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ގަވާއިދު ނަންބަރުު2015/R-43 :

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



އ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާ ި



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
ރ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކު ީ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ގއި
ވާރޑު ަ

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

ރިޒޯޓުގައި އަލިފާނުން

.3

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫން ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހި ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން،
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ
ޔންކުރުމަށްޓަކައި
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަ ާ
އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއިބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

)ހ(

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކުގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމާއި ،އެފަދަ ހާދިސާތަކުން
މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ އަދި ރިޒޯޓުގެ އަގުބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓް ރައްކާކޮށްދިނުން.

)ށ(

ރިޒޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ،ކަންތައް ކުރަންވީގޮތް މުވައްޒަފުންނަ ް
ށ
އަންގައިދީ ،އެފަދަ ކަންކަމަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން.

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ނިޒާމު

)ހ(

ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންގެންދާ ކޮންމެ ރިޒޯޓެއްގައި ވެސް މި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގާއިމު ކުރުން

)ށ(

ކރަންވާނީ،
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގާއިމުކުރާ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމުތައް ގާއިމު ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިން ،އެފަދަ މަސައްކަތް
ށވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏަކުން
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮ ެ
މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އަލަށް ހަދާ ރިޒޯޓުތަކާއި ރިނޮވޭޓް ކުރާ ރިޒޯޓުތަކުގައި މި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަލިފާނުން
ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތަކާއި ނިޒާމުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ރިޒޯޓުގެ ފަޔަރ

3

ސޭފްޓީ ޑްރޯވިންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަލިފާންނިވި އާއި އަލިފާންނިވާ

.4

އަލިފާންނިވި އާއި އަލިފާންނިވާ

.5

ރަޖާ ބެހެއްޓުން

)ހ(

ރިޒޯޓުގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަލިފާންނިވި
ބަހައްޓާފައި

)ށ(

ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

ފނެ ]ކްލާސް އޭ[ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި
ރިޒޯޓުގައި ހިނގައި ާ
އަލިފާންނިތްވެއް ހޯދުމަށް  30މީޓަރަށްވުރެ ދުރަށް ދާންނުޖެހޭގޮތަށް ރިޒޯޓުގެ އެކި
ތަންތަނުގައި  9ލީޓަރުގެ ފެން އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ނ އަންނަ
އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާ ތަނުގެ އޭރިޔާ )އަކަ މީޓަރުން(  0.065އާ ގުނަކުރުމު ް
އަދަދަށްވުރެ ބަހައްޓާ އަލިފާންނިވީގެ ކްލާސް އޭ ރޭޓިންގ ދަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ޔ ތަކެތީގައި ހިނގައިފާނެ ]ކްލާސް ބީ[
ތެޔޮ ފަދަ ފަސޭހައިން ހުޅުހިފާޒާތުގެ ދި ާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނިއްވައިލުމަށްޓަކައި ]ޑްރައި ކެމިކަލް ޕައުޑަރ[
ނުވަތަ ]ފޯމް[ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކަރަންޓުގައި

ހިނގާފާނެ

]ކްލާސް

އީ[

އަލިފާނުގެ

ހާދިސާއެއް

ކޮންޓްރޯލްކޮށް

ނިއްވައިލުމަށްޓަކައި އަލިފާންނިވި ހޯދުމަށް  30މީޓަރަށްވުރެ ދުރަށް ދާން ނުޖެހޭގޮތަށް
ނނިވި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 2ކިލޯގެ ސީ.އޯ.ޓޫ އަލިފާ ް
)ބ(

ކައްކާ ތެލުގައި ހިނގާފާނެ ]ކްލާސް ކޭ[ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލްކޮށް
ނއްވާލުމަށްޓަކައި ރިޒޯޓުގެ ބަދިގޭގައި ވެޓް ކެމިކަލް އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާފައި
ި
ހު ން ނަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

)ޅ(

ބަދިގެ ފަދަ އަލިފާން ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގައި ،މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ އަލިފާންނިވީގެ
އިތުރުން އަލިފާންނިވާ ރަޖާ ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރަޖާ ބެހެއްޓުމުގައި

)ހ(

އިމާރާތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަލިފާންނިވި އަދި އަލިފާންނިވާ ރަޖާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
ބަދަލުކޮށް ތަންތަނަށް ލައި ފޮރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

)ށ(

ތނުން )ފަޔަރ ޕޮއިންޓުން(
އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ަ
ފެށިގެން އެއް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން
ނނަ ކެބިނެޓްގެ މަތީގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި
ނުވާނެއެވެ .އަދި އަލިފާންނިވި ލާފައިހު ް
އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

