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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 

 ތެލުގެބާވަތްތަްއ ެގންގުެޅ، ބޭނުންކޮށް އަދި ުގދަްނކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދު 

 

ވަނަ  46ވަނަ މާއްދާ އާއި،  7ޤާނޫނު" ގެ  ސިފައިންގެ" 2008/1މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   1      ނަން ތަޢާރުފާއި
 ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ދަށުން ބާރު ލިބިގެން، މާއްދާގެ 

 އިދު" އެވެ. މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ (ށ) 

 

 -މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު ތަކަކީ: 2

ތެލުގެ ސަބަބުން ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިޘާތައް މަދުކޮށް، އެފަދަ ހާދިޘާތަކުން މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ  )ހ( 
 ސަލާމަތްކޮށްދިނުން.

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޢާންމުންނަށް އަންގާދީ، ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން  )ށ( 
 އެފަދަ ކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

ތަންތަން އެއް ހަދާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް މިހާރު ހަދާފައިވާ ތަންތަނާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި  )ނ( 
ނޑަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ރައްކާތެރިކަ މާއެކު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގުދަންކޮށް ވިއްކޭނެ މިންގަ

 މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން. 

 

 

 

 

 

 

 މަޤްޞަދު 
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 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިދާީރ ބައި    

 

މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކޮށް އަދި ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  )ހ( .  3
 އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީންނެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  )ށ( 
 ފެށިގެންނެވެ.  

ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  )ނ(  މި ގަވާއިދުގައި ކަ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚްތިޔާރު 

ގެންގުޅެ އަދި ގުދަންކުރާ  ވިއްކައި، ތެލުގެ ބާވަތްތައް ކުރަން ފަށާއިރު، ރާއްޖޭގައިތަންފީޒު  މިގަވާއިދު )ރ( 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  9ވަނަ މާއްދާ އާއި،  5ވަނަމާއްދާގެ )ށ( އާއި،  4ގަވާއިދުގެ  މިފަރާތްތަކުން، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 17އާއި، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  10 އާއި
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.   6ކުރަން ފަށާތާ ޛު މި ގަވާއިދު ތަންފީކަންތައްތައް 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން  )ބ(  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އަހަރު  1ކުރަން ފަށާތާ ޛު ކަންތައްތައް މި ގަވާއިދު ތަންފީ

 

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގުދަންކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން މި ގަވާއިދުގައި   )ހ( .4
ޅޭ ތަންތަން ހަދަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި އެފަދަ ތަންތަނުގައި މި ގެންގު

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ 
 މަނާކަމެކެވެ. ގެންގުޅުމަކީ ގުދަންކޮށްތި ޚިލާފަށް އެފަދަ ތަކެ ވެ. މި ގަވާއިދާފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެ

 ރައްކާކުރަން ހަދާ ތަންތަނުގައި، ތެޔޮ  ރައްކާކުރަން  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް )ށ( 
ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ލިޔެ ހުއްދަ 

ތަންތަނުގެ  ތެޔޮރައްކާކުރާހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ރާއްޖޭގައި ހުރި 
 މަތީން ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ.  ތެރެއިން ހުއްދަ ނުނަގާ ތަންތަނުން މި ގަވާއިދު ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 މި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ޔޮ ރައްކާކޮށްފައިހުރީތަންތަނުގައި، ތެ ރައްކާކުރާތެޔޮ  )ނ( 
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް  ކުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުމަތީން އެފަދަ ތަންތަން ޗެ 
 އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއަށް 

އިސްާލޙު ގަާވިއދަށް 

 ގެަނއުމާ ތަންފީޒުުކރުން 

ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތަންަތން 

ހެދުާމއި، ތެޔޮ ެގންުގޅުުމގެ  

ހުއްދަ ދިނުާމއި އެަފދަތަންަތން 

 ޗެކުކުރުން 
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ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ކޮންމެ  އެތަން ހަދާފައިހުރީ މި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް، ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޭއިރު  -1 

މިގޮތުން ޗެކުކުރެވޭނީ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ފަހަރު ޗެކުކުރުން.  1މަހަކުން  6
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.   ކަ

އަންގައި އެކަށީގެންވާ ޗެކުކުރާއިރު އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް އިސްލާޙުކުރުމަށް   -2 
 މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން ޗެކުކުރުން.  މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު،އެ

 ބާބު  ދެވަނަ

 ރުކުރާ ެއްއގަމުގެ ުއޅަނދުބަރުކޮށްެގން ެއއްތަނުން އަެނއް ތަނަށް ދަތުތެޔޮ    

 

ހަރުކޮށްފައި  އިންޓްރިންސިކަލީސޭފް(އުޅަނދުގައި ނިވިދިއްލޭ އައްޔެއް ) ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ  ތެޔޮ )ހ( .5
ނެތްނަމަ އުފުލާ ގެންގުޅޭ ނިވިދިއްލޭ އައްޔެއް ނުވަތަ އަލި ޖެހުމުން ދިއްލޭ )ރިފްލެކްޓަރ( ނިޝާނެއް 

 އުޅަނދުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

 3އުޅަނދެއްނަމަ ޕެޓްރޯލް އުފުލާކަމުގެ ނިޝާން )ޖަދުވަލު  ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ޕެޓްރޯލް  )ށ( 
 ގައިވާގޮތަށް( ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

( ފަހަތުގައި، ގެގެ ގޮތުގައި ތެޔޮ ބަރުކުރާ ތާނގީ )މުދަލު  އްނަމައުޅަނދެ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާޕެޓްރޯލް  )ނ(
 ނިޝާންތައް އެ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ ގައިވާ  3 ގެ )ހ(،)ށ( އާއި، އަދި  2 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.މަތީން ޖަހާފައި 

އުޅަނދުފަހަރުގައި މި ގަވާއިދުގެ  ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ޕެޓްރޯލް ފިޔަވައި ތެލުގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް  )ރ(
 ގައިވާ ނިޝާންތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.   8ޖަދުވަލު 

އުޅަނދުތައް ޢާންމުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މަގު ނުވަތަ ގޯޅީގައި ނުވަތަ  ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ތެޔޮ )ބ(
އެ އުޅަނދަށް މައްސަލައެއް )ފަސް( މީޓަރަށްވުރެ ކައިރީގައި،  5ޢާންމުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތަކާއި 

އޮންނައިރު އުޅަނދުގެ  މިގޮތަށް ހުއްޓާފައި މެނުވީ، ހުއްޓާފައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.ދިމާވެގެން 
 ޑްރައިވަރު އަބަދުވެސް އުޅަނދުގައި އިންނަންވާނެއެވެ. 

ނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ހުއްޓާފައި ބާއްވާނަމަ އުޅަނދުގެ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާގޮތަށް  )ޅ( ރޭގަ
ނދަށް ބައްތިއަކުން އުޅަނދަށް އަލިކޮށްފައި ނުވަތަ މަގުމަތީ ބައްތިއަކުން އުޅައިންޓްރިންސިކަލީސޭފް( )

މުން ދިއްލޭ ކަހަލަ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ނިވިދިއްލޭ އެޅުއަލިވާ ހިސާބެއްގައި ބޭއްވުމުގެ އިތުރަށް އަލި
 ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަރުކޮށްފައިއައްޔެއް އުޅަނދުގައި 

މާލޭގައި ނަމަ މާލޭ ، އުޅަނދުފަހަރު ޕާކުކޮށްފައި ބާއްވަންވާނީ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާތެޔޮ  )ކ(
އެކަމަށް  ލުން، ރާއްޖެ ތެރޭގައިނަމަ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުންސިޓީކައުންސި

ތެޔޮ ބަރުކޮްށގެން ދަުތރުކުރާ 

 އެްއގަުމގެ ުއޅަނދު 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  4 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގައެވެ. ތެޔޮ އަޅާދޭންގޮސް ތަނެއްގައި ޕާކުކުރާނަމަ އުޅަނދުގެ 
 ޑްރައިވަރު އަބަދުވެސް ކައިރީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މި ފަދަ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ. އަދި  ދަތުރުކުރަން ވާނީބަރުކޮށްގެން ތެޔޮ  )އ(
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާއަކުން ހުއްދަދީފައިވާ  ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރުމަށް އުޅަނދުފަހަރަކީ 

 އުނޅަދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

، އެއްޗަކަށް ތެޔޮ އަޅާދޭންވާނީއުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ން އުޅަނދަކުން އެހެ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާތެޔޮ  )ވ(

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން، ރާއްޖެތޭރޭގައި ނަމަ ރަށު ކައުންސިލުން ނުވަތަ އަތޮޅު  މާލޭގައި ނަމަ
 އެކަމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ނުވަތަ ތަންތަނުންނެވެ.  ކައުންސިލުން

އުޅަނދުތައް ޢާންމުކޮށް ދުއްވަންވާނީ މާލޭގެ ވަށައިގެންވާ  އްވާމާލޭގައި ދުބަރުކޮށްގެން  ތެޔޮ )މ(
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައެވެ. ކޮންމެހެން މާލެތެރެއަށް އަރަންޖެހިގެން މެނުވީ މިފަދަ އުޅަނދެއް މާލެތެރޭގައި 

އުޅޭ  ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދުއްވާއިރުވެސް ސްކޫލްތައްފަދަ މީހުން ގިނައިން އެއްވެ 
 ތަންތަނުގެ ކައިރިން ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޕެޓްރޯލް ބަރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އުޅަނދެއްގެ ކައިރީގައި ދުންފަތުގެ  )ފ(
އިސްތިޢުމާލް ކުރުމާއި އަލިފާންގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މިފަދަ އުޅަނދެއް ކައިރީގައި 
ނޑާފާނެ ތަކެއްޗާއި ގޮވާ  އަލިފާން ކަނޑާފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި، އަލިފާން ކަ

 ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ.

