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  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 

:  P39-FNKއުޞޫުލ ަނންބަރު

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ފެނަކައިގެ ކަރަންޓުގެ 
  ލުތައް ސޫ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގައި އާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އު 

ެގ ދަުށން ިޚދުމަްތެދމުން ގެްނދާ އެކި ިލމިޓެޑް ކޯަޕޭރޝަންމިއީ ެފނަކަ 

ރަށްރަުށަގއި އިާޢދަކުރަިނިވ ހަކަަތއިްނ ކަރަންުޓ ުއފައްާދ ިނޒާމުަތްއ 

ނެޓް މީޓަިރންގ ުއޞޫލުްނ ަކރަންުޓގެ ިވއުަގއަްށ ުގޅާލުުމގަިއ 

ނަޑއެުޅމަށް  ަގވާިއުދ ، ޓަކައިއަމަލުކުެރވެުމންާދެނ ުއޞޫލުތަްއ ކަ

 : ) ަދށުން ހަދާަފިއާވ  R-46/2020ނަންބަރު (ނެޓް ީމޓަރިްނގ ަގވާިއދު

 .   އުސޫލެކެވެ

(ހ) 1.
ނަން ތަޢާރުފާއި

އިޢާދަކުަރނިވި ހަކަަތއިން ކަރަންޓު އުފަްއާދ ލުެގ ަނމަކީ، "ޞޫމި ުއ
ުލން ފެނަަކއިގެ ަކރަންުޓގެ ިވުއގަަޔްށ ޞޫނިޒާުމތައް ނެޓްީމޓަރިްނގ އު 

 . " ެއވެ   ގުޅާލުުމަގއި އާްނމުކޮށް ަޢމަލުކުެރޭވ އުޫޞލުތައް

(ށ)

 

މި ޚިުދމަަތށް އެޭދނީ " ނެޓް މީަޓިރންގ އުޫޞލުން ަކރަންުޓގެ ވިުއގަައްށ 

" "ޖަުދވަލު  " ުފރިހަމަކޮށް، ފެަނކަ 1ގުޅުުމެގ ހުްއަދައށް ެއޭދ ފޯމް

. ިޚދުަމތަށް ެއދޭ ޯފމް ެފނަަކ  ކޯޕަރޭަޝން ިލިމޓެޑަށް ުހށަހަަޅއިެގންެނވެ

ެގ ކޯޕަރޭަޝން ިލމިޓެޑް ގެ ްބރާންޗްތަކުްނާނިއ ހެޑް އޮފީހު 

ރިސެްޕޝަުނންާނއި މި ުކންުފނީގެ ވެބްަސއިްޓ އިން ލިެބްނ 

  .   ހުންާނެނއެވެ

(ހ) 2.
  އެދުން ޚިދުމަތަށް އާއްމުކޮށް

ޚިދުަމތް ލިބިަގންނަ ަފރާުތެގ ނިޒާމް އިްނސްޓޯލްކުރާ ފަާރތަީކ 

މޯލްޑިވްސް ެއނަރޖީ އޮޯތިރޓީން ދޫޮކށްަފއިވާ ކަަރންުޓގެ 

ށ)(  
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 A,B,C,Eމަސައްކަތްކުުރުމެގ ލައިަސންްސގެ ގިްނތިތަުކގެ ތެެރއިްނ 

.   ގިްނތަކުެގ ުހއްަދ ލިބިފައިާވ ފަާރތެްއކަމުގަިއ ވާްނވާެނއެވެ

އިންސްޓޯްލ ކުާރތަުނގެ ސްކޭލަްށ ކުރަހާފަިއވާ ސައިޓް ޕްލޭެންއ 

. ިމ ޕްލޭުނގަިއ ތަުނެގ  ިއ ބަުއންޑަރީއާ މިފޯާމއިއެުކ ުހަށހަޅަްނވާެނެއވެ

ނިޒާމު ަބހައްޓާ ތަނާިއ މީަޓރ ައދި ިޚދުމަްތ ޭދ ފަރާުތގެ ކަރަްނުޓ 

ވިުއގަައށް މި ިނޒާމު ގުޅަްނ ބޭުނންާވ ކަނެކްަޝްނ ޮޕއިންްޓ ފާަހަގ 

.   ކުރަންާވނެެއވެ

)ނ(  

އިންސްޓޯލްކުރާ ިނޒާމުގެ ކަރަްނޓު ުއފައްދާ ބަާޔއި މީަޓރާއި ަކނެކްަޝން 

ައއިޮސލޭޝަްނ ިޑވަިއސަސް އަިދ ަރއްކާތެރިކަުމެގ ޮގތުްނ ޕޮިއންުޓ 

ހަރުކުެރވޭ ވަީޞލަތްތަްއ ެއނގޭެނ ސިްނގަްލ ލަިއން ކުެރހުްނ ިމ 

.   ފޯމާއެކު ހުަށހަޅަްނވާެނއެވެ

)ރ(  

ން ޔީްލޑް ކަލްކިއުޭލޝަ ެއނުއަްލ ުމެގ އިންސްޓޯލްކުަރްނ ޭބނުްނާވ ނިޒާ 
.އަިދ ސިސްޓަްމ ސްޕެސިފިކޭަޝްނ މި    ފޯާމއެކު ުހަށހަޅަްނވާެނެއވެ

)ބ(  

  

(ހ)  ؛އާއްމުޮކށް މީުހން ދިރިުއޅެުމންާދ ަތންަތން 3.
  ތަންތަން ޚިދުމަތްދެވޭނެ

(ށ)  ؛ވިޔަާފރި އުޞޫުލން ިޚދުަމތްެދޭވ ަތންަތން
  

(ނ)  ؛ސަރުކާރުެގ ިއދާާރތަކާއި ަސރުކާުރެގ އެަފދަ އެެހނިެހން ަތންަތން
  

  
  

ފެނަކަިއގެ ވިުއަގއަށް ނެޓް މީޓަިރންގ އުސޫުލން ގުޅާ އިާޢދަކުރަިނިވ 

މި ިނޒާމު ަހރުކުރެވޭ ތަަންށ  ،ހަކަތަިއގެ ނިާޒމުގެ ކެޕޭިސޓީ ަކނަޑއަޅާނީ 

އެވްެރޖްކޮށް މަަހކަށް ހަކަތަ ޭބުނންވާ މިްނވަަރށްުވރެ މި ނިޒާުމްނ 

.ތެޭރގަިއ އުފެްއދޭެނ ހަކަަތއިެގ ިމންަވރު މަހެްއެގ    ިއތުރުުނާވގޮތަެށވެ

(ހ) 4.
 ކަނޑައެޅުން ކެޕޭސިޓީ ކުރެވޭނެ އިންސްޓޯލް

ެގ ހ. ަގިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ނިޒާުމެގ ކެޕޭިސޓީ  4މި އުޞޫުލެގ 

ނޑައަާޅީނ ިމ ިނޒާުމ ަހރުކުެރޭވ ަތނުެގ ކަަރްނޓު ބިލަްށ ުނވަަތ  ކަ

. 12ބިލްތަކަށް ައާރ ޔުނިުޓގެ   މަުހގެ ެއވްެރޖަށް ބަަލއިެގންެނވެ

(ށ)  
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މިޮގތުން، ެއްއ ީމޓަރަްށވުެރ ިގަނ މީޓަާރ ނިާޒްމ ުގޅާނަމަ، ިނޒާްމ ާއ 

