DRAFT_20211124_OLR

`

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް އާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ
ގަވާއިދު
2021
(ޑްރާފްޓް)

1

DRAFT_20211124_OLR

ބ
ބ ު
 1ވަނަ ާ
ތަޢާރުފު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ގަވާއިދަށް

.2

ބރު ( 26/2020ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ

(ހ)

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި
ނަރުދަމާ އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފެސިލިޓީތައް
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމާއި

އެ

މެދުވެރިކޮށް

ފެސިލިޓީތައް

ޢާންމު

ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމާ
ޭ
ބހޭ
ެ

އުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާޢަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަދާފައިވާ

ގަވާއިދެކެވެ.
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޢާންމު ޭ

(ށ)

ލައިސަންސް އާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 "2021އެވެ.
(ހ)

ޢަމަލުކުރަން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވައިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ފެށުން
(ށ)

މި

ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު،

ގަވާއިދަށް

މިނިސްޓްރީއަކުން
ޚިދުމަތްތަކާ

ނުވަތަ

ގުޅޭގޮތުން

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާއަކުން،
ދޫކޮށްފައިވާ

ޢާންމު

ގުޅޭ

ކަމާ

ބނުންތަކުގެ
ޭ

ލައިސަންސެއް

ނުވަތަ

ހުއްދައަކީ ،މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެ ލައިސަންސްސެއް ނުވަތަ
ބދަލުކުރުމާ ހަމައަށް ،ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކޮށް
ހުއްދައެއް ަ
އިޢުލާނު ކުރާ ސުންގަޑިއަކާ ހަމައަށް ،އެ ލައިސެންސް ނުވަތަ
ބރު ( 26/2020ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ
ހުއްދައަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުނުވާހާ ހިންދަކު ،މި ގަވާއިދުގެ
އިޙްތިޞާސްގެ ދަށުން ދެވިފައިވާ ސައްޙަ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ
ބލެވޭނެއެވެ.
ހުއްދައެއްކަމަށް ެ
ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ،ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.

.3

ތަންފީޛުކުރާ
ފަރާތް
ގަވައިދުގެ

.4

މި ގަވައިދުގެ އިޙްތިޞާސް ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންނަނިވި

(ހ)

ކަންކަމެވެ.

އިޙްތިޞާސް
.1

ބނުމަށް،
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ،ސިނާއީ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ޭ
ބނުންތަކުގެ
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް ،ނުވަތަ ޢާންމު ޭ
ޢާންމު ޭ
2
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ބއެއް ގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާ އަދި
ޚިދުމަތުގެ ަ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ނުލި ޭ
ޢާންމު ެ

.2

ބނުމަށް
ބރޯސާ ނުވެވޭފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ޭ
ަ
ބނުންކުރުން.
ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން އުފައްދައި ޭ
މި

(ށ)

މާއްދާގެ

މި

(ހ)

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ގަވާއިދާއި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓން
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް
ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ،މި ގަވާއިދުގެ ( 4ހ) ގައި ވާ ޚިދުމަތްތައް
ބނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ،މި ގަވާއިދުގެ އިޙުތިޞާސްގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ތެރެގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ،މި ގަވާއިދު ގައި ަ
މަތިން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުހޯދާ ،އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް
ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ފެސިލިޓީތައް
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މި

މި

ގަވާއިދުގެ

އިޙުތިޞާސްގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

ހުރިހާ

ރަޖިސްޓަރީ

ފެސިލިޓީތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާޢި ގައިޑްލައިންތަކުގެ

ކުރުން

ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ" .ފެސިލިޓީ"ގައި ހިމެނޭނީ އެ
ޚިދުމަތެއް

ދިނުމަށް

ބނުންކުރާ
ޭ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އާއި،

އުޅަންދުފަހަރާއި ،އާލާތްތަކާއި ،އަދިވެސް މިނޫނަސް ޚިދުމަތް
ބނުންންވާނެ ތަކެއްޗެވެ.
ދިނުމަށް ޭ
ޚިދުމަތަށް

6

ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން ނުވަތަ ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

(ހ)

ލައިސަންސް

ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ
ޚިދުމަތް ޢާންމު ޭ

ނުވަތަ ވަގުތީ

އޮތޯރިޓިން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދައެއްގެ

ހުއްދަ ދިނުން

ދަށުންނެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ

(ށ)

ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ކެޓަގަރީތަކަކީ:
1

)(i

ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޢާންމު ޭ
ގޮތުގައި ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން ނުވަތަ ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކުނި
މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ
ހުއްދަ.
)(All-inclusive Utility Service License – Inhabited Islands

)(ii

ބނުންތަކަށް ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން ނުވަތަ
ސިނާޢީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޭ
ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޭވޭ
ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ.
& (All-inclusive Utility Service License - Commercial
)Industrial
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ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތަކަށް ދެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ.

2

ބއެއް ވަކިވަކި ޚިދުމަތް
މިއީ ،ޔުޓިލިޓީ ގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭން ަ
ދިނުމާއި ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ގައި ނުވަތަ (ށ) ގެ  2ގައި
ބފައިވާ ފަރާތްކަށްކަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ވާ ލައިސަންސް ލި ި
ބއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ޔުޓިލިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ ަ
)(Special Utility Service License

)(i

ބފައިވާ ފަރާތަކަށް،
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ގައި ލައިސަންސް ލި ި
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ
ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ
() Independent Power Producer License

)(ii

ބފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ގައި ލައިސަންސް ލި ި
ބފައިވާ
ފަރާތްކަށްކަށް  ،ނުވަތަ ކޮމާޝަލް ލައިސަންސް ލި ި
ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފެން އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ
ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ
() Independent Water Producer License

)(iii

ތަފާތު އެކި ރަށްރަށް ހިމެނޭގޮތަށް އެއް ވިޔުގައަކުން ގުޅުވާލައިގެން
ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް ދެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ވަގުތީ ހުއްދަ.
)(Network/Infrastructure Operation License

)(iv

ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން ޢިމާރާތްތަކުން ކުނި ނަގައިގެން ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއާއި ހަމައަށް ކުނި ގެންގޮސްދިނުމުގެ
ޚިދުމަތް.
)(Waste Collection License

)(v

ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް މަރުކަޒެއް ނުވަތަ
ނިޒާމެއް މެނޭޖްމުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
)(Waste Facility Management

) (viiވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން ޢިމާރާތްތަކުން ނަޖިސް ފެން ނަގައިގެން
ނަޖިސް ނައްތާލާ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސް އެ ނަޖިސް ނައްތާލުމުގެ
ޚިދުމަތް.
)(Sewerage Disposal License
ބނުމަށް
އަމިއްލް ޭ

