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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާ ު
ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2015
ނ
ފއި ނަ ް
ތަޢާރު ާ

.1

ކރަން
ދށް ޢަމަލު ު
ވއި ަ
ގަ ާ

.2

ރތް
ރ ފަ ާ
ތަންފީޛުކު ާ

.3

ދށް
ވއި ަ
ގަ ާ

.4

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ،

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ،އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖުމުލަ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން
ބައެއް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަކުން އުފައްދައި ބޭނުންކޮށް ،އިތުރުވާ
ކަރަންޓު ،ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް
އ
ފޮނުވުމާބެހޭ ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި ،މިކަމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަ ް
ކަނޑައެޅުމަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/96އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ" ،އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް
މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު  "2015އެވެ.

ފަށާ ތާރީޚު

ރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދ ދިވެހިސަ ު
ވއި ު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަ ާ
ދުވަހުން ފެށިގެން  60ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހ
ނޖެ ޭ
ޢަމަލުކުރަ ް
އ
ތ ް
ފަރާތް ަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން
ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް) .މި ގަވާއިދުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް(
1
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)ށ(

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން
ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް) .މި
ގަވާއިދުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް(

)ނ( ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތައް.
ދ
މަޤްޞަ ު

.5

ތގެ
ފރާ ު
މތް ދޭ ަ
ޚިދު ަ

.6

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް އަމިއްލައަށް
އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.

)ށ(

ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީ ކުރަން
ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރުން.

)ނ( ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ އަގުބޮޑު ،ތިމާވެށްޓާ ބީރައްޓެހި
ވަސީލަތްތަކަށް

ބަރޯސާވާންޖެހޭ

މިންވަރު

ކުޑަކޮށް،

ދިވެހިރާއްޖޭން

ލިބެންހުރި

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދީ ،ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
)ރ( ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން ބައެއް އަމިއްލައަށް
އުފެއްދުމުގެ

ފުރުޞަތު

ލިބުމުން

ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތް

އެކަށީގެންވާ

އަގެއްގައި

ކށް ބަޖެޓަށް ލުއިތަކެއް
ބެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަ ޮ
ހޯދައިދިނުން.

ށ
ޅމަ ް
އށް ގު ު
އގަ ަ
ވި ު

)ހ(

ހަމައެކަނި އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތަކެވެ.

ވ
ކރެ ޭ
ހުއްދަ ު
އ
ވތްތަ ް
ބ ަ
ޖގެ ާ
ޓެކްނޮލޮ ީ

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް މީޓަރިންގެ އުސޫލުން ގުޅުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭނީ

)ށ(

ރާއްޖޭގެ ވެށްޓާ ގުޅޭގޮތަށް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ކުރިއެރުމަށް ބިނާކޮށް ކަރަންޓު
ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތްތަކަށް
އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ އުނިއިތުރުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އޮތޯރިޓީން
ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާގޮތަށް ގެންނަ އުނިއިތުރަކުން އޭގެ ކުރިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ
ޓެކްނޮލޮޖީއަކާ

ގުޅޭ

ނޒާމުތަކަށް
ި

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދައެއް

ބާޠިލެއް

ނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ،އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ އެ ހުއްދަ ބާޠިލު ވެއްޖެނަމަ އަލުން ހުއްދަ ދެވޭނީ
ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
2

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ކން
ޒމުތަ ު
ކ ނި ާ
ވަކިވަ ި
ދނެ
އ ޭ
ކަރަންޓު އުފެ ް

.7

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ގުޅާ އިޢާދަކުރަނިވި
ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އެ ނިޒާމު ހަރުކުރެވޭ ތަނަށް މަހަކަށް

ނ
އޅު ް
ކެޕޭސިޓީ ކަނޑަ ެ

ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އެ ނިޒާމުން މަހެއްގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެ ހަކަތައިގެ
މިންވަރު އިތުރުނުވާގޮތަށެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ ނިޒާމު ހަރުކުރެވޭ
ތަނުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާ ޔުނިޓުގެ  12މަހުގެ އެވްރެޖަށް ބަލައިގެންނެވެ.

)ނ( އަލަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގުޅާ ތަނެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ނިޒާމެއް
ހަރުކުރާ ނަމަ އެ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އެތަނަކަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާނެ
މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އިންޖިނޭރަކު ތައްޔާރުކުރާ
ލޝަނަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ލޯޑް ކަލްކިއު ޭ
)ރ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ،ޚިދުމަތަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން
) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގައި ވަކިވަކި ނިޒާމުތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު
ކަނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް
ކުރިން އޮތޯރިޓީން އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޅނެ ޖުމުލަ
އށް ގު ޭ
އގަ ަ
ވި ު
ނ
އޅު ް
ކެޕޭސިޓީ ކަނޑަ ެ

.8

)ހ(

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ގުޅާ އިޢާދަކުރަނިވި
ހަކަތައިގެ ނިޒާމުތަކުގެ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ އަކީ،

އެވިއުގައެއްގެ ދުވާލުގެ  10:00އިން

 14:00އާ ދެމެދު ހުންނަ އެވްރެޖް މެކްސިމަމް ޑިމާންޑްގެ  30%އެވެ .މި އެވްރެޖް
މެކްސިމަމް ޑިމާންޑް ހިސާބުކުރާނީ ވޭތުވެދިޔަ  6މަހުގެ ،މި ގަޑީގެ އެވްރެޖް
މެކްސިމަމް

