށް 

 ބ ނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ފެން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ   )ށ(  

ތަންތަނާބެހ  މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، އެ 

 ދަފްތަރުކޮށް، ކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން؛
ޢާންމު ބ ނުންތަކަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަނުޑވެރިކަމާއި ޞިނާޢީ  )ނ(  

މީރުފެން އުފައްާދ އެިކއެކި މަސަްއކަތް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާ 

ތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ ތަންތަނާބެހ  މަޢުލޫމާތު ޓްޕްލާން

 ބެލެހެއްޓުން؛ދަފުތަރުކޮށް، 
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ރަށްރަުށގައި ދިރިއުޅ   )ރ(  

ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވ ކަްނ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެ މީހެއްެގ ކަށަވަރުކުރުާމއި، އެ ޚިދުަމތް 

ނަސްލަށް، ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަްށ، ނުވަތަ 

ޢުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ 

ސްބަތްާވ ވިސްނުމަކަށް، ުނވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް، ނުވަތަ ނި

ޢާއިލާއަށް، ުނވަތަ އުފަން ަރށަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ަކމަކަށް 

 ؛ބަލައި ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެްނުގޅ ކަން ކަށަވަުރކުރުން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ަފރުމާކުރެވިފަިއވަނީ، އެފަދަ ނިޒާމުތަްއ  )ބ(  

ފަރުމާކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާާލ 

ާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާ މިންގަނޑުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންތޯ ގަ

 ބަލައި، އެ ފަރުމާތައް ފާސްކޮްށ ހުއްދަދިނުން؛

ފަރުމާކުާރ  ފެން ވައިރުކުރުމާއި ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު )ޅ(  

 ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ަވޒަްނކުރުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު

އިންޖިނިއަރުންނަށާއި، ފެންވައިުރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުމާކުރާ 

އެކަމުގެ ަލއިސަންސް ދޫުކރުމާއި، އެފަރާތްތަުކގެ ދަފުތަރެއް 

 އެކުަލވާލައި، ޢާންމުކުރުން؛

 ާކއި އުޫސލުތަކަށްއޮތޯރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ ާޤނޫނާއި ަގވާއިދުތަ )ކ(  

 ޢާންމުން ހ ލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުުރވުން؛

ގަމުންދަނީ ކަމާ ުގޅ ގޮތުްނ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ައގު ނަ )އ(  

 ހަދާފައިވާ ަގވާއިދުަތކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންކަން ކަަށވަރުުކރުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ިޚލާފުވާ  )ވ(  

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުްނ؛

ދިރިުއޅ  ރަށްރަށުގައި ފެނުގެ ޚިުދމަތާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ މީހުން  )މ(  

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް، ކަނަޑއެޅިފަިއވާ މިންގަނޑުތަކާ ެއއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ދެމުންގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުްނ؛
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ދިވެހިރާއްޖ ގެ މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުގައި ޤާއިުމކުރަނީ ެއ ރަށަކާ  )ފ(  

 ؛ނިޒާމެއްކަން ކަށަވަރު ުކރުންއެންމެ އެކަށ ނަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބ ނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންްޓތަކުަގއި  )ދ(  

ހުންނަންޖެހ  މިންގަނޑުތައް ކަމާގުޅ  މުައއްަސސާތަކުެގ 

 ؛މަޝްވަރާގެމަތިން ކަނަޑއެޅުން 

ހުންނަންޖެހ  ވިޔަފާރިާއއި ޢާންމު ބ ނުންތަކަށް އުަފއްދާ ފެނުަގއި  )ތ(  

މިންގަނޑުތައް ކަމާުގޅ  މުއައްަސސާތަުކގެ މަޝްވަރާެގމަތިން 

 ؛ކަނޑައެޅުން 
ޢާންމު ބ ނުންތަކަށް ފޯރުކޮށްދ  ފެނުގެ ފެންވަރު، ލޯކަލް  )ލ(  

 ކައުންސިލުތަާކއި ޚިދުމަތްދ  ފަރާތާ ގުޅިގެން ކަށަވަުރކުރުން؛

މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާގުޅ  އެންމެހައި  )ގ(  

އެްއކުރުމާއި، މިނިސްޓްީރައށް ބ ނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ 

 ؛މިނިސްޓްރީއަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަާޅފައިާވ  )ޏ(  

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތ  ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން، 

މިގޮތުން، ފެނާއި ނަރުދަާމގެ ޚިދުމަތުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން 

ކަށަވަރުކުެރވ ނެ ގޮުތގެމަތިން، ފެނުގެ ޕްރެޝަާރއި، ފެނުގެ 

ފެންވަރާއި، ނަޖިސްފެން ޓްރީޓްކުރާ މިންގަނޑުަތކާިއ، ފެން 

ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނާއި، ޚިުދމަތަށް ބިލުކުރާ އުސޫާލއި، ފެން 

ތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރުމަށް މީޓަރާގުޅ  ކަްނކަމާއި، ިޚދުމަ

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ކަންކަން ބަަލހައްޓަމުން ގެންދިޔުން؛

ބ ރުކުާރ  ފެން ޕްލާންޓްތަކުން އުފަްއދާ މީރުފެން ނަރުދަމާއާއި )ސ(  

މިންގަނޑު ކަާމގުޅ  ުމއައްަސާސތަކުެގ  ހުންނަންޖެހ  ފެނުގައި

 ކަނަޑއެޅުްނ؛ މަޝްވަރާގެމަތިން

ނަރުދަމާއާ ގުޅ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހ  ދިރާސާތަކަށް ބ ނުންވާ ފެނާއި  )ޑ(  

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް 

 ބާރުއަޅައި މި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން؛ އަދި 
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ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފެން ބ ނުންކުރާ އާލާތްތަާކއި މެޝިނަރީ އަިދ  )ޒ(  

ތަކެތީގައި ފެން އިސްރާފްވުން ކުޑަުކރުމަށް  އިުކއިޕްމަންޓް ފަދަ

ބ ނުންވާ މިންގަނޑުތަްއ ކަމާގުޅ  މުައއްަސސާތަކުެގ 

 މަޝްވަރާގެމަތިން ކަނަޑއެޅުން.
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ަކންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮުތން އަންނަނިިވ  12. އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތައް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.ބާރުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ފަރުމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް  )ހ(  

ދޫކުރުމާއި، އާކުރުމާިއ، ބަދަލުގެނައުމާިއ، ަލއިސަންސް 

 ހިފެހެއްޓުމާއި ބާޠިލުކުރުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކުރުމާއި ަގވާއިާދ  )ށ(  

ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތުކގަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ފިަޔވަޅުެއޅުން؛
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާ ގުޅ ގޮތުން އުފެދ  މަްއސަލަތައް  )ނ(  

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ެއކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުަތްއ 

 އެޅުން؛

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅ ގޮތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ފެނާއި  )ރ(  

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލ  ޙާލަތުގަިއ 

ބ ނުމަށްޓަކަިއ  ޤީޤުކުރުމާއި އެޙްއެކަންކަން ބަލައި ފާސްކުރުމާިއ، ތަ

 ތަންތަނަށް ވަނުމާއި ހާޒިރުކުަރންޖެހ  ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮަތްށ  )ބ(  

 ކަންކަން ކުރުމަށް އަންގަންޖެހ  ފަރާތްތަކަށް އެންގުންތައް ެއންގުން؛

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ިޚލާފުވާ  )ޅ(  

ަގވާއިުދގެ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމާއި އެފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނާއި 

 ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާ ގުިޅގެން، ޚިދުމަތުގެ ފީ ނެގެމުންދާ  )ކ(  

ގޮތާިއ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި، ޚިދުމަތުގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ޚިދުމަތުެގ 
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އިތުބާރާގުޅ  ކަންކަާމއި މި ނޫނަސް ޚިދުމަތާ ގުޅ ގޮތުން ޝަުކާވ 

ޝަުކވާ ބަލައިގަތުމާިއ، ހުށަހެޅ  ޝަުކވާތަާކިއ ހުށަހެޅުމާއި، 

 މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ހިންގުން؛

ސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ންލައިސަ )އ(  

ޢަމަލު  ށްލައިސަންސްަގއި ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޝަރުޠުަތކާ ެއްއގޮތަ

 ކުރަމުންދ ތޯ ބެލުން؛

ފެން ބ ނުންކުރާ އާލާތްތަާކއި މެޝިނަރީ އަިދ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  )ވ(  

އިުކއިޕްމަންޓް ފަދަ ތަކެތީގައި ފެން އިސްރާފްވުން ކުޑަުކރުމަށް 

 ބ ނުންވާ މިންގަނޑުތައް ބެލުާމއި، ފާސްކުރުާމއި، ދަރަޖަކުުރން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅ ގޮތުން ހުށަހެޅ  ޝަކުވާައާކ  )މ(  

ޙްީޤޤުކުރުމަށްޓަކައި ބ ނުްނވާ އެންމެހައި ގުިޅގެން، އެ މަްއސަލަ ތަ

 ލިޔެކިޔުންތައް ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ހޯދުން؛
 ؛ އަދި އޮތޯރިޓީން ދ  ޚިދުމަތްތަކަށް ފީ ނެގުން )ފ(  

     ފެން އުފެއްދުމުގައި ރަށުެގ ޤުދުރަތީ ފެންފަށަލައިން، ނުވަތަ  )ދ(  

ކުޅި ައކުން ުނވަތަ ޗަްސ ބިމަކުން ފެން ބ ނުންކުރާކަްނ 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުާމއެކު އަޅަންޖެހ  ފިޔަަވޅުތަްއ 

 އެޅުން.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
 މުޢާހަދާތައް  އެއްބަސްވުންތަކާއި 

ފެނާއި ނަރުދަމާއާގުޅ  ަބއިނަލްއަޤްވާީމ ެއއްބަްސވުންތަކާިއ  )ހ( 13.

މުޢާހަދާތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިވެިރވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، 

ކަމާބެހ  ދާއިރާތަކުގެ ލަފަާޔިއ އިރުޝާދުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަްނާވނެއެވެ.

