މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިބެހޭ ޢާއްމު
ޤަވައިދު
ތަޢާރަފާއި ނަން:
) .1ހ( މިޤަވާއިދަކީ ،މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ހުޅުމާލެ،
ތިލަފުށި ،ކުޅުދުއްފުށި ،މާފުށި ،ދުވާފަރު އަދި ގުޅިފަޅުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ

ޚިދުމަތް ދިނުމާއި މި ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ތަކެއްޗަށާއި ތަންތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބިގަތުމާއި ޖޫރިމަނާ
ކމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޢަމަލު ކުރާނޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާން
ކުރުމާބެހޭގޮތުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންށް ސްވަރޭޖް ަ
ކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދެވެ.
)ށ( މި ޤަވާއިދަށް ކިޔަނީ "މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަ ް
ތ ދިނުމާއިބެހޭ ޢާއްމު
ޤަވާއިދު" އެވެ.
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް:
 .2އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި އެ ޚިދުމަތްތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ( ޑޮމެސްޓިކް ފެންމީޓަރުން ދޫކުރެވޭ ފެން

)ށ( ކޮމާޝަލް ފެންމީޓަރުން ދޫކުރެވޭ ފެން

)ނ( އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފެންމީޓަރުން ދޫކުރުވޭ ފެން

)ރ( ފެން ގަންނަން ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ފެން ވިއްކުމަށްޓަކައި )ހެދިފައިވާ ވޯޓަރ ކިއޮސްކް( ތަންތަނުން ދޫކުރެވޭ ފެން
)ބ( ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

)ޅ( މި ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމާއި އެއާބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް

)ކ( ބޫސްޓަރ ޕަމްޕު އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން

)އ( ޑީވޯޓަރކުރުން
ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައެޅުން:

އޔާރު ކޮށްފައިވާ
 .3އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއިން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް އެދި ހުށައަޅަންވާނީ އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއިން ތަ ް
"ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް" އިން އެ ކުންފުންޏަކަށެވެ .މިފޯމް އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީ ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި އެތާގެ
ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވޭނެއެވެ .މީގެ
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އިތުރުން ކިއުގައި މަޑުކުރެވެންނެތްނަމަ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޭރިއާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑްރޮޕްބޮކްސްއަށް އެޕްލިކޭޝަން

ލެވޭނެ އިންތިޒާމްތައްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
ފެންމީޓަރު ގުޅައިދިނުން:

 .4ފެންމީޓަރަކަށް އެދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއަށް ހުށައެޅުމުން އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއިން އެތަނެއް
ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ،އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފެތޭނަމަ
ކޯޓޭޝަނަށް

ފައިސާ

ދެއްކެވުމުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތުގެތެރޭގައި

ޚިދުމަތް

މިކުންފުނީގެފަރާތުންދޭ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އަދި

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ސަރވޭ އޭގެ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތައް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައެޅި ފޯމް

ބާޠިލުކޮށް އެޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތަށް އެކަންތައް އަންގަންވާނެއެވެ.
ފެންހޮޅި ަ
ވޅުލުމާއި ފެންމީޓަރު ހަރުކުރުން:

) .5ހ( އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީގެ މައި ފެންހޮޅި ވަޅުލެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ މަގުތަކުގައާއި ބަންދު ކަމެއްނެތި ވަދެވޭ
ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ގޯޅިތަކުގައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ގޯތިބައިކުރުމުން މަގެއްގެގޮތުގައި ނެގޭ ސަރަޙައްދުވެސް

ހިމެނެއެވެ.

)ށ( އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީގެ ފެންމީޓަރު ހަރުކޮށްދެވޭނީ އިންފާރުން ފެށިގެން  2ފޫޓާއި ހަމައަށް އިމުން އެތެރެއަށްވާ

ހިސާބުގައެވެ.