އަލިފާންނިވި ނުވަތަ އަލިފާންނިވާ ރަޖާ ރައްކާތެރިކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް
ނވާނެއެވެ.
ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ު

)ރ(

އަލިފާންނިވީގެ ބޭނުންޖެހުމުން ކަނޑާލަން އިންނަ ފަށް )ބްރޭކްޓައި( ކެނޑި ،ސަލާމަތީ

4

ކަށި )ސޭފްޓީ ޕިން( ނެއްޓި ނުވަތަ އުފުރިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ރަގަނޅުކުރަން
ވާނެއެވެ.
)ބ(

ނމަ
އަލިފާންނިވި ނުވަތަ އަލިފާންނިވާ ރަޖާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ބޭނުންކޮށްފި ަ
ރިޒޯޓުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ބޭނުންކުރި
ތަކެތި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ސާރވިސްކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

އަލިފާންނިވި އާއި އަލިފާންނިވާ ރަޖާ ހުންނަންޖެހޭނީ ސާރވިސްކޮށް ،ފޮހެސާފުކޮށް
އަބަދުވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައެވެ.

އަލިފާންނިވާ ނިޒާމު

.6

)ހ(

ޕޯރޓަބަލް ފަޔަރފައިޓިންގ

.7

)ހ(

ރިޒޯޓުގައި ހިނގައިފާނެ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ
ރިޒޯޓެއްގައިވެސް އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 2

ކަންތައްވެސް ފުރިހަމަވެފައި

ނނަންޖެހޭނެއެވެ.
ހު ް
)(1

މިގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް އަލިފާންނިވާ ޕަމްޕް އެއަށް ބޭނުންވާނެ
އާލާތްތަކާއިއެކު ބެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ

)(2

ވނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ޕްރެޝަރައިޒްޑް ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް
މިގަވާއިދުގެ ަ 8
ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން.

ޕަމްޕް

ޕޯޓަބަލް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕަމްޕް ބަހައްޓާނަމަ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

މ ރިޒޯޓެއްގައިވެސް މަދުވެގެން  2ޕޯޓަބަލް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕަމްޕް
ކޮން ެ
ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ރަށުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި އަލިފާން
ރޯވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފަޔަރ ފައިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަކަށް މަދުވެގެން
އ ފެން ލިބެންވާނެއެވެ.
 5-4ބަރގަ ި

)(2

ކޮންމެ ޕަމްޕަކާ އެކު މަދުވެގެން  16ފޫޓްގެ ސަކްޝަން ހޯސް އާއި އަދި
މިނޫންވެސް ފެން ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަމައަށް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)(3

ތއްގައި ސްޓާރޓް ކުރަންޖެހުނަސް ސްޓާރޓް
ޕަމްޕް ހުންނަން ޖެހޭނީ ކޮންމެ ވަގު ެ
ކުރެވޭ ފެންވަރަށް މެއިންޓެއިން ކުރެވިފައެވެ.

)(4

ޕޯރޓަބަލް ފަޔަރފައިޓިންގ ޕަމްޕް މެދުނުކެނޑި މަދުވެގެން އަބަދުވެސް ހިންގަން
ދވެސް ތައްޔާރީ ހާލަތެއްގައި
ބޭނުންވާ ފިއުލް ،އޮއިލް އަދި ލުބްރިކަންޓް އަބަ ު
ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

5

)(5

މިގޮތުން ބަހައްޓާ ޕަމްޕްތައް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އިންސްޕެކްޓްކޮށް އަދި
އިންސްޕެކްޓް ކުރިކަމުގެ ރެކޯޑް ލިޔެ އިންސްޕެކްޓް ކުރިމީހާގެ ނަން ޖަހައި
ތށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
ސޮއިކޮށް ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި ބެލޭނެގޮ ަ

)(6

އަލިފާންނިވަން ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން BS6391

)ބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑާރޓް( ތަކެއްޗަށް

ށގެ ހުރަހަށް  2/3އަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ރިޒޯޓެއްގައި މަދުވެގެން ރަ ު
ފޯރާވަރަށްވުރެ އިތުރަށް  60މީޓަރ ހޮޅި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
)(7

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މަދުވެގެން  2ޑިފިއުޒަރ ބްރާންޗް އަދި  1ޑިވައިޑިންގ
ބްރީޗިންގ ހުންނަންވާނެއެވެ.