)ދެ( އަލިފާންނިވި )ޑީ.ސީ.ޕީ  2)ނުވަ( ކިލޯގެ  9ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި  ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ތެޔޮ )ދ(
 ށް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.ނުވަތަ ފޯމް( މީހުންނަ

ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ބާއްވަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށެވެ. އަދި އުޅަނދުގެ  ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާތެޔޮ  )ތ(
ލީކުވާގޮތަށް  ތެޔޮ ވެސްއޮންނައިރު ދުއްވާއިރު ނުވަތަ ހުއްޓާފައި ތެޔޮ އެޅޭގޮތަށް ހުރުމާއި،ތެރެއަށް 
 މަނާކަމެކެވެ. ހުރުމަކީ

އުޅަނދެއްގެ އިންޖީނާއި ބެހޭ ނުވަތަ އޭގެ ކަރަންޓްގެ ނިޒާމާ  ކޮންމެ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާޕެޓްރޯލް  )ލ(
ބެހޭ މަރާމާތު ކުރަންވާނީ އެ އުޅަނދަކަށް އަޅާފައިވާ ޕެޓްރޯލް އެހެން އެއްޗަކަށް ހުސްކޮށް އެއުޅަނދު 

 ދި ބެޓްރީ ކަނޑާލުމަށްފަހުގައެވެ.މުޅިން ގޭސްފްރީކޮށް އަ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްވެސް ވެހިކަލެއްގައި ފީފާ ބަހައްޓައިގެން އެއަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން ތެލުގެ ވިޔަފާރި  )ގ(
 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ތެޔޮ އުފުލުމަށް އުފައްދާފައިހުންނަ ވެހިކަލް ފިޔަވައި އެހެން ވެހިކަލްގައި ތެޔޮ އުފުލާނަމަ، ތެޔޮ  (ޏ)
ނޑު ތާނގީގައި  ނޑުން ތާނގީ ހަދާ އެއަށް އަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ހަދާ ދަގަ އުފުލަންވާނީ، ދަގަ

ފުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޕެޓްރޯލް އުފުލޭނީ ހަމައެކަނި ޑީސަލާއި ކަރާސީނެވެ. މިފަދަ ވެހިކަލްގައި ޕެޓްރޯލް އު
 އުފުލަންވާނީ ޕެޓްރޯލް އުފުލުމަށް ހަދާފައިހުންނަ ބައުޒަރުގައެވެ. 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  5 

ތެޔޮ އުފުލާ ވެހިކަލަށް ތެޔޮ ބަރުކޮށް އަދި ވެހިކަލުން ތެޔޮދޫކުރަންވާނީ، ތެޔޮ ޕަމްޕް ކުރުމަށް އުފައްދާފައި  )ސ(
)ދޯނި ފަހަރުގައި ދިޔަހިއްކަން ގައި ޕެޓްރޯލް ޕަމްޕް ހުންނަ ޕަމްޕް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއް

 ބޭނުންކުރާފަދަ ޕެޓްރޯލް ޕަމްޕް( ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ތެޔޮ އުފުލާ އެއްވެސް ވެހިކަލަކުން ލީކުވެގެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ތެޔޮ ފައިބާފިނަމަ ވަގުތުން އެ  )ޑ(
ހު، މާލޭގައި އެކަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ވެހިކަލެއް މަޑުކޮށް އިގްނިޝަން އޮފް ކުރުމަށްފަ 

 ރެސްކިޔު ސަރވިސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުސްކޮށް ހަދާއިރު، ފިއްތުމުގެ  ތެލުގެ ބާވަތްތައް އަޅާ ގީއަށްތާންނުވަތަ ޖައްވައް އަންނަ ބަދަލަކުން،  )ޒ(
ނޑު ސިފައަށް ބަދަ  ލު ނާންނާގެ ގޮތުގެ މަތީން ތެޔޮ ބާރު ގަދަވެ ނުވަތަ ދަށްވެގެން ތާނގީގެ މައިގަ

ބަރުކުރުމަށް ހުންނަ ތާނގީއަށް ވައިވަދެ ނުކުމެވޭނެ ވެންޓް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އަލިފާނުގެ ސަބަބުން 
ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ތާނގީއަށް ހޫނުވެގެން ތާނގީތެރޭގައި އުފެދޭ ޕްރެޝަރ އޮޓަމެޓިކުން 

 ޝަރ ރިލީޒް ވޭލްވް( ތާނގީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ތާނގީން ބޭރު ވެވޭނެ ވަސީލަތެއް )ޕްރެ

  

 ާބބު  ތިންވަނަ

 ަރއްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންަތން ޕެޓްރޯލް 

 

 އެއްއިންވެގެން އެހެން އެއްވެސް ތަނެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.  ތަނާރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަން ޕެޓްރޯލް  )ހ( .6

ޕެޓްރޯލް އަޅައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ވެހިކަލްތަކަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި  )ށ( 
 އެވެ.އެއްކޮޅުން ވަދެގެން އަނެއް ކޮޅުން ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ވަދެ ނުކުތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފަ

ދަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތި ގެދޮރުފަ  ،ތަންތަންހުންނަ  ގުދަންކޮށްފައި ގެންގުޅޭ ތަންތަނާއިޕެޓްރޯލް  ()ނ 
)މީގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒު، އެސެމްބްލީ، އޮފީސް، ފިހާރަ، ވޯކްޝޮޕް ފަދަ  ތަންތަނާއި އެހެނިހެންތަންތަނާއި

  ގައިވާ ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ.  6 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  ދެމެދު ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް(

 1ބޮޑުމިން )ފްލޯއޭރިއާގެ( ގެ %ގުދަންކުރާ ތަނެއްގައި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ  ގެންގުޅެ އަދިޕެޓްރޯލް  )ރ( 
 ވައިވަދެ ނުކުމެވާ ގޮތަށް ފެންލައިޓާއި އާނގަ ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެހެން 

ގުދަންކުރާ ތަނުގެ އިލެކްޓްރިކް ވަޔަރިންގ ހުންނަންވާނީ  އަދި ގެންގުޅެ ޕެޓްރޯލް  )ބ( 
BS6099/BSEN50086  ،ިއަށްވުރެ ދަށް ނޫން ކޮންޑިއުޓް ހޮޅީގައެވެ. އަދި ސްވިޗް، ޕްލަގް، ބޮކ

ނޑާ އަލިފާން ބޭރަށް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް  ހޮޅިބުރި ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ އެތަކެތި ބޭނުންކުރާއިރު ކަ
ނޑުމުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ތަކެތިން )ޕްލޭޝް ޕްރޫފް ތަކެތިން( ހަދާފައެވެ. މެއިން އަލިފާންކަނި  ކެ

ސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ތަން ތަޅުލާފައި ހުންނަ ވަގުތުގައިވެސް އެތަނުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ 
 ކަރަންޓް ކަނޑާލެވޭ ފަދަ ތަނެއްގައެވެ.

ޕެޓްރޯލް ރައްކާކުރާ ތަންަތން 

 ހަދާފައި ހުްނނަްނވީގޮތް 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  6 

 1 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ  ޝެޑްގެންގުޅޭނަމަ، އެ ޕެޓްރޯލް  ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްގައި )ޅ( 
 އެއްގޮތަށެވެ.  ގައިވާ ކުރެހުމާ 5ގެ )ހ(،)ށ( އަދި  4ގެ )ހ(،)ށ( އާއި، 

ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުރާއަދި ގުދަން ގެންގުޅެލް ޕެޓްރޯ )ކ( 
 -ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން:

 ތަނުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވާ އެހެން ތަކެތި ތަނުގެ ތެރޭގައި ނުބެހެއްޓުން. 1

 ތަނުގެ ތެރެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުން. 2

ކާތެރިގޮތެއްގެ މަތިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ފޮތި، ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައް 3
 އިލުން އުކަ

 ތަނުގެ ތެރޭގައި ވިނަ ހެދުނަ ނުދިނުން. 4

ނޑު މައްޗަށް ޕެޓްރޯލް  5  ޅޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.ނޭބިންމައްޗަށް ނުވަތަ ތަޅުންގަ

 

އްވާ އިންޖީނުލީ އިގްނިޝަން " އޮން " ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއިންޖީނު ސްޓާޓްކޮށްފައި ނުވަތަ  )ހ( 7
ފުޅިއެއްފަދަ  ގައި ހަމެއް ނުވަތަ ކައިރީ)އެއް( މީޓަރަށްވުރެ  1ދެއްގެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މިފަދަ އުޅަނ

 އަޅާދިނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.  ޕެޓްރޯލްއެއަށް  އިއެއްޗެއް ބަހައްޓަ

)އެއް(  1ދަނިކޮށް، އެފަދަ އެއްޗަކާއި  އަޅާދެމުންއެއްޗަކަށް ޕެޓްރޯލް، ހަމެއް ނުވަތަ ފުޅިއެއް ފަދަ  )ށ( 
މީޓަރަށްވުރެ ކައިރީގައި އިންޖީނު ސްޓާޓްކޮށްގެން ނުވަތަ އިޤްނިޝަން " އޮން " ކޮށްގެން އެއްގަމުގައި 

 ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްވެސް އުޅަނދެއް މަޑުކޮށްފައި ބޭއްވިއަދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއްގެ އެއްވެސް ގުދަން  ގެންގުޅެ، ޕެޓްރޯލް )ހ( 8
 ބާވަތެއްގެ މަރާމާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރުމާއި އަލިފާންގެންގުޅުމަކީ  ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުގުދަންކުރާ ތަނުގެ  ގެންގުޅެ،ޕެޓްރޯލް  )ށ( 
މަނާކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އަލިފާން ކަނޑާފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއްކުރުމާއި އަލިފާން 