އެފަދަ އެއްބަްސވުންތަާކއި މުޢާހަދާތަކުން ދައުލަތުގެ މައްަޗްށ  (1)   

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ބ ނުންވާ ކުރުން ލާޒިމުކުރާ 

 ؛ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ެއކުލަވާލުން 

ރާއްޖ ަގއި އެފަދަ އެއްަބސްވުންތަާކއި މުޢާހަދާތަްއ  (2)   

ތަންފީޛުކުރުމަށް ބ ނުންާވ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަްއ 

 ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި 
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ފަރާތްތަާކިއ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅ ގޮތުން ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  (3)   

މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، އެކިެއކި ބައްދަލުވުންތަުކަގިއ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަިއވެރިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާގުޅ  ބައިނަްލއަޤްވާީމ  )ށ(  

އެންމެހައި އެއްބަްސވުންަތކާއި މުޢާހަދާތަކުގެ ދަފުތަރެއް 

 ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓައި، 
 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް 

 ޕްލ ން 
ދިވެހިރާއްޖ ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިައރުވަިއ،  )ހ( 14.

)ފަހެއް( އަހަރު  5 ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައި 

ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ނެއް، ކަާމގުޅ  މުައއްސަާސތަކުެގ 

މަޝްވަރާާއއި، ފެާނއި ަނރުދަމާގެ ސިޔާސަތުަތކާ ެއއްގޮްތާވ 

   ކޮންމެ  އަދި    ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަންވާެނއެެވ.

)ފަހެއް( އަހަރަކުން ެއއްފަހަރު އެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން  5

 .މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން، ނިމިދިޔަ އަަހރުގަިއ  )ށ(  

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން ތަންފީޛުުކރެވުނު ގޮުތގެ ރިޕޯެޓއް މިނިސްޓްރީން 

 ާޔގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެކުަލވާލައި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް
މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން  )ނ(  

އެކުަލވާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ބ ނުންވާ މަޢުލޫމާތު، ދަުއލަތުެގ 

 މުއައްސަސާަތކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ.

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

މަސްދުވަހުގެ ތެރ ަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިާވ 

 ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލ ން އެކުލަވާަލންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕްލ ނަށް ބަދަލެްއ  )ބ(  

ގެންނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ބަދަލެއް ގެންނަންވާީނ 

 ކަމާގުޅުންހުރި މުއަްއސަސާތަާކ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.
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ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 

 ޕްލ ން 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދީފަިއވާ ކޮންމެ  (ހ) 15.

ފަރާތަކުންވެސް، ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތާ އެްއގޮްތާވ 

ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑަައާޅ ގޮތުގެމަތިން، ފެނާއި ނަރުދަމާ

ޕްލ ނެއް ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަްށ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އަހަުރގެ ތެރ ަގއި ޕްލ ން 

ތަންފީޛުކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޯޕޓު ކުރިއަށް އޮތް މީލާދީ ައހަރުގެ 

ޓްީރއަށާިއ )ތިނެއް( މަްސދުވަހުގެ ތެރ ގަިއ މިނިސް 3ފުރަތަމަ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލ ންަގއި އަްނނަނިވި  )ށ(  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ފެނުގެ ފެންވަރު؛ (1)   

 ނ ނގިެގއްލ  ފެނުގެ މިންވަރު؛ (2)   

 ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު މިންވަރު؛ (3)   

 މިންވަރު؛ޚަރަދުވި  (4)   

 އަދި ؛ ލިބުނު އާމްދަނީ (5)   

 ސީ.އެސް.އާރްގެ ޙަަރކާތްތަުކެގ ތަފްޞީލު. (6)   

 

ދައުލަތުގެ އެހެން 
 މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެނުގެ ވަސީލަތްތަާކއި، ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުަތްއ  16.

އަދާކުރަންޖެހ  ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްުޓމުގައި މިނިސްޓްރީްނ 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުުރމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  އިދާރާތަކުން 

 އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ.
 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ
 ވަސީލަތްތައް  ފެނުގެ   

 

ދުރަތީ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ޤު 
 މިލްކުވެރިކަން 

.17 

 

 

ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހިމެނ  ފެނުގެ އެންމެަހިއ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްުދގަިއ 

 ވަސީލަތްތަކަކީ ިދވެހި ދައުލަުތގެ މިލްކެެކވެ.
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ފަތުރުވެިރކަމަށް  ،ނާޢީ މަސައްކަތްތަާކއިޞިދަނޑުވެރިކަމާިއ  )ހ( 18. ލިބެންހުރި ފެން ޙިމާޔަތްކުރުން 

ދޫކުރެވ  ފަޅު ރަށްރަށާއި، އެަފދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހިންގުމަށް ފަޅު 

ހިއްކަިއގެން އުފައްދާފަިއވާ ރަްށރަށާއި އެފަދަ ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވ  

އެ ރަށްރަުށެގ ބިމުގެ  ،ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ހިމެނ  ގޮތުން

ރަށްރަށަށް ފެންފަށަލައަކީ، ނުވަތަ ފަޅު ހިއްކައިގެން އެފަދަ 

އިތުރުކުެރވ  ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބިމުގެ ފެންފަށަލައަީކ 

 ޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ އެްއޗެއްެސވެ.

ށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، ކައެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަ )ށ(  

ަލތްތައް ސީމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެުނގެ ވަ 

ދަމަހައްޓަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ ބަލަހައްޓައި 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މިމާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ިވޔަފާރީގެ އުސޫލުން ނުވަތަ  )ނ(  

އަުގ ލިބ ގޮތަށް ފެުނގެ ޚިދުަމތް ދިނުން ނުހިމެނ ގޮތުން، ައމިއްލަ 

ނަގައި ބ ނުންކުރުަމކަށް ނުވަތަ ބ ނުމަށް، ވަުޅކޮނެގެން ބިމުްނ ފެން

ވާރ ފެން ނަގައި ބ ނުންކުރުމަކަށް ނުވަތަ މޫދު ލޮނުފެން ނަގަިއ 

 ބ ނުންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހެދުމަށް ބިންގަނޑު ތޮރުފައިގެްނ ފެން  )ރ(  

އެްއވެސް ނަގަންވާނީ، އެ ރަށެްއގެ ޤުދުރަތީ ފެންފަށަލައަށް 

 ގެއްލުމެއް ުނވާނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

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

ވަރަށް ފުނަށް ތޮރުފައިގެން ފެންފަށަލައަށް ނ ދެވ  އަސަރެްއ 

 ނުކުރާވަުރގެ ފުންމިނުގަެއވެ.

ޤާނޫނުގަިއ ލަތެއް ކަމަށް މި ސީޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ ފެުނގެ ވަ )ޅ(  

ލަތެއް ސީ ލަތެްއގެ އިތުރުން، ފެނުގެ އެހެން ވަ ސީބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަ 

ަލތެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފިކަމަށް ަވީޒރުންގެ ސީޙިމާޔަތްކުރެވ ނީ، އެ ވަ
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ  ،މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައި

 ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.
 

ޤުދުރަތީ ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް 
މަސައްކަތްތަކަށް ބ ނުން ޞިނާޢީ 
 ނުކުރުން 

 ،ދަނޑުވެރިކަމާއި ޞިނާޢީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި  )ހ( 19.

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވ  ފަޅު ރަށްރަށާއި، އެފަދަ މަސައްކަަތށް ފަޅު 

ހިއްކަިއގެން އުފައްދާ ރަށްރަާށއި އެފަދަ ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވ  

އެ ރަށްރަށުގެ ބިމުެގ  ،ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ހިމެނ ގޮތުން

ފެންފަށަލައަކީ، ނުވަތަ ފަޅު ހިއްކައިގެން އެފަދަ ރަށްރަށަށް 

އިތުރުކުެރވ  ސަރަޙައްދުތަުކގެ ބިމުގެ ފެންފަށަލައަކީ އަދި 

ކުޅިތަުކގަިއ ހުންނަ ފެނާއި، ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފަިއ ހުންނަ 

 ފެންގަނޑުގަނަޑކީ ޞިނާޢީ ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންކުރެވ ނެ ފެނުގެ

 ވަސީލަތްތަެކއް ނޫނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް  )ށ(  

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާހަމައަށް، ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮްށފައިާވ 

          ފަޅުރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެިރކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެން ޕްލާންޓް 

ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ގޮަތކުން ފެން އުަފއްދާނެގޮްތ 

 )ދ އް( ައހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދ ންާވނެއެވެ. 2މަޖެއްސުމަށް، ހަ

މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަާރތްތަކުެގ  )ނ(  

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ތެރެއި

)ދިހަހާސް( އަކަމީޓަރު ނުވަތަ  10,000ޢަމަލުކުރަންޖެހ ނީ 

 އެއަްށވުރެ ބޮޑު ސަރަަޙއްދެްއަގއި ދަނޑުވެިރކަންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމަށާއި ޞިނާީޢ މަސައްކަތްތަކަށް ބ ނުންާވ ފެން  )ރ(  

ޒަީރއާއިން ނުވަތަ ވާރ ފެން އެއްކޮްށގެން ނުވަަތ ޑީސެލިނ ޝަންގެ 

އެނޫންވެސް ެޓކްނޮލޮޖީއެްއ ބ ނުންކޮށްގެން އުަފއްދާނެ ނިޒާމު 

ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ މަސަްއކަތެއް ހަވާުލވެފަިއވާ ފަރާތެއްެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ.
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ދިވެހިރާއްޖ ގެ ރަށްރަުށގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ެއއްެވްސ  )ހ( 20. ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުން 

ދުަގއި ނުވަތަ އެކަމަށް ަފރުވާލެްއ ގަސްކަމެއް، އެްއވެސް ފަރާތަކުން، 

 ނުބަހައްޓައި ކޮްށގެންނުވާނެެއެވ.

ދަނޑުވެރިކަުމގައި ކޮންމެހެން ބ ނުންކުރަންޖެހ  ގަސްކާާނ  )ށ(  

ސިސްޓަމް ގ ގައި ބެހެއްޓުމަކީ، މި މާއްދާެގ ބ ނުންކުރުމާއި ސެޕްޓިކް 

 )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާަލތެއްކަމުަގއި ނުބެލެވ ެނއެވެ.