)ނ( އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއިން ކުރާ ސަރވޭއަކީ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ފެން މީޓަރު/ނަރުދަމާ

ކެޗްޕިޓް ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މީޓަރު ހަރުކުރަން/ނަރުދަމާގެ ކެޗްޕިޓް ބަހައްޓާ ތަން ފާހަގަ ކުރުމަށާއި ،ބޫސްޓަރ

އދި ފެނުގެ އަގުނެގޭ ގިންތި ކަޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ސަރވޭއެކެވެ .ހަމައެހެންމެ
ބެހެއްޓުމަށް ،ޑީވޯޓަރ ކުރުމަށް ަ
ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމަށް މަގާއި ގޭތެރެއިން ކޮންނަންޖެހޭ ސަރަހައްދުގައި ހޮޅި ވަޅުލުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް

ނ ހޯދުމަށާއި މަސައްކަތް ހިންގާއިރު ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ މަގުބަންދުކުރާ ބޯޑް
ވަޅުލެވިފައި ނުވާކަ ް

ފަދަ ތަކެތި އަންދާޒާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ސަރވޭއެކެވެ.
ފާހާނާ ހޮޅި ވަޅުލުމާއި ނަރުދަމާ ކެޗްޕިޓް ބަހައްޓައިދުނުން:
.6

)ހ( އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީގެ މައި ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ މަގުތަކުގަ އާއި ބަންދު ކަމެއްނެތި

ވަދެވޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ގޯޅިތަކުގައެވެ.

)ށ( އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއިން ނަރުދަމާ ކެޗްޕިޓް ބަހައްތައިދެވޭނީ ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ )ގޯތީގެވެރިފަރާތް(

ފަރާތަށް ގޯތީގެ އިމުން އެތެރޭގައި  2ފޫޓަށްވުރެ އެތެރެނުވާ ހިސާބުގައެވެ.
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)ނ( މިގޮތުން ބަހައްޓައިދެވޭ ނަރުދަމާގެ ކެޗްޕިޓް ބެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސާފުކުރުމާއި ،ހަލާކުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚިދުމތަށް ކަޑައަޅާފައިވާ އަގު ނެންގެވުމަށްފަހު އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީ އިން މި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް
ހަމަޖައްސަވައިދެވޭނެއެވެ.

ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:
) .7ހ( ސާރވޭގައި ނިމިފައިވާގޮތުގެ މަތިން މިކުންފުނީގެ އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަނުން ޗެކްކޮށް ސާރވޭގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ގ ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވަނީނަމަ އެގޮތުގެމަތިން ހުށައެޅިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ެ

މައްޗަށްބަލާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ .ފެން މީޓަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމުން ކޮންމެ

މަހަކު 30ރ ގެ މަހުފީއެއް އެމީޓަރެއް ދާއިމީ ކޮށް ކަޑާނުލާހާހިދަކު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެގެމުން

ދާނެއެވެ .އަދި މި ފީ ނުދައްކަވައިފިނަމަ މި ފީ އަށްވެސް ޖޫރިމަނާ އަރަމުންދާނެއެވެ.

)ށ( ފެންމީޓަރުން ފެންބޭނުންކުރަންވާނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ެ
ގ ފަރާތުން މީޓަރު ހުޅުވާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި ފެންމީޓަރު
ހަވާލުކުރުމުންނެވެ.

ފެންމީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުން:
މގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
) .8ހ( ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވު ު
ފެންމީޓަރުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރަންޖެއްހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފެންމީޓަރުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެއް

ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މިކަމަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތައް އެދޭ ފޯމުން އެދި އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއަށް

ހުށައެޅުމުން ،އެ ފެންމީޓަރުން ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ފެނަށް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ،އެމް.ޑަބްލިއޫ.އެސް.ސީއަށް
ދައްކަންޖެހިފައިވާ

ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިސާއެއް

ދެއްކުމުން

ފެންމީޓަރުގެ

ވެރިފަރާތް

ނުވަތަ

ފެންމީޓަރު

ބިލުކުރަންވީ

ފަރާތް

)ށ( ޝަރުއީގޮތުން ގޯތިގެދޮރު ބައްސަވާދެއްވުމުން އެކަކުގެ މިލްކިއްޔާތުން އަނެކަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރެއަށްދާ ތަކެތީގެ