)(8

ޕޯރޓަބަލް ފަޔަރފައިޓިންގ ޕަމްޕްގެ އައުޓްލެޓް ،އަލިފާންނިވާ ހޮޅި ،ޑިފިއުޒަރ
ރންޗް ،ޑިވައިޑިންގ ބްރީޗިންގ އަދިމިނޫންވެސް އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ
ބް ާ
އެހެނިހެން ތަކެތީގައި ހުންނަންވާނީ  2.5އިންޗި އިންސްޓަންޓޭނިއަސް މޭލް
ނުވަތަ ފީމޭލް ކަޕްލިންގއެވެ.

ޕްރެޝަރައިޒްޑް ފަޔަރ
ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް

.8

)ހ(

މިގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ،ޕްރެޝަރައިޒްޑް ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމެއް
ގާއިމުކުރާނަމަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

އޓިދާނެއެވެ.
ރިޒޯޓުގައި އަންޑަރ ގްރައުންޑް ނުވަތަ ޕިލަރ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ބެހެ ް

)(2

ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ރިންގެއް
ނނަ ދޮރާއި  70މީޓަރަށްވުރެ ދުރުނުވާނެހެން
ގޮތަށެވެ .އަދި ޢިމާރާތުގެ ވަ ް
 2ހައިޑްރަންޓް ދެމެދުގައި ހުންނަ ދުރުމިން  150މީޓަރަށްވުރެ ދިގުނުވާގޮތަށެވެ.

)(3

ހައިޑްރަންޓްތަކުގެ
އިންސްޓަންޓޭނިއަސް

)(4

އައުޓްލެޓް

ވާންޖެހޭނީ

ދިގުހުރަސް

މލް
ފީ ޭ

ކަޕްލިންގ

އަށެވެ.

2.5

އިންޗި

ކޮންމެ ހައިޑްރަންޓެއްގެ ކައިރީގައި މަދުވެގެން ދިގުހުރަސް  2.5އިންޗީގެ
ދިގުމިން  30މީޓަރުގެ ޑެލިވަރީހޯސްއަކާއި  1ޑިފިއުސަރ ބްރާންޗް ބަހައްޓާފައި
ރ ހޯސްގެ ކަޕްލިންގްއާއި
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބަހައްޓާ ޑެލިވަ ީ
ބްރާންޗްގެ ކަޕްލިންގ ވާންޖެހޭނީ ދިގުހުރަސް  2.5އިންޗި އިންސްޓަންޓޭނިއަސް
ކަޕްލިންގއަށެވެ.

)(5

އޑްރަންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން އެނިޒާމަށް ފެން ވަންނަ
ރިޒޯޓުގައި ބަހައްޓާ ހަ ި
ޕޮއިންޓާއި އެންމެ ދުރުގައި ހުންނަ  2ހައިޑްރަންޓް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރިއަސް
ކޮންމެ ހައިޑްރަންޓްއަކުން  5 - 4ބާރ އާ ދެމެދުގެ ޕްރެޝަރގައި ފެން
ބޭރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

6

)(6

ހައިޑްރަންޓްތަކަށް ފެން ފޮނުވުމަށްޓަކައި  170އާއި  154ޓަނާ ދެމެދުގެ
އަދަދަކަށް ފެން ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭނުންވާ ފެން
ފއިވާނަމަ ބުނެވިދިޔަ އަދަދަށް ފެން ހުރިކަމަށް
މޫދުން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ަ
ބެލެވިދާނެއެވެ.

)(7

ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ފެން ޕްރެޝަރައިޒް ކުރުމަށް އިލެކްޓްރިކް
ބޫސްޓަރ ޕަމްޕެއް )ޑިއުޓީ ޕަމްޕެއް( ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ޑިއުޓީ ޕަމްޕް ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ބޭނުންކުރުމަށް މެކޭނިކަލް ސްޓޭންޑްބައި
ޕަމްޕެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)(8

ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމަށް ފެން ފޮނުވުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ޕަމްޕްތައް ބަހައްޓާފައި
ހުންނަންވާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަނެއްގެ
ތެރޭގައެވެ.

)(9

އޑްރަންޓް ސިސްޓަމް ޕްރެޝަރައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޑިއުޓީ
ހަ ި
ޕަމްޕަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ނަގާފައި ހުންނަންވާނީ އެހެން ތަންތަނުން ކަރަންޓް
ކަނޑާލިއަސް ޕަމްޕުން ކަރަންޓް ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ވަކި ސާރކިޓަކުންނެވެ.

