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 ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ  )   R/2015-160ގަވާއިދު ނަންބަރު  
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު   2( އަށް  ގަވާއިދު

 
( އަށް އަންނަނިވި  ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދު)  R-160/2015ވާއިދު ނަންބަރު  ގަ

 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 އިޞްލާޙުކުރުން.   ގޮތަށް( އަންނަނިވި ރވަނަ ާމއްދާގެ ) 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

ކޮންމެ    ތެޔޮ ( ރ) . 12  ކޮންކްރީޓް   އްތްގެތާނރައްކާކުރާ  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ވަޅުލުަމށް 
 )އެކެއް( ީމޓަރަށްވުރެ ކައިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 1ވަޅުގަނޑާއި އިންފާރާ ދެެމދު 

 އިޞްލާޙުކުރުން.  ގޮތަށްވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި  13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2

ތެޔޮ   )ހ(  . 13  ތަންތަނުން  ދޭ  ޚިދުަމތް  ވިއްކުުމގެ  ިމނެގެން  ވިއްކަންވާނީ،  ތެޔޮ 
 ޑިސްޕެންސަރުންނެވެ. 

ނުވަތަ   )ށ(    ވިއްކާ  ދެެމދު ތެޔޮ  ތެޔޮ  އިންފާރާ  ޑިސްޕެންސަރަކާއި  ކޮންެމ  ދޫކުރާ 
ދުރުިމން  5ަމދުވެގެން   މި  ވާނެއެވެ.  ހުންނާން  ދުރުިމނެއް  ީމޓަރުގެ   ، )ފަހެއް( 

ިމނިސްޓްރީ އޮފް   ،ތެޔޮ ގެންގުޅެން ލިބިފައިވާ ބިުމން ދެވެން ނެތް ހާލަތެއްނަަމ
 )ތިނެއް( ީމޓަރަށް ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ.   3ޑިފެންސްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން  

ޑިސްޕެންސަރު  2 )ނ(    ބަހައްޓާނަަމ  އެއް  ،)ދޭއް(  )ދޭއް(    2، ކޮލަެމއްގައި 
 )އެކެއް( ީމޓަރުގެ ދުރުިމނެއް ބަހައްޓާން ވާނެއެވެ.  1ދޭތެރޭގައި    ގެޑިސްޕެންސަރު
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ބަހައްޓާނަަމ  2 )ރ(    ޑިސްޕެންސަރު  ކޮލަަމކަށް    ގެ )ދޭއް( ޑިސްޕެންސަރު  2  ،)ދޭއް( 
ނަމަ   ލޭނެއް  ޚާއްޞަކުރާ  ސައިކަލަށް  އަދި   5ދޭތެރޭގައި،  ީމޓަރު           )ފަހެއް( 

)ހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(   6.5)ހަތަރެއް( ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލަށް ޚާއްޞަކުރާނަމަ  4
 ީމޓަރު ބަހައްޓާންވާނެއެވެ.

ޤާއިުމކޮށްފައި )ބ(    ޑިސްޕެންސަރެއް  )އެއްސަތޭކަ   150  ، ހުންނާންވާނީ ކޮންމެ 
 .ފަންސާސް( ިމލިީމޓަރުގެ އުސް ތަޅުެމއްގެ ަމތީގައެވެ

ޤާއިްމކޮށްފައި   )ޅ(   ޑިސްޕެންސަރ  ކަރާސީނު  ނުވަތަ  ޑީސަލް  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލް 
 ގައިވާ ގޮތަށެވެ. 5މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު   ،ހުންނާންވާނީ

ދޫކުރާ )ކ(    )ދޭއް( ޕަންޕެވެ.   2ގިނަވެގެން    ،ކޮންެމ ެމޝިނެއްގައި ބެހެއްޓޭނީ  ތެޔޮ 
 )ދޭއް( އައުޓްލެޓެވެ.  2އަދި ކޮންމެ ޕަންޕަކުން ބޭނުންކުރެވޭނީ 

ގޮތަށް  )އ(    ބޭނުންކުރެވޭ  ނަގައި  ފަސޭހައިން  ކައިރީގައި  ޑިސްޕެންސަރެއްގެ  ކޮންމެ 
ބަހައްޓައިފައި   9 ަމދުވެގެން އަލިފާންނިތްވެއް  )ނުވައެއް( ކިލޯގްރާުމގެ ޑީ.ސީ.ޕީ 

ސަރވިސްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ    ،އަލިފާންނިވި ހުންނާންވާނީ ހުންނާންވާނެއެވެ. އަދި
 .ހާލަތުގައެވެ

 ގެ ކޮންޓެއިނަރަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާ ވަގުތުތަކުގައި، ޕެޓްރޯލް ހިފައިގެން އަންނަ ވެހިކަލް )ވ(   
ކައިރީގައި ޕޮއިންޓުގެ  ފިލިންގ  ކޮންޓެއިނަރުގެ  ާމއްދާގެ   ، ކައިރީގައްޔާއި          މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިޒުގެ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާންވާނެއެވެ. އަދި ިމފަދަ   )އ( ގައި
 .ބަހައްޓާންވާނީ އަތްވާއި ވާރޭގެ އަސަރު ނުފޯރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ އަލިފާންނިވިތައް

ޑިސްޕެންސަރުގެ ކައިރީގައި ޚިދުަމތް ދޭން ތިބޭ ުމވައްޒަފުންނަކީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް   )މ(  
ރައްކައުތެރިވުުމގެ  އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން  ،ކުރާ ފެންވަރަކަށްޑިފެންސްއިން ގަބޫލު