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ޑިމާންޑް

30%

އަށް

ދިޔުމުގައި

ގްރިޑް

ސްޓެބިލިޓީއަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،ނުވަތަ ޖުމުލަ ކެޕޭސިޓީ 30%
އަށްވުރެ

ބޭނުންވާނަމަ

އިތުރުކުރަން

ޖުމްލަ

ކެ◌ަޕޭސިޓީ

ކަނޑައަޅަންވާނީ،

އެ

ނިޒާމުތަކުގެ ސަބަބުން ވިއުގައިގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ފަންނީ ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
)ށ(

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި
ތ
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ ކެޕޭސިޓީގެ މިންވަރު ޚިދުމަ ް
ދ
ލ ީ
ދޭފަރާތުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ މީ ާ
) 6ހައެއް( މަހެއްގެ ތެރޭގައި ކެޕޭސިޓީގެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން
މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި
ވ
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ޚިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ ވިއުގައެއްގައި އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްދީފައި ާ
3

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އާންމު ޓެރިފް އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ކަނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ
ކެޕޭސިޓީގެ ތަފުސީލު ވަކިވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގެ އެންމެ
މަތީ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅާނީ ފާއިތުވި އަހަރު އެ ވިއުގައަކުން އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް
ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު އަސާސަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .ކަނޑައެޅޭ އެންމެ
މަތީ ކެޕޭސިޓީއާއި އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ޢަމަލުކުރަން
ދ
މށް ހުއް ަ
މށްފަހުގައެވެ .އެ ހުއްދަ ހޯދު ަ
ފަށަންވާނީ އެކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބު ަ
ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ ) 30ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން

ނ
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ލިޔުމު ް

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑު ހަމަވަންދެން ނެޓް
މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެ
ތ
ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތަށް އެދުނު ތަރުތީބުން ،ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދަ ޚިދުމަ ް
ދޭފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.
)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރާސާކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ އިޢާދަކުރަނިވި
ހަކަތައިގެ

މަތީ

ވީހާވެސް

މިންވަރެއް

ވިއުގައަށް

ގުޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށެވެ.
އސަން ް
ލ ި
ރޓިންގ ަ
އޮޕަ ޭ
ސ .9

ޤއިމުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ބޭނުންކޮށް
ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ާ
އަދި ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް އޮތޯރިޓީން އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ގ
ނމު ެ
މތް ދި ު
ޚިދު ަ
ޔށް
ރ ަ
ތ ކު ި
މަސައްކަ ް

.10

)ހ(

ދ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް
ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ޚިދުމަތް ޭ
ގުޅައިދެވޭނެ ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓުތައް ،ގުޅައިދިނުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ތަރުތީބުން،

ނ
ދޔު ް
ނ ި
ގެ ް

ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

ދ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް
ނޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ޚިދުމަތް ޭ
ެ
ޅމަށް ބޭނުންވާ ފޯމު،
ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެ ު
ގަވާއިދުގެ

1

ޖަދުވަލު

ގައިވާ

ނަމޫނާއާ

އެއްގޮތަށް

ޚިދުމަތް

ދޭފަރާތުން

ތ
ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .ފޯމުގައި އެކުލުވޭ ބައިތައް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚު◌ްތިޔާރު ޚިދުމަ ް
ދޭފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިގޮތުން ފޯމަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މި ގަވާއިދުގެ
އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ތައާރަޒުވާ ބަދަލެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މި ފަދަ
ބަދަލެއް ގެންނަކަމުގައި ވާނަމަ ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގައި
އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ޚިދުމަތް
ދޭފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުން ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ވިއުގައަށް ގުޅުމަށް ހިނގާނޭ
ދމަތް ދޭފަރާތުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހެދޭ
ޚަރަދުގެ އަންދާސީހިސާބު ޚި ު
އަންދާސީހިސާބުގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު )އިމްޕޯޓް(
4

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޔުނިޓުގެ އަދަދު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ދޫކުރެވޭ ކަރަންޓު )އެކްސްޕޯޓް(
ޔުނިޓުގެ އަދަދު ރިކޯޑު ކުރެވޭ ،އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބާވަތުގެ މީޓަރެއް
އެ ތަނުގައި ނެތްނަމަ ،އެފަދަ މީޓަރެއް ހަރުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި އަދި ޚިދުމަތް
ދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް އެ ނިޒާމު ގުޅުމަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ
އިތުރު ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ށ
)ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަ ް
ދެއްކުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު◌ް  2ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެ
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު
ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި މި
މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ނިޒާމަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތެއް މި މާއްދާގެ
)ރ( ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުމުގައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތުން

ސޮއިކުރުމަށްފަހު،

އޮތޯރިޓީން

ކަރަންޓު

ދޫކުރާ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ދ
ލައިސަންސްގެ ގިންތިތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ދަށްވެގެން  A,B,C,Eގިންތިތަކުގެ ހުއް ަ
ލިބިފައިވާ އިންޖިނޭރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކޮށް ،ޓެސްޓްކޮށް،
ކޮމިޝަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
)ކ(

ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމު ކަމިޝަންކޮށް ނިމުނުކަން ޚިދުމަތް
ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް އެންގުމުން ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން އެ ނިޒާމުގެ
އިންޓަރކަނެކްޝަންތަކާއި އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީ ބައިތަކުގައި މައްސަލައެއް
ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު އެ ނިޒާމު ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅައިގެން ބޭނުންކުރަން
ފެށުމުގެ ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ.

