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      ަވނަ އަހަުރެގ  2022ިވ ޯހމަ ުދވަުހ ބ އްެވވި ަރްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހގެ  2022 އެޕްރީލް  25
ެފާނއި ނަރުދަާމެގ ) 8/2020ާޤނޫުނ ނަންަބރު "ަޅ ަވނަ ޖަލްސާއިްނ ފާސްކު 35ދައުުރގެ  ފުރަތަމަ
 ަވަނ މާްއދާަގިއވާ ގޮުތގެ  92  ޤާޫނނުއަސާީސގެ ބިލު" ެގނައުުމގެ ަވަނ ިއޞްލާޙު 1ައށް ( ޤާޫނނު
ަރއީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ ަތޞްީދޤު  ުދވަހު  ައންގާރަ ( ިވ 1443 ޝަްއވާލް 9) 2022 މ   10 ،ންމަތީ

 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2022/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

                   އަށް ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު ) 2020/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .އަްށ އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުން( ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ޤާނޫނު) 8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )މ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުުކރުމަށް ބޭނުންކުެރވޭ ސާމާނު ޓެސްޓުކޮްށ  )މ( .8 

 ސެޓިފައިކުރާނެ ގަވާއިދުތަްއ އެުކލަާވލުން؛

 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ޔ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން 8ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2
 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި، ޤާިއމުކުރުމާއި،           )ޔ( .8 

އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމާބެޭހ ގަާވއިދުތަްއ ކަމާގުޭޅ 

 މުއައްސަސާތަކުެގ މަޝްވަާރގެމަތިން އެުކލަވާލުން؛ އަދި 

 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ޒ( ގެ ަފހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުުރ އިތުުރކުރުން 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި، ޤާިއމުކުރުމާއި،           )ޓ( .11 

އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަމާގުޭޅ 

 މަޝްވަާރގެމަތިން އެުކލަވާލުން؛މުއައްސަސާތަކުެގ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުުކރުމަށް ބޭނުންކުެރވޭ ސާމާނު ޓެސްޓުކޮްށ  )ޔ(  

 ސެޓިފައިކުރާނެ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައެޅުން.
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 .އިޞްލާޙުުކރުން ގޮަތށް އަންނަނިވި ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  27 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 

 އޮަޕޭރޓްކުރުމުގެ  ޕްލާންެޓއް ފެން ފަހުން، ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި (ނ) .27 

 ކަރަންޓު  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް ޕްލާންޓެއް އެ ދޭންވާނީ، ލައިސަންސް

  . ފަހުގައެވެ ކަަށވަރުުކރުމަށް ލިބެްނހުރިކަން ަހކަތައިން އިޢާދަކުރަނިވި

 ޕްލާންޓެއް  އެ  ތަުނވަ ފެިސލިޓީއެްއގައި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޕްލާންޓެއް  އެ

 ިވއުގައަކުން  އެއް ނެޓްވަރކް ަކރަންޓު ނުވަތަ ރަުށގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

 ޢަދަދަށް  އެ ރަށްރަުށގައި ނުވަތަ ރަެށއްގައި  ުކރެ ރަަށކުން ގުޅުވާލެވިފަިއވާ

 އިންތިޒާމު އުެފއްދޭނެ ަކރަންޓު ހަކަތައިން އިޢާދަކުރަނިވި

 .ބަލަންވާެނެއވެ ކަމަށް  ވުނީކަށަަވރުުކރެ ެއކަން ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

  

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ޏ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން 54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

    ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަްތކުރާ ަފރާތްތަކުްނ  ނަގައި ފެން ބިމުން ފެން )ސ( .54 

ނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ޢަމަލެްއ ޤާމި ޤާނޫނާއި މި 

ކޮށްފިނަމަ، އެ ޢަމަެލއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ އެކަްނ ުކިރ ފަރާތެއް، 

މިލިއަން(  )އެއް  1,000,000/-)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި  5,000/-

ދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާުކރުމުެގ އިޚްތިާޔުރ ޮއތޯރިޓީއަްށ ޢަ ގެރުފިޔާާއ ދެމެދު

 ގެންވެެއވެ.ލިބި

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިުޢކުާރ  .6

 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން
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