މަުހގެ ބިުލތަކުެގ  12ގުޅަްނ ބޭުންނާވ ހުރިާހ މީޓަެރްއގެ ާފއިުތވީ 

.   އެވެެރޖަްށ ބަޭލެނއެވެ

ލަްށ  ކަަރންޓުެގ ިޚދުަމްތ ގުާޅ ުނަވތަ އަ އަލަްށ ިއމާާރތްކުރާ ތަެންއ 

ނޑައަާޅީނ ެއަތނަކަްށ ކަަރންޓު ތަނެްއަނމަ، ނިާޒމުެގ  ެކޕޭސިީޓ ކަ

ނަޑއެޅުަމްށޓަކައި ޯލޑް ކަލްކިއުލޭަޝން  ެއތަުނގެ  ބޭނުްނވާނެ ިމްނަވރު ކަ

. މިފަދަ ތަްނތަުނގެ    ހަދައި، އެައށްުވެރ އިތުުރުނވާނެ ިމންަވރަެށވެ

. ައިދ  ލޯޑް ކަލްކިއުލޭަޝން ިޚދުަމތަށް ެއދޭ ފޯާމއިއެކު ހުށަަހޅަންާވެނއެވެ

އިްނ ދޫކޮްށފަިއާވ  ަތންފީޒީ އިާދރާކަލްިކުޔލޭޝަްނ އަކީ މި ލޯޑް 

ކަރަންޓުެގ މަަސއްކަތްކުރުުމެގ ަލއިސަންްސެގ ގިްނތިތަކުެގ ތެރެިއްނ 

A,B,C,E  ިގްނތަކުގެ ހުްއދަ ިލބިފައިާވ ފަާރތެްއ ހަދާަފިއވާ ލޯްޑ

.   ކަލްކިޔުލޭޝަނަަކށް ވާްނ ެޖހޭެނެއވެ

ނ)(  

ޖުްމލަ ކެޕޭސިީޓ ކޮްނމެ ަރށަކަްށ ވަިކްނ ރަށްރަުށެގ ިވުޔަގއަށް ގުޭޅނެ 

ނޑައަަޅއި ުކންފުީނެގ ވެބްސައިުޓަގިއ  ،ާއއްމުކޮްށ އެނގޭޭނހެން ،ކަ

.   ޝާއިޢުކުެރވިަފއި ހުންާނެނއެވެ

(ރ)  

ުޖމްލަ ކެޕޭިސޓީ ބަހާލެވިަފިއވަީނ  މިމާްއާދގެ (ރ) ގައި ަބޔާންޮކށްފަިއވާ

ނުޑގެ ކެަޓގަީރތަކަށް އަްނނަިނވި . ޓެރިފް އޮިނގަ   ގޮަތެށވެ

(ބ)  

) 60ޑޮމެސްޓިކް ކެަޓަގރީއަްށ % .1 (ަފސްދޮޅަްސ ިއން ސައްތަ  

)  30އަމިއްަލ ވިޔަާފިރތަކަށް % .2 (ިތރީސް ިއްނ ސަްއތަ  

(ދިހަ  10ސަރުކާރު އޮީފްސތަކާއި ސަރުާކރު ކުންފުިނތަކަށް %
  (  އިްނ ސަްއތަ

3.  

ނޑައެޅޭ ، ަމތިން  ޮގތުގެ  މިމާްއާދެގ (ބ) ގަިއވާ   ިމންަގނޑު ކަ

 ުހްއދަ  ގުުޅމުގެ ، ަތރުތީުބން ގުޅަްނއެދޭ  ިވޔުަގއަށް  ހަމަަވްނދެން 

ނުޑ ހަަމވުުމްނ އެަރށަަކށް  .ދޭްނވާެނެއވެ ަކނޑައަާޅފަިއާވ މިްނގަ

  .އިތުރަކަްށ ުހއްަދެއއް ނުެދވޭެނެއވެ

(ޅ)

  



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ޚިދުަމތަްށ ެއދޭ ފަރާތުްނ ަހރުކުުރމަށް  ޭބނުްނވާ ނިޒާުމގެ ެކޕޭސިީޓ 

ުދވަސް  ެތރޭގައި ޯފމް  ިރިވއު  ކުރުަމށްފަުހ  14ހޯދުަމށް ެއދުުމން، 

ޚިދުަމތަށް ެއދޭ ަފރާތުން ނެޓްމީަޓިރންގ ނިޒާުމން ަކރަންޓު އުެފްއދުަމށް 

ހުއްދަުކރާ މިްނަވރާއި ައދި ިޚދުަމަތށް އެދޭ ފަާރތުން އެދިަފއިވާ ަޢަދދަްށ 

.ކޯޓާ ހެަމޖެހިަފއިާވ ކަން ުނވަަތ ުނލިބޭކަން ިލޔު    ުމްނ ެއންޭގނެެއވެ

ހ)( 5. ޚިދުަމތް ިދނުުމގެ މަސައްކަތް ކުިރައށް ެގންިދއުްނ

ވިުއގަައށް ގުުޅަމށް  ،ޚިދުަމތަްށ ެއޭދ ފޯމުަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ނިާޒމު

 . ހިނގާނެ ޚަރަުދެގ އަްނދާސީ ހިާސބު މި ކުްނފުިންނ ފޯރުކޮްށދޭެނއެވެ

. އަްނދާސީ ހިސާުބގަިއ ައންަނިނވި ޚަރަދުަތްއ ހިެމޭނނެ   ެއވެ

(ށ)

ތަންފީީޛ ިއދަާރިއން ހުްއދަ ދީަފިއވާ ާބވަުތެގ މީަޓރެއް ެއ 
 އެަފދަ މީޓަެރއް ހަރުކުރުަމށް ހިނާގނެ ަޚރަދު  ،ތަުނގައި ެނތްަނމަ

ހަރުކުުރމަްށ ހުށަަހޅާ ނިާޒމުން ޖެެނރޭުޓ ކުރެުވުނ  އަދި
ހަކަތަިއގެ މިްނަވރު ެއންެގން ނެްތނަމަ އެކަަމށް ަހރުކުރެޭވެނ 

:  މީޓަރެްއެގ ައގު

1.

ޚިުދމަްތ  ،މި ކުްނފުިނން ބަލަހައްާޓ ކަރަްނޓު ިވއުަގއަށް 
ިމ  ،ލިބިގަްނަނ ފަާރުތެގ ކަރަންުޓ އުަފއްާދ ނިޒާުމ ގުުޅމަށް

  ؛ކުންފުިނން ކުަރްނޖެހޭ އިުތރު ުހރިާހ ޚަަރދެއް 

2.

ނިޒާުމ ިވއުަގއަްށ ގުޅާުލމަށްޓަަކިއ ކަނެކްަޝން ީފގެ ގޮުތގަިއ 
ރ. (ުދއިސަްއތަ ފަންސާްސ 250މީޓަރަކަށް ސިންގަްލ ފޭސް 

) އަިދ ްތރީފޭސް މީަޓރަކަްށ  ރ. (ހަތަރު ސަޭތަކ 400ރުފިޔާ
) ެނގޭެނެއެވ.  ރުފިޔާ

3.

ޚިދުަމތަށް އެދޭ ފަރާތުްނ އިާޢދަުކރަިނވި ހަކަަތއިްނ ކަރަންޓު ުއފަްއާދ 

އެނިާޒުމގެ ސަލާމަީތ ިމނަަގޑުތަކާ، ސަލާަމީތ  ނިޒާުމ ުހށަހެުޅުމން

ވަސީލަްތތަކާ އަިދ ޮއޕަރޭިޓންގ ިމންަގނޑުަތއް ހުީރ ނެްޓ މީަޓރިްނގ 

 : ެލްއ ބަދައާިއ އެްއގޮްތތޯ ބެުލަމށްފަުހ  R-46/2020ޤަވާިއދު

 1އެުކ ކުންފުިނން ާފހަގަޮކށްފަިއވާ ނަމަ، އެބަދަާލއި  ގެަނއުަމށް މި 

) ަމސްުދަވހުގެ ތެރޭ  . ައދި މި މުްއދަުތެގ (އެކެއް ގައި ހުަށހަޅަްނވާެނެއވެ

.   ތެރޭަގއި ހުަށނޭިޅއްެޖނަމަ ހުަށހެޅި ފޯމް ބާޠިްލާވނެެއވެ

(ނ)



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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މިމާްއާދގެ (ށ) ަގއި ބަާޔންކޮށްަފއިވާ ޚަރަަދށްވާ ފަިއސާ މި ކުންުފންަޏްށ 