ނޑާފާނެ ތަކެއްޗާއި ގޮވާ  މަނާކަމެކެވެ. ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީވެސް ކަ

 

)ދެ( ޑީ.ސީ.ޕީ އަލިފާންނިވި  2)ނުވަ( ކިލޯގެ  9ގުދަންކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި  ގެންގުޅެޕެޓްރޯލް  )ހ( .9
 ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނޑުތަކާއި  9 ޖަދުވަލުގުދަންކުރާ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރާ އަލިފާންނިވި  ގެންގުޅެ ޕެޓްރޯލް  )ށ(  ގައިވާ މިންގަ
 އެއްގޮތަށް ސަރވިސްކޮށް މެއިންޓެނަންސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 

ގެންުގޅެ، ގުަދންކުރާ  ޕެޓްރޯލް

ތަނުަގއި ާޤއިމްުކރަންޖެހޭ 

 އަލިފާންިނވާ ނިޒާމް 

ޕެޓްރޯލް އަާޅދެމުްނދާިއރު، 

ސަމާލުކަން ޭދންވީ 

 ކަންތައްަތއް 

ންުގޅެ ުނވަތަ ޕެޓްރޯލް ގެ

ގުަދން ކުރާ ސަަރހަްއދު 

ގެ ތެޭރގައި ކުުރން މަނާ 

 ކަންތައްަތއް 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  7 

 

ގައިވާ  3އި، އާގެ )ހ(  2 ޖަދުވަލު ގުދަންކުރާ ތަންތަނުގެ ބޭރުގައި މިގަވާއިދުގެ ގެންގުޅެ،ޕެޓްރޯލް  )ހ( .10
ލިޔެ ތިރީގައި މަތީން، ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން  ގޮތުގެ

ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަހައްޓާ  ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ
ކުޑަނޫން ބޯޑެއްގައި، ފަސޭހައިން  ފޫޓަށްވުރެ 3x1ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތައް ލިއެފައި ހުންނަންވާނީ 

ގައި ގެ )ށ(  2ޖަދުވަލު ގޭފަދަ އަކުރަކުންނެވެ. މި އަކުރުތަކުގައި ހުންނަންވާނެ މިންތައް ޔަން އެކި
 އެވަނީއެވެ. 

  NO SMOKING ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުންމަނާ   1

  NO NAKED LIGHTS އަލިފާންގެންގުޅުން މަނާ   2

  FLAMMABLE LIQUID ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި   3

)މިބޯޑްތަކުގައި ލިޔެފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އަދި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ދެފަރާތުންވެސް  PETROLޕެޓްރޯލް   4
 އަންނަ މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށެވެ.(

މާބެހޭގޮތުން ނިޝާނެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތަކުގެ އިތުރުން ކަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ( 
އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާންކޮށް  މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ އެންގުމެއް 

އެފަދަ ނިޝާނެއް ނުވަތަ އެންގުމެއް މި ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ޕެޓްރޯލް އަޅާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާދޭ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ތަކުގައި،  )ހ( .11
ހުންނަންވާނީ، ބިމުގެ އަޑީގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކޮންކްރީޓް ވަޅުގަނޑެއްގެ  ރކޮންޓެއިނަ 
)ސާޅީސްހާސް( ލީޓަރަށްވުރެ  40,000ބިމުއަޑިއަށް ލެވޭ ކޮންޓެއިނަރުގެ ވޮލިއުމް  ތެރޭގައެވެ.

 ގެ )ހ(، )ށ( 4 ޖަދުވަލު އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންޓެއިނަރު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށެވެ. ކޮންޓެއިނަރ  އާއި ހުންނަންވާނީ ސޭލްސް ބިލްޑިންގ ވަޅުލާފައިގައި ކަ

 ވަކިންނެވެ.

ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ޕެޓްރޯލް ރައްކާކުރާނަމަ، ބިމުން މަތީގައި ތާނގި ހަދާ  )ށ( 
ވަނަ  15އެތާނގި ތަކުގައި ރައްކާކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހަދާ ތާނގީ ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

  މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ޕެޓްރޯލް ރައްކާކުރާނަމަ، މި  3000ބިމުން މަތީގައި ބެހެއްޓޭ ތާނގީގައި  )ނ( 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.  16ގަވާއިދުގެ 

ނޑާއި އިންފާރާއިވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންކްރީޓް އެއް  ރޯލް އަޅާ ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރޕެޓް (ރ)   ވަޅުގަ
 ( މީޓަރަށްވުރެ ކައިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ހެއް)ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަ 2.5ދެމެދު 

 ނިޝާންތަކާ އެްނގުންަތއް 

 އަޅާ ކޮންޓެިއނަރޕެޓްރޯލް 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  8 

 )ހަތަރު( އަނގައެވެ. މި އަނގަތައްވެސް  4ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރެއް ގައި ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ  (ބ) 
ބޭނުންނުކުރާ ވަގުތު ވެލިއަޅާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އާ ގެ )ހ(، )ށ( 4 ޖަދުވަލުހުންނަންވާނީ 

 އެއް ހުޅުވުމަކުންނެވެ. ހަމައެކަނި ލި ހުސްކުރަންވާނީ އެއް ވަގުތަކުފޮރުވާފައެވެ. އަދި ވެ

)ހަސަތޭކަ( މިލިމީޓަރު  600ކޮންޓެއިނަރުގައި ބަހައްޓާ އަނގަތަކުގެ ޑައިމީޓަރުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން  (ޅ) 
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނޑާ ޕެޓްރޯލް އަޅާ (ކ)  ފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރުގެ މަތި ނެގުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ، ލޯ ފަދަ އަލިފާން ނުކަ
 މައުދަނަކުން ހެދިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްގައިވެސް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބޭރުކުރާނެ ހޮޅިއެއް ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކުން އާވި  4 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  (އ) 
 25)ވެންޓިލޭޝަން ހޮޅި( ކޮންޓެއިނަރުގެ ބޭރަށް ނެރެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިހޮޅީގެ ޑައިމީޓަރ 

)ފަންސަވީސް( މިލިމީޓަރަށްވުރެ ހިމަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނެރެވޭ ވެންޓިލޭޝަން ހޮޅީގެ ކޮޅު 
އަދި،  އެވެ.ވެގެންނުވާނެފަހެއް( މީޓަރަށްވުރެ ކައިރި )އެކެއް ޕޮއިންޓް  1.5ޢިމާރާތުގެ އިންފާރާ 

)ހަތަރެއް( މީޓަރަށްވުރެ ތިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ  4ވެންޓިލޭޝަން ހޮޅީގެ ކޮޅު ބިމުން ފެށިގެން 

ވެންޓިލޭޝަން ހޮޅިއެއްގެ ކޮޅުގައި އޮޓަމެޓިކް ޕްރެޝަރ ރިލީޒިންގ ވޭލްވް އެއް ހަރުކޮށްފައި 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ފަސް( އަހަރަކުން  5އެޅުމަށް ބަހައްޓާ ކޮންޓެއިނަރުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު، ކޮންމެ  ބިމުގެ އަޑީގައި ޕެޓްރޯލް  (ވ) 
ބަލާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަމަށް ޤާބިލް ފަރާތްތެއް މެދުވެރިކޮށް )އެއް( ފަހަރު  1

ކޮންޓެއިނަރުގެ ޕްރެޝަރ ، ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާކޮންޓެއިނަރުގައި އެއްވެސް ލީކްވުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް 

އަދި މިކަންކަން  ހިފަހައްޓާތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހަދަންވާނެއެވެ.

ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ ގޮތަކަށް  ،ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ބަހައްޓާފައިއެތަނެއްގައި 

  

)ހަތަރު( ޕެޓްރޯލް ޑިސްޕެންސަރެވެ. މިއިން  4ކޮންމެ ޝެޑެއްގައި ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ  ވިއްކާ ޕެޓްރޯލް  )ހ( .12
ނޑުގައި،   1)އެއް( ކަރާސީނު އަދި  1ކޮންމެ ޕެޓްރޯލް ޑިސްޕެންސަރެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުންނަ ތަޅުންގަ

 )އެއް( ޑީސަލް ޑިސްޕެންސަރ ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ޕެޓްރޯލްގެ އިތުރުން ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  ޑްތަކުގައި،ޕެޓްރޯލް ޝެގެ ޚިދުމަތްދޭ ޕެޓްރޯލް މިނެގެން ވިއްކުމު )ށ( 
 ވެސް މިނަންވާނީ، ޑިސްޕެންސަރުންނެވެ.

ދެމެދު މަދުވެގެން  ކާއި އިންފާރާޕެޓްރޯލް ނުވަތަ ޑީސަލް ނުވަތަ ކަރާސީނު ދޫކުރާ ކޮންމެ ޑިސްޕެންސަރަ )ނ( 
 ވެ.)ފަސް( މީޓަރގެ ދުރުމިނެއް ހުންނަންވާނެއެ  5

ޕެޓްރޯލް ނުވަތަ ޑީސަލް ނުވަތަ ކަރާސީނު ދޫކުރާ ކޮންމެ ޑިސްޕެންސަރެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ  )ރ( 
    ތަޅުމެއްގެ މަތީގައެވެ. )އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް( މިލިމީޓަރ އުސް 150

ޕެޓްރޯލް ދޫކުރާ ޑިސްެޕންަސރ 

 އާއި ފިލިްނގ ޕޮއިންޓް 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  9 

ޕެޓްރޯލް ނުވަތަ ޑީސަލް ނުވަތަ ކަރާސީނު ޑިސްޕެންސަރ ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  )ބ( 
 ގައިވާ ގޮތަށެވެ. 5 ޖަދުވަލު

)އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މީޓަރަށްވުރެ ކައިރިވެގެން  1.5ޕޮއިންޓަކާއި އިންފާރާ ދެމެދު  ލިންގކޮންމެ ފި  )ޅ( 
 ނުވާނެއެވެ.