7

(ހ)

ބރޯސާ
ބ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް ަ
ޢާންމު ޚިދުމަތް ނުލި ޭ

ޢާންމު ޚިދުމަތާ

ބނުމަށް ޢާންމު
ނުވެވޭފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ޭ

ގުޅޭ ފެސިލިޓީތައް

ބނުންކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ނުވަތަ އޭގެން
ޚިދުމަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭ

ބނާކޮށް
ި

ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ބއެއް ޭ
ަ

ބނުންކުރުން
ޭ
4
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ބނުންކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީން
މިގޮތަށް އެއްވެސް ފެސިލިޓީއެއް ޭ

(ށ)

ކަނޑައަޅާ ގައިޑްލައިންތަކާއި އުޞޫލުގެ ދަށުން ،ފެސިލިޓީ
ރެޖިސްޓްރީ ކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ("އޮޕަރޭޓިންގ
ޕާރމިޓް") ނަގައިގެންނެވެ.
ބނުންކުރެވޭނެ
މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ޭ

(ނ)

ފެސިލިޓީތައް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.
)(i

ބރޯސާ
ބ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް ަ
ޢާންމު ޚިދުމަތް ނުލި ޭ
ބނުމަށް
ނުވެވޭފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ޭ
ބހައްޓައިގެން
ބއި ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރު ަ
ބކަޕް/ޓެމްޕޮރަރީ/ސްޓޭންޑް ަ
ެ
ބނުންކުރުން.
ޭ
)(Backup/Standby/Temporary Gensets Permit

)(ii

ބރޯސާ
ބ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް ަ
ޢާންމު ޚިދުމަތް ނުލި ޭ
ބނުމަށް ފެން
ނުވެވޭފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ޭ
ބހައްޓައިގެން ފެން އުފެއްދައި
ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ަ
ބނުންކުރުން.
ޭ
)(Water Treatment Plant Permit

)(iii

ބރޯސާ
ބ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް ަ
ޢާންމު ޚިދުމަތް ނުލި ޭ
ބނުމަށް ނަޖިސް
ނުވެވޭފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައިއަމިއްލަ ޭ
ބނުންކުރުން.
ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ޭ
)(Sewerage Treatment Plant Permit

)(iv

ބރޯސާ
ބ ނުވަތަ މިފަދަ ޚިދުމަތަކަށް ަ
ޢާންމު ޚިދުމަތް ނުލި ޭ
ބނި
ބނުމަށް ކުނި ު
ނުވެވޭފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައިއަމިއްލަ ޭ
ބނުންކުރުން.
ޓްރީޓްކުރާ ޕްލާންޓް ޭ
)(Solid Waste Treatment Plant Permit

ލައިސަންސް

.8

(ހ)

ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން
ޢާންމު ޭ

ދޫކުރެވޭ

ނުވަތަ ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

ފަރާތްތައް

ދިނުމަށްޓަކައި ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ ،މުދާ
ބފައިވާ،
ބރު ލި ި
މިލްކުކުރުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ވުމުގެ ޤާނޫނީ ާ
ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއް ،ނުވަތަ
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުންފުންޏެއް ،ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ،ނުވަތަ
ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) .1

ބނާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ،އެއްވެސް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ކުންފުންޏަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،އެ ކުންފުންޏަކީ
ބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ެ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަދި އެ ކުންފުނި އުފެއްދި މަޤްޞަދުތަކުގެ
ތެރޭގައި ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން ނުވަތަ ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކުނި
މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވާނަމައެވެ.
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.2

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މި މާއްދާގެ
ބނާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ ފަރާތަކީ ޢާންމު
(ށ) ގެ  1ގައި ު
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން ނުވަތަ
ޭ
ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭވޭ ފަދަ މާލީ
ބފައިވާ ކުންފުޏެއްކަން އެފަރާތުން
ބލްކަން ލި ި
އަދި ފަންނީ ޤާ ި
ބތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ސާ ި

(ނ)

ބނެފައިވާ ފަންނީ ،އަދި މާލީ
މި މާއްދާގެ (ށ)  2ގައި ު
ބތުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢަކީ
ބލުކަން ސާ ި
ޤާ ި
ބލް މަޝްރޫޢެއްތޯ
ފަންނީ އަދި މަލީގޮތުން ފީސި ަ
ބތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ސާ ި

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ލައިސަންސަށް އެދޭ މަރުޙަލާގެ
ބސްވުމުގެ
ކުރިން ،އަދި އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ވެވޭ އެއް ަ
ކުރިން ،މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓް ކުރާފަރާތާއި މަޝްރޫޢު
ސްކްރީންކޮށް ،އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން،
އޮތޯރިޓީގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ސްކްރީން ކުރަން ޖެހެނީ ލައިސަނަސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ
ކުރިން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް ލައިސަންސް ދެވޭނެކަން ޔަޤީން
ކުރުމަށެވެ.

ލައިސަންސްގެ

ބޔާންވެގެން
ލައިސަންސް ގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި ަ

.9

އަސާސީ

ބނާކޮށް
ބވަތަށް ި
ވަނީއެވެ .މި ޝަތުޠުގަކުގެ އިތުރުން ،ޚިދުމަތުގެ ާ

ޝަރުޠުތައް

އޮތޯރިޓީން އިތުރު ޝަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
އުޞޫލުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލި ި
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް
ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޢާންމު ޭ
ފޮރުކޮށްދެވޭނީ އެ ޚިދުމަތް ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ
ބސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
އެއް ަ

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ގެ ދަށުން ކަރަންޓު ނުވަތަ ފެން
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން
އުފައްދާ ޢާންމު ޭ
ފަރާތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ ލައިސަންސް
ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ނޯންނާނެއެވެ.

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ގައި ަ
ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ޢާންމު ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ލައިސަންސްގެ
ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ރަށަށް ނުވަތަ ސަރަހައްދައް
ނުވަތަ ފަރާތަށް އެކަންޏެވެ.