 ،ެއްއޗެއް  އެްއވެސް ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ފަދަ ފެން ބިމުގެ އެޅި ބިމަށް )ނ(  

 އަނެްއތަނަށް އެއްތަނުން މަގުން ެއއްގަމު ދިވެހިރާއްޖ ަގއި

 ެއްއގޮތްވާ  ގަާވއިދާ އެކުލަވާލާ ަދށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ގެންދަންވާނީ

 ގޮތަކަށް  ނ ޅ ނެފަދަ ބިމަށް ގެންިދޔުމުގައި އެަތކެތި ގޮތުގެމަތިން

 .ބަންދުކުރެިވގެންނެވެ  ރަނގަޅަށް

ބިމަށް އެ ެއއްެޗއް އަޅައިފިނަމަ ބިމުގެ ފެން ތަޣައްޔަުރވެދާނެ ތެލާއި  (ރ)  

އަނެއްތަނަށް ެގންދަނީ އްތަނުން އެ  ،ކެމިކަލްފަދަ އެްއވެސް އެްއެޗއް 

ވަިކވަކި ކޮންޓ ނަުރގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއްއޗެްއގަިއ 

ބަންދުކުރެވިގެންނަމަ، އެތަެކތި ހުންނަންވާނީ ގެންދިުޔމުގަިއ 

 ނުވެއްޓ ނެ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފަެއވެ.
 ބިމަށް އެ ެއއްެޗއް އަޅައިފިނަމަ ބިމުގެ ފެން ތަޣައްޔަުރވެދާނެ ތެލާއި )ބ(  

ެއއްތަނުން އަނެްއތަނަށް  ،ކެމިކަލްފަދަ އެްއވެސް ެއއްެޗއް

ގެންދިޔުމުަގއި ފެން ތަޣަްއޔަުރވެދާނެ ބާވަުތގެ އެްއޗެއް މަގު މައްޗަށް 

ނުވަތަ ބިމަށް އެޅިއްޖެނަމަ، އެތަކެތި ސާފުކުރުމުގެ ޒިްނމާއާއި، 

އެތަކެތި ބިމަށް ެއޅުމުގެ ސަބަބުން ބިމާއި ފެން ތަޣައްޔަުރވެްއޖެނަމަ 

ކަން ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަަކިއ ކުރަންޖެހ  ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އެ

 އުފުލަންޖެހ ނީ އެތަކެތި އުފުލި ފަރާތުންނެވެ.
ބިމަށް އެ ެއއްެޗއް އަޅައިފިނަމަ ބިމުގެ ފެން ތަޣައްޔަުރވެދާނެ ތެލާއި  )ޅ(  

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު މަގުން  ،ކެމިކަލްފަދަ އެއްެވސް އެްއޗެއް 

 އެއްތަނުން އަެނއްތަނަށް ގެންިދޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ުދގަިއ ނުވަތަ އިހުމާލުންވިޔަސް ތެލާިއ ގަސް މީހަކުއެްއވެސް  (ކ)  

ކެމިކަލްފަދަ ތަކެތި ބިމާއި ބިމުގެ ފެންފަށަލައަށް އެޅުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ަބޔާންކުރާފަދަ ެއއްެޗއް ަރއްާކކޮށްފަިއ ( ަގއި ނމި މާއްދާގެ ) )އ(  

ބެހެއްޓުމުގަިއ އެތަކެިތ ބިމަށް އެޅުމުެގ ސަބަބުން ބިމުެގ ފެން 

އ ގެ ވެރިފަރާތުން  ،ތަޣައްޔަރުެވއްޖެނަމަ، އެކަުމގެ ޒިންމާ

 ނަގަންވާނެެއވެ.

ވެ ސާފުކުރުމުގަިއ ތެޔޮ ނުވަތަ ކެމިކަލް ެއކުލެވ  ފެްނ ދޮ އިންޖީނު )ވ(  

 އަޅަިއގެންނުވާެނއެވެ.ބިމަށް ނުވަތަ މޫދަށް  ފަދަ ފެންއުފެދ ނަމަ އެ
 

ގެން ބިމުން ފެން ނަގައި 
 ބ ރުކުރުން 

ނާޢީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިމުން ފެން ޞިޢިމާރާތްކުރުމަށާއި އެނޫންވެސް  )ހ( 21.

މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ  ،ނަގައި ބ ރުކުރަްނވާނީ

 .ނަގަިއގެންނެވެގޮތުގެމަތިން ެއކަމަށް ހުއްދަ 
ަނގައި ބ ރުކުރުމުގަިއ އެ ރަެށްއގެ ާޖގަިއެގ  ރަށެއްގެ ބިމުން ފެން )ށ(  

ގޮތުންނާއި، ބިމުން ނަގާ ފެނުގެ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ބިމަށް ހިންދުމަށް 

އެ ފެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ  ،އެކަީށގެންނުވާނަމަ

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އޮތޯިރޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން މޫދަށް 

 ބ ރުކުރެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ބިމުން  )ނ(  

ފެން ނަގައި ބ ރުކުރުމާިއ އެއިން ކަަމކަށް އެހީެތރިވުމަީކ 

 ނާކަމެކެވެ.މަ
 

އި ކުޅިފަދަ އާމީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމަކުން ބިމުގެ މީރު ފެންފަށަލަ )ހ( 22. މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމު 

 ތަންތަނުން ފެން ނަގައި ބ ނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 )ށ(  

( 

މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމަކުން ފެން އުފެއްދުމަށްފަހު، އެ ފެން ޢާންމު 

ދޫކުރުމުގަިއ އެހެން ބާވަެތއްެގ ފެނެްއ އެާއ ބ ނުންތަކަށް 

އެްއކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީެގ ހުްއދައާއެުކ، އެ އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަާޅ 

ލެްއގެ މަތިންނެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުްނ ސޫއު
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ފެނެއް ެއއްކޮްށގެން ދޫުކރުމަކީ  އުފައްދާ ފެނަށް ެއއްވެސް ާބަވތެއްގެ

 .މަނާކަމެކެވެ
 

ރިސާތަކުގައި ފެނުގެ ކާ 
ވަސީލަތްތަކުން ފެން 

 ބ ނުންކުރުން 

ޙިމާޔަތްކޮށްަފއިާވ ފެނުގެ ވަސީލަތަކުްނ ފެން  ،ކާރިސާތަުކގައި  )ހ( 23.

ބ ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އޮތޯިރޓީއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެުނގެ ަވސީލަތަކުން ކާރިސާތަުކގަިއ ފެން  )ށ(  

ބ ނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނވީ މައިގަނޑު އުސޫލުތަްއ، މި ާޤނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ދިމާވެދާނެ ކާރިސާއަކަށް ނުަވތަ ހާދިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމަްށޓަކަިއ  )ހ( 24. ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 

ބ ނުމަށް ދޫޮކށްފައިާވ މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށާއި، ޓޫރިޒަމްގެ 

)ަފހެއް(  5 ،ޞިނާޢީ މަސައްަކތްކުރާ ރަށްރަށުގައި  ރަށްރަށާއި

           ދުވަހަށް ބ ނުންވާނެކަމަށް ބެލ  މިންވަރަށް ސާފުބޯފެން 

އެ ރަށްރަށުގައި ަރއްާކކޮށް، ެއފަދަ ހާދިސާއެއްަގއި ބ ނުންކުރެވ ެނ 

ންގާ ފަރާތަކުން އިންތިޒާމު، ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ރަށް ހި

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށާއި،  )ށ(  

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުާރ  ޓޫރިޒަމްގެ ބ ނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި

ރަށްރަށުގައި ދިމާވެދާނެ ާކރިސާއަކަށް ުނވަތަ ހާދިސާއަކަްށ 

ަރއްާކުކރަންޖެހ  ސާފު ބޯފެނުގެ މިންވަރު ތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި 

ކަނޑައެޅުުމގަިއ، އެ ރަށެްއަގއި ދިރިއުޅ  މީހުންގެ ނިސްބަތަށާއި، 

ރަށުގައި ފެން ރައްކާކުެރވ ެނ ޖާގައަށާއި އަދި އެ ރަެށއްަގއި 

 ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.
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 ބާބު  ފަސްވަނަ

 ރައްކާތެރިކުރުން  ތިމާވެށި 

 
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާ 
 މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު 

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމު  )ހ( 25.

 R/2012-27ޤާއިމުކުރުމުގެ ުހއްދަ ދ ންވާީނ، ަގާވއިދު ނަންބަރު 

ހެދުމާބެހ  )ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު 

ވާ ގޮުތގެމަތިން ތިމާވެއްޓަށް އަސަުރފޯރާނެ ( ގައި 2012ގަާވއިދު 

މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދައި، އެ ރިޕޯޓު އެންަވޔަރަންމަންޓަލް 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އ ޖެންސީއިން ާފސްކުރުމަށް ފަހުގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ފާސްކުރާއިރު،  )ށ(  

މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ތިމާެވއްޓަށް ލިބ  ގެއްުލންތައް 

ކުޑަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، ފެނާިއ 

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްަގިއ 

 ޝަރުޠުކުރަންވާނެެއވެ.
 

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަ 

 ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އިސްކަންދިނުން 
ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބ ނުންކޮށްގެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގަިއ  26.

ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ެގއްލުން ކުޑަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ިއސްަކންދ ންވާނެއެވެ. 

އަދި ޚިދުމަތުގެ ބ ނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ބ ނުންކުރުމުގަިއ 

 ގޮތްަތކަށް އިްސކަންދ ންާވނެއެވެ.ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަ 
 

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ 

 ބ ނުންކުރުން 

ފެން އުފެއްދުމަށް ބ ނުންކުރާ ހަކަތައަީކ، އިޢާދަުކރަނިިވ  )ހ( 27.