)އ(

ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމު ،ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް
ގުޅުމަށް

އެދި

ހުށަހެޅޭ

ހށަހެޅުންތައް
ު

އެކަށީގެންވާ

އަވަސްމިނެއްގައި

ތ
ޚިދުމަ ް

ދޭފަރާތުން ބަލައި ފާސްކޮށް ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.
ނ ފީ
ކަނެކްޝަ ް

 .11ޚިދުމަތް

ގުޅައިދިނުމުގައި،

ޚިދުމަތް

ދޭ

ފަރާތުގެ

މުވައްޒަފުންނާއި

ރ
އުޅަނދުފަހަ ު

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށާއި ،އެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ ވަގުތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އޮތޯރިޓީން
ހުއްދަދޭ ކަނެކްޝަން ފީއެއް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އަތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް
ނެގިދާނެއެވެ.
ނ
ބިލު ކުރު ް

.12

)ހ(

ނެޓް މީޓަރިންގގެ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓަށް
5

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން މަހަކު އެއްފަހަރު މި މާއްދާގެ )ށ( އާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބިލު ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓު
ކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދު ،އަދި

.2

ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނެޓް
މީޓަރިންގގެ އުސޫލުން އުފައްދައި އެކްސްޕޯޓުކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދު،
އަދި

.3

ށ އޮތް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓުގެ
ކުރިއަ ް
ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ކަރަންޓު ކްރެޑިޓް ޔުނިޓުގެ އަދަދު ،އަދި

.4

ބިލު ތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތާ ހަމައަށް އޭގެ ކުރީގެ މަސްތަކުން ރޯލުވަމުން
އައިސް ޖަމާވެފައިވާ ކްރެޑިޓް ޔުނިޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދު.

)ށ(

ނ
ޖަމާވަމުން އަންނަ ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ީ
އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
.1

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދެވުނުތާ  6މަސް ވެފައިވާ ތަންތަނުގައި ،އެ
މިންވަރަކީ ނެޓް މީޓަރިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން ފާއިތުވެ ދިޔަ 6
މަސްދުވަހަށް އެވްރެޖުކޮށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓުގެ  12ގުނައެވެ.

.2

ރ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދެވުނުތާ  6މަސް ނުވާ ތަންތަނުގައި ،އެ މިންވަ ު
އ
ކަނޑައަޅާނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް  6މަސް ހަމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އަދި ެ
މިންވަރަކީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހަކަށް އެވްރެޖުކޮށް ކަރަންޓު
ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓުގެ  12ގުނައެވެ.

)ނ( ބިލު◌ް ހެދުމުގައި ކަރަންޓު ޔުނިޓު ބަލާނީ ކިލޯވޮޓް އަވަރ ) (kWhއިންނެވެ.
ދދާއި އެ މަހާ ހަމައަށް
)ރ( ބިލު◌ް ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓު ކުރި އަ ަ
ރޯލުވަމުން އައިސް ޖަމާވެފައިވާ އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓާ އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމުލަ
އަދަދަށްވުރެ ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު އިތުރުވާނަމަ ،އެ އިތުރުވި
އަދަދަކަށް އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްދީފައިވާ އާންމު ޓެރިފް އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން

ޚިދުމަތް

ދޭފަރާތުން

ޚިދުމަތް

ލިބިގަންނަ

ފަރާތަށް

ބިލުކުރަންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްދީފައިވާ އާންމު ޓެރިފްގެ އޮނިގަނޑުގައި އެއް ބޭންޑަށްވުރެ ގިނަ
ބޭންޑުތަކަކަށް އަގު ފާސްކޮށްދެވިފައިވާނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބިލުކުރަންވާނީ
އާންމުކޮށް ބިލުކުރާ އުސޫލުން އެންމެ ދަށް ބޭންޑުން ފެށިގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން،
އ
އޮތޯރިޓީން އެއްވެސް ފިކްސްޑް ޗާރޖެއް ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާނަމަ ،އެ ޗާޖް ބިލުގަ ި
6

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓުކުރި އަދަދާއި އެ މަހާ ހަމައަށް
ރޯލުވަމުން އައިސް ޖަމާވެފައިވާ އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓާ އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމުލަ،

އެ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އެ އިތުރުވި އަދަދު
ލށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން
އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްއޮތް މަހުގެ ބި ަ
ރޯލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެމަހުގެ ބިލުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ޗާޖުކުރަންވާނީ
ހަމައެކަނި އޮތޯރިޓީން ފިކްސްޑް ޗާރޖެއް ނެގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާނަމަ އެ އަދަދެކެވެ.
)ޅ(

މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުނުވެ
އޮތްހައި ހިނދަކު މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އިތުރަށް އުފެއްދޭ ކަރަންޓު އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓު◌ްގެ
ގޮތުގައި ރޯލުވަމުންދާނެއެވެ.