6

DRAFT_20211124_OLR

(ރ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ގައި ަ
ބނުންކުރާ
ދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތްތަކާއި ،އެ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ޭ
ބނުންކުރާ
ފެސިލިޓީތަކުގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޭ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ،އާލާތްތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ
ބދުވެސް ފެތެންޖެހޭނެއެވެ.
މިންގަޑުތަކަށް އަ ަ

(ބ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ އަށް
ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީދެއްކުން.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) (،ރ) އަދި (ބ) ގެ
އިތުރުންވެސް ،ޙިދުމަތުގެ ދާއިރާއާއި ،ކެޓަގަރީއާއި ،ޙާލަތާއި ،އަދި
ބލައި ،ލައިސަންސްގެ އިތުރު ޝަރުތުތައް އޮތޯރިޓީން
ތަނަށް ަ
ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކަށް
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ލިޔުމުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 2ވަނަ ބާބު

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ފާސްކުރުން
ލައިސަންސް

.10

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ

ނުވަތަ ހުއްދައަށް

ހުއްދައަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށް

އެދި

ޢާއްމުކުރާ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ގޮތް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

.11

(ހ)

ސާފުކުރުން

ހުށަހެޅިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނާކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
ބނުވެގެން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ލިޔެކިޔުމެއް ޭ
އޮތޯރިޓީން

އަންގައިފިނަމަ

އޮތޯރިޓީންކަނޑައަޅާ

އެ

މަޢުލޫމާތެއް

މުއްދަތެއްގެ

ނުވަތަ

ތެރޭގައި

ލިޔުމެއް

އޮތޯރިޓީއަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބނެފައިވާ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ،ހޯދަން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ބނުންވާ
ޭ

މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ

ލިޔުމުގެ

ބވަތަށް
ާ

ރިޢާޔަތްކޮށް

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަށް
ދޭންވާނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން

ލައިސަންސެއް

.12

ނުވަތަ

ހުއްދައަކަށް

އޮތޯރިޓީގެ

ފަރާތުން

އެދި

ހުށަހެޅިފައިވާ

ބލައި
ަ

ފާސްކުރާއިރު

ފާސްކުރުމުގައި

އެޕްލިކޭޝަނެއް

ބލާނެ
ަ

މަދުވެގެން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަންތައްތައް
(ހ)

ބލުކަން (މާލީ ،ފަންނީ،
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާ ި
އިންސާނީ ވަޞީލަތް)

(ށ)

ބސްވުން.
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއް ަ
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(ނ)

ބލްޓް ކުރެހުންތައް.
ނިޒާމާ ގުޅޭ އޭޒްި -

(ރ)

އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނެނެސް ރިފަރެންސް މެނުއަލް
(ކެޓަގަރީ  Aލައިސަންސްއަށް)

(ބ)

ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ މެނުއަލް

(ޅ)

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ލިޔުން

(ކ)

ބޑު ރިޒޮލިއުޝަން ،އަދި ކައުންސިލެއް ނަމަ
ކުންފުންޏެއް ނަމަ ޯ
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއް

(އ)

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާނެގޮތާއި ،ޚިދުމަތާއި އިދާރީ
ޚަރަދު އަދި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް .މީގައި ޓެރިފެއް
އެކުލެވޭނަމަ

ޓެރިފް

އެ

ނެގުމަށް

ތަޕްޞީލު

ހުށަހަޅާގޮތުގެ

ހިމަނަންވާނެ
(ވ)

ބނުންވާނެ ހުރިހާ ހުއްދައެއް ނަގާގަފައިވުމާއި
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޭ
ހުއްދައިގެ ކޮޕީތައް

(މ)

ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ ޕްލޭން

(ފ)

ބލުކަން ޔަޤީންކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާ ި
އެހެނިހެން ކަންކަން.

ލައިސަންސް

.13

އެޕްލިކޭޝަނަކީ

ދޫކުރުނުން

މި

ގަވާއިދުގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ގޮތަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރިހަމަ އެޕްލިކޭޝަނެއްކަމުގައި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ
ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަންންއާއި މެދު
ނިންމި ގޮތެއް އަންގަންވާނއެއެވެ .އަދި އެޕްލިކޭޝަން ގައި އެއްވެސް
މައްސަލައެއް ނުވާނަމަ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް
ފުރިހަމަކޮށް،

އެޕްލިކޭޝާން

ހުށަހެޅިފަރާތައް

ލައިސަންސް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ލައިސަންސް

.14

(ހ)

ސެޓްފިކެޓް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ކޮންމެ ލައިސަންސް
ބނާ ހުރިހާ
ސެޓްފިކެޓެއް ގައި ،މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ު
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ަ

(ށ)

ގަވާއިދުގެ

މި

ދަށުން

ލައިސަންސް

ބފައިވާ
ލި ި

ކޮންމެ

ބފައިވާ ލައިސަންސް ސެޓްފިކެޓް،
ފަރާތަކުންވެސް ،އެ ފަރާތަކަށްލި ި
އެ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ

މަސައްކަތްތައް ހިންގާ މައި މަރުކަޒުތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް
ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
ަ
ޚިދުމަތް ދޭ
ފަރާތް
ރަޖިސްޓްރީކުރުން

15.

(ހ)

ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއް ދޭފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދޭ
ޢާއްމު ޭ
ބހޭފަރާތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ
ފަރާތެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
ބލެވޭނީ،
ކަމަށް ެ

އެފަރާތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުންނެވެ .މި ގޮތުން ލައިސަންސް ސެޓްފިކެޓްގައި
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ
8

ޚިދުމަތެއް

ދިނުމަށް

އެފަރާތެއް

އޮތޯރިޓީގައި

DRAFT_20211124_OLR

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި

އޮންނާނީ

ލައިސަންސް

ސެޓްފިކެޓުގެ

މުއްދަތަށެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސެންއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

(ށ)

ބނުންކުރާ
ޭ
އޮތޯރިޓީން

އިންފްރާސްޓަރކްޗަރ،
ކަނޑައަޅާ

އާލާތްތަފަދަ

އުޞޫލުތަކުގެ

މަތިން

ވަޞީލަތްތައް
ރަޖިސްޓަރ

ކުރަންވާނެއެވެ.
ލައިސަންސް އާއި

16.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް އާއި ހުއްދައިގެ

(ހ)

ހުއްދައިގެ

މުއްދަތަކީ އޮތޯރިޓީން އެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރާ

މުއްދަތު

ބލައި މީލާދީ 5
ބވަތާއި ޙާލަތައް ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ޙިދުމަތުގެ ާ
އަހަރާއި  30އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
ލައިސަންސަށް އެދޭ މުއްދަތު  5އަހަރަށްވުރެ ކުރުވާނަމަ ،ނުވަތަ

(ށ)