 ވަސީލަތްތައް ބ ނުންކޮްށގެން ުއފައްދާ ހަކަތަކަމުގައި ހަދަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދު  )ށ(  

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

)ފަހެއް( އަހަުރގެ ދުވަުހގެ ތެރ ަގއި، މި ާޤނޫނަށް  5ފެށިގެން 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ހިންގަމުންދާ ފެން ޕްލާންޓްތަކަީކ 

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބ ނުންޮކށްގެން ހިންގާ ފެން ޕްލާންޓްތަކެްއ 

 ތްދ  ފަރާތުން ހަދަންވާނެއެވެ.ކަމުގަިއ، ޚިދުމަ
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ފަހުން، ފެން ޕްލާންޓްތަްއ  )ނ(  

އޮޕަރ ޓްކުރުމުގެ ލަިއސަންސް ދ ންވާނީ، އެ ޕްލާންޓެއް ހިންގުމަށް 

ބ ނުންވާ ހަކަތަ އުފައްދަީނ އިޢާދަކުރަނިވި ވަސީލަތަުކންކަން 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުަގއެވެ.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )ރ(

 

 

 

އްދާގެ )ނ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، ާކރިސާެގ މި މާ

ޙާލަތުގައި، ުނވަތަ އިޢާދާުކރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ިނޒާމަށް 

ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެްއގެ ސަަބބުން، ފެން އުފެއްދުން މެދުކެނޑިގެްނ 

ޖެނެރ ޓަރުން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، ޑީސަލް 

  އުފައްދާ ކަރަންޓު ބ ނުންކުރުަމކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

އިންޓަރގްރ ޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް 

 މެނ ޖްމަންޓް ކުރިއެރުވުން 

ސަޕްލައި ފެނުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ލޮނުފެން ބ ނުންކޮށްެގން މީރު ފެން  28.

ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ވާރ ފެްނ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދ އިުރ، ފޯރުކޮށްދ  ފެނުގައި 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ފޯރުކޮށްދ  ފެނުގައި ވާރ ފެން ވީ އެންމެ މަީތ 

 ނިސްބަތަކަށް ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަްނވާނެެއވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަ 
 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތައް 

 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  
 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން،  )ހ( 29.

އެ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކުެރވ  ސަރަަޙއްދުަގއި ިދރިއުޅ  

    ،ށްއެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ދިނުމަ

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކާ 

ުކރަންޖެހ  އެންމެހައި މަސައްކަތްތަްއ  ،އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން

 ކުރަންވާނެެއވެ.

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލ ްޓކުރުމަށްޓަކަިއ ޮއތޯރިޓީން  )ށ(  

ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ ބ ނުންވާ އެންމެހައި ރިޕޯޓުތައް މި ޤާނޫނުގެ 

ކަނޑައަާޅ އުސޫލުަތކާ އެްއޮގތަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިުދމަތްދ  

 ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖ ަގއި އުފައްދާ އަިދ ފުޅީގައި ބަންދުކުރާ ފެން، ކަމާބެހ   )ނ(  

 އިދާރާތަކުން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތެންވާނެެއެވ.

ލީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ސަރުކާުރެގ މާ )ރ(  

 އެހީތެރިކަމަށް ބަރޯސާވާލެއް ުކޑަކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރަންާވނެއެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތަކުެގ  )ބ(  

އާ އެއްގޮތަްށ ފެންވަރުމަތިކުރުމަށްޓަކައި، ުކރިއަރަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީ

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރަންވާެނއެެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީންނާއި އޮތޯރިޓީން އަދާކުަރންޖެހ   )ޅ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންަކމަށް، 

އެހީެތރިކަމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން 

 އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދ ންވާެނެއވެ.

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު އެުޅމަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގައި ފުރަތަމަ  )ކ(  

ފަހަރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހޮޅި ގުަޅއިދ ންވާނީ ައގު ނެގުމަާކ 

 ނުލައެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމުެގގޮތުން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި  )އ(  

މައްސަލަެއއް ކުރިމަތިވިޔަ ުނދިނުމަށް ބ ނުންވާ ސާމާނާއި ތަކެތި 

ފަސ ހައިން ލިބ ނެ ގޮަތކަށް ބަހައްަޓއި، ަމއްަސލައެްއ 

ދިމާވެއްޖެނަމަ، ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މައްސަަލ 

 ޙައްލުކޮށްދ ންވާެނއެވެ.
ކޮށް ފެންނާނެހެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ ފީ ޢާންމު )ވ(  

 ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ފެނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅ  އުސޫލަކުްނ ފެން  )މ(  

 ޓެސްޓުކުރަމުން ގެންދަންވާެނެއވެ.
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  
ށް ލިބިގެންވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަ 

 އިޚްތިޔާރުތައް 

ވަސީލަތްތަކާިއ، ޢިމާރާތްތަކާިއ، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބ ނުންވާ  )ހ( 30.

މެޝިނަރީއާއި އެނޫްނވެސް ކަމާގުޅުންހުރި ތަކެތި ގަތުމާއި، ުކއްޔަްށ 

ހޯދުމާއި، އުފެއްދުމާއި، މިލްކު ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއ 

 ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
މަސައްކަތްތަކުަގއި ސަރުކާާރއި ަދއުލަތުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅ   )ށ(  

ޢިމާރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ މީުހންގެ ގޯިތ ގެދޮރަާށއި ިވޔަާފރިކުރާ 

ތަންތަނަށް ވަދެވިދާނެެއވެ. މިގޮތުން ވަންނަ ވަނުުމގައި ިޚދުމަތްދ  

 ފަރާތުގެ މުވަްއޒަފެްއކަން އެނގެން އޮންނަންވާެނއެވެ.
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަާކއި، ަސރުކާރާިއ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބ ނުމުގައި  )ނ(  

 ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކުަގއި މީަޓރު ހަރުކުރެވިދާނެެއވެ.

ފަރާތުގެ މަްއޗަށް، ވަިކ  ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތްދ  )ރ(  

ބާވަތެްއގެ ެއއްެޗއް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އެޅުްނ 

 މަނާކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަުށގައި ާޤއިމުކުާރ ފެނުެގ  )ހ( 31. ދިނުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް 

މޯލްޑިވްސް ފުްޑ  ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮްށފައި ހުންނަންވާނީ،

ެއިކ ގެ ލަފާގެ މަތިން، އޮތޯރިޓީން އޮތޯރިޓީ އެންޑް ޑްރަްގ 

 ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންކުރާ ފެނުގައި ހުންނަންޖެހ ނެ ކަމަށް

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މިންގަނޑުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ެގ ރަށެްއގަިއ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ެއއްެވްސ  )ށ(  

ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ލައިސަްނސެއް ދޫކޮށްފަިއވަނިކޮްށ، އެ ަރށުގަިއ 

އުފައްާދ އެހެން ފަރާތަކުން އެފަރާތެއްެގ އަމިއްލަ ބ ނުމަށް މީރުފެން 

ނިޒާމެއް، ުނވަތަ ިވޔަފާރީގެ ބ ނުމަށް މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމެްއ 

 ބެހެއްޓ ނީ އޮތޯރިޓީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމައެވެ.
މުގައި ާޢންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުަގއި ފެނުގެ ޚިދުމަތްދިނު )ނ(  

ދޫކުރާ ފެން ހުންނަންޖެހ  މިންގަނޑު ކަނޑަައޅަިއ، އޮޯތރިޓީން 

ޤާއިމުކުރާ މުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޢާން
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ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުތަކާއި، އެފަދަ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމުގަިއ 

ކަނަޑއަޅަިއ،  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، އޮތޯރިޓީން

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ޖަރާސީމު ،ކުންދިވެހިރާއްޖ ަގއި ޤާއިމުކުެރވ  ފެނުގެ ނިޒާމުތަ )ރ(  

 ިއ، ޖަރާސީމަށް ތަޙްލީލުކުރެވ ނެ އިންތިޒާމުނައްތާލެވ ނެ ގޮތާ

 އެވެ.އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރާ މިންގަނޑުތަކާިއ  )ބ(  

އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް ގެްނނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގެނެވ  

އަލުން  އެ މިްނަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަދަލަކާއެކު

 .ކުރަންވާނެެއވެންއިޢުލާ

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި އުސްކޮށް ަހދާ ޢިމާރާތްތަކުގައި އެ ޢިާމރާތަކާ  )ޅ(  

އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ފެނުެގ ޕްރެޝަރު ހިފެހެއްޓ ނެ އިްނތިޒާމު 

ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ. އަދި އެފަދަ 

ކަނޑަައާޅ  އޮތޯރިޓީންއިންތިޒާމު ހުންނަންވާނީ ެއކަމަށްޓަކައި 

 ންގަނޑުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.މި

އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ކ(  

   ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ިޚދުމަތްދ  ފަރާތުންމިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަާޅ 

އި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން މި ޤާނޫނާ

 ފިޔަވަޅު ެއޅިދާނެއެވެ.އެފަރާތާމެދު 
 

މީހުން ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުަގިއ ޤާއިމުކުރާ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުެގ  )ހ( 32. ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން  ،ރަށްތައް ގިންތިކުާރނެ ގޮތަކާއި  ،ބާވަތާއި 

ސާފުކުރާ ނިޒާމުތައް ބަހައްޓާނެ ރަށްރަށް ކަނޑައަޅާނީ، ސަުރކާރުެގ 

 ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީންނެވެ.ކަމާބެހ  
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ިގންތިއަށް ފެތ  ރަށްތަކުގެ ެތރެއިން، 

ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމަކާ ނުލައި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުެގ 
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ދެމުންގެންދާ ރަށްރަށުގައި ާޤއިމުކޮށްފަިއވާ ނަުރދަމާގެ ޚިދުމަތް 

ނިޒާމާ އެކަީށގެްނވާ މިންވަެރއްެގ ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ 

 މިނިސްޓްރީން ކަނަޑއަޅާ ޢާންމުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ެތރ ގައި  ނިޒާމެއް

 ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.
އި ނަޖިސްފެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނަޖިހާ )ނ(  

ސާފުކުރުމުގެ ނިޒާެމއް ަވކި މުއްދަތެއްގެ ތެރ ަގއި ޤާއިމުުކރުމަށް 

މިނިސްޓްރީން ވަކި ފަރާތަކަްށ ޝަރުޠުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެަފރާތެއްެގ 

މައްޗަށްެވސް، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތައް 

 ހިނގާނެއެވެ.

ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަޖިހާއި  )ރ(  

ޤާއިމުކުރަން ލާޒިމުާވ ރަށްރަށުގައި މިނިސްޓްރީން ަކނޑަައާޅ 

ގޮތެްއގެމަތިން، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމަކާ ނުލައި 

 ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޯބކޮށް ވާރ ެވހުމުގެ  )ބ(  

ސަބަބުން ނުވަތަ އުަދއެރުމުެގ ސަބަބުން ދިމާވާ ފެންބޮުޑވުމުެގ 

ކާރިސާތަުކގަިއ، ނަޖިހާިއ ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު 

ބ ނުންކުރުމަކާ ނުލައި، އެ ެފން މޫދަށް ބ ރުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ 

ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުރަްނވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 އިދާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ދަށުން ހަދާ ގަވާ
ޒާމާއެކު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނި ފުކުރާނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާ )ޅ(  

ނާޢީ ޞިޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދ  ރަށްރަށުގަިއ، ޢިމާރާތްކުރުންފަދަ 

ިބމުން ނެގ  ފެން، އެފަދަ ނަރުދަމާގެ  ،މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި

 ނިޒާމެއްގެ ތެެރއަށް ދޫކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖ ގެ މީހުން ދިރިުއޅ  ރަށްރަށުގަިއ ޤާއިމުކުރާ ނަުރދަމާގެ  )ކ(  

ނިޒާމުތައް ހުންނަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ން ކަނޑައަާޅ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯރިޓީ

 މިންގަނޑުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖ ގެ ރަށްރަުށގައި ަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުކުރާ  )އ(  

ނިޒާމުތައް ހުންނަންޖެހ ނެ މިންގަނޑުތަކާިއ، އެފަދަ ިނޒާމުތަްއ 

އެ ިނާޒމުތައް  ،ފަރުމާކުރަންވީ ގޮުތގެ ިމންގަނޑުތަާކއި

ޤާއިމުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުާރނެ އުސޫލުތަްއ އޮޯތރިޓީން 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 މިންގަނޑުތަކާއި  ޢާންމުކުރާ  އޮތޯރިޓީންމި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން  )ވ(  

 ގެނެވ   ހިނދެއްގައި ގެްނނަންޖެހިއްޖެ ބަދަލެއް އުސޫލުތަކަށް

 އުސޫލުތައް އަލުންއެ މިްނަގނޑުތަކާއި  ބަދަލަކާއެކު

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވ  ެއއްެވސް ނަރުދަމާގެ ނިާޒމަކުން  )މ(  

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

ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައާޅ ފެނުގެ 

 ،ެއއްގޮްތވާ މިންވަރަކަށް އެ ފެން ސާފުކުރުމަށްފަހުމިންގަނޑުތަކާ 

 އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ.

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތަށް މަްއަސލައެްއ  )ފ(  

މެދުވެރިވެދާފަދަ ފެނުގެ ބާވަތެއް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަްށ 

ން ހަދާ ގަވާއިާދ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ،ދޫކުރަންވާނީ

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯިރޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިްނނެވެ.

 މާއްދާގެ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  ޤާނޫނާއި މި )ދ(  

 ުކރުމަކީ ކަމެއް ފަދަ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި( ފ) އާއި( މ)

 .މަނާކަމެކެވެ

އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ތ(  

 ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުންމިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

އި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނާ

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ެއފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެެއވެ.
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ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ާބރުތައް  މި )ހ( 33. ނިކަމެތިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން 

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ، ޚިދުމަތްދ  ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅ  

ނިކަމެތިންނަށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގައި ލުއި ޮގތްތަކެްއ 

 .އިންތިޒާމުކުރަްނވާނެެއވެ

 ގުޅައިދިނުމުގަިއ؛ އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  (1)   

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމުގައި. (2)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެަމތިން،  )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނުކރާ ނިކަމެތިންގެ ދަފްތަރު އެކުަލވާލާނީ 

 ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ަކއުންިސލުންނެވެ.
 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް 
 ދިނުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ނުވަަތ  )ހ( 34.

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެްއވެސް ފަރާތަާކ ޙަވާުލކުަރންވާނީ 

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން ވެވ  އެއްބަްސުވންތައް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަްނވާނެެއވެ.އޮތޯރިޓީަގއި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވެވ  އެއްބަްސވުމުަގއި، މި ޤާނޫނާއި،  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުތަކުަގއި، ފެނުެގ ޚިދުމަތް ނުވަަތ 

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކުން ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުުކރުމަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަންކަްނ ލާޒިމްކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު ތް ހަ 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައިސަންސްދިނުން 

 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ޤާއިމުކޮށް ހިންގާ މީރުފެން  35. ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއިާދ  ،އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަްއ ހިންަގންވާނީ

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އޮތޯިރޓީގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްގެންެނވެ.
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ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެްއވެސް ރަެށއްަގއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ނުަވތަ ނަރުދަމާގެ  36. ދިނުން  އޮޕަރ ޓިންގ ލައިސަންސް 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޚިދުމަތް ދ ންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި 

ލައިސަންސް ދިނުމާބެހ  ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެަމތިން އޮތޯރިޓީން 

ޓީން ދޫކުރާ ރިއެކަމަށް ދޫކުރާ އޮޕަރ ޓިންގ ަލއިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ޮއތޯ

 ލައިސަންސްަގއި އަންނަިނވި ަކންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ުމއްދަތު؛ )ހ(  

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ބ ނުން؛ )ށ(  

 ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދެވ ނެ ސަރަޙައްދު؛ )ނ(  
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ފަރާތް ނުވަތަ ތަން؛ )ރ(  

 އަދި  ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ޝަރުުޠތައް؛ )ބ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު ަކންކަން. )ޅ(  
 

އޮޕަރ ޓިންގ އެކްސްކްލޫސިވް 
 ދިނުން  ލައިސަންސް 

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

 ެއއްެވސް ފަާރތަކަށް އިސަންސެއް އޮޕަރ ޓިްނގ ލަ އެކްްސކްލޫސިވް 

ކަނޑަެއޅ ނީ، އެކަމަކީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ދިނުމަށް

ކަމަށްާވނަމަ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބ ނުންތެރިކަމެއް 

ޔާގެ ުހއްދައެްއ ިލޔުމުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއް ،މަޝްވަރާގެމަތިން

 ލިބިގެންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތެގމަތިން  )ށ(  

އެއިރެއްގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޔުމުން ލިބުމުން،ލި

ލައިސަންސްގެ ޝަރުުޠތަކަށް އޮޕަރ ޓިންގ އެކްްސކްލޫސިވް 

އިޚްިތޔާރު އޮޯތރިޓީއަްށ ުމގެ އުވާލު ނައުުމގެ ނުވަތަ އުނިއިތުރު ގެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާިއދުގަިއ، ެއކްސްކްލޫިސވް އޮޕަރ ޓިންގ  )ނ(  

ލައިސަންސް ދިނުމާބެހ  ޢާންމު އުސޫލުތައް ކަނަޑއަޅަިއ 

 ނެެއވެ.ބަޔާންކުރަންވާ
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުަގއި، އަންނަނިިވ  36މި ގާނޫނުގެ  38. ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް 

 ތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ.ޠުޝަރު

އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއަޅާ މިްނަގނޑާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފެނާއި  )ހ(  

 ،އި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މެއިންޓެއިން ކުރުމާއި، ގ ެގއަށާ

ޔަފާރިތަކަާށއި، މުައއްަސސާތަކަށާއި، އެނޫންވެސް ޚިދުމަތް ވި

 މުބ ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފެނާއި ަނރުދަމާ ގުޅައިދިނުމާިއ، ފެނުގެ ނިޒާ

 ބެލެހެއްޓުން؛
( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ެގ ) 41މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ޢަމަލުކުރުން؛ބަޔާންކުރާ ބިޒްނަސް ޕްލ ންއަްށ ފުރިހަމައަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަތިކޮށްފައިވާ ިޒންމާތައް  )ނ(  

އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީްނ އަންގާ އެންގުންަތކަށް ފުރިހަމައަށް 

 ތަބާވުން؛

އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެްއގެަމތިން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގެ  )ރ(  

       ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ިނމުމުން ރެކޯޑުތަްއ ބެލެހެއްޓުމާިއ، 

އެ ރެކޯޑުަތކުގެ ަމއްޗަށް ަތއްޔާރުކުރާ ޕަރފޯމަންސް ިރޕޯޓެއް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން؛ އަދި 

އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫުކރުމާ ގުޅ ގޮތުން ކަނޑައަޅާ އިތުުރ  )ބ(  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން.
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ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ  39. ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު 

އިންސާފުވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ދެފުށް ފެންނަ 

 ގޮތަށެވެ.
 

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް  40. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

        )ތިރީސް( އަހަރު ދުވަހެވެ. އަދި  30މުއްދަތަކީ ގިަނވެެގން  ދޫކުރެވ 

އެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ަލއިސަންސް ލިބ  ފަރާތުން، ލައިސަންސްެގ 

ތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިާވކަން އޮތޯރިޓީއަްށ ފެނިއްޖެނަމަ، ޠުޝަރު

 ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތު އިތުުރކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ހޯދުމަށް އެދި ލައިސަންސް 
 ހުށަހެޅުން 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދ  ފަރާތްތަކުން  )ހ( 41.

ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އުސޫލުތައް އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، 

މިވާ  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުތައް އެ ހުށަހެޅުމުގަިއ 

 ކަން؛ލުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ޤާބި (1)   

 ބިޒްނަސް ޕްލ ން؛ (2)   

 ފައިނ ންޝަލް ޕްލ ން؛ އަދި (3)   

ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީެގ ބޯޑު ރިޒޮިލޔުޝަން އަިދ  (4)   

 ކައުންސިލެއްނަމަ ަކއުންސިުލެގ ޤަރާރު.