) (10ހައިޑްރަންޓްއިން ބޭރުވާ ފެނުގެ ޕްރެޝަރ ދައްވާއިރަށް އޮޓަމެޓިކުން ޑިއުޓީ
ޕަމްޕް ސްޓާރޓް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ޕަމްޕްތައް އޮޓަމެޓިކުން
ޕްރައިމް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ރޝަރައިޒްކުރުމަށް ބެހެއްޓޭ ހުރިހާ ޕަމްޕެއް
) (11ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް ޕް ެ
މެނުއަލްކޮށް ސްޓާޓްކޮށް އަދި ނިއްވާ ހެދެންވާނެއެވެ .އަދި ޑިއުޓީ ޕަމްޕަށް
މައްސަލައެއްޖެހި ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ސްޓޭންޑްބައި ޕަމްޕް އޮޓަމެޓިކުން ސްޓާރޓްވާ
ޖހޭނެއެވެ.
ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ެ
ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް

.9

)ހ(

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަން ވަގުތުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮޓަމެޓިކް
ފަޔަރ ޑިޓެކްޝަން އެންޑް އެލާރމް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)ށ(

ށ ހެދިފައިވާ
ރިޒޯޓުގެ ގެސްޓް ރޫމްތަކުގަޔާއި ،މުވައްޒަފުންން ނިދުމަށާއި ދިރިއުޅުމަ ް
އެކޮމޮޑޭޝަންތަކާއި ،ރިޒޯޓު އޮފީސް އިމާރާތްތަކާއި އަދި ރިޒޯޓު ބަދިގޭގެ އިމާރާތްތަކާއި،
އިންޖީނުގެ ،ގުދަން ފަދަ ވަށައިގެން ބެދިފައިވާ ތަންތަނުގައި އޮޓަމެޓިކް ފަޔަރ އެލާމް
ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)ނ(

މެއިން ފަޔަރ އެލާރމް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އެ ރިޒޯޓެއްގައި
 24ގަޑިއިރު ޑިއުޓީގައި މީހުން ތިބޭތަނެއްގައެވެ.

7

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުކުމެވޭނެ

.10

އިންޖީނުގެ

.11

ކުނިއަންދާ ތަން

.13

މަގާއި ދޮރު

)ހ(

ރިޒޯޓުގެ ހުރިހާ ޢިމާރާތެއްވެސް ހުންނަންވާނީ އެތަނުގައި ހިނގާފާނެ އަލިފާނުގެ
ހާދިސާއެއްގައި އެތަނެއްގައި އުޅޭބަޔަކު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތަނަކުން ނުކުމެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

)ށ(

ކއޭޝަން
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުކުމެވޭނެ މަގާއި އެއްވާންވީ ތަންތަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިވެ ު
ޕްލޭން ފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓާފައި
ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ހ(

ރިޒޯޓުގެ ޕަވަރ ހައުސްގައި އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނުގައި  2ފަޔަރ
ޕޮއިންޓް ގާއިމުކޮށް ކޮންމެ ފަޔަރ ޕޮއިންޓެއްގައި  2ކިލޯގެ  1ސީ.އޯ.ޓޫ އަލިފާންނިވި
ނންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
އާއި 6 ،ކިލޯގެ  1ޑީ.ސީ.ޕީ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާފައި ހުން ަ
ޕެނަލް ރޫމްގައި  1ފަޔަރ ޕޮއިންޓް ގާއިމުކޮށް  2ކިލޯގެ  2ސީ.އޯ.ޓޫ އަލިފާންނިވި
ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .މީގެއިތުރުން އިންޖީނުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ
ތެޔޮ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޑޭ-ޓު-ޑޭ ޓޭންކް ސަރަހައްދުގައި އެންމެ މަދުވެގެން
ރގެ  1ފޯމް އަލިފާންނިވި އާއި 6 ،ކިލޯގެ  1ޑީ.ސީ.ޕީ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާފައި
 9ލީޓަ ު
ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަލިފާންނިވީގެ އިތުރުން ،އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާފައި
ނ ތަނުގައި  50ކިލޯގެ  1ޑީ.ސީ.ޕީ ޓްރޮލީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
ހުން ަ
އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި
 50ލީޓަރުގެ ފޯމް ޓްރޮލީއެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)ހ(

ކުނިއަންދާ މެޝިން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތަކާ މުޅިން ވަކިން
ދުރުގައި ވަށައިގެން ފާރުލެވިފައިވާ އެފަދަ ޢިމާރާތްތަކާ  7.3މީޓަރަށްވުރެ ދުރުގައެވެ.
ނަމަވެސް މިދުރުމިން ރިޒޯޓުން ލިބެންނެތްނަމަ ،ކުނި އަންދާ މެޝިން ހުންނަންވާނީ
ރާނާފައިވާ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ފަޔަރ ރެސިސްޓިވް މެޓީރިއަލްސް ބޭނުންކޮށްގެން
ނ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ނުހިނގާނެހެން
ކުނިއަންދާ މެޝިނުން އުފައްދާ ހޫނުގެ ސަބަބު ް
އިންސިއުލޭޓް ކުރެވިފައެވެ.