ބންދެން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މުޙިންމުވެއްޖަކަމަށް
ލައިސަންސްއެއް ލި ެ
ބދަލުގައި
އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްގައި ،ލައިސަންސް ގެ ަ
ދޫކުރެވޭނީ  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެކެވެ.
ލައިސަން އާއި ހުއްދައިގެ ކެޓަގަރީގެ މުއްދަތުތައް މި ގަވާއިދުގެ

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  3ގައި ަ
ބ
ބ ު
 3ވަނަ ާ
ބދަލުގެނައުން ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ނުވަތަ އައުކުރުން
ލައިސަންސާއި ހުއްދައަށް ަ
ލައިސަންސް އާއި

17.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއްގެ

(ހ)

ހުއްދައިގެ

ބނުންނަމަ ،އެ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ
މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޭ

މުއްދަތު

ހުއްދައެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  180ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެ

އިތުރުކުރުން

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ
ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި

(ށ)

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ރިޢާޔަށްކޮށް ،ލައިސަންސް
ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަމުންދިއުމާއި ،ލައިސަންސް ގެ ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު ގައި
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައި ނުވާ ނަމަ ،އަދި މާލީ އަދި ފަންނީ
ބލުކަން ދެމެހެއްޓިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް
ޤާ ި
ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އޮތޯރިޓީން އިތުރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
މިލްކުވެރިކަން
ބދަލުކުރުން
ަ

18.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ،ލައިސަންސް ނުވަތަ
ބދަލުކުރެވޭނެ
ހުއްދަ އަކީ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި މިލްކުވެރިކަން ަ
ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ވިއްކޭނެ ނުވަތަ
9
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މުދަލުގެ ގޮތުގައި ވާރުތަ ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އަދި މިފަދަ
ކަމެއް ކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.
ބ
ބ ު
 4ވަނަ ާ
ބޠިލު ކުރުން
ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑު ކުރުން ނުވަތަ ާ
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.19

މި

(ހ)

ގަވާއިދު

ގައި

ވަކިކަމެއް

ކުރުމަށް

ނުވަތަ

ނުކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ،މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގޮތް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް ނުވަތަ އެގޮތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ
އެކަމެއް އެގޮތަށް ކުރިފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގައި
ބގެންވެއެވެ.
ކަނޑައެޅުމުގެ އިޙްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި
ބނެފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން ،އަންނަނިވި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު

(ށ)

ކަންކަމުން ކުރެކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް އެގޮތަށް ކުރިފަރާތަކުން
މި

ގަވާއިދާ

ޚިލާފުވެއްޖެ

ކަމުގައި

ކަނޑައަޅުގެ

އިޚްތިޔާރު

ބގެންވެއެވެ.
އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި
.1

ބގެން ކުރެވޭ ކަމެއް މި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލި ި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ކުރުން؛

.2

ބފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ލި ި
ބފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ
ފަރާތެއް ،އެފަރާތަށް ލި ި
ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކަކާ ޚިލާފުވުން؛

.3

ބފައިވާ ފަރާތެއް،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލި ި
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެއްވެސްކަމަކާ
ޚިލާފުވުން؛

.4

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން؛

.5

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ދޮގު ނުވަތަ ޞައްޙަނޫން
މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

.6

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓެއް ނުވަތަ
އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރެވޭނެގޮތް ،ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ
ބފައިވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ނުދިނުން ނުވަތަ އެކަންކަމަށް
ލި ި
ބރުލުން ނުދިނުން ނުވަތަ އެހީތެރިނުވުން.
އެއް ާ
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ލައިސަންސް

.20

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ސަސްޕެންޑް

(ހ)

ނުވަތަ

ނުވަތަ ހުއްދަ

ކުރުމުގެ

ސަސްޕެންޑް

ބގެންވެއެވެ.
ލި ި

ބޠިލުކުރުމުގެ
ާ

އިޚްތިޔާރު

އޮތޯރިޓީއަށް

ކުރުން ނުވަތަ
ބޠިލު ކުރުވޭނެ
ާ
ޙާލަތްތައް
.1

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން،
ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނުދާކަމަށް

އުޞޫލުތަކާއި

އޮތޯރިޓީއަށް

މިންގަނޑުތަކަށް

ފެނިއްޖެ

އޮތޯރިޓީން
ޢަމަލުކުރަމުން

ޙާލަތެއްގައި،

އެކަން

އިސްލާޙުކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުން  3ފަހަރު މަތިން
އަންގައި 3 ،ވަނަ ފަހަރު އެންގުމުންވެސް އެ އެންގުންތަކަށް އެ
ބ ނުދިނުން.
ފަރާތުން އިޖާ ަ
.2

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަމަށް
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ޝަރުތުކުރާ ،މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި
ބތައް އުފުލުމަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން
ވާޖި ު
ނުކުޅެދުން ނުވަތަ އެ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވުން.

(ށ)

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް
ބޠިލު ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް
ނުވަތަ ހުއްދަާ ،
ބއި އެކު  15ދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން ނޯޓިސްއެއް
ބ ާ
ފެންނަ ސަ ަ
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން
ބޠިލު
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ާ
ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ
ބޠިލު ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް
ފަރާތަށް ފެންނަނަމަ ،ލައިސަންސް ާ
ބޔާންކޮށް ނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގައި
ބ ަ
ބ ު
ނުކުރެވޭނެ ސަ ަ

ލިޔުމަކުން

އެ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ނ)

ބއެއް
އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ލައިސަންސެއް އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެ ވަކި ަ
ބޠިލު ކޮށްފިނަމަ ،އެކަން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ ާ
ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބޠިލުކުރަން ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު،
ލައިސަންސެއް ާ
ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އިތުރު ޝަރުތުތަކެއް
ބއްވުމުގެ
ބޠިލުނުކޮށް ޭ
ލައިސަންސް ގައި ހިމަނައި ލައިސަންސް ާ
ބގެންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި

އަމިއްލަ
އިޚްތިޔާރުގައި

.21

(ހ)

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ލައިސަންސްގެ

މުއްދަތު

ހަމަނުވަނީސް ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދެމުން ގެންދިއަ ޚިދުމަތް
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އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހުއްޓާލުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ

ޚިދުމަތް
ހުއްޓާލަން

ފަރާތުން

ބނުންވެއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމުގެ  6މަސްދުވަސް
ޭ

ބނުންވުން
ޭ

ކުރިން،

އޮތޯރިޓީއަށް

ބ
ބ ު
ސަ ަ

ބޔާންކޮށް
ަ

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި

އެކަން

ޚިދުމަތް

ލިޔުމުން

ބގަންނަ
ލި ި

ފަރާތްތަކަށްވެސް

ލިޔުމުން އެކަން އެ މުއްދަތުގައި އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގައި (ހ) ގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ޚިދުމަތް
ބލައި ،ޚިދުމަތް
ހުއްޓަލަންވާނީ ،އެ ތަނެއްގެ ޙާލަތާއި ވަގުތައް ަ
ބގަންނަ ފަރާތައް ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް އޮތޯރިޓީގެ ލަފައާއި
ލި ި
އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ.