)ކ(

ދއްގައި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއެކު
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނ ެ
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރެވިފައިވާ

ބޭނުންނުކުރެވި

އެއް

ހުރި

ވިއުގައެއްގެ

ރޯލުވަމުން

ތެރޭގައިހިމެނޭ

އައިސްފައިވާ

އެހެން

މީޓަރަކަށް

އެކްސްޕޯޓް

ކްރެޑިޓް

ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނާ އެއްބަސްވުން
ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ ،ބޭނުންނުކުރެވި ހުރި ރޯލުވަމުން އައިސްފައިވާ އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް
ލިބޭނީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށެވެ.
)އ(

ޚިދުމަތް

ދޭފަރާތުން

މަހަކު

އެއްފަހަރު

މީޓަރުގެ

ރީޑިންގ

ނެގުމަށްފަހު،

ބިލު

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެ ރީޑިންގ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ކަރަންޓު އުފެއްދުނު މިންވަރާއި
ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރެވުނު މިންވަރުގެ އަންދާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިލު
ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް
މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ )ވ( ގައިވާގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ
އަންދާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިލު ހެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް
ލިބިގެން ވެއެވެ.
)ވ(

މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭނެހެން
އަދި އުނދަގޫކަމެއް ނެތި މީޓަރުގެ ރީޑިންގ ނެގޭގޮތަށް ހުރިކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތުން ޔަގީންކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު މީޓަރުގެ ރީޑިންގ
ނެގުމަށް ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ނިޒާމު ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ތ
ލމަ ީ
މގެ ސަ ާ
ނިޒާ ު
އ
ޑތަ ް
ނގަނ ު
މި ް

.13

)ހ(

ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގައި އަދި އިންޓަރކަނެކްޓް
ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާކަން އެ ނިޒާމެއް ފަރުމާކޮށް،
7

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ކޮމިޝަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އުފައްދާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ގޮތުން

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ކަރަންޓު
އާލާތެއްގެ

މތީ ބައިތައް ހިނގުމަށް
ސަބަބުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިގެ އެހެނިހެން ސަލާ ަ
އަސަރުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުހުރި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް
ހުރަސްއެޅިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

ކަރަންޓު ވިއުގައާ ޕެރަލަލްކޮށް ހިންގަމުން އަންނަ ނިޒާމުތައް ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓު
ވިއުގައަށް

ދިމާވާ

އާދަޔާ

ޚިލާފު

މއްސަލަތައް
ަ

ދެނެގަނެވޭނެ

ވަސީލަތްތައް

ހަރުކޮށްފައެވެ .އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ނިޒާމު ކަރަންޓު
ވިއުގައާ ވަގުތުން ގުޅުން ކެނޑެންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މި ނިޒާމުގައި ތިރީގައިވާ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.
.1

ވޯލްޓޭޖް އަދި ފްރިކްއެންސީ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ މިންގަ ނޑަށްވުރެ މަތިވުމުން
ނުވަތަ ދަށްވުމުން ވަގުތުން ކެނޑޭގޮތަށް ހުރުން.

.2

ނޓް
ެ
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ޙާލަތްތަކުގައި،
މީޓަރިންގ

އުސޫލުން

އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ

ނިޒާމުން

ކަރަންޓު

އުފައްދާ

ގ
ފޯރުކޮށްދޭން ފެށެންވާނީ ،ވިއުގައިގެ ސަރވިސް ވޯލްޓޭޖް ނޮމިނަލް ވޯލްޓޭޖު ެ
 6%ގެ ތެރޭގައި ހުރެފައި ،އަދި ،ވިއުގައިގެ ފްރިކްއެންސީ  47Hzއާއި
 52Hzއާ ދެމެދުގައި އެންމެ މަދުވެގެން  3މިނިޓު ވަންދެން ސްޓޭބަލްކޮށް
ހުރުމަށްފަހުއެވެ .އެހެންކަމުން މި ކަންކަން ބެލޭގޮތަށް ވޯލްޓޭޖް ،ފްރިކްއެންސީ
އަދި ޓައިމް ޑިލޭ ދެނެގަނެވޭ ވަސީލަތްތައް މި ނިޒާމުގައި ހުންނަވާނެއެވެ.
.3

ކަރަންޓު

ވިއުގައާ

ގުޅިފައިވާ

ނިޒާމުތައް

ހުންނަންވާނީ

"އަންއިންޓެންޑެޑް

އައިލެންޑް" ނުއުފެއްދޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި މިފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ 0.5
ދ
ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ އެނަޖައިޒް ކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ފަ ަ
ވަސީލަތެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
.4

ވިއުގައިގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ގަސްތުގައި ނުވަތަ އޮޓަމެޓިކްއިން މެދުކެ ނޑިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ވިއުގައާ ގުޅިފައިވާ ނިޒާމުތައް  0.5ސިކުންތު ތެރޭގައި ވިއުގައާ
ގުޅުން ކެ ނޑެން ޖެހޭނެއެވެ.

.5

ސ
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ އިޒުނައާ ނުލައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއްވެ ް
ސެޓިންއަކަށް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ހިންގާ ނިޒާމުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
ނޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ފަރާތަކުން ބަދަލެއް ގެނެސްގެން
ި
ނުވާނެއެވެ.