)ށ(

ކުނި އެންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން ކުނި އަންދާ ނިމެންދެން ކޮންމެވެސް މީހަކު އަބަދުވެސް އެތަނުގައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކުނި އަންދަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ކުނިއަންދާ މެޝިން ހުރި ސަރަހައްދުގައި ފަސޭހައިން
ތކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.
އަލިފާން ރޯވާ ޒާތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެ ް

)ރ(

ކުނިއަންދާ

މެޝިން

ހުރި

ސަރަހައްދުގައި

ހިނގާފާނެ

އަލިފާނުގެ

ހާދިސާއެއް

ޓކައި ފަޔަރ ޕޮއިންޓެއް ގާއިމުކޮށް އެފަޔަރ ޕޮއިންޓްގައި  2ކިލޯގެ
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ަ
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 1ސީ.އޯ.ޓޫ އަލިފާންނިވި އާއި 6 ،ކިލޯގެ  1ޑީ.ސީ.ޕީ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ފަޔަރ ސްކޮޑް

.14

)ހ(

ކޮންމެ

ރިޒޯޓެއްގައިވެސް

އަލިފާނުގެ

ހާދިސާއެއް

ހިނގައިފިނަމަ،

އެހާދިސާއެއް

ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަލިފާން ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ،ފަޔަރ ސްކޮޑެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

ފަޔަރ ސްކޮޑްގެ މީހުންނަކީ

 MNDFއިން ގަބޫލުކުރާ ފަޔަރ ޓްރެއިނިން ކޯހެއް

ހަދާފައިވާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ] .އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯސް[ ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ އަލިފާންނިވާ ކޯހެއް ހަދާފައިވާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ
ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ފަޔަރ ސްކޮޑްގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް
އޮ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.
)ނ(

ފަޔަރ ސްކޮޑްގެ މީހުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަދުވެގެން
 4ބީ.އޭ ސެޓް ސްޕެއަރ  4ސިލިންޑަރާއެކު  4މީހުންގެ ފުލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ކްލޯތިން
ރިޒޯރޓްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)ރ(

ނޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ރިޒޯޓުގެ ފަޔަރ
ރިޒޯޓުގައި ހިނގާފާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮ ް
ސްކޮޑްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  7މީހުން އަބަދުވެސް ރިޒޯރޓްގައި
ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.

)ބ(

ބނާ ފަޔަރ ޓްރޭނިންގ ހަދާފައިވާ
ފަޔަރ ސްކޮޑް ލީޑްކުރާ މީހަކީ ،މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ު
ރިޒޯޓުގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

)ޅ(

އންނަ ފަޔަރ ސްކޮޑަށް އެންމެ މަދުވެގެން އަހަރަކު  1ފަހަރު ރިފްރެޝަރ
ރިޒޯޓުގައި ޮ
ޓްރެއިނިންގ ހިންގަން ވާނެއެވެ.

)ކ(

ފަޔަރ ސްކޮޑަށް ޓްރޭނިންގ ހިންގަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީން އެފަދަ ތަމްރީން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް
އެމިނިސްޓްރީ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް .15

)ހ(

ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އެރިޒޯޓުގެ 75%
މުވައްޒަފުންނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ
މށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ
 BS 639ފެންވަރެއްގެ ]އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވު ަ
ޕްރޮގްރާމް[ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުނަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

)ށ(

ގ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
މި މާއްދާ ެ
ތެރެއިން މަދުވެގެން އެ ރިޒޯޓުގެ  75%މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން ކޮންމެ  2އަހަރަކުން
 1ފަހަރު ހިންގަންޖެހޭނެއެވެ.

)ނ(

ނސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ފަޔަރ އެވެއަރ ަ

9

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް
މެދުވެރިކޮށް އެމިނިސްޓްރީ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަ ތި ން ނެ ވެ.
ރިޒޯޓުގައި ތެލުގެ ބާވަތްތައް
ރައްކާކުރުން

.16

)ހ(

ރިޒޯޓުގައި ޕެޓްރޯލް ،ޑީސަލް ،ކަރާސީން އަދި ޖެޓް ފިޔުލްގެ ބާވަތްތައް ބިމުންމަތީގައި
ނުވަތަ ބިމުއަޑީގައިވެސް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބަހައްޓާ ތެޔޮ ތާނގީ
ތއި،
ފަރުމާކޮށް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މަސައްކަތާ ބެހޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާ ާ
ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރަންވާނީ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސްޓޭންޑަރޑަކަށެވެ.