" ަގއިާވ ެއއްބަްސވުުމަގިއ 3 މިުއޞޫލުެގ "ަޖުދަވލު ،ދެއްކުުމން

.ދެފަރާުތްނ ޮސއިކުރަން ވީާހވެސް ައވަހަަކށް    ވާެނެއވެ

(ރ)

އިާޔދަކުރަިނިވ ަހކަތައިްނ ކަަރްނޓު ުއފަްއދާ ިނޒާމް އިްނސްޓޯްލ 

ކޯޓާ ަހމަެޖހުނުކަްނ ލިުޔުމން  މިުކންފުންަޏށް ުހށަަހޅާ ކުރަންާވނީ

. ކޯޓާ ހަަމނުޖެެހީނސް ިއންސްޓޯްލ ކުރާ ނިާޒމްަތްއ  އެްނގުުމންެނވެ

އެކަޓަގަީރއަކަށް ަކނޑައަާޅފަިއވާ ޯކޓާ ހަަމވެެގން، ުކންފުީނގެ ގްރިާޑއި 

ގުޅާލުުމގެ ފުުރަސތު ނުލިބިްއޖެަނމަ އެކަމުގެ ިޒންމާ ެފނަކަ ޯކޕަޭރޝަްނ 

  .  ލިމިޓެޑުްނ ުނއުުފލާނެެއވެ

(ބ)

ނިޒާމާ ގުޅޭ ުހިރހާ ލިޔެކިުއންތަެކއް ފުރިަހމަކަަމްށ ކުންފުިނން ިންނމާ 

ޚިުދމަތަްށ ެއދޭ ފަާރތުން ޕްރޮިކއުަމްންޓ  އެކަމުެގ ލިުޔން ލިބުމަށްފަހު 

) 6ުފރިހަމަކުުރަމށްފަުހ  އަިދ ިއންސްޓޮޭލޝަްނ މަަސއްަކތް  (ަހެއއް

 . ައދި ިމ މަސްުދވަުހގެ ެތރޭގަިއ ިމ ކުންުފންޏަށް އަްނަގންާވނެެއވެ

) ދު 10ކުންފުންޏަްށ ައންާގތާ ރަްސމީ  ަވހުެގ ތެޭރަގިއ (ދިހަެއއް

ްނގ އެްނޑް ކަިމޝަިނންގ މަަސއްކަަތށްޓަަކއި ިމ ކުންުފނީެގ ޓެސްޓި

.، ފަރާތުން    ިއންްސޓޮލޭޝަްނ ސައިަޓށް ިޒޔާރަްތ ކުެރޭވނެެއވެ

(ހ) 6.
ފެށުން ޚިދުމަތްދޭން ދިނުމާއި ހުއްދަ

މިމާްއާދގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންކޮށްަފއިާވ މުްއަދތުެގ ތެރޭަގއި ިޚދުަމަތށް 

އެދޭ ަފރާުތން ްޕޮރކިއުމަންޓް ައދި ިއންސްޓޮލޭަޝން ަމސައްކަތް ފުިރހަަމ 

ފުރިހަމަ ކުެރިވފައި ނުވާަކންކަން ރަނގަޅު ކުރުަމށް ކުރެވިފަިއުނވާަނަމ، 

ޭދ ފަާރތަްށ ދެޭވ ުމއްަދތުަގިއ އެކަމެްއ ަރނަގޅު ޚިދުަމތަްށ އެ 

ަކނޑައެިޅފަިއވާ ުމއްަދތު ހަަމވުުމެގ ކުރިްނ ސަބަުބ ނުކުރެޭވނަމަ، 

ބަޔާންކޮްށ ެއމުްއދަތު އިުތރުކުރުަމށް، މި ކުްނުފންޏަށް ިޚދުަމްތ 

.    ލިބިގަްނނަ ފަރާުތން ުހށަހަަޅްނވާެނއެވެ

(ށ)  

މަަސއްކަތަްށ ިމއުސޫުލެގ  ކަިމޝަިނންގޓެސްިޓންގ އެންްޑ ނިޒާުމެގ 

 ގަިއާވ ނެްޓމީަޓރިްނގ ޗެކްލިްސޓް ފުިރހަަމވުުމން  04ޖަުދވަުލ 

އިޢާދަކުަރިނވި ަހކަތައިްނ ކަަރންުޓ އުަފއްާދ ނިޒާުމ ނެްޓމީޓަިރންގ 

(ނ)  



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ސިސްަޓމް ުހއްަދދެިވ  އުސޫލުން ަކރަްނޓުގެ ވިުއގަައްށ ގުޅާުލމަށް

. އޮޕަޭރޓްކުރަން     ެފށޭނެެއވެ

ޤާއިމުކޮށްަފއިާވ ކަރަންުޓ އުަފއްާދ ނިާޒމުެގ ެކޭޕސިޓީ ިއތުރުކުަރްނ 

އަަލށް އެަފަދ ނިާޒެމއް ާޤއިމުކުުރމަްށ  ،ބޭނުްނވެްއޖެަނަމ ޢަމަލުކުރާނީ 

.   މިއުޞޫުލަގއި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ޮގުތގެ މަިތންެނވެ

(ރ)

މިކުންުފނިްނ ަކނޑައަާޅފަިއާވ އުޞޫުލން އެަފރާތްތަކަްށ ބިުލ 

. ިމ ކުންުފނިން ތަްއޔާރުކުާރ ކަރަންޓު ބިުލަގިއ  ެއޮގތުން، ކުރެވޭެނެއވެ

.   ތިރީަގިއވާ މަޢުޫލމާތު ހިެމނޭެނެއވެ

(ހ) 7.
 ކުރުން ބިލް

ތަްއޔާރުުކެރވޭ މުްއދަުތގެ ެތރޭގަިއ ިޚދުަމތް ލިބިގަްނަނ  ބިލް
މި ުކންފުީނގެ ަކރަްނޓު ިވއުަގއިްނ ބޭނުންކުިރ  ،ފަރާތުން 

) ަކރަންޓު ުޔނިޓުެގ އަަދދު  ؛(އިްމޕޯޓްކުރި

1.  

ތަްއޔާރުުކެރވޭ މުްއދަުތގެ ެތރޭގަިއ ިޚދުަމތް ލިބިގަްނަނ  ބިްލ
އުަފްއދަިއ ިމ ުކންުފނީެގ ކަަރންުޓ ވިުއގަަޔްށ  ،ފަރާތުން 

) ކަަރންޓު ޔުނިޓު   ؛ެގ ައދަދު ފޯރުކޮށްިދން (އެްކސްޕޯޓުކުރި

2.  

ޮއތް ަމހުެގ ކަރަންުޓ ިބލަށް ިޚދުަމތް ިލބިގަްނަނ  ކުރިއަށް 
ފަރާުތގެ އެކްސްޯޕޓު ކުރެޑިުޓގެ ޮގތުަގއި ލިެބންެޖޭހ ކަރަންުޓ 

  ؛ކްރެޑިޓް ުޔނިުޓެގ ައދަދު 

3.  

ތަްއޔާރުުކެރވޭ މުްއދަާތ ހަަމއަށް ޭއގެ ކުީރެގ މަސްތަަކްށ  ބިލް
ރޯލްވަުމން އަިއސް ޖަާމވެފަިއާވ ކްރެޑިޓް ޔުިނޓުގެ ުޖްމަލ 

 ؛އަަދދު

4.  