8

ވޮލިއުމް44 :
އ
މގަ ި
ނިޒާ ު
ނޖެހޭ
ނ ް
ހުން ަ

އަދަދު351 :

.14

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ނ
ކޮމަން ޕޮއިންޓް އޮފް ކަޕްލިންގއެއްގައި ހަރުކުރާ ސަރކިޓް ބްރޭކަރ ނުވަތަ އެހެނިހެ ް
ކަރަންޓު އިންޓަރަޕްޓިންގ ވަސީލަތްތައް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ބަލައި ފާސްކުރަން

ތ
ސަލާމަ ީ

ލތްތަކުގައި "މެކްސިމަމް އެވެއިލަބަލް
ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ވަސީ ަ

އ
ތތަ ް
ވަސީލަ ް

ފޯލްޓް ކަރަންޓު" ހުއްޓުވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަންވާނެއެވެ .ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

ނިޒާމު

އަދި

އެ

ނޒާމާ
ި

ގުޅިފައިވާ

އެހެނިހެން

ވަސީލަތްތައް

ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ،އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަލާކުވެ
ނުވަތަ ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އޭގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރަށް އެއްވެސް އަސަރެއްނުކުރާނެ ގޮތަށެވެ.
)ށ(

ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ ވިއުގައާ
ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގައި ،ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ރޭޓެޑް ވޯލްޓޭޖުގެ
ފ
 220%ހިފޭވަރުގެ ބާރު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ވޯލްޓޭޖްއާއި ކަރަންޓު ސަރޖް ހި ޭ
ވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ނ( ކަރަންޓު ވިއުގައާ ގުޅާފައިވާ ނިޒާމު ވަކިކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކޮމަން ކަޕްލިންގ
ކައިރީގައި އަތުން އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ގޭންގްޑް ސުވިޗެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ .މިސުވިޗަކީ
ލޯޑް ބްރޭކްއަށް ރޭޓް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އޯވަރ ކަރަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން ހުންނަ
ސުވިޗަކަށްވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .މި ސުވިޗު ހަރުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
.1

ޓ
ދ ފަރާތުގެ ވިއުގައިގެ ކަރަންޓާއި އަދި ނެ ް
މި ސުވިޗު ވާންޖެހޭނީ ޚިދުމަތް ޭ
މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމުގެ ކަރަންޓާ ދެބައި ވަކި ކޮށްދޭ ގޮތަށް
ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ހުންނަ ސުވިޗަކަށެވެ.

.2

ސުވިޗު އޮން ކުރުމުން އަދި އޯފް ކުރުމުން އެކަން އެނގޭނެ އިންޑިކޭޓަރ އެއް
ހުންނަންވާނެއެވެ.

.3

ޗ ހަރުކޮށްފައިވާ ތަނަށް
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސުވި ު
ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެވެންޖެހޭނެއެވެ.

.4

މި ސުވިޗު ހަރުކުރެވިފައިވާ ފޮށި ވެދަރ ޕްރޫފްވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މި ފޮށީގައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ފޮށީގެ ދޮރު
ނނަ ވަގުތު އަމިއްލައަށް ދޮރު ނުލެއްޕޭނެ ގޮތަށް ތަންޑެއް
ހުޅުވާފައި ހު ް
ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

.5

ލއިން ކުރެހުމުގަ އާއި އެހެނިހެން
ހރުކުރެވޭ ތަން ސިންގަލް ަ
މި ސުވިޗު ަ
ކުރެހުންތަކުގައި ފާހަގަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ސުވިޗު ވާންޖެހޭނީ

އައި.އީ.ސީ

ސްޓެންޑާޑަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސުވިޗަކަށެވެ .ހަރުކުރެވޭ ސުވިޗު ޕޮއިންޓް
9

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އޮފް ކޮމަން ކަޕްލިންގއާ އިންވެގެން ހަރުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން
އަންގާ އެހެން ތަނެއްގައި ،އެ ސުވިޗު ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެހެން
ތަނެއްގައި ހަރުކުރާނަމަ ،އެ ހަރުކުރެވޭ ތަން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް ޚިދުމަތް
ދޭފަރާތުން އަންގާ ތަނެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ނ
ރޓި ް
އޮޕަ ޭ
އ
ޑތަ ް
ނގަ ނ ު
މި ް

.15

)ހ(

ނެޓް މީޓަރިންގެ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމު ،ވިއުގައާ ގުޅުވައި ކަރަންޓު ދިނުމުގެ
ކުރިން އެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ކޮންޓްރޯލު ސްކީމް
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ޗެކުކޮށް ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
ދށުން ޑިޒައިންކޮށް އަދި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކުރިން
ަ
އިންޖިނޭރެއްގެ ބެލުމުގެ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯލު ސްކީމް ބޭނުންކޮށްގެން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމެއްގެ ކޮންޓްރޯލު
ދ
ނމަވެސް މިފަ ަ
ޑައިގްރާމް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން އަލުން ފާސްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެަ .
ހާލަތެއްގައި އެ ނިޒާމެއް ހަރުކުރެވޭ ޢިމާރާތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މައި އިލެކްޓްރިކް
ފސްކުރުމަށް
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލްބޯޑަށް ބަދަލެއް އަންނަ ހާލަތެއްގައި މި ބަދަލު ާ
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނޓު ވިއުގައާ ގުޅާފައިވާ ނިޒާމުގެ އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖްގެ ވޭވްފޯމު◌ްގައި 50Hz
ކަރަ ް
ފމްއަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
ހުރެފައި ސައިނަސޮއިޑަލް ވޭވް ޯ

)ނ( ކަރަންޓުގެ އިންޑިވިޖުއަލް އަދި ޓޯޓަލް ހާމޮނިކް ޑިސްޓޯޝަން ލިމިޓް ހުންނަންޖެ◌ޭހޭނީ
ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.
THD

<35

<23<h

17<h

<11<h

h

35

<23

17

0.3

0.6

1.5

2

h<11

Individual
harmonic
order h

5

Allowable

4

)Limit (%
)ރ( ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުން އުފައްދަނީ ޑައިރެކްޓް ކަރަންޓު ނަމަ
އެފަދަ ނިޒާމުތަކުގައި ޑައިރެކްޓް ކަރަންޓު އޮލްޓަރނޭޓިންގ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ދ
އިންވަރޓަރެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އިންވަރޓަރުން އުފެ ޭ
އިންޑިވިޖުއަލް

އަދި

ޓޯޓަލް

ހާމޮނިކް

ޑިސްޓޯޝަން

މި

މާއްދާގެ

)ނ(

ގައި

ހއްޓެންވާނެއެވެ.
ކަނޑައަ◌ާޅާފައިވާ މިންގަ ނޑުގެ ތެރޭގައި ހިފެ ެ
)ބ(

ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ހިންގާ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރާ އިންވަރޓަރ ވާންޖެހޭނީ މި
ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އިންވަރޓަރ އަކަށެވެ.