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޚިދުމަތްދ ން ފެށުމަށްފަހު، ޚިދުމަތަށް އެދި  )ށ(  

ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ގޮތް  ސްއެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިްޒނަ

 އޮތޯރިޓީން ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ކަނަޑއަޅާ ަކންކަމުެގ  ބިޒްނަސް ޕްލ ންގައި ހިމެނުމަށް، އޮތޯރިޓީން

 ތެރ ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އުފައްދާ ފެނުެގ  (1)   

 ފެންވަރު؛
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ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، ފެނުގެ  (2)   

 ޕްރެޝަރ؛

 ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް؛ ގައިހިން މުފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާ (3)   

ގޯތި ގެދޮރާއި އާބާދީ އިތުުރަވމުންދާ ގޮތަށް ބަލައި ޚިދުމަްތ  (4)   

 ފުޅާކުރުމަށް ރާވާފަިއވާ ގޮްތ؛

 ބ ނުންކުރާނެ މެޝިނަރީއާއި ާއލާތްތައް؛ (5)   

 ނަޖިސްފެން ޓްރީޓްކުރާނެ ގޮތް؛ (6)   

 ގޮތް؛  ނެ ބިލުކުރުން ގެންދާ ށްޚިދުމަތަ (7)   

ޚިދުމަތުގެ ފީއަށް ބަދަލުގެންަނން ހުށަހެޅުމުގައި ހިސާބުަތްއ  (8)   

 ބަލާނެ ގޮތް؛ އަދި 

 ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް މީޓަރު ބެހެއްޓުމާބެހ  މަޢުލޫމާތު. (9)   
 

ދިވެހިރާއްޖ ެގ މީހުން ދިރިުއޅ  ރަށްރަށުަގއި ާޤއިމުކުރާ ފެނާއި  )ހ( 42. ޚިދުމަތުން އަގުނެގުން 

ޚިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނަޑއަޅާީނ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން 

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ެދވ  ޚިދުމަތަކަށް ެއއްެވްސ  )ށ(  

ފައިސާެއއް ނަގަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ އަުގެގ  )ނ(  

ބ ރުން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތަކަށް އެްއވެސް އަެގއް ެނގުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާްއޖ ގަިއ  )ރ(  

މީހުން ދިރިއުޅ  ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް ފީ 

ނެގ ނެ އެންމެ މަތީ ައގުތައް ާޢންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއެވ. އަިދ 

 މި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ަގވާއިދުން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 153 އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

40 

މީހުން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަުތގެ އަުގ  )ބ(  

ދިރިއުޅ  ރަށްރަށުަގއި ކަނަޑއަޅާނީ އެ ރަެށއްގެ ކައުްނސިލުެގ 

 މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

)ެއކެއް(  1ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގަށް ބަދަލެއް ގެަނއުމުގެ  )ޅ(  

މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ެއކަން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަްށ 

 ލިޔުމަކުން އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ ގޮތެްއގެމަތިން  43. ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން 

ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓެއް ހަދައި، ޖެހިގެން އަންނަ މީލާދީ 

އަހަރުގެ މާރިޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކައުންިސލު އިދާރާއަށާިއ 

އޮތޯރިީޓއަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓުަގިއ މިނިސްޓްރީއަށާއި، 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ.
ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުަތުކގެ ތެރ ަގއި ހިމެނ  ކަންކަން  (ހ)  

 ޙާޞިލުވެފަިއވާ މިންވަރު؛

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރ ަގއި ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަްށ ކުރި  (ށ)  

 އަދި މަސައްކަތްތަްއ؛ 
 އޮތޯރިޓީން ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު. )ނ(  

 

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

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މިންގަނޑާ ިޚލާފަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކާގުޅ  ޝަކުާވ 

ޙަްއޤު އެ ޚިދުމަތެއް ބ ނުންކުރާ ކޮންމެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދައިން އޮތޯރިީޓއަށް ުހށަހެޅ   )ށ(  

ޝަކުާވއާ ގުިޅގެން ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަށް އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

 ފުރުޞަތު ދ ންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ޮގތަށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުަމށް ދެވ   )ނ(  

ފުރުޞަތުގައި ެއކަމެއް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ގޮުތގެމަތިްނ 

 ފިޔަވަުޅއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

 ބާބު ވަނަ އަށް 
 ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 

 
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  
ފަރާތްތަކުން ލިޔެކިޔުންތައް 

 ހޯދުން 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަކުން ބިމާއި ބިމުގެ  45.

 ފެންފަށަލައާއި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކަށް އަސަރުފޯރާކަމަށް، ހުށަހެޅ  ޝަކުާވއަކާ 

ގުިޅގެން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީައށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެ މައްސަަލ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އަދި އެފަދައިްނ 

ހިންގާ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން އޮޯތރިޓީން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ތަޙްޤީޤަކަށް ބ ނުންވާ 

މަސައްކަތް ހިންގާ ފަރާތަކުން  އެ ކާިއ، މަޢުލޫމާތުއެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތަ

 ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ.
 

ހުށަހަޅަންޖެހ  އެއްވެްސ  އެއްވެްސ ފަރާތަކަށްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ހ( 46. ލިޔެކިޔުން އޮޅުވާލުން 

 ލިޔެކިޔުމެއް އޮުޅވާލަިއގެން ހުށަހެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކުށެއް އެކުެލވ   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކުރާ ޢަމަލަކީ ޖިނާއީ )ށ(  

ޢަމަލެއްނަމަ، އެކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ތަޙްޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު 
މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގެ ަދށުން އޮތޯރިޓީން  47.

ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްަގިއ 

ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮްށ ސުވާުލުކރުމާއި އެފަރާތެްއެގ ބަޔާން ނެގުމުގެ ބާުރ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.
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މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއް ަތންފީޛުކުރުމުގެ  48. ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު 

ރިޓީން ހުްއދަ ލިބިގެން ނުވަތަ ރަޖިސްަޓރީކޮށްގެން ެދވ  ބ ނުމަށްޓަކައި، އޮތޯ

އެއް ހިންގާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަކީ ރިޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރެވ  ިވަޔފާ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހ ކަމެއް ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެފަަދ 

އަށް ލިިބެގންވެެއވެ. އަދި ތަންތަނަށް ވަދެ، ބަލައި ފާސްުކރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީ 

އެތަންތަނަށް ވަދެ ތިރީަގިއވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ާބރު އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ފޮޓޯނެގުމާއި، ވީިޑއޯކޮށް ރެޯކުޑކުރުން؛ )ހ(  
ން ނަކަލުކޮށް އޮޯތރިޓީއަްށ ޔުން ބަލައި، ބ ނުންާވ ލިޔެކިޔުލިޔެކި )ށ(  

 ގެނައުން؛

ކޮށް ފެނުގެ ނުވަތަ އެަތކެތީެގ ލުނުވަތަ ތަކެތި ތަޙްލީ ފެން )ނ(  

 ސާމްޕަލްނެގުން.
 

އަމުރު  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު 
 ހޯދުން 

ވަނަ މާްއދާގައި އެހެން އޮތްނަަމވެސް، ބަލައި  48މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 49.

ފާސްކުރުމަށް ތަނަކަށް ވަނުމަށް، އެތަނެްއގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަަތ 

ހިންގާފަރާތުން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ ރުހުން ނުދީފިނަމަ، އެތަން 

އޮތޯރިޓީން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހ  ވާޖިބު އަދާުކރުމަށް 

 އެތަނަކަށް ވަންނަންވާީނ، ކޯުޓ އަމުރެއްގެ ދަށުންނެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދަ އަމުެރއް ނެރެދިނުމަށް  )ށ(  

ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކންކުރެ  ކަމާބެހ 

 ޙާލަތެއްަގއި ކޯޓުން އެފަދަ އަުމރެއް ނެރެދެވިދާނެެއވެ.

ފާސްކުރަން ބ ނުްނވާ ަތނަކަށް ވަނުމަީކ، އެކަީށގެންާވ ލައި ބަ (1)   

ސަބަބުތަކުގެ ަމއްޗަްށ ބަލާިއރު، ބ ނުންތެރި ކަމެްއކަމަށާިއ 

 ން ބ ނުންތެރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛އެތަނަށް ވަދެވ ގޮްތވު

ތަްއޮކށް، ތަޙްލީލުކޮށް، ބަލަންޖެހ  ޓުއެތަނަށް ވަދެ ޓެސް (2)   

ބެލުންތައް ބަލައި، ފޮޓޯނަގަިއ، ވީިޑއޯކުރުން ނުވަަތ 

 ހޯދަންޖެހ  ހޯދުންތައް ހޯދަންޖެހ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛
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ެއްއޗެހީެގ އެތަނުން ފެންނަ އެްއޗެހީެގ ތެރެއިން ބަެއއް  (3)   

 ސާމްޕަލް ނެގުން ބ ނުންތެރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުރެްއގަިއ، އެ އަމުރު ދެމިޮއންނާނެ  )ނ(  

 މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވިއދުތައް  )ހ( 50. އިދާރީ ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ، އެްއވެްސ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ 

ގަާވއިދަކާ ޚިލާުފވެއްޖެނަމަ، އެ ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލަިއ 

        އިދާރީ ފިޔަަވޅުެއޅުމުގެ ާބރު އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިގެްނވެެއވެ. 

ބ ނުމަށްޓަކަިއ ިއދާރީ ފިޔަވަުޅކަމަށް ބަލާނީ ިތރީގަިއާވ މި ޤާނޫނުގެ 

 ކަންކަމެވެ.

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ (1)   

އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ އޮަޕރ ޓިންގ ލައިސަންސް ުނވަަތ  (2)   

 ހުއްދަ ވަކި މުއްދަަތކަށް ހިފެހެއްޓުން؛
ުނވަަތ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ އޮަޕރ ޓިންގ ލައިސަންސް  (3)   

 ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން؛

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެފަރާތަަކށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރ ޓިންގ  (4)   

 ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ަވކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުން؛
ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެފަރާތަަކށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރ ޓިންގ  (5)   

 ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ާބޠިލުކުރުން.
 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ،  51. ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުން 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ަގާވއިދަކާ ޚިލާފަށްުކރާ ޢަމަލެއްަގިއ 

ޖިނާއީ ކުށެއް އެކުެލވިގެްނވާނަމަ، އެކަން ތަޙްޤީޤުުކރުމަށް ކަމާބެހ  

 ޅަންވާނެެއވެ.އިދާރާތަކަށް ހުށަހަ
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މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ޙިއްޞާކުރުން 

ދަށުން މަދަނީ ދަޢުވާކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިނާީއ ދަޢުވާކުރުމަށް  ޤާނޫނުގެމި  52.

ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާ މައްސަލަަތއް ނިމުނުގޮްތ 

 އެފަރާތްތަކުން އޮތޯރިީޓއަށް ައންގަންވާނެެއވެ.
 

ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑާނުލައި 

 މު ޚިދުމަތްދެވ ނެ ވަގުތީ އިންތިޒާ 

 ހަމަޖެއްސުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮޕަރ ޓިންގ މި  53.