ބިލް ތަްއޔާރުކުެރވޭ މުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި އެކްްސޕޯޓްކުރި އަަދާދއި އެ މަާހ 

ކްރެޑިާޓިއ ހަމަައށް ރޯލްަވުމން އަސިްސ ަޖމާވެަފއިާވ އެކްސްޕޯްޓ 

ެއ ުމްއަދތުަގއި އިްމޕޯޓުކުިރ  ،އެއްކުުރމުްނ ައްނނަ ޖުމްަލ އަަދަދށްވުރެ 

ެއ ިއތުުރިވ ައދަދަަކށް ަތންފީޛީ އިާދރާިއން  ،އަަދދު އިުތރުާވަނމަ

ފާސްކޮށްދީަފއިާވ އާއްުމ ޓެިރފް ޮއނިަގނޑާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަިތްނ 

. ަތންފީޛީ ިއދާރާިއން ޚިދުަމތް ިލބިަގްނނަ ފަރާަތްށ ބިްލކުރެވޭެނެއވެ

ފާސްކޮށްދީަފއިާވ އާއްުމ ެޓރިްފ ޮއނިަގނުޑގަިއ ެއްއ ޭބންޑަްށވުެރ ިގަނ 

ޚިުދމަްތ ިލބިގަްނަނ ފަާރތަްށ  ،ބޭންޑްތަކަކަްށ ައުގ ފާސްޮކށްދީަފއިާވނަމަ

(ށ)



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ބިލްކުރެވޭީނ އާްއމުކޮްށ ބިލުކުާރ އުސޫލުްނ އެްނެމ ދަްށ ޭބންޑުްނ 

. ައދި  ާރއަކުން ެއްއވެސް ފިކްސްޑް ޗާޖެްއ ަތންފީޛީ ިއދާ ،ފެށިެގންެނވެ

  .އެޗާުޖ ބިލުަގއި ހިަމޭނނެެއވެ ،ނެުގމަްށ ހުްއަދ ީދފައިާވނަމަ 

ބިލް ަތއްޔާރުުކާރ ުމއްަދތު ތެޭރަގއި އެކްސްޕޯޓުކުިރ ައދަާދއި އެ ަމހާ 

ހަމަައށް ޯރލްަވުމން ައއިްސ ަޖމާވެަފއިާވ އެްކސްޕޯޓް ކްރެޑިާޓިއ 

ެއ ުމއްަދތުެގ ެތރޭގަިއ އިްމޕޯޓްުކރި  ،ޖުމުލަ އެއްކުުރމުްނ ައްނނަ 

ެއ ިއތުރުިވ ައަދދު ެއކްސްޕޯޓް ކުރެޑިުޓެގ  ،އަަދދަްށވުެރ އިުތރުާވނަމަ

(ަހއެްއ) މަްސުދވަުހެގ ބިލަށް ުކންފުިންނ  6ގޮުތގަިއ ކުިރޔަްށ ޮއތް 

) މަްސުދވަްސ  6ރޯލް ކޮްށެދވޭެނއެެވ. ައދި މިޮގތުން ިވދިިވިދގެން  (ަހއެއް

ތަންފީީޛ ިއދާރާިއްނ  ،ރޯްލވެަފއި ުހްނނަ ކްރެިޑޓަށްާވ ފަިއސާވަްނދެްނ 

 ،ފާސްކޮށްދީަފއިާވ އާއްުމ ެޓރިްފ ޮއނިަގނާޑ ެއއްޮގްތވާ ޮގތުެގ ަމތިން 

. ައދި ިޚދުަމތް ލިިބގަްނަނ  ޚިދުަމތް ލިިބގަްނނަ ފަާރތަށް ެދޭވނެެއވެ

ފަރާތަްށ ަފއިާސ ެދއްކުމަްށ ަފުހ ރޯްލވަުމން ާދ ކުރެޑިޓު ުޔިނޓް 

.ރީ   ސެޓްކޮށް އަލުްނ ުގނަްނ ފެޭށނެެއވެ

(ނ)

ވަނަ މާްއާދގެ (ރ) ގައި ބަާޔންކޮްށފައިވާ ެއއްބަސްުވްނ  5މި ުއޞޫލުގެ 

) ަގއި ަބޔާންޮކށްފަިއާވ ނިމ މާްއދާެގ ( ،ބާޠިލުނުެވ އޮްތަހއި ހިނދަކު

ގޮަތށް ޚިުދމަތް ިލބިގަްނނަ ފަާރތުން ޤާިއމްކޮށްަފއިވާ ނިޒާުމން ިއތުރަްށ 

. އުފެްއދޭ  ކަަރންުޓ އެކްްސޕޯޓް ކްެރޑިޓުގެ ގޮުތގަިއ ޯރލްވަުމންާދނެެއވެ

(ރ)

ޚިދުަމތް ލިިބގަްނނަ ފަާރތުން ޭބުނންެވއްޖެ ހިނދެްއގައި މި ކުންުފްނޏާިއ 

އެކު، ޚިދުަމތް ިލބިގަްނނަ ފަާރތުެގ ނަުމގައި ރަޖިްސޓްރީ ކުރެވިަފިއާވ 

ީމޓަރަކަށް ުނވަަތ އެއް ވިުއގަެއްއެގ ތެޭރގައި ހިެމނޭ ެއހެން 

ބޭނުން ނުކުެރިވ ހުރި ރޯްލވަުމން ައއިސްފަިއާވ  ،މީޓަރުތަކަކަށް 

. ނަަމވެސް ޚިދުަމތް ލިިބަގްނނަ  އެކްސްޕޯޓް ކްރެިޑޓް ބަދަލުުކރެިވާދނެެއވެ

ވަަނ  5ފަރާުތގެ އިހުމާުލން އެްއވެސް ަސބަބަކާހުރެ މި ުއޞޫލުެގ 

ެޖަނމަ ޭބނުްނނުކުެރިވ މާްއދާގެ (ރ) ގައި ބުނާ ެއސްބަސްުވން ބާޠިްލެވއް

ހުރި ރޯްލަވމުން ައއިސްފަިއވާ އެކްްސޕޯޓް ކްރެޑިަޓށް ިޚދުަމތް ލިިބގަްނަނ 

.   ފަރާތަްށ ބިލް ުކެރވޭެނއެވެ

(ބ)



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ބިްލ  ،މި ކުންުފނިްނ ަމހަކު އެްއފަހަުރ ީމޓަރުގެ ރީޑިްނގ ނެުގމަށްަފހު

. ކަރަންޓު އުނީ ތަްއޔާރުކުރާ  ފެްއުދނު ެއ ރީޑިްނގ ޭބުނންކޮށްެގްނނެވެ

މިްނވަާރއި ަކރަްނޓު ޭބނުންކުެރުވުނ ިމްނވަުރެގ ައްނދާޒާެއއްެގ މައްަޗށް 

. ނަަމވެސް ިޚދުަމތް ލިިބގަްނަނ  ،ބިނާކޮށް ބިުލ ަހދަިއގެްނ ނުާވނެެއވެ

) އޚިުދަމތްޭދ ފަާރތަްށ ީރޑީންގ ެނުގމަްށ މި މާްއާދގެ ( ،ފަރާތުން 

މީަޓރަށް ަމއްސަލަެއއް ުނވަތަ  ،ގަިއވާ ގޮުތގެ ަމިތން ހުްއދަ ނުީދިފނަމަ

ުނވަތަ ިޚދުަމތް ލިިބގަްނނަ ފަާރުތގެ ިއހުމާލަކުން މަުހްނ  ،ދިާމވެްއޖެަނމަ

 ،މަހަށް މީޓަުރެގ ރީޑިްނގ ުނނެގޭ ހާލަެތއް މެުދވެިރވެްއޖެަނމަ

އަްނދާޒާެއއްެގ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮްށ ބިލު ަތްއޔާރުކުުރމުެގ އިޚްިތޔާުރ ިމ 

.   ކުންފުންޏަްށ ލިިބގެްނވެެއވެ

(ޅ)

) ގަިއވާ ގޮުތގެ ަމތިން އަްނދާޒާެއްއގެ ަމއްޗަށް ބިުލ ޅމިމަްއާދގެ (

) ަމހުގެ ިޚދުަމތް ލިިބގަްނަނ  6ވޭުތެވދިޔަ  ،ހެދުުމަގއި ބަަލންާވނީ (ހައެއް

.   ފަރާތުްނ ކަަރންުޓ ބޭުނންކުރި މިްނވަރަެށވެ

(ކ)