ތެރޭގައި އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ފެންމީޓަރު ނުހިމެނޭނެއެވެ .މިފަދަ ގޯތި ަ
ބއިކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހެއްގެ ނަމުގައިވާ
ފެންމީޓަރު އެހެން މީހެއްގެ ބަޔަށް ހިނގައްޖެނަމަ އެ ފެންމީޓަރެއް ލިބުނު ބަޔަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ
ފެންމީޓަރު

ރަޖިސްޓްރީ

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ

ފަރާތަށް

ލިބުނު

ބަޔަށް

ބަދަލުކުރުމަށް

އެދި

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއަށް

ވނީ އެގޯއްޗެއްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ
)ނ( "ށ" ގައިވާގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރެ ޭ
ގޯތިބެހުމުގައި ޝާމިލްވާ ވާރިސުންގެނަމުގައި ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓްރީވަނީ ނަމައެވެ .މިނޫންގޮތަކަށްނަމަ ގޯތިބަހާލައިގެން

ފެންމީޓަރު ހުރިބައެއްގެ ވާރިސުންގެތެރެއިން އެމީޓަރަށް ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.
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ފެންމީޓަރު ޓެސްޓުކުރުން:
) .9ހ( ފެންމީޓަރެއްގައި މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ފެންމީޓަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފެނިއްޖެނަމަ
ނުވަތަ މީޓަރ ރީޑިންގްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވި ޝައްކު އުފޭދޭނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން

ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތުން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއަށް މީޓަރޓެސްކުރުމަށް ހުށައަޅަން ޖެހިލައްވާ
އެޕްލިކޭޝަންފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ދައްކަވަން ޖެހިލައްވާ ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ޓެސްޓުކޮށް ދެވޭނެއެވެ .އަދި ޓެސްޓް

ނަތީޖާއިން މީޓަރުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ދައްކާނަމަ މި ޚިދުމަތަށް ނެގުނު ފައިސާ ރިފަންޑުކޮށްދީ އަދި ކުރީގެ ބިލް

އިސްލާހުކުރުމާއެކު އެ ފެންމީޓަރު އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ޚަރަދުގައި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ލއެއް ހުރިކަމުގެ ޝައްކު އުފެދިގެން ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު ފެންމީޓަރުން ދައްކާނެކަމަށް ބުނާ
)ށ( މީޓަރުގައި މައްސަ ަ

ޢަދަދާއި ޓެސްޓް ނަތީޖާގެ ފަރަޤަކީ  2%އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ފަރަޤެއްނަމަ ބެލެވޭނީ މީޓަރ ރަނ ަ
ގޅު ކަމަށެވެ.

ފެންމީޓަރާއި އެތެރޭގެ ފެންވައިރު ގުޅުމާއި ވަޅުފެން ނުވަތަ ވާރޭފެން ،ފެންމީޓަރާ ގުޅުން:
ދފައިވާ ފެންމީޓަރާ އެތަނެއްގެ ފެންވައިރު ގުޅަންވާނީ
) .10ހ( ގެއަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން ގުޅާ ީ
ެހ ކަންތައްތަކަށް
އެންވަރރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ނެރުއްވާފައިވާ ފެންވައިރު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަމާލުވާންޖ ޭ

ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެ ް
ނވަތަ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާއިދެއްގެ މަތީންނެވެ .ގޭތެރޭގެ ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ފެންވައިރަށް
ނ ު
ށ އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން
ލިބޭ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ފެންވައިރުގައިވާ ލީކެއްގެ ސަބަބުން ބޭކާރުވެގެންދާ ފެނަ ް
ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

)ށ( ފެންވައިރު ކުރުމުގައި ވަޅުފެން ނުވަތަ ވާރޭފެން މި ކުންފުނީގެ ފެނާ ،އެއް ހޮޅިއަކަށް ފެންވައިރުކޮށް ގުޅުން ނުވަތަ
 2ފެންމީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފެންމީޓަރު އެއްކޮށް އެއްހޮޅިއަކަށް ގުޅައިގެން ފެންވައިރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މިފަދަ ފެންވައިރުކޮށްފައިވާ ތަނެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފެންމީޓަރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅި

ފެންވައިރު އިސްލާހު ކުރެވެންދެން އެތަނަކުން އިތުރު ނޯޓިސްއަކާ ނުލައި ފެން ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ.