)ނުވަ(  9  ސަރެއްގެ ކައިރީގައި ފަސޭހައިން ނަގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް މަދުވެގެންކޮންމެ ޑިސްޕެން )ކ( 
އަދި އަލިފާންނިވި ހުންނަންވާނީ  ކިލޯގްރާމްގެ ޑީ.ސީ.ޕީ އަލިފާންނިއްވެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ސަރވިސްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުގައެވެ. 

ކޮންޓެއިނަރަށް ޕެޓްރޯލްއަޅާ ވަގުތުތަކުގައި، ޕެޓްރޯލް ހިފައިގެން އަންނަ ވެހިކަލް ކައިރީގައާއި  )އ( 
ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސައިޒްގެ  މި މާއްދާގެ )ކ(ކޮންޓެއިނަރުގެ ފިލިންގ ޕޮއިންޓް ކައިރީގައި 

ވާރޭގެ އަސަރު  އިވާނީ އަތްވާއަލިފާންނިއްވެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އަލިފާންނިވިތައް ބަހައްޓަން
 ނުފޯރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ޑިސްޕެންސަރ ކައިރީގައި ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  )ވ( 
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ޤަބޫލްކުރާ ފެންވަރަކަށް އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ކޯހެއް 

 މްރީނު ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށް ތަ

 

ގައި ވެޓް ސެލްސް، އެސިޑް އަދި ނު ތަންތަ އަދި ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ، ޕެޓްރޯލް ގެންގުޅެ )ހ( .13
 ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޕްރެޝަރރައިޒްޑް ކޮންޓެއިނަރ ފަދަ 

 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ

 ޑީސަލާއި ކަރާީސނު ިވްއކާ ތަންތަން

 

އިންވެގެން ހުރެގެން  ތަނެއް އެއްއެހެން އެއްވެސް  އިތަނާގުދަންކުރާ  ގެންގުޅެ، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު )ހ( .14
 ނުވާނެއެވެ.

ޝެޑެއްގައި، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު ވިއްކާނަމަ، ޝެޑް އަދި ޓޭންކްތައް ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  )ށ( 
 އެއްގޮތަށެވެ.  ކުރެހުމާއިގައިވާ  5ގެ )ހ(، )ށ( އަދި  4ގެ )ހ(، )ށ( އާއި،  1 ޖަދުވަލު

އި މީހުންދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ތަންތަނާ ތަންތަން،ހުންނަ  ގުދަންކޮށްފައި  ގެންގުޅެ، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު (ނ) 

ވޯރކްޝޮޕް، އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތް ، ަފިހާރް، މަރުކަޒު، އެސެމްބްލީ، އޮފީސ )މަގު އަދި
  ވެ. ގައިވާ ގޮތަށް ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެ  6 ޖަދުވަލުތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް( މި ގަވާއިދުގެ ފަދަ 

ޕެޓްރޯލް ގެންުގޅެ، ގުަދން 

ކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަުނަގއި 

 ބެހެއްޓުން މަނާތަކެތި 

ޑީސަލާއި ކަާރސީނު ެގންުގޅެ، 

ގުަދންކުރާ ތަންތަން 

 ހަދާފައިުހންނަްނޖެހޭެނގޮތް 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  10 

މެއިން ސްވިޗް  ގުދަންކުރާތަން ބަންދުކޮށް ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހަދާނަމަ، ގެންގުޅެ،ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  (ރ) 
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ތަން ތަޅުލާފައި ހުންނަ ވަގުތުގައިވެސް އެތަނުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ކަރަންޓް 

ނޑާލެވޭ ފަދަ ތަނެއްގައެވެ.  ކަ

ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީގައި  ކުރާގުދަން ގެންގުޅެ، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު (ބ) 
 -ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން:

 ތަނުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވާ އެހެން ތަކެތި ތަނުގެ ތެރޭގައި ނުބެހެއްޓުން. 1

 ފުކުރުން.ތަނުގެ ތެރެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާ 2

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ފޮތި، ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައްކާތެރިގޮތެއްގެ މަތިން  3
 އުކާލުން.

 ތަނުގެ ތެރޭގައި ވިނަ ހެދުނަ ނުދިނުން. 4

ނޑު މައްޗަށް  5  ޅޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން.ނޭ ތެޔޮބިންމައްޗަށް ނުވަތަ ތަޅުންގަ

ކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއްގެ ގުދަން ންގުޅެ،ގެ ޑީސަލާއި ކަރާސީނު )ބ( 
 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަރާމާތެއް 

ގުދަންކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުމާއި  ގެންގުޅެ، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު )ޅ( 
ނޑާފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަލިފާންގެންގުޅުމަކީ މުޅިން މަނާކަ  މެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އަލިފާން ކަ

 މަސައްކަތެއްކުރުމާއި އަލިފާން ކަނޑާފާނެ ތަކެއްޗާއި ގޮވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީވެސް މުޅިން މަނާކަމެކެވެ.

 

އެޅުމަށް ބިންމަތީގައި ބިނާކުރާ ކޮންޓެއިނަރު ފަރުމާކޮށް  ޕެޓްރޯލްއަދި ، ކަރާސީނު އާއިޑީސަލް  )ހ( .15

ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ  ލޫމާތާއިވާނީ މަސައްކަތާ ބެހޭ ފަންނީ މަޢުސައްކަތް ކުރަން ޤާއިމްކުރުމުގެ މަ
"  30ކުރަންވާނީ އެން.އެފް.ޕީ.އޭ  ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އަދި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް

 ފްލޭމަބަލް އެންޑް ކޮންބަސްޓިބަލް ލިކުއިޑްސް ކޯޑް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މީޓަރ ހަމަވާ  45ދިގުހުރަސް ، ބުނެފައިވާ ކޮންޓެއިނަރުތައް ބިނާކުރާއިރުގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 

މި ގަވާއިދުގެ ދެ ކޮންޓެއިނަރު ދެމެދުގައި  ކޮންޓެއިނަރ އާއި، އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި ކޮންޓެއިނަރ ތަކުގައި،
 ގައިވާ ދުރުމިންތައް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. 7 ޖަދުވަލު

 1 ދެ ކޮންޓެއިނަރު ދޭތެރޭގައި ހުންނަ ދުރުމިން  މީޓަރ ހަމަނުވާ ކޮންޓެއިނަރ ތަކުގައި، 45ދިގުހުރަސް  )ނ( 
 )އެއް( މީޓަރަށްވުރެ ކައިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 އަދި ޕެޓްރޯލް، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ބޭރުވާ ކަރާސީނާއި، ޑީސަލްކޮންޓެއިނަރުތަކުން ލީކުވެގެން ނުވަތަ  )ރ( 

ޓްރޯލް ބިމުގެ އަޑިއަށް ނުވަތަ ޖެހިގެން ހުންނަ މިލްކިއްޔާތަށް ފޭދިގެން ދިޔަނުދީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކޮން
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޑީސަލާ ކަރާީސނު، ައދި 

 ޕެޓްރޯލް އަޅާ ކޮންޓެިއނަރ
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އި ރުން ބޭރުވާ ޑީސަލާކޮންޓެއިނަ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި،   )ބ( 

ނަރުދަމާއެއްގެ އެހީގައި ޖެހިގެން ހުންނަ މިލްކިއްޔާތު ނުވަތަ ބިމުގެ އަޑިއަށް  އަދި ޕެޓްރޯލް، ކަރާސީނު

ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ކުރަނީނަމަ ނުފޭދޭގޮތަށް ދުރުގައި ވަކިން ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް 
 ންނެވެ. ކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ

 15ދިމާއަށް ކޮންޓެއިނަރާ ދުރަށް މަދުވެގެން  ޖަމާވާތަނާ  އަދި ޕެޓްރޯލް، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  1

 ކަތިވާ ގޮތަށް ތަޅުން އެޅުން. 1)ފަނަރަ( މީޓަރަށް %

ޖަމާކުރާތަނަކީ، އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި ކޮންޓެއިނަރުގައި  އަދި ޕެޓްރޯލް، ބޭރުވާ ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  2
 އެއްފަހަރާ ހުސްކޮށްލެވޭނެ ޖާގަ އޮތް ތަނަކަށްވުން. ނުވަތަ ޕެޓްރޯލް ހުރި ޑީސަލް ނުވަތަ ކަރާސީނު 

ނުވަތަ  ތަށްޖެހިގެން ހުންނަ މިލްކިއްޔާ  ،ދަތުރުކުރާ ނަރުދަމާ ޕެޓްރޯލް އަދި، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  3
 ކަށް އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ނަރުދަމާ ގެންދިއުން. ކޮންޓެއިނަރުތަ

ޖަމާވެފައި ހުންނަ ތަން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރާއި  އަދި ޕެޓްރޯލް ، ބޭރުވާ ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  4
 ށްވުރެ ކައިރި ނުވުން.ގައިވާ ދުރުމިނަ  6 ޖަދުވަލުމިލްކިއްޔާތާއި، މި ގަވާއިދުގެ 

ކޮންޓެއިނަރުގެ ވަށާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް ހެދެން ނެތްނަމަ ނުވަތަ ހަދަން ބޭނުންނުވާނަމަ،   )ޅ( 
ދުރަށް ދިޔަނުދީ  އަދި ޕެޓްރޯލް، ނަރުން ފައިބާ ޑީސަލާއި ކަރާސީނުބަންޑްވޯލް ލައިގެން ކޮންޓެއި

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ކުރަންވާނީ ، މިގޮތަށް މިކަން ކުރާއިރު ހަދަންވާނެއެވެ.ގޮތް ނޭ ހިފެހެއްޓޭ

 1ހަމައަށް % ރަށް ނުވަތަ ބަންޑްވޯލްގެ ބުޑާ)ފަނަރަ( މީޓަރ ދު 15ކޮންޓެއިނަރުން ފެށިގެން   1
 ކަތިކޮށް ތަޅުން އެޅުން.