 .ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށް ތަްމރީނު ހޯދައިފައިވާ ުމވައްޒަފުންނަށް ވާންެޖހޭނެއެވެ

 އިޞްލާޙުކުރުން.   ގޮތަށްވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި  17ދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއި . 3

އެހެން   )ށ(  . 17  ފިޔަވައި  ތާނގިތައް  ވޯލްޓެޑް  އަދި  ޕްރޮޓެކްޓަޑް  ބަހައްޓާ  ބިންަމތީގައި 
ޤާއިްމކުރާންވާނީ   ނިޒާްމތައް  އަލިފާންނިވާ  ގައިވާ    10ަޖދުވަލު  ތާނގިތަކުގައި 

 ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

 އިތުރުކުރުން.  އަކުރު  ދެ   )ސ( ގެ ގޮތުގައި  ހަތަށް )ޏ( އާއިގެ )ގ( ގެ ފަވަނަ ާމއްދާ  20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 4
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ތެޔޮ )ޏ(  . 20  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ތާނގި"  ޓަކައި  "ވޯލްޓަޑް  ރައްކައުކުރުަމށް 
ރާނައި ފާރު  ފޮރުވޭނޭހެން  ދިާމއެއް  ހުރިހާ  ވަށައިގެން  ތާނގީގެ  ، ހަދައިފައިވާ 

 ށެވެ. ގަތްތާނފައިވާ ޅައިަމތި އަ ،ތަޅުންއަޅައި

ޓަކައި  )ސ(   ރައްކައުކުރުަމށް  ތެޔޮ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ތާނގި"  "ޕްރޮޓެކްޓަޑް 
ރައްކައުތެރިކަން   ށްތްގަ ތާނހަދައިފައިވާ   ސަލާަމތާއި  ގެއްލުންތަކުން  ލިބޭ 

  ށެވެ. ތްގަތާނފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ތާނގީގެ ބޭރުން އިތުރު ތާނގި ފަށަލައެއް ލައިފައިވާ  
އަ ފަށަލައިން  ބޭރު  ތާނގީގެ  ހޫނުން  މި  ލިބޭ  ހާދިސާއަކުން  ލިފާނުގެ 

ތާނގި   ،ރައްކައުތެރިކޮށްދީ ވެސް  ގެއްލުންތަކުން  ލިބޭ  ގޮތްތަކުން    އެހެނިހެން 
 ކޮށްދޭނެއެވެ. ސަލާަމތް

 އަންނަނިވި ފަދައިން އިތުރުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް، ަޖދުވަލު  . 5

 
ތަކުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ  ތާނގި ތައް ފިޔަވައި އެހެން  ތާނގި ވޯލްޓެޑް    އި ތްގާ ތާނ ބިންމަތީގައި ބަހައްޓާ ޕްރޮޓެކްޓަޑް  

 އަލިފާންނިވާ ނިޒާމްތައް 
 

 ތެލުގެ ކެޕޭސިޓީ )ލީޓަރު( 
 އަލިފާންނިވާ ނިޒާމްތައް 

 ތާނގީގައި ރޯވާ އަލިފާން ނިއްވުަމށް  ފިނިކުރުަމށް ތާނގި
 ފޯމް ޓްރޯލީ  1ލީޓަރުގެ  50 - ލީޓަރާ ހަަމއަށް  3000 –  800

 ލީޓަރާ ހަަމޔަށް  30000 –  3001
  ށްތްގަތާނޕްރެޝަރުގައި 

 ފެންެޖހޭގޮތަށް ހުރުން
 ފޯމް ޓްރޯލީ  2ލީޓަރުގެ  50

 ލީޓަރާ ހަަމޔަށް  60000 - 30001
  ށްތްގަތާނޕްރެޝަރުގައި 

 ފެންެޖހޭގޮތަށް ހުރުން

 ފޯމް ެޖހޭނެގޮތަށް ހުރުން 
ލީޓަރުގެ ފޯމް ކޮންސަންޓްރޭޓް  400)ަމދުވެގެން 

 ހުރުން(

 ލީޓަރާ ހަަމޔަށް  100000 - 60001
ވޯޓަރ ޑްރެންޗަރ  
 ސިސްޓަމް ޤާއިުމކުރުން 

 ފޯމް ޕޯރިންގ ސިސްޓަްމ ޤާއިމު ކުރުން 
 

ލީޓަރާ   500000 - 100001
 ހަަމޔަށް

ވޯޓަރ ޑްރެންޗަރ  
 ސިސްޓަމް ޤާއިުމކުރުން 

 ސިސްޓަްމ ޤާއިމު ކުރުން ފޯމް ޕޯރިންގ 
 

 
 ނޯޓު:

އެވަނީ،    ށްތްގަތާނ"ޕްރެޝަރުގައި   ބުނެފައި  ކަަމށް  ހުރުން"  ިމނެޓަކު   5ނުވަތަ    4ފެންެޖހޭގޮތަށް  ބާގައި،              ވަނަ 
އާލަ  600 ބޭނުންވާނެ  އެއަށް  ޕަންޕަކާއި،  ފެންޖެހޭނެ  ލީޓަރު  ެޖހޭނެ  )ހަސަތޭކަ(  ފެން  ޑިލަްޖއިން  ނުވަތަ  ހުރުން  ތްތައް 

 ގޮތްވުަމށެވެ. 

 ތްތައް ލިބެން ހުރުަމށެވެ.  "ފޯމް ެޖހޭނެ ގޮތަށް ހުރުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފޯމް ެޖހުަމށް ބޭނުންވާނެ އާލަ
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 ޝާޢިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ލުކުރަން. މި ގަވާއިދަށް ޢަަމ6
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