ލކުރުން:
ފެންމީޓަރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަ ު
 .11ގެއަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގުޅާދެވިފައިވާ ފެންމީޓަރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެފެންމީޓަރެއް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއިން ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ،އަދި އެމީޓަރަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާ ހުރިނަމަ އެފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު

އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއަށް ދެއްކުމުން އެ

ރ އެހެންތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ފެންމީޓަ ު
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ލިބޭ ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުން:
) .12ހ( އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއިން ގުޅާދެވިފައިވާ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ފެންމީޓަރަށް ނުވަތަ އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ
ފަރާތުން ހަރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މީޓަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ގެއްލުމެއްވެފައިވާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި މާއްދާގައި ހިމެނިފައިވަ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ކުރާނީ

ސ ގެ ފަރާތުން ނެވެ.
ހަމައެކަނި އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސްީ .
)ށ( ޤުދުރަތީ ހާދިސާއަކުން ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް އޭގެ ޒާތުގައި ފަނާވުންފަދަ ގޮތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން

ގޮތް ގޮތައް ލިބޭ ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ މަރާމާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު ފެންމީޓަރު ހަރުކޮށްދެވިފައިވާ

ފަރާތުން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ވ ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ ބަޔަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން "ފެން ލީކް" ވެގެން
)ނ( އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން ހަރުކޮށްފައި ާ

ވތަ
އެކަން ކުންފުންޏަށް އެންގެވުމުން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދޭނެއެވެ .އެތެރޭގެ ފެންވައިރާ ގުޅާފައިވާ ތަނަކުން ނު ަ

އަމިއްލައަށް ފެންވައިރުކޮށްފައިވާ ތަނަކުން ލީކްވާނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކާ އެދި އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އަށް

ހުށައެޅުމުން މަރާމާތުކޮށް ނިމެންދެން ފެންމީޓަރުގެ ފެން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ބަންދުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި
އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވަނީނަމަ އެކަމަށް އެދުމުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ފަރާތުން އެހީތެރިވާނެއެވެ.

އ ޖަހާފައިވާ ސީލް
ފެންމީޓަރާއި އޭގަ ި
) .13ހ(

ފެންމީޓަރާއި

އެއާއިއެކު

ހަރުކޮށްދީފައިވާ

ތަކެއްޗާއި

ފެންމީޓަރާއި

އެކުގައި

ޖަހާފައިވާ

ސީލްއަކީ

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ތަކެއްޗެވެ .އަދި އެތަނެއްގައި ހަރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ

ފރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިފަދަ އެއްޗަކަށް ޤުދުރަތީގޮތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ
ފެންމީޓަރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ަ

އިހްތިޔާރާއި ބާރު ނުފޯރާފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފިޔަވައި މަރާމާތުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު އެ

ދއްކަން ޖެހޭނެއެވެ.
ފެންމީޓަރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތުން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއަށް ަ

ރީޑީން ނެގުމާއި ބިލް ޙަވާލުކުރުން:
ސ ގެ މީޓަރ
) .14ހ( އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން ހަރުކޮށްފައިވާ ފެންމީޓަރުތަކުގެ ރީޑިން ނެގުމަށްޓަކާ އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސްީ .
ރީޑަރުން ފެންމީޓަރު ހަރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ޒިޔާރަތް ކުރާނެއެވެ .މިގޮތުން ރީޑިން ނަގަން ދާއިރު