ބޭރަށް އެޅުނަސް ބަންޑްވޯލުގެ  އަދި ޕެޓްރޯލް، ހުރިހާ ކޮންޓެއިނަރތަކުގައިވާ ޑީސަލާއި ކަރާސީނު  2
 ވާވަރުގެ ޖާގަ އޮންނަ ވަރަށް ބަންޑްވޯލް ލުން.ބޭރަށް ބަންޑުން ނު

ދަގަނޑުން، ކޮންކްރީޓްކޮށްގެން، ނުވަތަ ރާނައިގެން ބޭރަށް ތެޔޮ ނުފޭދޭގޮތަށް ބަންޑްވޯލްގެ އެތެރެ   3
 ހެދުން.

 ހޮޅިތައް ބަންޑްވޯލްމަތިން ގެންދިއުން.  4

ގެ ތެރެއިން އެ ސަރަޙައްދަށް  ބަންޑްވޯލްގެ ސަރަޙައްދަށް އެޅޭ، ފެން ހިނދޭގޮތަށް ހުންނަ ނިޒާމް  5

 ބޭރުވެގެން ނުދިއުން. އަދި ޕެޓްރޯލް، އެޅޭ ޑީސަލާއި ކަރާސީނު

އަލިފާން ހިފާނެ ތަކެއްޗާއި ހުސް ނުވަތަ އެއްޗެހި އަޅާފައިވާ ތާނގީއާއި ފީފާ ފަދަ ތަކެތި ބަންޑްވޯލް   6
 ސަރަޙައްދު ތެރޭގައި ނުބެހެއްޓުން.

ތެރެއަށް ވަދެ ނުކުތުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ސިޑި އެތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ބަންޑްވޯލް ސަރަޙައްދުގެ   7
 ބެހެއްޓުން.
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އަޅާހުސްކޮށް ހެދުމަކުން ފިއްތުމުގެ ބާރު ގަދަވެ  ހިއެއްޗެޖައްވަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކޮންޓެއިނަރަށް  )ކ( 
ނޑު ސިފައަށް ބަދަލު ނާންނާނެގޮތުގެ  މަތީން ކޮންޓެއިނަރަށް ނުވަތަ ދަށްވެގެން ކޮންޓެއިނަރުގެ މައިގަ

 ޖާގަ ހުންނަންވާނެއެވެ. ވައިވަދެ ނުކުމެވޭނެ 

ކޮންޓެއިނަރުގައި އަލިފާންރޯވެއްޖެނަމަ އެ ކޮންޓެއިނަރުގައި އުފެދޭ ފިއްތުމުގެ ބާރު ބޭރުކޮށްލެވޭނެ  )އ( 
 ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަސީލަތެއް ކޮންޓެއިނަރު ފަރުމާކޮށް ބިނާކުރުމުގައި

އަލިފާން ހިފާނެ އާވި ބޭރުވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަލިފާންރޯވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ  )ވ( 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން، އަލިފާން ކަނޑާގޮތަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަލިފާނުން، ހޮނުން، 
ނޑުން ހޫނު ސަތަހައެއް، ކޭއް ތަކެތި ކަނޑާ ބުރިކުރުން، ވެލްޑިންގ ކުރުން،  ތިގެންވާހޫނު، އަލިފާން ކެ

)ސްޓެޓިކް އިލެކްޓްރިކް ސިޓީ( އަމިއްލައަށް ރޯވުން، ރޭޑިއަންޓް ހޫނުވުން ފަދަ ކަމެއް ބަންޑްވޯލްގެ 
 ތެރޭގައި މެދުވެރިވިޔަ ދީގެންނުވާނެއެވެ.

މާތުގެ ކޮންޓެއިނަރ ޓެސްޓްކޮށް މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭނީ ކަމާބެހޭ ޤާބިލް މީހަކު ލައްވައެވެ. މަރާ )މ( 
)ފަސް(  5މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ ކުރަންވާނީ ކޮންޓެއިނަރ ގޭސް ފްރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ކޮންމެ 

ވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކޮންމެ ފަހަރު، އަދި ކޮންޓެއިނަރުން ލީކު)އެއް(  1އަހަރަކުން 
ކޮންޓެއިނަރތައް ޓެސްޓްކުރާނީ  މަރާމާތަކަށްފަހު، ކޮންޓެއިނަރ ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން 

 " ފްލޭމަބަލް އެންޑް ކޮމްބަސްޓިބަލް ލިކުއިޑް ކޯޑް " ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 30އެން.އެފް.ޕީ.އޭ 

" ލައިޓްނިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން  780އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެން.އެފް.ޕީ.އޭ  )ފ( 
 ޑް ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯޑް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޮން

އަލިފާންރޯވާ ފަދަ ތަކެތި ހުރެގެން  އަޅާފައިވާ ކޮންޓެއިނަރ ކައިރީގައި އަދި ޕެޓްރޯލް، ޑީސަލާއި ކަރާސީނު )ދ( 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުމާއި އަލިފާން ގެންގުޅުމަކީ މުޅިން މަނާކަމެކެވެ. ހަމަ 
ނޑާފާނެ ތަކެއްޗާއި ގޮވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީވެސް މުޅިން މަނާކަމެކެވެ.  އެފަދައިން އަލިފާން ކަ

 އިލެކްޓްރިކް ސިޓީ ކޮންޓެއިނަރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ވަޔަރިންގ ހުންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް  )ތ( 
ނޑައަޅުއްވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މީ ގެ ބިއުރޯއިން ކަ

ބޮކި، ހޮޅިބުރި، ސްވިޗް އަދި ޕްލަގް  ލައްވާފައެވެ.އިތުރުން ވަޔަރިންގ ހުންނަންވާނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް 
 ފަދަ ތަކެތި ވާންޖެހޭނީ ފްލޭމް ޕްރޫފް ތަކެތި ކަމުގައެވެ. 

ފާންނިވި )ދެ( ޑީ.ސީ.ޕީ އަލި  2)ނުވަ( ކިލޯގެ  9ޑީސަލް ނުވަތަ ކަރާސީނު ބަހައްޓާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި  )ހ( .16
 ހުންނަންވާނެއެވެ. ބަހައްޓާފައި 

)ތިންހާސް( ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ޑީސަލް ނުވަތަ ކަރާސީނު ރައްކާކުރާނަމަ ކޮންޓެއިނަރުތަކުގައި  3000 )ށ( 
 އަންނަނިވި އަލިފާންނިވާ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

 ޕޯރިންގ ސިސްޓަމް އޮޓަމެޓިކް ފޯމް   1

 ސިސްޓަމް ޑްރެންޗަރ އޮޓަމެޓިކް   2

ޑީސަލް ކަރާީސނު ގެްނގުެޅ، 

ގުަދންކުރާ ތަންތަުނަގއި 

ޤާިއމް ކުރަްނޖެހޭ 

 އަލިފާންިނވާ ނިޒާމް 

 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  13 

 

ގައިވާ  8 ޖަދުވަލުޑީސަލާއި ކަރާސީނު ގެންގުޅެ އަދި ގުދަންކުރާ ތަންތަނުގައި މިގަވާއިދުގެ  )ހ( .17
ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތައް ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ 
ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަހައްޓާ ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތައް ލިއެފައި ހުންނަންވާނީ 

3x1  ައަކުރަކުންނެވެ. މި އަކުރުތަކުގައި  ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ބޯޑެއްގައި، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭފަދ
 އެވަނީއެވެ. ގައި )ށ(ގެ  2 ޖަދުވަލުހުންނަންވާނެ މިންތައް 

 

 ބާބު ފަސްވަނަ 

 ތެޔޮ ޓޭންކް ތަކުން ފެިށގެްނ، ތެޔޮ މިނާ މީަޓާރއި ހަމައަށް ހޮޅިލައިްނ އެޅުން 

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް، ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ  )ހ( .18
ތާނގީން ފެށިގެން ތެޔޮ މިނާ މީޓަރާއި ހަމައަށް ނުވަތަ ޖެޓީ އާއި ހަމައަށް ހޮޅިލައިނެއް އެޅިދާނެއެވެ. 

 .  މިގޮތަށް ހޮޅިލައިން އަޅާނަމަ އަޅަންވާނީ ބިމުގެ އަޑިންނެވެ

    BS EN10296މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތަށް އަޅާހޮޅިލައިންގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅި ވާންޖެހޭނީ  )ށ( 
BS EN10025  .ެނުވަތަ މިފެންވަރުގެ ބައިނަލް އަގުވާމީ އެހެން ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭ ހޮޅިކަމުގައެވ 

ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ނުވަތަ  ބިމުގެ އަޑިން ވަޅުލައިގެން ހޮޅިއަޅާއިރު އަޅަންވާނީ، ހޮޅިއަށް )ނ( 
އެކާނުގެ  އަޑިއަށް ނުދާގޮތަށް ކާނެއް ރާނައި ހޮޅިފަޅައިގެންގޮސްގެން ތެޔޮ ލީކުވިނަމަވެސް ބިމުގެ

 ތެރެއިންނެވެ. އަދި މިކާނުވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ ފަސް އެޅުމުން ރަގަނޅަށް ފޮރުވޭވަރަށް ބިމުގެ އަޑީގައެވެ. 