 ފަރާްތތަކަށް ީނގެ ފަރާުތން ދާ މީޓަުރގެ ރީޑިްނގ ނެުގމަށްޓަަކއި މި ކުންފު

ފަސޭހަިއްނ ަވެދނިކުެމވޭނެެހްނ ައދި އުނަދގޫކަެމްއ ެނިތ މީޓަުރެގ 

ރީޑިންގ ެނގޭ ގޮަތށް ހުރިަކން، ޚިދުަމތް ލިިބގަްނނަ ފަާރތުްނ 

. ައދި ަމުދވެެގން ަމހަކު އެްއފަަހރު މީޓަރ ރީޑިްނގ  ޔަޤީންކުަރންާވނެެއވެ

ިއވާ ަތނަށް ވަުނުމގެ ނެުގމަށް ނުަވތަ ެބލެހެއްޓުަމށް އެ ިނޒާމު ބެހެއްިޓފަ

.   ހުއްަދ ިޚދުަމތް ިލބިގަްނނަ ަފރާުތްނ ޭދންާވނެެއވެ

(އ)

 
 

ލާފަށް އަމަލެްއ ކޮށްިފަނމަ، ޚީމި ުއޞޫލުަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮާތއި 

 ސަތޭކަ (ބާރަ  -/1250 އެ ކުިރ ައމަލެްއގެ ކުޑަބޮޑު މިަނށް ބަލައި 

) ރުފިާޔއާ ދެެމުދެގ  -/5000) ރުިފޔާ އާިއ ފަންސާސް (ފަސްހާސް

.  އަަދދަކުްނ ޖުިރާމނާ ކުެރވޭެނެއވެ

(ހ) 8.
 ޖޫރިމަނާކުރުން

ައމަލަށް ކޮށްފިނަަމ  ޚިލާފު ފަހަރަށް އުޫޞލާ  އެޮގތުން، ފުަރތަމަ 
  ؛)ރުިފޔާ ަފންސާސް  ބާރަސަތޭކަ. (ރ1250

1. 



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ރ. 2500 އް ޮކށްފިަނމަ ާލފު އަަމލެޚިުއޞޫލާ ފަހަަރށް ނަ ދެވަ 

)؛ދެހާްސ ފައްަސޭތކަ (  ރުފިޔާ
2. 

އް ކޮށްފިނަަމ ލާފު އަމަލެ ޚި ުއޞޫލާ ފަހަަރށް ތިްނވަނަ 

 ؛)ރުިފޔާ ފަސް ހާސް ރ. (5000
3. 

ތިންވަނަ އުޞޫލާއި ހިލާފު އަމަަލށްފަހު، އުޞޫާލއި ހިލާފުާވ

 )ރުިފޔާފަސް ހާްސ ރ. (5000ކޮންމެ ފަހަރަކު 

4. 

:މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ   ގަވާިއދު ނަންަބރު
2020/R-46 (ނެޓް މީޓަިރންގ ގަާވއިުދ)  .  ގަިއވާ ގޮުތގެ މަީތންެނވެ

9.
 ދިމާވުން ނެތްކަމެއް އުޞޫލުގައި

މިއުސޫލު ލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންސޫމި އު
  ފާސް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

10.
  ތާރީޙު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން އުޞޫލަށް

މި އުޞޫލުގައި ހިމަނައިފައިވާ ކޮންެމ ޖަދުވަލަކީވެސް، މި
. މި އުސޫލު ފުރިހަމަ ވާނީ އެ ހުރިހާ އުސޫލުގެ ބައެކެވެ
ނޑައެޅިގެން . އެހެން ގޮތަކަށް ކަ ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ
ދޭހަނުވާނަމަ، މި އުޞޫލަށް ދެވޭ ޙަވާލާގައި، ޖަދުވަލުތައް، އަދި

. ޖަދުވަލުތަކަށް ދެވޭ ޙަވާލާގައި    މި އުޞޫލު ޝާމިލުވާނެއެވެ

.11 (ހ)
  ޖަދުވަލުތައް

. 5މި އުޞޫލުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިވި  (ށ)  ޖަދުވަލެވެ  

އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް

ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެނެޓް މީޓަރިންގ އުޞޫލުން 

 .ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

1.  

.2  ނެޓް މީޓަރިންގ ކޮމްޕްލަޔަންސް ފޯމް   



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް،

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ

 .ކަރަންޓުވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ

3.  

.4 ސައިޓް ޗެކްލިސްޓް-ނެޓްމީޓަރިންގ އޮްނ  

.5 .އެޕްލިކޭޝަން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް  

   

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި އުސޫލުމި ގައި ކަ
  ހިނދަކު؛

12.
  މާނަކުރުން

" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން "ފެނަކަ

  ލިމިޓެޑަށެވެ.

 

ވަނީ،ކަސްޓަމަރ ކެޓަގަރީ އަކުން ނެޓް"ކޯޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ 

  މީޓަރިންގ ގުޅުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭ އަދަދު.

 

"ޓެރިފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީ

  . އިން  ފާސްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބިލްކުރެވޭ ރޭޓެވެ

 

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ތަންފީޒީ އިދާރާ" "

ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ

  މުއައްސަސާ އަށެވެ.

 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް "ވިއުގާ

  އަޅައިފައިވާ މިކުންފުނީގެ ކަރަންޓު ވިޔުގައަށެވެ.



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ފޯމް ޚިދުމަތަށްއެދޭ – 1 ޖަދުވަލު  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ނެޓް މީޓަރިންގ އުޞޫލުން އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް

ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

 :މަޢުލޫމާތު  ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކުރާ ފަރާތުގެ 
  

 :   --------------------------------------------------------------------------------------------------     :އެޑްެރސް  ------------------------------------------------------------------------------------------------ނަން
: މޯލްޑިވްސް އެނާރީޖ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ    --------------------- :ނަްނބަރު ފޯނު -------------------------------ކަރަންޓުގެ މަސައްަކތްކުރުމުގެ ލައިސެްނސް ނަންބަރު

:  ----------------------------------------------------------------ސޮއި

  :މަޢުލޫމާތު  ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް 
  ------------------------------------------------------------------ :   އެޑްރެސް  --------------------------------------------------------: ނަން ފުރިހަމަ
  ------------------------------------------------------------------: ަނންބަރ ފޯނު ------------------------------------------------------- : ރަށް އަތޮޅާއި
   -----------------------------------------------------:އެޑްރެސް އީމެއިލް

  --------------------------------------------------------------------------------------------------:ނަްނބަރު ގެމީޓަރުނިޒާމާއި ގުާޅލުމަށް ޭބނުންވާ 
:ޖަމާވަުމން އަ  -------------------------------------------ްނނަ ެއކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަން ބޭނުންވާ މީޓަރު ނުަވތަ މީޓަރުތަކުގެ އެކައުންޓް ަނންބަރު

 : -------------------------------------------------------ޖަމާވަުމން އަްނނަ ެއކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް ވަކިވަކި މީޓަރުތަކަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ިއންސައްތަ
----------------------------------------------------------------------------- 

 :މަޢުލޫމާތު  އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުގެ 

   ---------------------------------------------------:ބްރޭންޑް ސޯލަރ ޕީވީ މޮޑިުއލް 
  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރާ 

)ރަންޓުގެ ޖުްމލަ އަދަދު (ކިލޯވޮކަ    -----------------------------------: ޓް އަވަރއިން
   

  
ނިޒާމް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް: 

 : ---------------/----------/-------------------އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ފެށުމަށް ަލފާކުރާ ތާރީޚް
 : -----------------/----------/---------------------އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިާޒމުން ކަރަންޓު އުފަްއދާ ވިއުގަޔަށް ގުޅޭނެަކމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް

 އެއްބަސްވުން 
 ގުޅުމުގެ  ިވއުގައާއި ކަރަންޓް  އުޞޫލުން ނެޓްމީޓަރިންގެ  ަހކަތަ، ކުރަނިވި  އިއާދަ ބިނާޮކށް މައްޗަށް މިމަޢުޫލމާތުގެ. މަޢުލޫމާތެވެ ތެދު  މަޢުޫލމާތަކީ ހުށައަޅާފައިވާ މިފޯމުގައި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޤަާވޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަދި، ނެޓް މީޓަރިންގެ އުސޫލުން ކަރަްނޓު ވިއުގައަށް ގުޅާލުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުުމގައި، .އެދެމެވެ ދެއްވުން ހުއްދަ
. އަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު އެއްބަސްވަމެ   ވެ