ލިބިފައިާވ  ނުވަތަ ެއކްސްްކލޫސިވް އޮޕަރ ޓިްނގ ލައިސަްނސް ލައިސަންސް

ެއްއވެސް މުއްދަތުގެ ެތރ ގައި އެފަރާތަކަށް ލައިަސންސް ލިބިފައިވާ  ފަރާތަކުން

 ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އުޒުުރވެރިެވއްޖެނަމަ،

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެހެންދެން، ޚިދުމަތް 

މަށް އެންގުމުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު  ދެމުންގެންދިޔަ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް

 .ޔާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިެގންވެެއވެއިޚްތި
 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ  54. ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވ ނީ މި މާއްދާގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ އިދާރީ ައދަބުތަކެވެ.
މިނިްސޓްރީއާިއ އޮތޯރިޓީއަށް ުނވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ  )ހ(  

، އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަަކށް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ގަސްދުަގއި ޮއޅުވާަލއި ދޮގު ަމޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ަފރާތެއް 

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން  -/50,000

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ކުާރ މުނުހޯދައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ  )ށ(  

( ރުފިޔާައށްވުެރ ފަސްލައްކަ) -/500,000ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުހޯދައި ފެނާއި  )ނ(  

 -/500,000ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 ރުފިާޔއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ (ފަސްލައްކަ)

އޮތޯރިޓީގެ ުހއްދަ ނެތި ލަިއސަންސަށް ބަދަލެއް ގެަނއުްނ ނުވަތަ  )ރ(  

ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންްސެގ އިމުގެ ބ ރުން މަަސއްަކތް ކުރާ 
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( ރުފިޔާައށްވުެރ ފަސްލައްކަ) -/500,000ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ބޮޑުނޫން

ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވ  މުއްދަތުގެ ތެރ ގަިއ  )ބ(  

އެކަމެއް ރަނގަޅު ުނކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތެްއގެ ައދަބަކީ 

)ެއއްލައްަކ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން  -/100,000

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ތެއްގައި ބ ނުންކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަީކ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނަހަމަ ގޮ )ޅ(  

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

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުގެ ވަސީލަތްތަކަާށއި ޚިުދމަތަށް  )ކ(  

ގެއްލުން ދިނުމާއި،  ނުވަތަ އެނޫންޮގތަކަށްވިަޔސް ގަސްދުަގއި

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ެއއްެވސް ޢަމަލެއްކޮށްިފ 

މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްުވެރ  ެއއް) -/1,000,000ފަރާތެއްގެ އަދަަބކީ 

 ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ  )އ(  

ގުޅ  މަަސްއކަތެްއ  އާއެފަރާތުގެ ުމވަްއޒަފަކު، ފެނާއި ނަރުދަމާ

ކުރުމަށް ވަންނަންޖެހ  ތަނަކަށް ވަނުމާއި، ކުރަންޖެހ  މަސަްއކަތެްއ 

ކުރުމާއި، އެފަރާުތގެ މިލްކުވެިރކަމުގެ ދަށުަގއިވާ އެްއޗެއް ގެަނއުމާއި، 

ތި ން ފަދަ ކަމެއް ކުރުަމށް ޤަބޫލުކުރެވ  ފަދަ ސަބަބެްއ ނެޔުގެންދި

 (ފަސްހާސް)-/5,000 ހުރަސްއަޅާ ފަރާތެއްގެ ައދަބަކީ 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ަސބަބެްއ  އެކަީށގެންވާމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދުމުން،  )ވ(  

ނެތި އެ މަޢުލޫމާތެއް، މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދ  

އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ައދަބަކީ  ،ށްދީަފއިނުާވނަމަފޯރުކޮ މުއްދަތުގައި

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުްނ ފަސްހާސް( ) -/5,000

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން
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ފެން ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުަމތް ދިނުމަށް ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަކަށް  )މ(  

ދީފައިވާ ބިމާއި ޢިމާރާތްތަކުެގ ސަރަޙައްދަށް ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުެގ 

ހުއްދަނެތި ވަނުމާއި، އެފަދަ ަތނެއްގެ ބ ނުން ހިފާފަރާތެއްގެ ައދަބަކީ 

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ  -/10,000)ެއއްހާސް( ރުފިޔާާއއި  -/1,000

 ރިމަނާކުރުން؛ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫ

ފެން ބ ނުންކުރާ މިންވަރު އޮޅުވާލުމުގެ ބ ނުމުގަިއ ނުވަތަ  )ފ(  
އެނޫންވެސް މަޤްޞަދެްއަގއި، ފެން ބ ނުންކުރާ މިންވަރު މިނުމަށް 
ހަރުކޮށްފައިވާ މީޓަރަށް ގަްސދުގައި ުނވަތަ އިހުމާލުން ިވޔަްސ 

އުމަށް މަގުފަހިޮކށްދީފި ބަދަލުގެނެސްފިނަމަ ނުވަތަ ބަދަލު ގެނަ
)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާާއިއ  -/50,000 ފަރާތެއްގެ އަދަަބކީ

)ެއއްލަްއކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން  -/100,000
ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި މި ކުްށ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، މީޓަރަްށ ބަދަލު 

ރ ގަިއ ގެނެސްފަިއވާކަން ސާބިުތވާ ުމއްދަތަށް ބަލައި އެ ުމއްދަތުގެ ތެ
     )ފަސްހާސް( ރުިފޔާއިން  -/5,000ފާއިތުވި ކޮންމެ ދުވަަހކަށް 
 އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ދޫކުރާ  ބ ނުމަށް  ދިރިއުޅުމުގެ މީހުން ފަރާތުން ޚިދުމަތްދ  ފެނުގެ )ދ(  
 ުއސޫލުން ވިޔަފާރީގެ ދޫކުރާ ފެން  ކަންކަމަށް  ފެނާއި އިޖްތިމާޢީ
( ެއްއހާސް) -/1,000 އަދަަބކީ ފަރާތެްއގެ އެ ،ބ ނުންކޮށްފިނަމަ

 މެދުގެދެ ރުފިޔާއާ( ފަންސަވީސްހާސް) -/25,000 ރުފިޔާއާއި
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ޢަދަދަކުން

ފެނުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތް ދިނުމަށް ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން  )ތ(  
ހަރުކޮށްފައިވާ ވ ްލެވއް ނުަވތަ އުނގުރިެއއް ނުވަތަ މ ންހޯލެއް 
ހުޅުވުމާއި ެލއްޕުމާއި ުނވަަތ އެއިްނ ެއއްަޗކަށް ބަދަލުެގނެސްފި 

 -/25,000 ރުފިާޔއާއި( އެއްހާސް) -/1,000ފަރާތެއްގެ އަދަަބކީ 
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛( ހާސްފަންސަވީސް)

ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ދޫކުރާ ފެނުގައި ހުންނަ ފެންވަރަށް އެއްެވްސ  )ލ(  
ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ެއއްވެސް ބާވަތެްއގެ ެއއްެޗއް ފެނުގެ ނިޒާމުެގ 
ތެރެއަށް އެޅުާމއި، ުނވަތަ އެފަދަ އެްއެޗއް ނިޒާުމގެ ެތރެއަށް 
ވާސިލުވުމަށް މަގުފަިހވެދާނެ ކަމެއް ަގސްދުަގއި ނުވަތަ ިއހުމާލުން 

)ފަންސާްސހާސް(  -/50,000ސް ކޮށްފި ފަރާތެްއގެ އަަދބަކީ ވިޔަ
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)ެއްއލައްކަ( ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  -/100,000ރުފިޔާއާއި 
 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ތަންފީޛީ އޮފިސަރަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މި )ގ(  
 މަސްއޫލިއްޔަުތ ހަދާ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން އަދާުކރަންޖެހ  ޒިންމާތަކާއި

އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުާމިއ، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިކުރުމާއި، 
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޚިދުމަތްދ  މުވައްޒަފަކަށް ގަސްުދަގއި ނުވަަތ 
އިހުމާލުން ވިޔަސް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދިނުމާއި، ގޯާނުކރުމާއި، 

ްއވެްސ މިނޫނަސް މަސައްކަތަށް ުއނދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން އެ 
)ފަްސހާސް(  -/5,000 ކަމެއްކޮށްފި ފަރާތެްއގެ ައދަބަކީ

)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ -/25,000 ރުފިޔާއާއި 
ޖިނާއީ ކުށެއް ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި، އެ ކުރި ޢަމަލުގައި 

އެކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަްށ  އެކުެލވިގެްނވާނަމަ
 ޅުން؛ އަދިހުށަހެ

ފެން އުފެއްދުމަށް ރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލައިން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ  )ޏ(  
ކުޅިައކުން ނުވަތަ ފެންގަނަޑކުން ފެން ބ ނުންކޮށްފިނަމަ، އެކަްނ 

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާާއިއ  -/500,000ކުރި ފަރާތެއް 
)އެއް މިލިައން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  -/1,000,000

 ރިމަނާކުރުން.ޖޫ
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 ވަނަ ބާބު ނުވަ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 
 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަްށ  55. ފިޔަވަޅުއެޅ  ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު 
އޮތޯރިޓީއަށް ފެިނގެން އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަުޅއަާޅ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން، 

     ފަރާތަކުން އެ މައްސަލަ،އޮތޯރިޓީން އެޅި ފިޔަަވޅަކާެމދު ހިތްހަމަނުޖެހ  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކަމާބެހ  ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިާޔުރ  30

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއްއވެްސ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން  )ހ( 56. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 
ތެރެއިން، ިމ ނުވަތަ ދައުލަުތގެ އިދާާރއަުކން ހޯދާ މަޢުލޫމާތުގެ 

މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވަިއ އެހެން 
މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވ ނީ ހަމައެކަނި އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިގަތުްނ 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކުރާ ފަރާތަކަށެވެ.
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތުގެ ބައެއް ަނމަވެްސ  )ށ(  

ތަ އޮތޯރިީޓން ނުވަތަ އޮތޯރިީޓގެ މުަވއްޒަަފުކ މިނިސްޓަރު ނުވަ
ހާމަކުރުމަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާ މިނިސްޓަރު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ 
ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ އިދާާރގެ އެ މުވަްއޒަފަކު ޚިލާފުވި ަކމަކަށް 