ބރު
އިޚްތިޔާރުން ޭ

.22

(ހ)

ޙާލަތެއް ދިމާވުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޚިދުމަތެއް

ގޮތުގެމަތިން

ލައިސަންސްގެ

ދަށުން

އާއްމު

ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނިކޮށް ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ

ބން ،އެފަރާތުން
ބ ު
ބރުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަ ަ
ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރުން ޭ
ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،
އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ ލުއިގޮތަކަށް،
ބގެންވެއެވެ.
އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ،ލުއިގޮތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށް
ބނެފައިއެވަނީ ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެމުއްދަތަށް
ު
ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމާއި އެކަންކަންކުރުމަށް ދެވުނު
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

(ނ)

ބޔާންވެފައިވީނަމަވެސް،
މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި މިގޮތަށް ަ
ބރާ ކުރީގެ
ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ޚިދުމަތް އަނ ު
ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަކުރުމުށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިކަމަށް
ބވަތާއި ،ވަގުތާއި ތަނާއި ޙާލަތައް
ބރުއެޅުމުގެ ގޮތުން  ،ޚިދުމަތުގެ ާ
ާ
ބލައި ،އޮތޯރިޓީއަށް އެކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.
ަ

ޒިންމާ އުފުލުން

.23

އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުން

.24

ޚިދުމަތެއް ވަގުތީގޮތުން

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދެމުން ގެންދާ

ބން ،ނުވަތަ ހީނުކުރާ ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުމުގެ
ބ ު
މެދުކަނޑާލުމުގެ ސަ ަ
ބން،
ބ ު
ބން ،ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓުވުމުގެ ސަ ަ
ބ ު
ސަ ަ
ބގަންނަ
ބން ،ޚިދުމަތް ލި ި
ބ ު
ބޠިލުކުރުމުގެ ސަ ަ
ނުވަތަ ލައިސަންސް ާ
ބ ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ އުންދަގުލުގެ ޒިންމާ
ފަރާތްތަކަށް ލި ޭ
އުފުލާނީ،

ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން
ބސްމެއްގެ
އެއް ަ

ދަށުން

ފަރާތެވެ.

ހަމައެހެންމެ،

އެހެންފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ

އުފުލަންޖެހޭ

ޒިންމާވެސް

އުފުލާނީ

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުންނެވެ.

ލައިސްންސް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޭގޮތާމެދު ،ނުވަތަ
ލައިސަންސް ނުދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ،ނުވަތަ
12

DRAFT_20211124_OLR

ބފައިވާ ފަރާތަށް
ލި ި

ބޠިލު ކުރުމަށް
ދީފައިވާ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނުވަތަ ާ

ބލުނުކުރެވޭނަމަ
ޤަ ޫ

ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީގޮތުން

ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތް

އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ،ނުވަތަ ކުރާ ޖޫރިމާނާއަކާ މެދު ލައިސަންސް
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި
ގޮތަކަށް

ގޮތްތަކުންކުރެ

ނުވަތަ

ގޮތްތަކަކަށް

އެފަރާތަށް

ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ބހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން،
މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ެ
އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުމާމެދު އަލުން ވިސްނައި ،މައްސަލައާ މެދު
އިދާރީގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް އެޕީލްކުރުން:
މި މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައާމެދު އަލުން ވިސްނާ ،އިދާރީގޮތުން
ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް އެޕީލްކުރާ ނަމަ ،އެކަމާމެދު
ބތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
އޮތޯރިޓީން ނިންމި ނިންމުމުގެ ނޯޓިސް ލި ޭ
އެ މައްސަލައެއް ލިޔުމުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
މިނިސްޓަރަށް އެޕީލްކުރާ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ  60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައި ލައިސަންސް
ެ
އެ މައްސަލައާ
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރ އަންގަންވާނެ އެވެ.

(ށ)

ބހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުން:
މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ެ

މައްސަލަ

މިނިސްޓަރަށް އެޕީލްކުރުމުން މިނިސްޓަރ ނިންމާ ނިންމުމާމެދު
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެމައްސަލައެއް މިނިސްޓަރުގެ ނިންމި
ބހޭ ކޯޓަށް
ބތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމާ ެ
ނިންމުމުގެ ނޯޓިސް ލި ޭ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ބ
ބ ު
 5ވަނަ ާ
ލައިސަންސް އާއި ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން
ތަންފީޛީ

.25

(ހ)

އޮފިސަރުން

މިގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ހިނގަނީ މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށްކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި އަދި އެކަންކަން ހިނގާ ގޮތް
މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ރެގިއުލޭޓަރީ

އައްޔަންކުރުން

ގޮތުގައި،

އޮތޯރީޓީގެ

މުވައްޒަފެއް،

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންގެ
ނުވަތަ

އޮތޯރިޓީން

ތަމްސީލުކޮށްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ބއި
ބރާއި ،އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖި ާ
އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ ާ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ ވަކި ކަމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް
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އަދި އެކަންކަން އަދާކުރަން ޖެހެނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމުގައި
ބގެންވެއެވެ.
ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ

(ނ)

ބއިން
ކި ަ

އޭނާގެ

ކުރެވިއްޖެނަމަ،

އޮޅުން

ޙައިޞިއްޔަތު

އޮތޯރިޓީން

އޭނާއަކީ

ފިލުވުމަށް

ސުވާލު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރެއްކަން އަންގައިދޭ ހެކި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރަކަށް

(ރ)

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ،

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮންމެ ލިއުމަކީ މި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކާއި
ބގެންވާކަން
ބރާއި އިޚްތިޔާރު އެނާއަށް ލި ި
ބއް އަދާކުރުމުގެ ާ
ވާޖި ެ
ބތުކޮށްދިނުމަށް ފުދޭނެ ހެއްކެވެ.
ސާ ި
ތަންފީޛީ