:   ---------------------------------------------------------------- :ނަން   ----------------------------------------------------------------------އެޑްރެސް
: :  ------------------------------------------------------------ސޮއި   -------------------------------------------------------------------------ތާރީހް

ބޭނުމަށްއޮފީސް  

ލިންކް ކުރަން ބޭނުންވާ އެކައުންޓް 
 : ----------------------------------------------------އެކައުންޓް ނަންބަރު

 : -------------------------------------------------------މީޓަރު ނަްނބަރު
12  : މަސް ދުވަހުގެ ެއވެރެޖް ކޮންސަްމޕްޝަން

-----------------------------------------------------------------------

ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ:
 : -----------------------------------------------------------ބަލައިގަތް ނަން

  --------------------------------------------------------------------: ތާރީޚް
:ބަލައިގަތް  -------------------------------------------------------------ސޮއި

----------------------------------------------------------------------ގަޑ:

 : -------------------------------------------އިންވާޓަރގެ ބްރޭންޑް

)ރޭޓިންގ (ކިލޯވޮޓުން އަދި ކިލޯވޮ  ----------------------:ޓް އެމްޕިަޔރު
 ----------------------------------------- ިއްނ): ވޯލްޓެޖް (ވޯލްޓް 

(  -------------------------------------: ފްރިކްއެންސީ (ހަރޓްޒްއިން
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  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ)  މެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ފޯމުމިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔު(ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށައަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު .1

  ނެޓްމީޓަރިންގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު. 
ގެ ބައުންޑަރީއާއި ސޯލާ، ޕީވީ ނިޒާމް ބަހައްޓާ އިންސްޓޯލްކުރާ އިމާރާތުގެ ސްކޭލްކޮށް ކުރަހާފައިވާ ލޭންޑް ޕްލޭނުގެ ކޮޕީ. (މިކުރެހުމުގައި ތަނު 

  ތަނާއި މީޓަރު އަދި ޚިދުމަތް ގުޅާލެވޭ ކަރަންޓްވިއުގަ، މިނިޒާމާއި ގުޅަން ބޭނުންވާ ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ.)

ޝަން ޑިވައިސަސް) އަދި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމްގެ ކަރަންޓް އުފައްދާބަޔާއި މީޓަރާއި ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް (އައިސޮލޭ  

 .   ހަރުކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް އެނގޭނެ ސިންގަލް ލައިން ޑައިގްރަމް

  އިންސްޓޯލްކުރަން ބޭނުންވާ ނިޒާމްގެ ޔީލްޑް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ސިސްޓްމަގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން.  

.ޚިދުމަތް އިންސްޓޯލްކުރާ އިންޖީނިއަރަށް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ     އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

  ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާުތގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ. 

 .   ޚިދުމަތް އިންސްޓޯލްކުރާ އިމާރާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ

  ރނީ.  ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާަތކީ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިނުވާނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ސިޓީ / ޕަވަރ އޮފް އެޓަ 

 ޚިދުމަތުގެ އުޞޫލުތައް  .2

ކުރެވޭނެ މީޓަރިންގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު މިކުންފުންޏަށް ލިބުމުން ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ނެޓް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.  14އެންމެ މަތީ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ކަސްޓަމަރާއި ދެމެުދ  07ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާތާ  

 އެއްބްަސވުން ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ.

o  ްހިނގާނެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ؛ނިޒާމް ވިއުގައަށް ގުޅުމަށ   

 ަ؛އެފަދަ މީޓަރެއް ހަރުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ،ތަންފީޛީ އިދަރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބާވަތުގެ މީޓަރެއް އެ ތަނުގައި ނެތްނަމ 

 ްމި ކުންފުނިން  ،ޒާމު ގުޅުމަށްޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނި ،މި ކުންފުނިން ބަލަހައްޓާ ކަރަންޓު ވިއުގައަށ

 ؛ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ހުރިހާ ޚަރަދެއް

  ްރ. (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) 250ނިޒާމު ވިއުގައަށް ގުޅާލުމަށްޓަކައި ކަނެކްޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ސިންގަލް ފޭސް މީޓަރަކަށ

   ރ. (ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނެގޭނެއެވެ.400އަދި ތްރީފޭސް މީޓަރަކަށް 

 06 ފައިނަލް އެޕުރުވަލް ލިބުމަށްފަހު ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތުން ޕްރޮކިޔުމަންޓް އަދި އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިކުންފުންޏަށް އެންގުމުން  ސްޓަލޭޝަން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިން 10މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެވޭނެއެވެ

  ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އުޞޫލުން ކަރަންޓް ވިއުގައަްށ  ގނިޒާމް ނެޓްމީޓަރިން އުފައްދާ ނިމުމުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަން މަސައްކަތްތައް  

  ފެށޭނެއެވެ. ގުޅާލުމަށްފަހު ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓް ކުރަން 

ލަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މުހު 07 ހުށައެޅި ފޯރމްސެޓް އެޕްރޫވްނުވާނަމަ، ގެންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް 

ީކ ފޯރމްސެޓް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މަތީގައި އެވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް އައަުމ

 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

  



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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  ފޯމް ކޮމްޕްލަޔަންސް މީޓަރންގ ނެޓް  - 2 ޖަދުވަލު
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 ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ،ފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ،ނިޒާމުތައް އުފައްދާ ކަރަންޓު ހަކަތައިން އިއާދަކުރަނިވި - 3 ޖަދުވަލު
  ނަމޫނާ އެއްބަސްވުމުގެ ގުޅުމާބެހޭ ކަރަންޓުވިއުގައަށް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން ނިޒާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ފުރިހަމަކަމަށް ކުންފުނިން ނިންމާ އެކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު 

) 6ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި އިންސްޓޮލަޭޝން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ިއ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކުންފުންޏަށް އަންގަ  (ހައެއް

) ދު 10ނިން ރަސްމީ މިކުންފު ފެނަކައިގެ ނިންމުމުން  ވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަނިންގ މަސައްކަތަށް(ދިހައެއް

 ގްރިޑާއި ނިޒާމު ގުޅާލުމަށް ވެވޭއެއްބަސްވުމެކެވެ.

-އާއި ") ލިބިގަންނަ ފަރާތްޚިދުމަތް " މީގެ ފަހުން( ------------------------------------------------------ކީ މި އެއްބަސްވުމަ 
ގެ އާ ދެމެދު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތު") ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް" މީގެ ފަހުން( ----------------------------------------------

( -----------އިވާ (މީޓަރު ނަންބަރ) ގަ--------------------------------------- ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ (އެޑްރެސް
 އާއި ގުޅާލެވިފައިވާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް މިކުންފުނީގެ ވިއުގައާއި ގުޅާލުމަށް، ----------------------------

   މެވެ.އެއްބަސްވު ވާފަރާތުންމިދެ

  ގެ މަޢުލޫމާތު: . ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމު 1 

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު:ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް  1.1

 ނިޒާމަށް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު: 1.2

 ):ނިޒާމު ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގެ އެޑްރެސް (ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސްއާއެކު 1.3

 ނިޒާމުގެ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ބާވަތް: 1.4

 :އިމުކުރާ ނިޒާމުގެ ރޭޓަޑް ކެޕޭސިޓީޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާ  1.5

1.6 :  ނިޒާމުން އަހަރެއްގެ ތެޭރގައި އެންމެ ގިނައިން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އަދަދު

 ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް ދެވޭ އެންމެފަހު ތާރީޚު: 1.7

ނޑު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާ  .2   މުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް މިންގަ