 

 ބާބު ހަވަނަ 

 ބޭނުންކޮްށަފއިވާ ބަސްބަުހގެ މާނަ ގަާވއިުދގައި 

 

 މި ގަވާއިދުގައި، އެ އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާނަމަ:  .19

ލިޓަރަށްވުރެ ގިނައިން  500ތަންތަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ  ގެންގުޅެ، ގުދަންކުރާ "ޕެޓްރޯލް  )ހ( 
 ޕެޓްރޯލް ރައްކާކޮށްފައި އެއްގަމުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނަށެވެ. 

ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޕެޓްރޯލާއި، ޑީސަލާއި، ކަރާސީނު  ތެޔޮ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން"" )ށ( 
 ވިއްކާ ތަންތަނަށެވެ.   ތަނާއިފައި ހުންނަ ތަން ރައްކާކޮށް

 މާނަ 

 ނިޝާންތަކާ އެްނގުންަތއް 

ހޮޅިލައިން އަަޅންޖެހޭ 

 ގޮތާއި ޮހޅީގެ ފެްނަވރު 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  14 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕެޓްރޯލާއި، ޅަނދުބަރުކޮށްގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރާ އު"ތެޔޮ  )ނ( 
 ޑީސަލާއި، ކަރާސީނު އަޅައިދިނުމަށް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރާ އެއްގަމުގެ އުޅަނދުފަހަރެވެ. 

ލިޓަރަށްވުރެ  800ތަންތަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ  ގެންގުޅެ، ގުދަންކުރާ "ޑީސަލާއި ކަރާސީނު )ރ( 
 އެއްގަމުގެ އުނދު ފަހަރާއި ތަންތަނަށެވެ. ގިނައިން ޑީސަލާއި ކަރާސީނު ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ 

އަޅާ  "ފިލިންގ ޕޮއިންޓް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ތެޔޮ  )ބ( 
 ކޮންޓެއިނަރަށް ތެލުގެ ބާވަތްތައް އެޅުމަށްޓަކައި ކޮންޓެއިނަރާއި ދާއިމީކޮށް ގުޅާފައި ހުންނަ ގުޅުމަށެވެ. 

 "ޑިސްޕެންސަރ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ތެލުގެ ބާވަތްތައް މިނެ ދޫކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕަމްޕަށެވެ.  )ޅ( 

 އަޅާ ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބެޓްރީއަށެވެ. "ވެޓް ސެލްސް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެސިޑް  )ކ( 

"ގޭސް ފްރީ ކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ތެލުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް އަޅާފައިވާ ތާނގީއެއްގައި  )އ( 
ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އަލިފާން ރޯވާ ޒާތުގެ އާވި ހުންނާނެތީ އެ އާވިތައް 

 ކުރުމަށެވެ. އެއްކޮށް ބޭރު

"ބަންޑް ވޯލް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ބިމުން މަތީގައި ހުންނަ ތެލުގެ ބާވަތްތައް އަޅާފައިހުންނަ ތާނގެއް  )ވ( 

 ނުވަތަ ތާނގީތަކެއްގެ ވަށައިގެން ލެވިފައިވާ ފާރަށެވެ. 

 ވެ. "ކޮންޓެއިނަރ" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ ތާނގީފަދަ އެއްޗެއްސަށެ )މ( 

 "ޑީ.ސީ.ޕީ.އަލިފާންނިވި" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޑްރައިކެމިކަލް ޕައުޑަރ އަލިފާންނިވި އަށެވެ.  (ފ) 

"އިންސްޕެކްޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަލިފާންނިވި ހުރިތޯއާއި، އެހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުގައިތޯ  (ދ) 
ބެލުމަށް ކުރެވޭ އަވަސް ޗެކެކެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ އަލިފާންނިވި ހުރީ ރަނގަޅަށް ޗާޖްކޮށް 

 ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައިތޯ ޔަޤީންކުރުމެވެ. 

ސް ކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަލިފާންނިވީގެ ފުރިހަމަ ޓެސްޓެއް ހެދުމެވެ. އެއީ "މެއިންޓަނަން (ތ) 
ބަހައްޓާފައިވާ އަލިފާންނިވިއަކީ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަން ޔަޤީންކޮށް 

 ދިނުމަށެވެ. 

ކޮށްފައިހުންނަ އަލިފާންނިއްވާ މާއްދާ " ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަލިފާންނިވީގައި ބޭނުން ފިލްކުރުން "ރީ (ލ) 
 ބަދަލުކުރުމާއި، ބައެއް ވައްތަރުގެ އަލިފާންނިވީގައި އެތެރޭގައި ޕްރެޝަރ ގެނެސްދޭ ކާޓްރިޖް ފިލްކުރުމެވެ. 

"އެން.އެފް.ޕީ.އޭ" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ފަޔަރ  (ގ) 
 އޭޝަން އަށެވެ. ޕްރޮޓެކްޝަން އެސޯސި
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 ފަސްހާސް ރުފިޔާ(ރ )5000ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ފަހަރު / 3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .20
 އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖުރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ވިހިހާސް ރުފިޔާ(ރ )20000އިންފެށިގެން /

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ ފަހަރު އެކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި  ވަނަ މާއްދާ އާއި 4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ރުފިޔާ( ދެމެދުގެ  ފަންސަވީސްހާސްރ )25000ރ )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އިން ފެށިގެން /15000/

 ޢަދަދަކުން ޖުރުމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

ރ 10000ލާފުވެއްޖެނަމަ، /މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ގައި ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކާއި ޚި )ނ( 
ހާސް ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ފަންސަވީސްރ 25000)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އިން ފެށިގެން /

 ޖުރުމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކުށްތައް ތަކުރާރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓާ  )ރ( 
ޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ނުވަތަ ބާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އަަދބު 
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  ތަންތަން ހެިދަފއި ުހންނަންެޖހޭެނގޮތް ގެްނގުޅެ،ގުދަންުކރާޕެޓްރޯލް               
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 )ށ( 1 ޖަދުވަލު

 

 

 

 ފިލިންގ ޕޮއިންޓް  
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 )ހ( 2ޖަދުވަލު 

 ގައި ހުންަނންޖެހޭ ނިާޝންތައް ތަނު ންތަ ެގންގުެޅ، ގުދަންުކރާހ. ޕެޓްރޯލް 

 

d
0.1d

45degC

 Anamqnuruk ulAmuWitqsiw egutafqnud
NO SMOKING

 Anam qnuLugqneg qnAfilaw
No  Naked  Flames 

    it ek at  Af ih uL uh  qS ay ad ag it ek at  Ay id   Af ih uL uh
 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  19 

 އަކުރުތަކުގައި ހުންނަންވީ މިންތައްށ.
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ނޑަށެވެ. ނޯޓް:  އަލިފާނުގެ ސަލާމަތީ ހުރިހާ ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތަކުގެ އަކުުރތައް ހުންނަންވާނީ މި މިންގަ
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 އެްނގުްނތައް އިނިޝާންތަކާ ޕެޓްރޯލް ުއފުލާ އުަޅނުދ ފަހަުރަގއި ހުްނނަންެޖހޭ 
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 6 ޖަދުވަލު

 

އިމުން ފެށިގެން ބަންޑްވޯލާއި ދޭތެރޭ ހުންނަންޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތި ގެދޮރާއި، މަގާއި، މިލްކިއްޔާތުގެ 

 ދުރުމިން 

 

 

ޓޭންކުގެ ބައުންޑް ވޯލްއިން ފެށިގެން  
އެމިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އެހެނިހެން 
 އިމާރާތްތަކާ ދެމެދު ހުންނަންޖެހޫ ދުރުމިން

 ފޫޓް 

ންޑް ވޯލްއިން ފެށިގެން ޓޭންކުގެ ބައު
އެހެންފަރާތެއްގެ މިލްކިއްޔާތާ  ނުވަތަމަގު،

 ދެމެދު ހުންނަންޖެހޫ ދުރުމިން 
 ފޫޓް 

 ޓޭންކުގެ ކެޕޭސިޓީ 
 ގެލަން 

5 
5 
5 
5 
10 
15 
25 
 

5 
10 
15 
20 
30 
50 
80 
 

އިން ދަށް 275  
އަށް   750އިން  276  
އަށް  12000ން  751  

އަށް  30000ން  12001  
އަށް  50000ން  30001  
އަށް  100000ން  50001  
އަށް  500000ން  100001  

 
 

 މިޓޭބަލް ޭބނުން ކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

  ްއަށް  2/1ޓޭންކްގައި ފޯމް ޕޯރިންގ ސިސްޓަމެއް އަދި ޑްރެންޗަރ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށްފާވާނަމަ، މި ޓޭބަލްގައިވާ މިންތައ
 ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ. 

  ީލީޓަރެވެ. 4.5ގެލަނަކ 

  .ެމިޓޭބަލްގައިވާ ޢަދަދު ބަލާނީ އެތަނެއްގައި ރައްކާކޮށްފައިހުންނަ ތެލުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުންނެވ 
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 ތާނގީ ދެމެދުގެ ދުރުމިން  2އެއް ތާނގީއަށްވުރެ ގިނަ ތާނގީ ބަހައްޓާނަމަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަށްވުރެ  6/1ޖެހިގެންހުރި ތާނގީގެ ދިގުހުރަހުގެ  މީޓަރު ހަމަވާ ތާނގީ  45ދިގުހުރަސް 
މީޓަރަށްވުރެ  1. ނަމަވެސް އެންމެ ކައިރިވެގެން ކައިރިނުވުން

 ކައިރިނުވުން. 

 މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި ތާނގީ    45ދިގުހުރަސް 

                                     

އަށްވުރެ  3/1ޖެހިގެންހުރި ތާނގީގެ ދިގުހުރަހުގެ 
 ކައިރިނުވުން 
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 9 ޖަދުވަލު

 

ރޖްކޮށް އަދި ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ކޮށް، މެއިންޓަނަންސްކޮށް، ރިޗާއަލިފާންނިވި އިންސްޕެކްޓް 

ނޑުތައް   ޓެސްޓް ހެދުމާއި ބެހޭ މިންގަ

 

އަލިފާންނިވި އިންސްޕެކްޓްކޮށް، މެއިންޓެއިންކޮށް، ރިޗާރޖްކޮށް އަދި މިގަވާއިދު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 
ނޑެއް  ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހެދުމުގައި، މިތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން، މިތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަކި މިންގަ

ނޑައެޅިފައި ނެތުމާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާތައް މަދު  ކުރުމަށާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކަ
ގައެވެ. މި އަލިފާންނިވިތަކަކީ އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދު 

ނޑުގައި ހަމައެކަނި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާނީ އަލި  ފާންނިވި ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. މިންގަ
އަލިފާންނިވި މެއިންޓެއިންކޮށް، ސަރވިސްކޮށް، ރިޗާރޖްކޮށް އަދި ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހަދާ ފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތްތައް 

ރޑް ފޯރ ޕޯޓަބަލް ފަޔަ 10ކުރަންޖެހޭނީ އެން.އެފް.ޕީ.އޭ  )އިންސްޕެކްޝަން،  4ރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރގެ ޗެޕްޓަރ ސްޓޭންޑަ

ނޑާ)ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް( ގަ 5މެއިންޓަނަންސް އަދި ރިޗާރޖްކުރުން( އަދި ޗެޕްޓަރ   އެއްގޮތަށެވެ. އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ޕެކްޝަން ކުރުމުގެ އަލިފާންނިއްވެއް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް މަހަކު އެއްފަހަރުކުރާ އަވަސް ޗެކް ނުވަތަ އިންސް
ގިގެން އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާންނިވި ނގެންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް އެނޕްރޮސީޖަރ އެ

ލް ސެކިއުރިޓީން މެއިންޓެއިންކޮށް، ރިޗާރޖްކޮށް އަދި ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓްކޮށް ހެދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަ 
 އެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

މިފަދަ އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި، މެއިންޓަނަންސްތަކާއި، ރިޗާރޖްކުރުމުގައާއި، ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ 
 ޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔެކެވެ.ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެމިލްކިއްޔާތެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ކުއް

 އިންސްޕެކްޝަން  .1

އަލިފާންނިވި އިންސްޕެކްޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު  ،ލިފާންނިވިއެއް ބޭނުންކުރުމަށް ހަރުކޮށްއަ
 އިންސްޕެކްޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި މިއަށްވުރެ އަވަސް އަވަހަށްވެސް އަލިފާންނިވި އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތްތަކުގައި އިންސްޕެކްޓްކުރާއިރު ތިރީގައިވާ އަލިފާންނިވި  ޕްރޮސީޖާރސް: 1.1
 ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ތަނުގައި އަލިފާންނިވި ހުރިތޯ ބެލުން. )ހ(.   ކަ

 ނެގުމަށް ނުވަތަ ފެނުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ހުރިތޯ ބެލުން. )ށ(. 

 ންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ލިޔެފައިވާ ޕްލޭޓް ރަނގަޅަށް ކިޔަން އެގޭތޯ ބެލުން.ބޭނުންކުރަ  )ނ(. 

 ސަލާމަތީ ފަށާއި، ކަށި އަދި ގޭޖުގެ ކަށި ރަނގަޅަށް ހުރިތޯ އަދި ބިނދިފައިވޭތޯ ބެލުން. )ރ(. 



އިދު ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާ  28 

 ބަރުދަން ބަލައިގެން އަލިފާންނިވީގައި އަލިފާންނިއްވާ މާއްދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުން. )ބ(. 

 އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއްލިބި ދަބަރުޖަހާ، ލީކެއްވޭތޯ ބެލުމާއި ނޮޒުލް ބެދިފައިވޭތޯ ބެލުން. . )ޅ(

 ޕްރެޝަރ ގޭޖްގެ ކަށި ރަނގަޅު ދަރަޖައިގައި ހުރިތޯ ބެލުން. )ކ(. 

 ފުރޮޅުލީ ތަކެތީގެ ޓަޔަރާއި، ފުރޮޅާއި، ކެރިއޭޖް، ހޮޅި އަދި ނޮޒުލްގެ ހާލަތު ބެލުން. )އ(. 

ގެ )ހ(، )ށ( އަދި )އ( ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 1.1އް އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރު އްވެއަލިފާންނި ރުވުން:ރަނގަޅުކު  1.2
 ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނަމަ ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

، ގެ )ނ(، )ރ(1.1އް އިންސްޕެކްޓް ކުރިއިރު އްވެއެއްވެސް ރިޗާރޖްކުރެވޭ އަލިފާންނި ރިޗާރޖްކުރެވޭ އަލިފާންނިވި: 1.3

އެއްގޮތަށް  ނަމަ މެއިންޓަނަންސް ޕްރޮސީޖާއާ( އަދި )ކ( ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭޅ)، (ބ)
 ގެންދިއުން.

އް އިންސްޕެކްޓް އްވެރިޗާރޖް ނުކުރެވޭ ޑްރައި ކެމިކަލް އަލިފާންނިރިޗާރޖް ނުކުރެވޭ ޑްރައި ކެމިކަލް އަލިފާންނިވި:  1.4
ގެ )ނ(، )ބ(، )ޅ( އަދި )ކ( ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ އަލިފާންނިވިއެއް 1.1ކުރިއިރު 

 ނެގުން އަދި ވެރިފަރާތުން ހުއްދަކުރާ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ނައްތާލުން ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތަށް ރައްދުކުރުން.

އް އްވެރިޗާރޖްނުކުރެވޭ ހެލޯޖަނޭޓަޑް އެޖެންޓް އަލިފާންނި ލިފާންނިވި:ރިޗާރޖް ނުކުރެވޭ ހެލޯޖަނޭޓަޑް އެޖެންޓް އަ  1.5
ގެ )ނ(، )ބ(، )ޅ( އަދި )ކ( ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ 1.1އިންސްޕެކްޓްކުރިއިރު 

 ފަރާތަށް ރައްދުކުރުން. އަލިފާންނިވިއެއް ނެގުން އަދި ވެރިފަރާތުން ހުއްދަކުރާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އުފެއްދި 

އަލިފާންނިވި އުފެއްދި ފަރާތަށް ރައްދުނުކުރާނަމަ އަލިފާންނިވި އެތެރެކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދޫކުރާ ފަރާތަށް އަލިފާންނިވި 
 ފޮނުވައިގެން އޭގައިވާ ހެލޯން ރިކަވަރ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 އިންސްޕެކްޝަންގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  1.6

ތައް އިންސްޕެކްޓްކުރާ ފަރާތުން ހުރިހާ އަލިފާންނިއްވެއްގެ ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. އަލިފާންނިވި 1.6.1
 މިގޮތުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އަލިފާންނިވިތައް އިންސްޕެކްޓްކުރި އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު އަލިފާންނިވިތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް  1.6.2
 ތާރީޚް ޖަހާ އިންސްޕެކްޓްކުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ރެކޯޑްސް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އަލިފާންނިވީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ޓެގެއް ނުވަތަ ލޭބަލެއްގައި ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި ދާއިމީ  1.6.3
 އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެއްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ރެކޯޑެއް ބަލަހައްޓާ ބާކޯޑް ފަދަ 

 މެއިންޓަނަންސް ކުރުން  .2

އް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަހަރަކު އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން މެއިންޓަނަންސް ކުރާކަން ނުޖެހޭނެއެވެ. އްވެއަލިފާންނި 2.1
މެއިންޓަނަންސް ކުރުމަށް ފާހަގަ  ނަމަވެސް އިންސްޕެކްޝަންގައި ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނުވަތަ 

 ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
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އް މެއިންޓަނަންސް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރިޗާރޖްކުރުމަށް ޚިދުމަތުން ނަގާއިރު އެ އަލިފާންނިވި ހުރިތަނުގައި އްވެއަލިފާންނި 2.2
އް އްވެ އަލިފާންނިއްވާއި އެއްވަރުގެ ރޭޓިންގއެއްގެ އަލިފާންނިއެތަނުގައި ހުރި ނުރައްކަލެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ، އެނަގާ 

 ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

ބައި ހިމަނައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  3އަލިފާންނިވި މެއިންޓަނަންސް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި  ޕްރޮސީޖާރސް: 2.3
 ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 އް )ހ(. މެކޭނިކަލް ބައިތަ

 ދާ އަދި )ށ(. އަލިފާންނިވާ މާއް

 )ނ(. މާއްދާ ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތް 

މެއިންޓަނަންސް ކުރާއިރު ރިޗާރޖްކުރެވޭ  ސީލްސް ނުވަތަ ޓެމްޕަރ އިންޑިކޭޓަރސް )ސަލާމަތީ ފަށް(: 2.4
ގެންނެވެ. ލަންޖެހޭނީ ޕިން އުފުރާލައިގެން ނުވަތަ ލޮކިންގ ޑިވައިސް ނައްޓާލައިޓާއަލިފާންނިވިތަކުގެ ސަލާމަތީ ފަށް ނައް

 ހަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އްންމުމަށްފަހު، އައު ސަލާމަތީ ފަށެނި ކޮށްއެއް ފުރިހަމަ މެއިންޓަނަންސް