.26

ބ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖި ު

(ހ)

އޮފިސަރުންނަށް

އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ

ބގެންވާ
ލި ި

ބލެވޭ ތަންތަނާއި،
ދާއިރާއަށް ފެތޭ ކަންކަން ހިންގާ ކަމަށް ެ

ބރުތައް
ާ

އުޅަނދުފަހަރާއި ،އެތަންތަނުގައިވާ ލޮގުފޮތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުން،
ބއިން މަޢުލޫމާތު
އަދި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކި ަ
ސާފުކުރުމާއި ،އެ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ ނެގުން ފަދަ ކަންކަން
ބގެންވެއެވެ.
ބރު ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ލި ި
ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ާ
.1

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި އެތަނަކުން
މި ގަވާއިދުގައި ަ
ބލުކުރެވުން؛
ފެނިދާނެކަމަށް ޤަ ޫ

.2

އެތަނެއްގައި ހިނގާ ކަންކަން ހިނގަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަން
ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ،އެތަނަކަށް ވަންނަންޖެހުން ނުވަތަ ވަނުމަށް
ބނުންވުން.
ޭ

(ށ)

މިގަވާއިދުގެ ދާއިރާ ގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ނުވަތަ ޙަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި
ބލެވޭ ފަރާތްތަކަށް ،މި
ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ެ
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުން.
ގަވާއިދު ހިންގުމަށްޓަކައި ޭ

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ތަންފީޛީ
ބދޭނަމަ ،އެ
ބރެއް ލި ި
އޮފިސަރަށް އިތުރު އިޚުތިޔާރެއް ނުވަތަ ާ
ބ އިޚުތިޔާރެއް ނުވަތަ
ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ލި ޭ
ބނުންކުރުން.
ބރެއްގެ ޭ
ާ
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(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން ހޯދާ އެއްވެސް

ބނުންތަކަށް ފިޔަވައި އިތުރު
މަޢުލޫމާތެއް އޮތޯރިޓީގެ ޙާއްޞަ ޭ
ބނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
އެއްވެސް ކަމަކަށް ޭ
ބ
ބ ު
 6ވަނަ ާ
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ޢާންމު ޝަރުތުތައް
ޚިދުމަތަށް އަގު

.27

(ހ)

ނެގުން

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ލައިސަންސް އަށް އެދޭ
ބގަންނަ
ފަރާތުން ،ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ޚިދުމަތް ލި ި
ފަރާތެއްގެ އަތުން ނަގަންވާނީ އޮތޯރިޓީން އެ ޚިދުމަތަކަށް ނެގުމަށް
ފާސްކޮށް،

ޢާންމުކޮށް

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

އަގަށްވުރެ

ބޑުނޫން
ޮ

އަގެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޓެރިފް އާއި ވަކި ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އަގު
ހިމެނޭނެއެވެ.
(ށ)

ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ޓެރިފް އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރަންވާނީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި
ބނެ
ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ބަލއިގެން ،ޚިދުމަތް ލި ޭ
ފަރާތަށް ވީހާވެސް ކުޑަ އަގެއްގައި ދެވޭނޭގޮތަށް ،އޮތޯރިޓީން
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
ހުށަހަޅާ ޓެރިފް ފާސްކުރުމަށްޓަކއި ޚިދުމަތަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި،
ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޓެރިފް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި
ފެންވަރާއި

އަގު

މާލީ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ޚިދުމަތުގެ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި،

އެފިޝަންސީ

އާއި

ބނުންކުރުމަށް ޝަރުޠުކުރެވިދާނެއެއެވެ.
އިއާދަކުރަނިވ ހަކަތަ ޭ
(ރ)

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ
އަގުތައް ،ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ބ ސައިޓްގައި،
ހިންގާ މައި މަރުކަޒުތަކުގައާއި ،އަދި އެފަރާތުގެ ވެ ް
ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
ޢާއްމުކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ބނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ލައިސަންސް
މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ު

28.

ގަވާއިދުތަކާއި

ނުވަތަ

މިންގަނޑުތައް

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ހުއްދަ

ޚިދުމަތްދޭ
ޢަމަލުކުރުމަށް

ފަރާތުން

ދޫކުރެވޭ

ޚިދުމަތް

ފަރާތްތަކާއި
އޮތޯރިޓީން

އަންނަނިވި

ބގަންނަ
ލި ި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޤަވާއިދުތަކާއި

ފަރާތްތަކުން
ގަވާއިދުތަކާއި

މިންގަނޑުތަކާއި ޢާންމު އުޞޫލުތައް؛
(ށ)

ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ،ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތްތަކާއި

ޚިދުމަތް

ބގަންނަ
ލި ި

ފަރާތްތަކުގެ

ސަލާމާތާއި

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހަދައި ހިންގާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް.
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ޚިދުމަތް

ބގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ލައިސަންސްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ލި ި

29.

އެފަރާތްތަކުގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން

ދެމެހެއްޓުން

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް
އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިއަވައި އެހެން ހާލަތްތަކުގައި
ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނަ ނުދީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ބދާރީވާނެ
ޖަވާ ު

ބދާރީވާނެ ނުވަތަ
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އޮތޯރިޓީއަށް ޖަވާ ު

.30

ފަރާތެއް

އޮތޯރިޓީގެ

ކަނޑައެޅުން

މުވައްޒަފަކު

އެންގުންތައް

ބލައިގަންނާނެ،
ަ

ހަމަޖައްސައި ،އެ

މުވައްޒަފަކާ

ޒިންމާދާރު
ބހޭ
ެ

އިސް

މަޢުލޫމާތު

އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ޝަކުވާ

.31

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު އެ ޚިދުމަތްތައް

(ހ)

ބލައިގަތުމާއި
ަ

ބގަންނަ ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް
ލި ި

ބދާރީވުން
ޖަވާ ު

ބލައިގަތުމަށާއި އެ
ބނުންވާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ަ
ހުށަހަޅަން ޭ
މަސައްލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން
ބގަންނަ
ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގައި ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،ޚިދުމަތް ލި ި
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން އެނގޭނެ
ފަރާތްތަކަށް އެ ނިޒާމާ ެ
އިންތިޒާމު ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
އަދި އެ ނިޒާމުގެ ތަފްޞީލު އޮތޯރިޓީއާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން ،މައްސަލައެއް

(ށ)

އެކަށޭނެ މުއްދަތެއްގައި ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،

(ނ)