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން މި އެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް، އިންސްޓްލޯކޮށް، 2.1
 އާ އެއްގޮތަށެވެ." ނެޓް މީޓަރިންގ ގަވާއިދު" ކަމިޝަންކޮށް، ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނީ

ނިޒާމަށް  ޕޭސިޓީއަށްވުރެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނީ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށަްފއިވާރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ރޭޓަޑް ކެ  2.2
 .   އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުެއވެ

 މީޓަރ ކުރުމާއި ބިލުކުރުން  .3

◌ުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް އެކްސްޕޯްޓ ިޚދ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓާއި  3.1
ނެޓް މީޓަރިންގ " އެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރާ ތަނުގެ ކަރަންޓު މީޓަރކޮށް ބިލުކުރަންވާނީ ކުރެވޭ ހަކަތައިގެ މިންވަރާ، 

 އާ އެއްގޮތަށެވެ." ގަވާއިދު



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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 ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން  .4

އި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާ  4.1
 .   ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ

ނޑާ އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުން ނުވަތަ މެ  .5  ލަން އެންގިދާނެ ހާލަތްތައް ދުކަ

އުފައްދާ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން 5.1
ނޑާކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަ  އެންގިދާނެއެވެ. ލަންށްކުރަން ނުވަތަ މެދުކަ

މަރާމާތުކުރުމަށް، ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން، އެ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ޤާއިމުކުރުމަށް، ނުވަތަ  5.1.1
ބަދަލުކުރުމަށް، ނުވަތަ ނެގުމަށް، ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، 

 ނުވަތަ 

 އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކައުތެރި  5.1.2
 ން ފަރާތްތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް އި، ވިއުގައިން ޚިދުަމތް ހޯދާ އެހެކަމަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ

 ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން، ނުވަތަ 

 ޕެރަލަލްކޮށް ހިންގުމުން އާންމު ފަރުދުންނަށާއި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ  5.1.3
ދުމަތް ހޯދާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ ވިއުގައިގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށް ޚި

ނޑާދަިތވާ ހާލަތްތަކުގަ . ޚިދުމަތް މެދުލަން އެންއި ވަގުތުން ޚިދުމަތް މެދުކަ ނޑާގިދާނެއެވެ ލަންޖެހުނު ކަ
.  ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު، އަލުން އެ ނިޒާމު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދަ، ޚިދުމަތްދޭ   ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ

ކަރަންޓުގެ  އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދާމި މާ 5.1.4
ނމިން ލަން އަންގަންވާނީ، ވީވަރަކުން އެ ފަރާތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޑާވަރު ދަށްކުރަން ނުވަތަ މެދުކަ

ނޑާދަށްކު އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައެވެ. އަދި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު  ލާފައިރަން ނުވަތަ މެދުކަ
ބާއްވަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ކުރިން އެނގޭނަމަ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަފަރާތަށް އެކަންވެސް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ޖޫރިމަނާ  .6

 ވިއުގަޔަށް ކަރަންޓުގެ އުސޫލުން ނެޓްމީޓަރިންގ ނިޒާމުތައް  އުފައްދާ  ކަރަންޓު ހަކަތައިން އިޢާދަކުރަނިވި 6.1
އުޞޫލުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ކުރި  ޢަމަލުކުރެވޭ އާންމުކޮށް ގުޅާލުމުގައި

)  -/5000ރުފިޔާ އާއި ) ފަންސާސް. (ބާރަސަތޭކަ ރ1250އަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  (ފަސްހާސް

. އެގޮތުން؛    ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖުރިމާނާ ކުރެވޭނެއެވެ
)؛ 1250ފުރަތަމަ އުޞޫލާ ހިލާފު އަމަލަށް  6.1.1  ރ. (ބާރަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ

)؛  ދެހާސް ފައްސަތޭކަރ. (2500ދެވެނަ އުޞޫލާ ހިލާފު އަމަލަށް  6.1.2   ރުފިޔާ
) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ފަސްހާސްރ. (5000. ތިންވަނަ އުޞޫލާ ހިާލފު އަމަލަށް 3 6.1.3  ރުފިޔާ
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 ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަށް  .7

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަންނަން މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ހަމަތަކުން  7.1
އެންގުމަކާނުލައި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން، ނިޒާމު  ކުރިން، ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތަކުގައި

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ވަދެވިދާނެއެވެ. ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ތަނަށް،

 ނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ ބައިތައް ޓެސްޓްކޮށް ބެލުމަށް ނުވަތަ މީޓަރ ރީޑިންގ ނެގުމަށް ނުވަތަ ނިޒާމުގެ 7.1.1
 އެހެނިހެން ބައިތައް ޓެސްޓުކުރުމަށް، އަދި 

ަފަދ  އަޅަންޖެހޭއިންސާނުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު  7.1.2
ނުރައްކައުތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤާއިމުކޮށަްފއިވާ ނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ ބައިތައް 

ރައްކައުތެރިކަން  ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ
ން ދެމެހެއްޓުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ރައްކައުތެރިކަ

 ގޮތުން.
 މުޅި އެއްބަސްވުން  .8

މި އެއްބަސްވުން އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ހަމައެކަނި،  8.1
. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުން، މީގެ ކުރިން އަނގަބަހުން  އަދި މުޅި، އެއްބަސްވުމަކީވެސް މިއެވެ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމާއި، ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ވާނީ ބާޠިލު ކަންކަމަށެވެ.

 އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނުތައް  .9

. އަދި މި  9.1 އެއްބަސްވުން މާނަކޮށް، ތަންފީޒުކުރާނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .10

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ފަާރތުން ކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އެއްބަސްވުން، ލިޔުމުން ދެ ފަރާތުން  10.1
ވަނަ މާއްދާގެ  11ހައި ހިނދަކު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ނަށް ނުގެން އެއްބަސްވެގެން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަ

 ދަށުން ބާޠިލުނުކުރާހައި ހިނދަކު ެއއްބަސްވުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުން  .11

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 11.1
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމުން، މި އެއްބަސްވުން ވެސް އެޔާއެކު ނިމުމަކަށް 

 އަންނާނެއެވެ.

ފަރާތުން  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެ، އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ޚިދުމަތްދޭ 11.2
.  އެންގުމަށް އިޖާބަ ނުދީފިނަމަ، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށްލިޔުމުން އަންގާ އެންމެ ފަހު   އަންނާނެއެވެ
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 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނިޒާމު ޑީކަމިޝަން ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  11.3
 އަންނާނެއެވެ.

 ބަދަލުދެވޭނެ މިންވަރަކީ އެ ނިޒާމު  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން  11.4
 .  ޤާއިމުކުރުމަށް ހިނގި ޖުމުލަ ޚަރަދެވެ

 އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން  .12

ވާ އެއްވެސް ޝަރުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައި 12.1
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަްނޓަށް އެ ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ، ހާލަތެއްގައި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ތަންފީޛު އިދާރާއަށް  12.1މި އެއްބަސްވުމުގެ  12.2
ންނަ ފަރާތަށް އެ އިޞްލާުޙ އެންގުމުން، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަ

) 7ގެނައުމަށް ތަންފީޛު އިދާރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ދުވަހުެގ  (ހަތެއް
ޚިދުމަތް  ތެރޭގައި، މި އެއްބަސްވުމަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް، އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ސޮއި

  ވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެ ގޮތް މައްސަލައެއް ދިމާ  .13

މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ  13.1
. މިގޮތުން  ދެމެދުގައި މައްސަލަ އުފެދިއްެޖނަމަ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަންވާނީ ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ
. މިގޮތުންވެސް މައްސަލަ ޙައްލު   މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ތަންފީޛު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  .14

ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާސް ލިބިގެންވަނީ ަހމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި އެއްބަސްވުމާ  14.1
.  ޝަރުޢީ   ކޯޓުތަކަށެވެ

 ނޯޓިސް ދިނުން  .15

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ދޭ ނޯޓިހާއި، ފޮނުވާ ލިޔުމާއި، ެއޭދ  15.1
. އަދި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް، އަނެއް އެދުންތަކާއި،އަންގާ އެންގުންތައް  ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ

ފަރާތަށް ރައްދު ކުރެވިއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ ފޮނުވިއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ ދެވިއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، އަތުން އަތަށް 
އެއްޗެއް ފޮނުވޭ  ހަވާލުކުރުމުްނ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމުން، ނުވަތަ އެ

 ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފެކްސް ނަންބަރަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ. ފަރާތުގެ



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ   15.1މި މާއްދާގެ  15.2
. ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  ގެ ދަށުން  14.1ބައިވެރިންގެ އެޑްރެސްކަމުގައި ބަލާނީ، އަންނަނިވި ދެ އެޑްރެހެވެ

. ބައިވެރިންގެ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އަތުވެ  އްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް އަންނަ ގަވާއިދުން އަންގައިފައިވާ އެޑްރެހެވެ
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެެވ.  7ދުވަހުން ފެށިގެން   (ހަތެއް

  :ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް 

  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް:

 މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން  .16

އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، އެކަން ކުރެވޭނީ، ކަރަންޓުގެ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ 16.1
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

ބަސްވުމެއްެގ ލިބިގަންނަފަރާތިާއ، މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދު މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއް 
 ދަށުންނެވެ.

 އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން  .17

ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގެ މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއާްދއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު، ނުވަތަ ދިވެ 17.1
ނޑައަޅައިފިދަށުން  ނަމަ، ިމ ޞައްޙަ ނޫން، ނުވަތަ ތަންފީޛު ކުރެވެން ނެތް މާއްދާއެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ

އެއްބަސްވުމުގެ އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަކަމަށް، އެކަމަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާެނއެވެ. 
ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވާ، އެއިން ޤާނޫނަކާ  އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި

  ޙަ އަދި ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ޞައް ޚިލާފުނުވާ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ބާރުން ބޭރު ކަމެއްގައި ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެހުން  .18

ނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މި  18.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ވަކި މާއްދާއެއްގައި ކަ
ހިެމނޭ ދެ ފަރާތުން ކުރެ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލެއްނެތި، ޤުދުރަތީގޮތުން ހިނގާ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި 

ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއްގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް އެ 
. މިފަދަ ހާލަތެްއގައި، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ 

ޢަމަލުުކރުމަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ، ދެ ފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، 
ނޑައިލުމަށް މި އެއް ބަސްވުްނ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ވަންދެން، އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ

. އަދި އެގޮތަށް ނޑައިލުން އެއީ މި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުާވކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ   .މެދުކަ

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން  .19

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެ، އެ ކަންކަން ޤަބޫލުކުރާ ޙާލު، މި އެއްބަސްވުމުގެ  19.1
ވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ގަސްތުކޮށް، އެ ތާރީޚުގައި، ތިރީގައި ފެށުމުގައި

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް މި އެއްބަސްވުމުގައި ، ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ދެ ހެކީންގެ ހާޒިރުގައި
 .  ސޮއިކުރަމެވެ
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:ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް                ޚިދުމަތް ދޭފަރާތް:     ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް

  

:                                          ސޮއި:    ސޮއި
:                                          ނަން:   ނަން
:                                         ތާރީޚް:   މަޤާމް

                                         :   ތާރީޚް
                        

     ހެކިން:                                          ހެކިން:
:                                          ސޮއި:    ސޮއި
:                                          ނަން:   ނަން

          :   ތާރީޚް                                މަޤާމް
 ތާރީޚް                                          
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ޗެކްލިސްޓް ސައިޓް-އޮން ނެޓްމީޓަރިންގ– 4 ޖަދުވަލު  

 



 ުއޞޫލުތައްްނމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓްމީޓަިރންގ އުސޫލުން ެފނަަކއިގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅާލުމުގަިއ އާ

 
Fenaka Corporation Limited, 7th Floor, Port Complex Building, HilaaleeMagu, Male’ 20307, Republic of Maldives, Tel: 3327555, Fax: 3007555, info@fenaka.com.mv 

Registered in the Republic of Maldives, No: C-462/2012 
 

21 
 

  ގޮތް ކުރިއަށްދާނެ އެޕްލިކޭޝަން – 5 ދުވަލުޖަ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ަމތަްށ ެއދޭ ޯފމު ފުިރހަމަކުުރަމށްފަހު، ިޚދުަމތްޭދ ފަރާަތށް ހުށަެހުޅންދުޚި

 ހުއްަދ ލިޭބ 

ހުއްދަ ދެވުނު ނިޒާމް ޔުޓިލިޓީގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް ހިނގާނެ  

ރާތުން  ޚަރަދުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ޚިދުމަތް ދޭ ފަ

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް  14ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު 

 ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އެންގުން.

 ޕްރޮޖެކްްޓ ިނމި ޭބނުންކުަރން ެފށުްނ.

 ހުއްަދއެްއ ނުލިބޭ 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   14ހުއްދަ ނުލިބޭ ސަބަބު 

ލިޔުމުން އަންގުން. އަދި ހުއްދަ ހޯދުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ  

 ކަންކަން އެންގުން.

ދުަމތް ލިިބގަްނނަ ަފރާުތން އަްނދާސީ ހިސާބުަގިއވާ ަފއިސާ ޚިުދަމތް ދޭ ަފރާތަްށ ެދއްކުން ޚި  

ޚިދުަމތް ދޭ ާފރާުތން، ނިާޒމު ޗެކްުކރުމަށްަފހު ވިުއަގައށް  

) ުދަވހުެގ   10ގުޅަިއެގން ޭބނުްނކުރުމުެގ ުހއްަދ  (ދިަހއެއް

. (ޓެސްޓިްނގ އެްނޑް ކޮމިަޝނިްނގ)  ތެރޭަގއި ިދނުން

ގްރިޑަްށ ގުޅަިއެގން ޭބނުންކުުރުމެގ ހުްއަދ ޚިުދމަްތ ދޭ  

ފަރާތުްނ ނުލިބޭަނމަ، ިއޞްލާޙުކުަރންީވ ކަްނތައްތަުކގެ  

)   10ިބގަްނނަ ަފރާތަްށ ތަފުސީލު، ިޚދުަމތް ލި (ިދަހއެއް

 ދުަވހުެގ ެތރޭަގއި އެްނގުން 

މު  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިންމައި، ނިޒާ  06އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށްފަހު 

 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން.

) ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ، އުޞޫުލގެ ަޖުދވަލު  7ަދއްކާާތ ިގަނވެެގން ޚިދުަމތް ލިިބގަްނނަ ަފރާުތން ަފިއސާ  ަގއިާވ   2(ހަެތއް

. (ިނޒާމް އިންސްޓޯލްޮކށް ވިުއގަައށް ގުުޅމަށް   ނަޫމނާާއ ެއއްޮގަތށް ިޚދުަމތް ދޭ ަފރާތާިއ ކަސްޓަަމުރ ެއގްރީެމންުޓގަިއ ސޮއިކުުރން

)އެުދމަްށ ެދވިފަިއާވ މުްއަދތު އެއްަބސްވުުމގަިއ ަބޔާްނކޮށް ފައި އޮްނަންނ ާވނެެއވެ  

ގެްނނަްނޖެޭހ ބަަދލުތަކާއެކު ިޚދުަމްތ ލިބިަގންަނ  

ފަރާތުްނ ައއު ެއްޕލިކޭޝަން ފޯެމއް އަލުްނ ެއޕްޫރވް  

.  ކުރުމަށްޓަކަިއ ުހަށހެޅުން

ަގޅު ކުރަްނޖެޭހ ަކންތަްއތަްއ  ޚިދުަމތް ލިިބގަްނނަ ަފރާުތން ރަ 

) ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ ަރގަޅުކޮްށ ްގރިޑަްށ   30 (ތިރީސް

.  ގުޅަިއެގން ޭބނުްނކުރުމުެގ ުހއްަދއަްށ އަުލން އެުދން
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