އެފަދަ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމާއި ،ރީޑިން ނެގުމަށްޓަކާ ފެންމީޓަރާ ކައިރިވެވޭނެ ގޮތަށް އެފަދަ ތަންތަން ބެހެއްޓުމަކީ
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އެ ފެންމީޓަރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ

ތޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާ އެފަދަ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް
ފަރާތްތަކަށް ފެންމީޓަރާ ކައިރި ވެވޭނެ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިން ި
ބެހެއްޓުމަކީވެސް އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ރީޑިން ނެގުމުގައި ދަތިވާ މައްސަލަތަށް ތަކުރާރުވަމުން ދަނީނަމަ އެކަމެއް
ރވެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން ފެން ބަންދުކުރުމުގެ އިޚްތިރޔާރު އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
އިސްލާހު ކު ެ

)ށ( ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަން ބަންދުކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެނޫންވެސް ހުރެ ރީޑިންގް ނުނެގި ބިލް

މަހުންމަހަށް ނުލިބޭނަމަ އެކަން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް އަންގާ ރީޑިންގް ނެގޭނެގޮތް ހެދުމަށްފަހު ބިލް ލިބިގަތުމަކީ
ފެންމީޓަރުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ނ( ބިލް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރީގައި ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކާ ބިލް ލިބިގަތުމަށް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބިލް އަވަހަށް ލިބޭނެ ގޮތް އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީއިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް
މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޙާއްސަ ޙިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ާލއިގެން
ޚރަދަކ ަ
)ރ( ބިލް ގެއްލިގެން އާ ބިލެއް ހޯދަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް އެދިލެއްވުމުން ބިލްގެ ކޮޕީއެއް އިތުރު ަ

ހަދައިދެވޭނެއެވެ.

ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ފެން ކަނޑާލުމާއި އަލުން ގުޅުން:
) .15ހ( ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ކުރެވޭ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަކީ ބިލް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 10
ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ .ބިލް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  20ދުވަ ު
ހގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ
ދެން ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ ބިލުގައިވާ ފައިސާގެ  2%ޖޫރިމަނާއާއި އެކުގައެވެ .މި ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ

ރ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ މީހާގެ ނަމުގައިވާ މީޓަރުގެ ނުވަތަ މީޓަރުތަކުގެ
ނުދައްކައިފިނަމަ ފެންމީޓަ ު

ފެން ކަނޑާލެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ފެންބިލަށް

ފައިސާ

ދެއްކުމަށްޓަކައި

ލ
އަމިއް ަ

ފަރާތްތަކުން

ޗެކުން

ފައިސާ

ދެއްކޭނެއެވެ.

މިގޮތުން

އެމްޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ބަލައިގަންނަ ޗެކު ބައުންސްވެ ނުވަތަ ރިޓާންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މީޓަރުގެ ވެރިފަރާތަށް
އެކަންއަންގާ ފެންބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިކުންފުނިން ފުރުސަތު ދޭނެއެވެ .އަދި ދެވޭ ފުރުސަތުގައި

ފެންބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާއިނުލާ ފެން ކަނޑާލެވޭނެއެވެ.

ލށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި
)ނ( ބި ަ
ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރުމުގައި ރެޖިސްޓާރޑް ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް
އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ ތަކެތި ރައްދުކުރެވިއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ ރައްދުވާ ފަރާތުން

ޙަވާލުވިކަމަށެވެ.
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)ރ( އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާނުލާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން މީޓަރުގެ ވެރިފަރާތުން

ދައްކަވަންޖެހިލައްވާ ފައިސާ އަކީ އުނިކުރެވޭނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.