 ނުބެލެވ ނެއެެވ.
 ؛އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު (1)   

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ މަޢުލޫމާތުގެ އެ  (2)   
 ؛ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތު

 ؛ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތެއް (3)   

އޮތޯރިީޓގެ އެއް ުމވަްއޒަފަުކ  ،މަސައްކަުތގެ ދާއިާރގެ ތެރެއިން  (4)   
 އަދި؛ އަނެއް މުަވއްޒަަފކަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު

އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައކުން  (5)   
ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ބ ނުންވެގެން ރަސްމީ ިލޔުމެްއ 

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދ  މަޢުލޫމާތު.
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުުރމުގަިއ  )ހ( 57. ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 
މުވަްއޒަފަކު އ ނާގެ ވާޖިބު ައދާކުރުމުގައި ލިބ  ގެއްލުަމކަށް ނުވަތަ 
އެފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅ ގޮތުން ކުރެވ  ޝަރީޢަތަކަށް އެ މުވައްޒަފަުކ 

ކުަގއި ޒިންމާ ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތްތަ
 އުފުލަންޖެހ ނީ އެ މުވައްޒަފަުކ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިންެނވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،  )ށ(  
މާލުން ލިބުނު ެގއްލުމަކަށް ނުވަތަ އެ މުަވްއޒަފަކު ހުމުވަްއޒަފެްއގެ އި

 އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ.ކުރި ކުށެްއގެ ޒިންމާ އެ ުމވަްއޒަފަކު 
 

ހަދާނީ  ަގާވއިދުތައް އެންމެހައި ހަދަންޖެހ ގެ ދަށުން މި ޤާނޫނު )ހ( 58. ގަވާއިދު ހެދުން 
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހ  ގަވާއިދުަތއް )ށ(  
)ހައެއް(  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރ ަގއި ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.
 

 ދީޤުކޮށް، ދިވެހި ޞް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަ 59. ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ 

 

ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅ ގޮތުްނ އެހެން ޤާނޫނުތަކާ މި ޤާޫނނާ ފުށުއެރުމެްއ  60. މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

  އޮތްކަމަށް ބެލެވ ނަމަ، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އިސްކަންދ ނީ
 މި ޤާނޫނަށެވެ.

 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޢާންމު ބ ނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހ  ޤާނޫނު މި 61. އުވާލެވ  ޤާނޫނު 
( ަގއި ހިމެނ  ފެނާއި ނަރުދަމާާއގުޅ  އެންމެހަިއ 96/4)ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބައިތައް ުއވުީނއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފުެޒއް ބ ުނންކޮށްފައިާވގޮތުްނ  62. މާނަކުރުން 
ކަނޑައެިޅގެން އެހެން މާނައެއް ދ ހަނުވާހާ ހިނދަުކ، އަންނަނިިވ 

އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުުޒތަކަށް ތިރީަގިއ  ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީަފއިވަނީ 
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  )ހ(  
މަސްއޫިލއްޔަތު ެއއިެރއްަގިއ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރުމުގެ 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާާރއަށެވެ.
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"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  )ށ(  
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ެއއިެރއްަގިއ 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާާރގެ ަވީޒރަށެވެ.
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޮނުފެން "މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް"  )ނ(  

 ދާނުވަތަ ފެނުގެ ެއްއވެސް ވަީސލަތެއް ބ ނުންކޮށްގެން ފެން ުއފައް
ނުވަތަ ސާފުކޮށްދ  ނިޒާމަށެވެ. މީރުފެން އުފައްދާ ނިޒާމުކަމަށް ބަލާނީ 
އެ ނިޒާމަށް ފެން ނަގާ ހިާސބުން ފެށިގެން ސާފު ފެން ުއފެއްދުމާ 

 ކެްއޗާއި ބައިަތއް ހިމެނ ގޮތުްނނެވެ.ހަމައަށް އެކުލެވ  އެންމެހައި ތަ 
"ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ، ގ ގ ގެ ފާޚާާނތަކުން  )ރ(  

ބ ރުވާ ނަރުދަމާގެ ހޮޅިން ފެށިގެން، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެއްކޮްށ 
އެއްތަނަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަަކއި ޤާއިމުކުެރވިފަިއވާ ނަުރދަމާގެ 

ގަިއ ހިމެނ  އެންމެހައި ބައިތަެކއް ހިމެނ  ވިުއގަާޔއި، ެއ ިވއުަގއި 
 ގޮތުންނެވެ.

"ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤުދުރަތީ ގޮތުްނ  )ބ(  
 ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ހުރި ފެނުގެ ބާވަތްތަކަށެެވ.

"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޢާންމު ބ ނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަްއ  )ޅ(  
ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅ  ކަންކަްނ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން 

 އަެށވެ. ''ޔުޓިލިީޓޒް ރެިގއުލ ަޓރީ އޮތޯރިޓީ''އުފައްދާ 
ޖިކް ޕްލ ން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ޓީ"ސްޓްރެ )ކ(  

 ޖިކް ޕްލ ނަށެވެ.ޓީގުޅ ގޮތުން އެކުަލވާލެވ  ްސޓްރެ 
"ޚިދުމަތުގެ ައގު" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ، ާރއްޖ ެގ ިސޓީތަކާިއ  )އ(  

ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްަފއިާވ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކުން 
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގ  ައގަށެވެ.

"ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތް  )ވ(  
ދިނުމަށް ވަކި ކަންކަން ޝަރުޠުކޮށް، އެ ޝަރުޠުތަުކގެ މަތިން 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދެވ  ހުއްދަައކަށެވެ.
"ފެނުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު ބ ނުންތަކަށާއި،  )މ(  

ބ ނުމަށާއި، އަދި ޞިނާޢީ ބ ނުންތަކަށް ފެން އުފައްާދ ވިޔަފާރިތަުކގެ 
 ފޯރުކޮށްދ  ފެނުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

"ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅ   )ފ(  

ތަންތަނުންނާއި އެނޫންވެްސ ތަންތަނުން އުފެދ  ނަޖިހާއި، 
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 ލައިްނއެްއެގ ނަޖިސްފެނާއި، ތަޣައްޔަުރވެފަިއވާ ދިާޔ ެއއްޗެހި ހޮޅި 
ޒަރީާއއިން ނުވަތަ އެނޫްނެވސް ގޮތަކަށް ޖަމާކޮށް، ްޓރީޓްކޮށް 

 މެނ ޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.
"ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ފާޚާނާތަުކންނާިއ  )ދ(  

ބަދިގ ންނާއި އަތްދޮންނަ ތަށްޓާއި ދޮންނަމެޝިންފަދަ ތަކެތިން 
 ބ ރުކުރާ ފެނަށެވެ.

"ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ތ(  
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުން ބ ރުވާ ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެއްވެސް ަތނަކަްށ 

ޓަށް ނުވަތަ ދިރުމަކަށް ެގއްުލން ނުވާ އް ބ ރުކުރުމުން އެތަނުގެ ތިމާވެ 
 ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމަށެވެ. މިންވަރަކަށް

މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ  ،"ޚިދުމަތްދ  ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ލ(  
އޮތޯރިޓީާއއެކު ެވވ  ެއއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ފެނާއި ނަުރދަމާގެ 

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަކަށެވެ.
"މީރު ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤުދުރަތީ ގޮތުން ރަށުގެ  )ގ(  

އުފެދިފައިާވ ފެނަށެވެ؛ ބިމުގެ ފެންފަށަލައިެގ ބިމުގެ އަީޑގައި 
ސަރަޙައްދުގެ ގޮުތގައި ބަލާީނ ބިމުގެ ައޑިން ފެން ހިލ  ހިސާބުން 
ފެށިގެން، މޫދު ލޮނުގައި ލޮނުގެ މިންވަރު ނުވަތަ އިލެކްްޓރިކަލް 

 ކޮންޑަކްިޓވިޓީ ހުންނަ މިންވަރަށް ވާސިލުވާ ހިސާބަެށވެ.
ުބނެފައި ެއވަނީ، ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން "ތަޣައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް  )ޏ(  

ދޫކުރާ ފެނުގެ ފިޒިކަލް، ކެިމކަލް އަދި ބަޔޮލޮޖިކަލް ސިފަތަކަށް 
ބަދަލެއް ގެނެސް ފެން ަގޑުަބޑުކޮށް، އ ގެ ސަބަބުން އިްނސާނުން 
ނުވަތަ ޖަނަވާރުން ނުވަތަ ަގސްގަހާގެީހގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް އެފެން 

ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ބާަވތެްއެގ ބ ނުންކުރުމުން ނުރަނގަޅު ައސަރެއް 
 ބަދަލަކަށެވެ.

"ބޯފެން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، އިންސާނުން ބުއިމަށް އެަކށީގެންާވ  )ސ(  
ފެނުގައި ހުންނަންޖެހ  މިންގަނޑުތައް ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ 

 މިންގަނޑަށް ފެތ  ފެނަށެވެ.
ނުފެން، ާވރ ފެން "ފެން އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ލޮ )ޑ(  

ނުވަތަ ބިމުގެ އަޑިން ފެން ނަގައިގެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ެއހީގައި، 
 ބުއިމަށާއި، ޢާންމު ބ ނުންތަކަށް ފެން އުފެއްދުމަށެވެ.
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"ޞިނާޢީ ބ ނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އިޤްތިޞާދީ ނަފާއެްއ  )ޒ(  
 ހޯދުމަށް ކުރެވ  ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށެވެ.

ދިނުމުގެ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެން "ޚިދުމަތް  )ޓ(  
ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާފައިާވ 

 ސަރަޙައްދުތަކަެށވެ.
"ކައުންސިުލގެ އިޚްތިޞާްޞ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ،   )ޔ(  

ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުެގ 
( ގެ ދަށުން އެ ރަށެްއެގ 2010/7ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޚްތިޞާޞް ކަމުަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ސަރަަޙއްދުތަކަެށވެ.
"ޓްރީޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ފެނުގައި އެކުެލވ  ަރްއކާތެރި  )ޕ(  

ނޫން މާއްދާތައް، ކަނޑަެއޅ  ވަކި ބ ނުމަކަށް ުނވަތަ ބ ނުްނތަކަށް 
 ންވާ މިންވަރަށް ސާފުުކރުމަށެވެ.އެކަީށގެ

 

 ______________________ 
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