)ޅ(

ޕަވަރ

ކޮލިޓީ

މެޝަރމަންޓްތައް

ސްޓޭންޑަޑަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.
10

ނނަންޖެހޭނީ
ހު ް

އައި.އީ.ސީ

61400-21

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

ރ
ރަޖިސްޓަ ީ
ނ
ޓ ް
ބެލެހެއް ު

.16

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ކ(

ނޑަޑެވެ.
ފްލިކަރ ސްޓޭންޑަޑެއް ކަމަށް ބަލަންވާނީ އައި.އީ.ސީ  6100-3-7ސްޓޭ ް

)ހ(

ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޚިދުމަތް
ދޭފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކޮންމެ މީލާދީ
އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު،
ވިދިގެން އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން
އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ
ވަގުތަކަށް

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

އެންމެ

ފަހުގެ

މަޢުލޫމާތު

ހިމެނޭ

ރަޖިސްޓަރީ

އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ރަޖިސްޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު އެންމެ މަދުވެގެން
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.
.1

ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ބެހެއްޓި ތާރީޚާއި އިންސްޓޯލް
ކުރެވިފައިވާ ސައިޒު.

.2

ދދާއި ނެޓް މީޓަރިންގގެ
ކޮންމެ ނިޒާމަކުން އުފެއްދުނު ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަ ަ
އުސޫލުން އުފެދުނު ޖުމުލަ ޔުނިޓު◌ްގެ އަދަދު.

.3

ނޒާމުތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކުން ބޭނުންކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދާއި
ި
އެ ހުރިހާ ތަނަކުން ބޭނުންކުރި ޖުމުލަ ޔުނިޓުގެ އަދަދު.

ދށް
ވއި ަ
ގަ ާ
ނ
ނ ް
ނދި ު
އިސްކަ ް

.17

ނ
މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އޮތޯރިޓީން ތަންފީޛުކުރާ އެހެ ް
ގަވާއިދަކާ ތައާރަޒުވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ
ނިޒާމު ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ މި ގަވާއިދަށެވެ.

ލޙު
ދށް އިޞް ާ
ވއި ަ
ގަ ާ

.18

އަދަބު

ހ
ލފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/96ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެ ޭ
 .19މި ގަވާއިދާ ޚި ާ

ނ
ނއު ް
ގެ ަ

މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ މާއްދާތަކަކަށް ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤު◌ްޞަދުތަކާއި
ފުށުނާރާނޭ ގޮތުގެ މަތިން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު
ޅސް( ދުވަސް
ބދަލެއް ގެނައުމުގެ ) 60ފަސްދޮ ަ
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ ަ
ކުރިން އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

11

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު351 :

އ
ތ ް
ދވަލު ަ
ޖަ ު

.20

ނ
ރ ް
މާނަކު ު

.21

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

މިގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ ޖަދުވަލަކީވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ .މި ގަވާއިދު
ހ
ފުރިހަމަވާނީ އެ ހުރިހާ ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭ ަ
ނުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދަށް ދެވޭ ހަވާލާގައި ،ޖަދުވަލުތައް ،އަދި ޖަދުވަލުތަކަށް ދެވޭ
ހަވާލާގައި މި ގަވާއިދު ،ޝާމިލުވާނެއެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިވި  2ޖަދުވަލެވެ.
.1

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ
އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ.

.2

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ
އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ.

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު:
"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެވިފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
"ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޤާއިމުކުރެވޭ
ނިޒާމު

އިންސްޓޯލްކުރެވޭ

ތަނުގައި

ހުރި

އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް

ކިލޯވޮޓް

އަވަރ

މީޓަރ

އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ.
"ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ގާނޫނު ނަންބަރު ) 4/96ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން

ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބިލު ތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ބޭނުންކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ
އަދަދަށެވެ.
"އެކްސްޕޯޓްކުރި އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބިލު ތައްޔާރު ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދައި ،ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ
ވިއުގައަށް ދޫކުރި ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދަށެވެ.
"އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކްސްޕޯޓުކުރި އަދަދުން އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު
ކެނޑުމުން ބާކީވެ އިތުރުވާ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ބިލަށް ފޮނުވޭ
ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދަށެވެ.
"ރޯލުވަމުން އަންނަ ޖަމާވާ ކްރެޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުރީގެ މަސްތަކުން އެކްސްޕޯޓު
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ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ރޯލުވަމުން އައިސްފައިވާ އަދަދުން ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭ މުއްދަތާ ހަމަޔަށް
ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި އަދަދަށެވެ.
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ޖަދުވަލު 1
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން
ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
.1

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

1.1

ނން:
ަ

1.2

އެޑްރެސް:

1.3

އަތޮޅާއި ރަށް:

1.4

ފޯނު ނަންބަރު:

1.5

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

1.6

ނޒާމު ޤާއިމުކުރާ ތަނުގައި މިހާރު ހުރި މީޓަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު:
ި

.2

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ނިޒާމު އިންސްޓޯލް ކުރާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

2.1

ނން:
ަ

2.2

އެޑްރެސް:

2.3

ފޯނު ނަންބަރު:

2.4

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.5

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރީޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަންބަރު:

.3

އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު

3.1

އުފެއްދި ފަރާތް:

3.2

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތް:

3.3

ޖަނަރޭޓަރުގެ ވައްތަރު )ސިންކޮރޮނަސް ،އިންޑަކްޝަން ،އިންވަރޓަރ ނުވަތަ ވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަށް(:

3.4

ޕަވަރ ފެކްޓަރ:

3.5

ރޭޓިންގ )ކިލޯވޮޓުން އަދި ކިލޯވޯލްޓް އެމްޕިއަރުން(:

3.6

ވޯލްޓޭޖް )ވޯލްޓްސްއިން(:

3.7

ފްރިކްއެންސީ )ހަރޓްޒްއިން(:

3.8

ދދު )ކިލޯވޮޓް އަވަރއިން(:
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކަރަންޓުގެ ޖުމުލަ އަ ަ

.4

އިންސްޓޯލް ކުރާނެގޮތުގެ ތަފުސީލު

4.1

އިންސްޓޯލް ކުރާތަނުގެ ސްކޭލަށް ކުރާހާފައިވާ ސައިޓް ޕްލޭނެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ޕްލޭނުގައި
ތަނުގެ ބައުންޑަރީއާއި ،ނިޒާމު ބަހައްޓާ ތަނާއި ،މީޓަރު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް މި
ނންވާ ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.
ނިޒާމު ގުޅަން ބޭ ު

4.2

އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ބަޔާއި ،މީޓަރާއި ،ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް ،އައިސޮލޭޝަން
14
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ޑިވައިސަސް އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހަރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް އެނގޭނެ ސިންގަލް ލައިން ކުރެހުން މި
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
4.3

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމުން އުފައްދާ
ކަރަންޓު ،ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ދިއުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅިފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
ތަފްސީލު މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.5

ނިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު

5.1

އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ލަފާ ކުރާ ތާރީޚު:

5.2

ދ ފަރާތުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅޭނެކަމަށް
އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދާ އަދި އެކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޭ
ލަފާކުރާ ތާރީޚު:

.6

ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް އެނގެންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުމަށް

މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވަ ތަފުސީލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ
ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފައްދައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން އެދި
ދެންނެވީމެވެ.
ނަން:
އެޑްރެސް:
ސޮއި:
ތާރީޚު:
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ޖަދުވަލު 2
އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން
ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ
ނ ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް
މި އެއްބަސްވުމަކީ ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލު ް
ދ
މ ު
ގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު  2015ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދޭފަރަތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެ ެ
ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،

ތ
__________________________________________ )މީގެ ފަހުން "ޚިދުމަ ް

ލިބިގަންނަ ފަރާތް"( އާއި ______________________________________ )މީގެ ފަހުން "ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް"( އާ
ވ
ދެމެދު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން __________________________________________ ގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ާ
އ
ގ ި
މި އެއްބަސްވުމުގައި ތަފުސީލު ދެވިފައިވާ ނިޒާމު ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ ވިއުގައާ ،މި އެއްބަސްވުމު ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ގުޅާލުމަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުންނާއި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.
.1

.2

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމު
1.1

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު____________ :

1.2

ނިޒާމަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު__________________ :

1.3

ނިޒާމު ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުގެ އެޑްރެސް )ޖީ.ޕީ.އެސް ކޯޑިނޭޓްސްއާއެކު( ____________________

1.4

ނިޒާމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތް_____________________________________________ :

1.5

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުގެ ރޭޓަޑް ކެޕޭސިޓީ______________________ :

1.6

ދދު_______ :
ނިޒާމުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނައިން ހަކަތަ އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ އަ ަ

1.7

ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމަށްދެވޭ އެންމެފަހު ތާރީޚު_______________ :

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް މިންގަނޑު
2.1

ށ،
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ،އިންސްޓްލޯކޮ ް
ހއްޓަން ވާނީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ "އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން
ކަމިޝަންކޮށް ،ހިންގައި ބަލަ ަ
ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 "2015އާ އެއްގޮތަށެވެ.

2.2

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ރޭޓަޑް ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

.3

މީޓަރ ކުރުމާއި ބިލުކުރުން
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓާއި އެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ
ކަރަންޓު މީޓަރކޮށް ބިލުކުރަން ވާނީ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ "އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ
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ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު  "2015އާ އެއްގޮތަށެވެ.
.4

އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުން ނުވަތަ މެދުކަނޑާލަން އެންގިދާނެ ހާލަތްތައް
4.1

ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން
އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރަން ނުވަތަ މެދުކަނޑާލަން އެންގިދާނެއެވެ.
4.1.1

ޚިދުމަތް

ނ
ދޭފަރާތު ް

އެފަރާތުގެ

ކަރަންޓު

ވިއުގަ

ޤާއިމުކުރުމަށް،

މަރާމާތުކުރުމަށް،

ބަދަލުކުރުމަށް ،ނެގުމަށް ،މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ،ނުވަތަ
4.1.2