)ބ(ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފެން ކަނޑާލައިފިނަމަ އަލުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދެވޭނީ 100ރ) .ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ

ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ކންމެ މަހަކު ދައްކަން ޖެހިފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާޖް -
)ޅ( ފެން ކަނޑާލާފައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ޮ
 30/ރުފިޔާ ހިމެނެމުން ދާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު  30ދުވަސް ވުމުން އެހާތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި
އދަދާއެކު  2%ޖޫރިމަނާ ބިލަށް އިތުރުވަމުން ދާނެއެވެ.
އަދަދާ އަދި އެމަހެއްގެ ބިލުގައިވާ ފައިސާގެ ަ

ފެން ކަނޑާލުމަށް ހުރަސްއެޅުން:
 .16ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ކުރެވޭ ބިލަށް ަ
ފއިސާ ނުދައްކައިގެން ފެން ކަނޑާލަން ދިއުމުން ފެން ކަނޑާލުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ
އަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
އދިގެން ފެން ކަނޑާލުން:
ެ
 .17ގެއަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގުޅައިދެވިފައިވާ ފެންމީޓަރުގެ ފެން ބަންދުކޮށްދިނުމަށް ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިފައިވާ
ފަރާތުން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގައި އެދެފިނަ ަ
މ މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެމަތިންނަ ފެން ވަގުތީގޮތުން
ކަނޑަލެވޭނެއެވެ.

މަގު ކޮނުމާއި އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީގެ ނެޓްވާރކްތަކަށް ސަމާލުވުން:
 .18ފެން ނުވަތަ ނަރުދަމާއާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސްކަމެއްގައި މަގުމަތިކޮންނާނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ނުވަތަ މިކުންފުނިން

މ.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ ގެ ފެން ހޮޅިއަކަށް
ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ .އެހެން ބޭނުމަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން ކޮންނަ ކޮނުމުގައި އެ ް
ނުވަތަ ނަރުދަމާ ހޮޅިއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި މި

އ މި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުމަށްދާ ޚަރަދު
ގޮތުން ކޮންނަ ކޮނުމުގަ ި
އެފަރާތަކުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

ާގ ޚިދުމަތް ި
ފެނާއި ނަރުދަމ ެ
ދނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަށް ވަދެ ގެއްލުން ދިނުމާއި އާއްމު ސިއްޙަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވާފަދަ
ޢަމަލެއް ކުރުން:
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) .19ހ( އެމްޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ގޭގެއަށާއި ތަންތަނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ
އެއްވެސް ތަނަކަށް ވަދެ ތަނަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި  ،ގޭގެއަށާއި ތަންތަނަށް ގުޅައިދީފައިވާ ފެނުގެ

ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު  ،ގެއްލުމެއްދީ ޖަމާޢަތުގެ އާންމު ސިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް

މެދުވެރިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފި ފަރާތަކުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ( މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގާ އޭގެ ބަދަލު އެކަން ކުރިމީހަކު

ނުވަތަ ބަޔަކު އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ފެން ސިއްރުން ނަގައިގެން ބޭނުންކުރުމާއި ބަދަލު ދިނުން:
) .20ހ( އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ގޭގެއަށާއި ތަންތަނަށް ގުޅައިދީފައިވާ ފެން ސިއްރުން ވަގަށް ނަގައިގެން ބޭނުންކުރާކަން
ޑބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.
އެގިއްޖެނަމަ އެކަން ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އެމްަ .

)ށ( އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ގޭގެއަށާއި ތަންތަނަށް ގުޅައިދީފައިވާ ފެން ސިއްރުން ވަގަށްނަގައިގެން ބޭނުންކުރިކަން

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެކަމުން ކުންފުންޏަށް ލިބުނުގެއްލުން
ދއްކަން ވާނެއެވެ.
ތަހުގީގުކޮށް ލަފާކުރެވޭ ހަރަދު އެކަންކުރިފަރާތުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ަ

ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުން ޑީވޯޓަރކުރުން:
 .21ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުން ޑީވޯޓަރކުރުން ނުވަތަ ބިމުން ފެން ޕަންޕުކުރަންވާނީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޤަވާ ި
ޢދެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރައްވާ ގޮތަކަށެވެ .އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މި ފެން މިކުންފުނީގެ ނަރުދަމާއަކަށް އެޅޭގޮތަށް

ފެންބޭރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނަރުދަމާއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ އޮޕަރޭޝަންގައި
އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދު ،މިޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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