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ) (26/2020ގެ  11ވަނަ
ބވަތުގެ މައްސަލަތައް ،އެކަމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ
ބގައި ވާ ާ
ބ ު
ާ
ބގައި ވާ ގޮތުގެ
ބ ު
ފަރާތަކަށްވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ،އެ ާ
މަތިން މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދިދާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު

.32

އޮތޯރިޓީން

(ހ)

ހުށަހެޅުން

ބނުންވެއްޖެ
ޭ

ބނުންވާނެ
ފޯމެޓަކަށްޭ ،

ހިނދެއްގައި
ފެންވަރާއި

އޮތޯރިޓީން
މިންވަރަށް،

ކަނޑައަޅާ
ތައްޔާރުކޮށް

ބފައިވާ
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ،ލައިސަންސް ލި ި
ފަރާތުން ،ނުވަތަ ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން
ބނުންވެއްޖެ ހިންދެއްގައި
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޭ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައޫލޫމާތާއި ،ގަވާއިދުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބހިގެންވަނީ އަންނަނިވި
ހިމެނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތު ޖުމްލަކޮށް ެ
ބއިތަކަށެވެ.
ަ
1

ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު.
ބލުމަށް ޭ
ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ެ
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2

ބލުކަން
ލައިސަންސްގެ ދެވިފައިވާ ފަރާތުގެ ފަންނީ އަދި މާލީ ޤާ ި
ބނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު.
ވަޒަންކުރުމަށް ޭ

3

ލައިސަންސް

މެދު

ދޫކުރެވުނުފަރާތާއި

އެއްވެސް

ފަރާތެއް

ބލުމަށް ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު.
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެ ެ
4

ބނުންވާނެ
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ތަޙުޤީގުތަކަށް ޭ
މައޫލޫމާތު.

5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާ އަދި ކުނީގެ ދާއިރާގެ
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު.
ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިމަގު ރޭވުމަށް ޭ

6

ޓެރިފް ފާސްކުރުމާއި ،ޓެރިފާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި މެތަޑޮލަޖީތައް
ބނުންވާން މަޢުލޫމާތު.
ތަރައްޤީކުރުމަށް ޭ

7

ޔުޓިލިޓީތައް

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ފާސްކުރުމަށް

ސްކްރީންކޮށް

ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު.
ޭ
8

ސަރުކާރުގެ

ސިޔާސަތު

ތަންފީޒުކުރުމަށާއި ،ޢާންމު

އެކުލަވާލާ

ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް
ޭ
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު.
ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ޭ
9

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1ގައި ހިމެނޭ
މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުންވެސް އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

(ށ)

ބކާ ހުރެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ ،ނޫނީ
ބ ަ
އެއްވެސް ސަ ަ
ލަސްވާނަމަ،

ފޯރުކޮށްދިނުން

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބ
ބ ު
ކަނޑައަޅާފައި ނުވަތަ އަންގާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ،ސަ ަ
ބފައިވާ ފަރާތުން އެކަން އޮތޯރިޓީއަށް
ބޔާންކޮށް ލައިސަންސް ލި ި
ަ
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ،ހުށަހެޅުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންގާ މަޢުލޫމާތު
ބފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ނުވަތަ
ލައިސަންސް ލި ި
ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވުމަކީ ކުށެކެވެ.

(ރ)

މިއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ
ބނުމަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ނުވަތަ
ޭ
ބނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މަންފާއަށް ޭ
ބ
ބ ު
 7ވަނަ ާ
އެހެނިހެން

ބ
އަދަ ު

.33

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ އިޙްތިޞާސުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ލައިސަންސް

ބފައިވާ،
ލި ި

ނުވަތަ

ލައިސަންސް

ހޯދަންޖެހޭނެ

ފަރާތަކުން ،ލައިސަންސް ގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،އަންގާ އެންގުންތަކާއި،
އަދި ޖުމްލަކޮށް މި ގަވާއިދު ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ގުޅޭ އުޞޫލެއް
ނުވަތަ

ބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާއި
ަ
ގައިޑްލައިނެއްގައި

ބތައް ދެވިދާނެއެވެ.
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާ އަދަ ު
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ލައިސަންސް

.1

ނުވަތަ

ހުއްދަ

ސަސްޕެންޑް

ނުވަތަ

ކުރުން،

ބޠިލުކުރުން.
ާ
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ) (26/2020ގައިވާގޮތުގެ

.2

މަތިން އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތިރީގައިވާ ހަމަތަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
)(i

ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭފަހަރު

 1,000 – 50,000ރުފިޔާ އާއި

ދެމެދު.
)(ii

އެއް މައްސަލައެއް ތަކުރާރުވެގެން ފިޔަވަޅުއެޅޭ ދެވަނަ ފަހަރު
 50,000 – 200,000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު.

) (iiiއެއް މައްސަލައެއް ތަކުރާރުވެގެން  2ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފިޔަވަޅު
އެޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު 1,000,000

 200,000 -ރުފިޔާ އާއި

ދެމެދު.
) (ivމި އަކުރުގެ ) (iii), (ii), (iވާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން،

ގަވާއިދާ

ޚިލާފުވެ ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  1,000ރުފިޔާ އަށް ވުރެ
ބޑުނުވާވަރަށް.
ޮ
ބވަތާއި
ބތައް ދޭންވާނީ މައްސަލައިގެ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އަދަ ު

(ށ)

ބ
ބލައި ،ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެނެވެ .އަދި އަދަ ު
ބޑު މިނަށް ަ
ކުޑަ ޮ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ

ކުރިން،

ބ
އަދަ ު

ދިނުމަށް

ދިމާވި

މައްސަލަ

ޙައްލުކުރުމަށް އެކަށޭނެ ފުރުޞަތެއް ދިނުމާއި ،އެ ފަރާތަށް ދިފާޢުގައި
ބނުންވާ އެއްޗެއް ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއް
ހުށަހަޅަން ޭ
ބގެ
ދެވިފައިވުމާއި އަދި އެފަރާތުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަ ު
ބހޭގޮތުން އޮތޯރިޓީން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
މިންވަރާ ެ
އޮތޯރިޓީ

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން

34

ތަމްސީލުކުރާ

ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި މިގަވާއިދު ހިނގުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމަކުން

ފަރާތްތަކުގެ

ބ
ނުވަތަ ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ އެނާގެ ވާޖި ު

އިމްތިޔާޒު

އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ނުވަތަ ނުކޮދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަކާ މެދު
އަމިއްލަ ހައިޞިއްޔަތުން އެނާ ޒިންމާ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޖަދުވަލުތައް

.35

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަންނަނިވި  3ޖަދުވަލެވެ.