ނރައްކާތެރި
އިމަޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން ދިމާވެދާނެ ު
ކަމަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ،ވިއުގައިން ޚިދުމަތް ހޯދާ އެހެން ފަރާތްތައް
ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،ނުވަތަ

4.1.3

ޕެރަލަލްކޮށް ހިންގުމުން އާންމު ފަރުދުންނަށާއި ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ
ވިއުގައިގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާން އެންގިދާނެއެވެ .ޚިދުމަތް
ދ
މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު އަލުން އެ ނިޒާމު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއް ަ
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

4.1.4

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދާ
ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރަން ނުވަތަ މެދުކަނޑާލަން އަންގަންވާނީ◌ީ ،ވީވަރަކުން އެފަރާތަށް
އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައެވެ .އަދި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ދަށްކުރަން
މތް
ނުވަތަ މެދުކަނޑާލާފައި ބާއްވަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ކުރިން އެނގޭނަމަ އެކަންވެސް ޚިދު ަ
ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

.5

ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
5.1

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަންނަން މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު
ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތަކުގައި ،ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތުން ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް ވަދެވިދާނެއެވެ.
5.1.1

ނވަތަ
ނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ ބައިތައް ޓެސްޓްކޮށް ބެލުމަށް ނުވަތަ މީޓަރ ރީޑިން ނެގުމަށް ު
ނިޒާމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް ޓެސްޓު◌ްކުރުމަށް ،އަދި

5.1.2

ނކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
އިންސާނުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަގީ ް
ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން ،ނުވަތަ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ސަލާމަތީ ބައިތައް
ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ވިއުގައިގެ
ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން.
17
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މުޅި އެއްބަސްވުން
ދ
މި އެއްބަސްވުން އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ހަމައެކަނި ،އަ ި
މުޅި ،އެއްބަސްވުމަކީ ވެސް މިއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ،ސޮއިކުރުމުން ،މީގެކުރިން އަނގަބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެންމެހައި ކަންކަމާއި ،ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ވާނީ ބާޠިލު ކަންކަމަށެވެ.

.7

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ނގެންނަހައި
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތުން ކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އެއްބަސްވުން ހުއްޓުމަކަށް ު
ހިނދަކު މި އެއްބަސްވުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

.8

އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުން
8.1

ނ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވު ް
ނިމުމަކަށް އައުމުން މި އެއްބަސްވުން ވެސް އެއާއެކު ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

8.2

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެ ،އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ޚިދުމަތް
ދޭފަރާތުން އަންގާ އެންމެ ފަހު އެންގުމަށް އިޖާބަނުދީފި ނަމަ ،މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

8.3

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ނިޒާމު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

8.4

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނިޒާމު ޑީކަމިޝަން ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް
އަންނާނެއެވެ.

.9

އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން
9.1

މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކަށް ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ބަދަލެއް ގެންނަން
ޖ
ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން މޯލްޑިވްސް އެނަރ ީ
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

9.2

މި އެއްބަސްވުމުގެ  9.1ގެ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު،
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތަށް

އަންގާ

ދުވަހުން

ފެށިގެން،

މި

އެއްބަސްވުމުގެ

ބައެއްގެ

ގޮތުގައި

އެ

އ
އިޞްލާޙުތަ ް

ހިމެނިގެންދާނެކަން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުންނާއި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ބަލައިގަނެ ގަބޫލުކުރަމެވެ.
.10

ނޯޓިސް ދިނުން
10.1

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ،އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ދޭ ނޯޓިހާއި ،ފޮނުވާ ލިޔުމާއި ،އެދޭ
ނއް
އެދުންތަކާއި ،އަންގާ އެންގުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ .އަދި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ،އަ ެ
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ފަރާތަށް ރައްދު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ،ނުވަތަ ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ،ނުވަތަ ދެވިއްޖެ ކަމަށް ބެލޭނީ ،އަތުން
އަތަށް ހަވާލުކުރުމުން ،ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމުން ،ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް
ފޮނުވޭ ފަރާތުގެ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ފެކްސް ނަންބަރަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.
10.2

މި މާއްދާގެ  10.1ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގައި ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ
ބައިވެރިންގެ އެޑްރެސްކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ދެ އެޑްރެހެވެ .ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  10.1ގެ ދަށުން
ގަވާއިދުން އަންގާފައިވާ އެޑްރެހެވެ.
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތް:
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް:

.11

މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ އެކަން ކުރެވޭނީ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އަދި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު މިކަ◌ާމާގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

.12

އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން
މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
ޞައްޙަ

ނޫން،

ނުވަތަ

ތަންފީޛު

ނެތް

ކުރެވެން

މާއްދާއެއް

ކަމަށް

ޝަރީޢަތުން

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

މި އެއްބަސްވުމުގެ އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަ ކަމަށް ،އެކަމަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.
އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވާ ،އެއިން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުނުވާ،
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫތަކުގެ ދަށުން ޞައްޙަ އަދި ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
.13

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ގ
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެ ،އެކަންކަން ގަބޫލުކުރާ ހާލު ،މި އެއްބަސްވުމު ެ
ފެށުމުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ގަސްތުކޮށް ،އެ ތާރީޚުގައި ،ތިރީގައި
އ
ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ދެ ހެކީންގެ ހާޒިރުގައި ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް މި އެއްބަސްވުމުގަ ި
ސޮއިކުރަމެވެ.
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް
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