)ށ(

އެއް ތާނގީއަށްވުރެ ގިނަ ތާނގީ ،ކައިރި ކައިރީގައި ބިނާކުރާނަމަ ދެ ތާނގީ ދޭތެރޭގައި
ހުންނަ ދުރުމިން  1މީޓަރަށްވުރެ ކައިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ތޔޮ ،ޖެހިގެން ހުންނަ
ތާނގީތަކުން ލީކުވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ބޭރުވާ ެ
މިލްކިއްޔާތަށް ނުވަތަ ބިމަށް ފޭދިގެން ދިޔަނުދީ އެފަދަ ތެޔޮ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކޮންޓްރޯލް
ކުރުމަށްޓަކައި ބަންޑްވޯލް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ރ(

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ ބަންޑްވޯލް ގާއިމުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް
ފު ރި ހަ މަ ވާ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.
)(1

އެންމެ ބޮޑު ތާނގީގައި ރައްކާކުރެވޭ ތެލުގެ  110%ހިފެހެއްޓޭ ވަރުގެ ޖާގަ
ބަންޑްވޯލްގައި ހުރުން.

)(2

ބަންޑްވޯލްގެ ބުޑާ ހަމައަށް  1%ކަތިކޮށް ތަޅުން އެޅުން.

)(3

ބަންޑްވޯލްގެ ބޭރުކައިރިން އެއްވެސް މިލްކިއްޔާތެއްގެ އިމާ  7.5މީޓަރަށްވުރެ
ކައިރިނުވުން.

)(4

ނފޭދޭގޮތަށް
ދަގަނޑުން ކޮންކްރީޓްކޮށްގެން ނުވަތަ ރާނައިގެން ބޭރަށް ތެޔޮ ު
ބަންޑްވޯލްގެ އެތެރެ ހެދުން.

)(5

ހޮޅިތައް ބަންޑްވޯލްމަތިން ގެންދިއުން.

)(6

ޙއްދަށް އެޅޭ ،ފެން ހިނދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވިފައި
ބަންޑްވޯލްގެ ސަރަ ަ
ހު ން ނަ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.

)(7

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

)(8

ބަންޑްވޯލް ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ނުކުތުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ސިޑި އެތެރޭގައާއި

10

ބޭރުގައި ބެހެއްޓުން.
)ބ(

ހިފާނެ

އަލިފާން

އާވި

ބޭރުވާ

ކޮންމެ

ތަނެއްގައި

އަލިފާންރޯވެދާނެ

އެއްވެސް

ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ދީގެންނުވާނެއެވެ .މިގޮތުން އަލިފާނުން ،ހޮނުން ،ދުންފަތުގެ
ޑންގ
އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން ،އަލިފާން ކަނޑާގޮތަށް ތަކެތި ކަނޑައި ބުރިކުރުން ،ވެލް ި
ކުރުން ،ހޫނު ސަޠަޙައެއް ،ކޭއްތިގެންވާހޫނު ،އަލިފާން ކެނޑުން )ސްޓެޓިކް އިލެކްޓްރިކް،
ޢަމަލީ( އަމިއްލައަށް ރޯވުން ،ރޭޑިއަންޓް ހޫނުވުން ފަދަ ކަމެއް ބަންޑްވޯލްގެ ތެރޭގައި
މެދުވެރިވިޔަ
)ޅ(

ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ތެޔޮ ބަހައްޓާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި  9ކިލޯގެ  2ޑީ.ސީ.ޕީ އަލިފާންނިވި ބަހައްޓާފައި
އކާކުރާނަމަ
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި  10,000ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ތެޔޮ ރަ ް
ތާނގިތަކުގައި އަންނަނިވި އަލިފާންނިވާ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

)ކ(

)(1

ފޯމް ޕޯރިންގ ސިސްޓަމް

)(2

ވޓަރ ޑްރެންޗަރ ސިސްޓަމް
ޯ

ޓޭންކް ޓެސްޓްކޮށް މަރާމާތު ކުރަންވާނީ މަސައްކަތާ ބެހޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ،ޤާބިލުކަން
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

)އ(

ނ ބޮންޑްކޮށް ،އާރތުކޮށް އަދި ހޮނުން ރައްކާތެރި
ހުރިހާ ތާނގީ ތަކެއްވެސް ހުންނަންޖެހޭ ީ
ކޮށްފައެވެ.