(ހ)
.1

ޖަދުވަލު  – 1ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

.2

ޖަދުވަލު  – 2ލައިސަންސް ސެޓްފިކެޓްގައި އެންމެ މަދުވެގެން
ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

.3

ޖަދުވަލު  – 3ލައިސަންސް އާއި ހުއްދައިގެ ކެޓަގަރީތަކާއި އަހަރީ
ފީތައް.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ ޖަދުވަލަކީވެސް ،މިގަވާއިދުގެ
ބއެކެވެ .މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ އެހުރިހާ ޖަދުވަލުތަކާ
މުހިއްމު ަ
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އެކުގައެވެ .އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާނަމަ ،މިގަވާއިދަށް
ދެވޭ ޙަވާލާގައި ޖަދުވަލުތައް ،އަދި ޖަދުވަލުތަކަށް ދެވޭ ޙަވާލާގައި
ގަވާއިދު ޝާމިލުވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން

.36

ބޔާންކޮށްފައި
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ނުވާހާ ހިނދަކު:
ބނެފައި އެވަނީ،
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް" ކަމަށް ު
"ޢާންމު ޭ
ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދޭ ފެނާއި،
ނަރުދަމާއާއި ،ކަރަންޓާއި ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
ބނެފައިވަނީ ،ހަކަތައިގެ
"ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ު
ބވަތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ،ޓްރާންސްމިޓް ކޮށް،
ާ
ބއުޓްކުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
ޑިސްޓްރި ި
ބނެފައިވަނީ ،ފެން އުފައްދާ
"ފެނުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ު
ބއުޓްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
ޑިސްޓްރި ި
ބނެފައިވަނީ ،ފާހަނާތަކުން
"ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ު
ބރުވާ ނަޖިހާއި ނަޖިސް ފެން އެއްކޮށް އެއްތަނަކަށް
ޭ
ބރުކުރުމަށެވެ.
ޖަމާކުރުމަށްފަހު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް ޭ
ބނެފައިވަނީ ،ކުނި ނެގުމާއި،
"ކުނި މެނޭޖްކުރުން" ކަމަށް ު
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ،ޓްރީޓްކުރުމާއި،
ބލެހެއްޓުމާއި ،ލޭންޑްފިލް
ގުދަންކުރުމާއި ،ކުނި އަޅާތަން ެ
ހިމެނޭގޮތުން ކުންޏާއިމެދު އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ
ގޮތްތަކަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނީ ،ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ
"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ު
އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ
"ޚިދުމަތް" ކަމަށް ު
ބނާ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
މާއްދާގައި ު
ބނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
"އެޕްލިކޭޝަން" ކަމަށް ު
ލައިސަންސަކަށް ނުވަތަ ހުއްދައަކަށް އެދި ނުވަތަ ލައިސަންސެއް
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ނުވަތަ ހުއްދައެއް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ އައު ކުރުމަށް
ބދަލުކުރުމަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށެވެ.
ނުވަތަ ަ
ބނެފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
"ލައިސަންސް" ކަމަށް ު
ބނާ
ދޫކުރެވޭ ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ު
ލައިސަންސްތަކަށެވެ.
"ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތް" ނުވަތަ "ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
ބނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި
ފަރާތް" ކަމަށް ު
ބނާ ލައިސަންސްތައް ދޫކުރެވޭ ނުވަތަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވެ.
ު
"ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ފަރާތް" ނުވަތަ "ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތް"
ބނާ
ބނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ު
ކަމަށް ު
ހުއްދަތައް ދޫކުރެވޭ ނުވަތަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނީ ،ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ
"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ު
ބދާރިވާންޖެހޭ
އޮތޯރިޓީގެ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާ ު
މިނިސްޓަރެވެ.
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ޖަދުވަލު 1
އިޤްރާރު
ބނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް އާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު
"ޢާންމު ޭ
 "2021ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް/ހުއްދަ އަށް އެދި (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން) މި ހުށަހަޅަނީ

އެ ގަވާއިދާ

ބސްވެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް/ހުއްދަ އަށް އެދި (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން) މި ހުށަހަޅާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއް ަ
މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.
ސޮއި ކުރާ ފަރާތުގެ/ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަން/ނަންތައް
ބޑީއެއް ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ
މަޤާމު (އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ،ކޯޕަރޭޓިވްއެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން ކޯޕަރޭޓް ޮ
އިދާރާއެއްނަމަ)
ތާރީޚް

ޖަދުވަލު 2
ލައިސަންސް ސެޓްފިކެޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
.1

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން

.2

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ތާރީޚު

.3

ބރު
ލައިސަންސް ނަން ަ

.4

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

.5

ބ ކެޓަގަރީތައް
ލައިސަންސްގެ ކެޓަގަރީއާއި ސަ ް

.6

ލައިސަންސްގެ ދާއިރާ

.7

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ސަރަހައްދު ނުވަތަ ތަން

.8

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ސަރަހައްދު ނުވަތަ ތަން

.9

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ޚިދުމަތްތައް

.10

އޮތޯރިޓީގެ ސިއްކަ

.12

ބރު
ޚިދުމަތްދޭ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ފެސިޓީތައް ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚާއި އެޕްރޫވަލް ނަން ަ

.12

ބއިތައް
ބލައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ަ
ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ،ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމުގެ ތެރޭން އޮތޯރިޓީން ަ
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3 ުޖަދުވަލ
ްލައިސަންސް އާއި ހުއްދައިގެ މުއްދަތުތައ
Category

Category
Description

Code

A

All-Inclusive
Utility Service
License

A1
A2

Special Utility
License

B

C

Operating
Permit
(For NonUtility Service)

Sub-category

Licensing
Period

Fee
Amount
(MVR/year)

Fee Amount
(Temporary)
(MVR/year)

Inhabited Islands

5 - 30 years

10,000

15,000

5 - 10 years

25,000

30,000

B1

Commercial & Industrial
(Includes resorts)
Independent Power Producer

20,000

25,000

B2

Independent Water Producer

5 -10 year
but provision
for extension

B3
B4

Network/Infrastructure
Operation
Waste Collection

B5

Waste Facility Management

B6

Sewerage Disposal

C1

1 year

2,000

N/A

C2

Backup/Standby/Temporary
Gensets
Water Treatment Plants

C3

Wastewater Treatment Plants

C4

Solid Waste Treatment Plants

22