އް މެއިންޓަނަންސްކުރި އްވެކޮންމެ އަލިފާންނިވިއެއްގައި އެ އަލިފާންނި މެއިންޓަނަންސް ކުރިކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން: 2.5
މި ޚިދުމަތް ދިންފަރާތްވެސް  ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތަ ލޭބަލެއް ހަރުކޮށްފައިމަހާއި އަހަރު ލިޔެފައިވާ ޓެގެއް ނުވަ

 ފާހަގަކުރެވެން އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

 ރިޗާރޖްކުރުން  .3

ރިޗާރޖް އެ އަލިފާންނިއްވެއް ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ އިންސްޕެކްޝަންގައި  ވެސްއެއް" އަލިފާންނިވި "ހުރިހާ  3.1
 ކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ މެއިންޓަނަންސް ކުރުމަށްފަހު ރިޗާރޖް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭކަން

ރިޗާރޖް އެޖޭންޓްގެ މިންވަރު ބަލާނީ ކިރައިގެންނެވެ. ރިޗާރޖްކުރުމަށްފަހު އަލިފާންނިވީގެ ގްރޮސްވެއިޓް ލޭބަލްގައި ވާ  3.2
ސްވެއިޓް ނެތް އަލިފާންނިއްވެއްނަމަ، ގްރޮސްވެއިޓް އެގޭނޭ ގްރޮސްވެއިޓްއާއި އެއްވަރު ވާންޖެހޭނެއެވެ. ލޭބަލްގައި ގްރޮ

ދާއިމީ ލޭބަލެއް ސިލިންޑަރުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ގްރޮސްވެއިޓް ޖަހާފައިވާ ލޭބަލް ވާންޖެހޭނީ ގިނަދުވަހު ހަލާކުނުވެ 
 ހުންނަ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ ލޭބަލްއަކަށެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ އެޖެންޓް ފިޔަވާ  ން:އަލިފާންނިވީގެ ވައްތަރު ބަދަލުކުރު  3.3 އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ އަލިފާންނިއްވަކަށް ކަ
ވުން ފިޔަވާ އެހެން ކަމަކަށް އަލިފާންނިވި އްއެހެން އެޖެންޓެއް އަޅާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އަލިފާންނި 

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރޑް ޕްރެޝަރ ވެޓި ވެޓިންގ އެޖެންޓް: 3.4 ންގ އެޖެންޓް )ވެޓް ކެމިކަލް( އަޅާފައިވާ އަލިފާންނިވި ކޮންމެ އަހަރަކު ސްޓޮ
 ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ރިޗާރޖް ކުރުމަށްފަހު، ރިޗާރޖްކުރި މަހާއި އަހަރު އަދި ސަރވިސްކުރި މީހާ  ރިޗާރޖް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން: 3.5
 ލޭބަލެއް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.އެނގޭގޮތަށް ކޮންމެ އަލިފާންނިއްވެއްގައި ޓެގެއް ނުވަތަ 
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ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނީ މިކަމަށް ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު   4.1
 ކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ ސަރވިސް މެނުއަލް ހުރެގެންނެވެ.މިކަންކުރުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ އާލާތްތައް ބޭނުން 

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް، އަލިފާންނިއްވެއްގައި ދަބަރުޖަހާ ނުވަތަ އޭގެ ބައިތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ  4.2
 އަލިފާންނިއްވެއް ހައިޑްރޯސްޓެޓިކަލީ ޓެސްޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އަލިފާންނިއްވެއްގެ ސިލިންޑަރ ނުވަތަ ތޮށިގަނޑުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ  ސްޓްކުރުން:ސިލިންޑަރުގެ ހާލަތު ޓެ  4.3
ކުރެވިއްޖެނަމަ، ހައިޑްރޯސްޓެޓިކަލީ ޓެސްޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފާހަގަކަންތައްތަކުން ކަމެއް 

 ލަންޖެހޭނެއެވެ.އަލިފާންނިއްވެއް އޭގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ބުނާގޮތަށް ނައްތާ 

އަޅައިގެން )ސޯލްޑަރިންގ(، ވެލްޑިންގ ކޮށްގެން، ހޫނުކޮށްގެން )ބްލޭޒިންގ(، އަދި ޕެޗްކޮށްގެން  ވިރުވައި )ހ(.
 މަރާމާތުކޮށްފައިވާނަމަ 

 ސިލިންޑަރގެ ތްރެޑް ހަލާކުވުމުން  )ށ(. 

 އެއްޗެއްގެ ދަށުން ވިޔަސް ލޯވަޅު އެޅުންދަބަރުޖަހާ ލޯވަޅު އެޅުން، މިގޮތުން ހަރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭޓެއް ފަދަ  )ނ(. 

 އަލިފާންނިވި އަލިފާނުން އަނދާފައިވުން )ރ(. 

)ބ(. ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އަލިފާންނިވިއެއްގައި ކެލްސިއަމް ކޮލޮރައިޑް ވައްތަރުގެ އަލިފާންނިވާ މާއްދާއެއް 
 ބޭނުންކުރުން 

ނޑެއް ގުޅު  )ޅ(.  ވުމަށް ސޮފްޓް ސޯލްޑަރ ނުވަތަ ރިވެޓް ބޭނުންކޮށްފައި ބްރާސް އިން ނުވަތަ ލޮއިން ހަދާފައި ތޮށިގަ
 ހުރުން 

 ވީލްޑް ވައްތަރު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ އިންވާރޓިންގ އަލިފާންނިވި  )ކ(. 

 އަލިފާންނިވި އަލިފާންނިއްވުމަށް ނޫން އެހެން ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން  )އ(. 

ނޑު ނުވަތަ ސިލިންއެލުމިނިއަމް  އެލުމެނިއަމް ތޮށިގަނޑު/ސިލިންޑަރ: 4.4    177ޑަރު ހުންނަ އަލިފާންނިވިތައްތޮށިގަ
ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގެ ހޫނުމިނަކަށް ހާމަވެފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ، އެ އަލިފާންނިވިތައް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 

 ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނުން ނެގި ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުނުވާނޭ ގޮތަށް އަލިފާންނިވި ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް  4.5
 ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
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 އަލިފާންނިވި 
ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު )އަހަރުން(

ރޑް ޕްރެޝަރ ވޯޓަރ  5 ސްޓޯ

 5 ވެޓިންގ އެޖެންޓް 

 5 )އޭ،އެފް،އެފް،އެފް(އެކުއަސް ފިލްމް ފޯމިންގ ފޯމް 

 5 ފިލްމް ފޯމިން ފުލޯރޯޕްރޯޓިން ފޯމް )އެފް،އެފް،އެފް،ޕީ(

 5 ޑްރައި ކެމިކަލް )ސްޓެއިންލަސް ސްޓީލް ތޮށިގަނޑުލީ(

 5 ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް 

ޑްރައި ކެމިކަލް، ސްޓޯރޑް ޕްރެޝަރ )މައިލްޑް ސްޓީލް، ބްރޭޒްޑް ބްރާސް، 
ނޑުލީ(  އެލުމިނިއަމް ތޮށިގަ

12 

ޑަރުން އޮޕަރޭޓްކުރާ )މައިލްޑް ސްޓީލް ޑްރައި ކެމިކަލް، ކާރޓްރިޖް ނުވަތަ ސިލިން
ނޑުލީ(  ތޮށިގަ

12 

 12 ހެލޯޖަނޭޓަޑް އެޖޭންޓްސް 

ރޑް ޕްރެޝަރ، ކާރޓްރިޖް ނުވަތަ ސިލިންޑަރުން  ޑްރައި ޕައުޑަރ، ސްޓޮ
ނޑުލީ(  އޮޕަރޭޓްކުރާ )މައިލްޑް ސްޓީލް ތޮށިގަ

12 

 

 ޓެސްޓުގެ ރެކޯޑް  .5

ހައިޕްރެޝަރ ސިލިންޑަރ އަދި ކާރޓްރިޖްގައ، ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ކުރި މަހާއި  ހައިޕްރެޝަރ ސިލިންޑަރ: 5.1
-އަހަރު ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އެން.އެފް.ޕީ.އޭ

ނޑަށް ފެތޭގޮތަށެވެ. އަދި ކުރެވޭ  10 ސްޓޭމްޕް ހުންނަންޖެހޭނީ އަލިފާންނިވީގައި މިކަން ކުރުމަށް  ގެ މިންގަ
ނޑައަޅާފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައެވެ.  ކަ

ހައިޑްރޯސްޓެޓިކް ޓެސްޓް ހަދާފައިވާ ލޯރ ޕްރެޝަރ ވައްތަރު އަލިފާންނިވީގެ : ލޯރ ޕްރެޝަރ ސިލިންޑަރ 5.2
ނޑުގައި "  " އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެ، އެކަށީގެންވާ މެޓަލިކް ލޭބަލަކުން ނުވަތަ އެއާއި އެްއ  x 3.5 2ތޮށިގަ

ފެންވަރެއްގެ ދިގުމުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްގައި ޓެސްޓްކުރި މަޢްލޫމާތުގެ ރެކޯޑްސް ލިޔެފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. 
ނިވިއަށް ހޫނު ނުވާނޭގޮތަކަށެވެ. އަދި މިޕްލޭޓްގަނޑު އަލިފާންނިވީގެ ތޮށިގަނޑުގައި މިލޭބަލް ހިއްޕަންޖެހޭނީ އަލިފާން

ނައްތާލުމަށްފަހު އަލުން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިލޭބަލްގައި އަންނަނިވި މަޢްލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި 
 ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
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 )ހ(. ޓެސްޓްކުރެވުނު މަހާއި އަހަރު 

 )ށ(. ޓެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ޕްރެޝަރ

 ކުރި ކުންފުނީގެ ނަމާއި، ޓެސްޓް ހެދިމީހާގެ ނަމާއި އަދި ސޮއި)ނ(. ޓެސްޓް 

 

 