)ވ(

ތެޔޮ ރައްޔާކޮށްފައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން
އަންނަނިވި އެންގުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
)(1

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުންމަނާ

NO SMOKING

)(2

އަލިފާން ގެންގުޅުން މަނާ

NO NAKED LIGHTS

)(3

ގަދައަށް ހުޅުހިފާ

HIGHLY FLAMMABLE

މިގޮތުން ބަހައްޓާ ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތައް ލިއެފައި ހުންނަންވާނީ  1 X 3ފޫޓަށްވުރެ
ކުޑަނޫން ބޯޑެއްގައި ،ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭފަދަ އަކުރަކުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން
ތާނގީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތެލުގެ ބާވަތާއި ތާނގީގެ ކެޕޭސިޓީ ފަސޭހައިން
ފެންނާނެހެން އިނގިރޭސި ބަހުން ތާނގީ ގައި ލިޔެފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
)މ(

އކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަނުގައި ވިނައާއި އެނޫންވެސް އަލިފާންރޯވާ ފަދަ ތަކެތި
ތެޔޮ ރަ ް
ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުމާއި އަލިފާން ގެންގުޅުމަކީ
މުޅިން މަނާކަމެކެވެ .ހަމަ އެފަދައިން އަލިފާން ކަނޑާފާނެ ތަކެއްޗާއި ގޮވާ ތަކެތި
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ގެންގުޅުމަކީވެސް މުޅިން މަނާކަމެކެވެ.
ކުކިންގ ގޭސް ގެންގުޅުން

.17

)ހ(

ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބަހައްޓާ އެލް.ޕީ ގޭސް ސިލިންޑަރ ބެހެއްޓުމުގައި އަންނަނިވި
ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
)(1

ދގެއާއި ވަކިން ބަދިގެއިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުން.
ބަ ި

)(2

އަވިންނާއި ވާރެއިން ރައްކާތެރި ކުރުން.

)(3

ސިލިންޑަރ ގުޅާފައި ބަހައްޓަންވާނީ ސީދާ ބިމުގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ،އަލިފާން
ނވާ ،ފަސޭހައިން ނުގުޑާ ހާމަތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މަތީގައެވެ.
ރޯ ު

)(4

ސިލިންޑަރުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ވޭލްވްތައް މައްޗަށްވާގޮތަށް ކޮޅަށް އަދި ނުވެއްޓޭނެ
ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

)(5

ތކާއި  1މީޓަރަށްވުރެ ކައިރީގައި އަލިފާންރޯވާ ޒާތުގެ އެއްވެސް
ސިލިންޑަރު ަ
އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ސްޓޯރ
ކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ނޑަރުން ގޭސް ބަންދުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވިފައި
ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ސިލި ް
ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ސިލިންޑަރ ކައިރިޔަށް ފަސޭހައިން ނުދެވޭގޮތަށް އެއްވެސް
އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ދަބަރުޖަހާ ހަލާކުކޮށްފާނެ )ކޮރޯސިވް( ނުވަތަ ގަދަޔަށް ހުޅުހިފާފާނެ އެއްޗެއް ކައިރީގައި
ސިލިންޑަރުތައް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ސިލިންޑަރ ގުދަންކުރާނަމަ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
)(1

ސާފުތާހިރު ހިކި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން

)(2

ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުން.

)(3

ތަޅުމާއި ހަމައިގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވައިބޭރުވާގޮތަށް ހުންނަ ތަންތާގައި ނޫނީ
ކރުން
ސިލިންޑަރ ގުދަންނު ު

)(4

ބިމާއި އެއްހަމައެއްގައި ނުވަތަ ބިމަށްވުރެ މަތީގައި ސިލިންޑަރުތައް ބެހެއްޓުން.

)(5

ބޭސްމަންޓާއި ،ކާނުތަކާއި ،ހޮހޮޅަ ފަދަ އެލް.ޕީ ގޭހުގެ އާވި )ވޭޕަރ( ޖަމާވާގޮތަށް
ހުންނަ ތަންތަނާއި ވީހާވެސް ދުރުގައި ބެހެއްޓު ް
ނ

)(6

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސިލިންޑަރަށް ހޫނުވާ ގޮތަށް ނުބެހެއްޓުން

12

)(7

ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ސިލިންޑަރތައް ) ހުސްވެފައި ހުއްޓަސް ( ބަހައްޓަންވާނީ
ރަނގަޅަށް ވޭލްވްތައް ބަންދު ކޮށްފައެވެ.

)ބ(

ގުދަންކުރެވޭ ތަނުގައި ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން އަންނަނިވި އެންގުންތައް
ލިޔެފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
NO SMOKING

)(1

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުންމަނާ

)(2

އަލިފާން ގެންގުޅުން މަނާ

NO NAKED LIGHTS

)(3

ގަދައަށް ހުޅުހިފާ

HIGHLY FLAMMABLE

މިގޮތުން ބަހައްޓާ ނިޝާންތަކާއި އެންގުންތައް ލިއެފައި ހުންނަންވާނީ  1 X 3ފޫޓަށްވުރެ
ކުޑަނޫން ބޯޑެއްގައި ،ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭފަދަ އަކުރަކުންނެވެ.
)ޅ(

އެލް.ޕީ ގޭސް ސިލިންޑަރ ގުދަން ކުރެވިފައިވާ ތަނުން ގޭސް ލީކުވެއްޖެނަމަ ،ގޭސް ލީކް
ނންވާނެއެވެ.
ވުން ޑިޓެކްޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގުދަނުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުން ަ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
ހިނގައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް
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)ހ(

ރިޒޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ،އެ ރިޒޯރޓްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ
އަލިފާންނިވާ ނިޒާމުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް
ފައްޓަންވާނެއެވެ .މިކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާން ވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ
މާއްދާގައި ބުނާ ފަޔަރ ސްކޮޑްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

)ށ(

ގއި ބުނެފައިވާގޮތަށް އަލިފާންނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށްފަހު،
މި މާއްދާގެ )ހ( ަ
ލަސްނުކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސް ހޮޓްލައިން  118އަށާއި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ވގޮތް އަންގައިދޭ ]ފަޔަރ
ރިޒޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ،ޢަމަލުކުރަން ީ
އިމަރޖެންސީ ޕްލޭން[ ކޮންމެ ރިޒޯޓެއްގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
ނނިވި ބައިތައް ހިމެނިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
މިގޮތުން މިޕްލޭންގައި އަން ަ
)(1

ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން އެކަން ދެނެގަންނާނެގޮތް

)(2

ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހުން އެލާރޓްކުރާނެގޮތް

)(3

ހާދިސާ މެނޭޖުކުރާނެ ގޮތް

)(4

ރކާތްތެރިވާނެ ޓީމުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ހަ ަ

)(5

މީހުން އިވެކްއޭޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ،އެސެމްބްލީ އޭރިޔާތައް.
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)ރ(

)(6

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތަކާއި ނިޒާމުތައް ހުރި ތަންތަން.

)(7

ފަޔަރ ސްކޮޑްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.

)(8

އިތުރު އެހީ ހޯދާނެ ގޮތް

)(9

ފ ކުރުމާއި ރެކޯރޑްސް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް.
ޑީބްރީ ް

މިމާއްދާގެ ) ނ( ގައި ވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ
 2އަހަރުން  1ފަހަރު ފުލް-ސްކޭލް ފަޔަރ އިމަރޖެންސީ އެކްސަރސައިޒެއް ބާއްވަން
ޖެހޭނެއެވެ.

އަދަބު

.19

ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމާ

.20

)ހ(

ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އާއި  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  10,000/-ރ )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( އިން ފެށިގެން ) 15,000/-ފަނަރަ
ހާސް ރުފިޔާ ރުފިޔާ( އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  6,500/-ރ
)ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާއިން( އިން ފެށިގެން  10,000/-ރ )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ(
ރވޭނެއެވެ.
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖުރުމަނާ ކު ެ

)ނ(

ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަންދެން
ނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ހުއްދަ ކަމަށް
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި ި
ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  2/99ގެ  16ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެވެ.

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން

)ހ(

މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޛުކޮށް ،ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންނާނީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުންނެވެ.

)ށ(

ޔންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމަކާ މެދު
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅި ބަ ާ
ގޮތެއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުންނެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކަނޑައަޅާ
މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހުރީ
އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،މިނިސްޓްރީ
އރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރިޒޯޓުތައް ޗެކްކުރާނީ
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝިނަލް ސެކި ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ހަމަޖައްސަވާ އުސޫލެއްގެމަތިންނެވެ.

)ރ(

ދ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާއިރު ،ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ހިންގަމުން ގެންދާ ރިޒޯޓުތަކުގައި
މިގަވާއި ު
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާ އާއި 5 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރަން ފަށާތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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)ބ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ހިންގަމުން ގެންދާ ރިޒޯޓުތަށް މި ގަވާއިދު
ވނެއެވެ.
ތަންފީޛުކުރަން ފަށާތާ  24މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަން ާ

ބަސްބަހުގެ މާނަ

.21

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލަ ކުރަން

.22

)ހ(

]ފަޔަރ ޕޮއިންޓް[ އަކީ އަލިފާންނިވި އާއި އަލިފާންނިވާ ރަޖާ ބަހައްޓާފައިވާ ތަނެވެ.

)ށ(

]ކްލާސް އޭ[ އަލިފާނަކީ ހަރުތަކެތީގައި ރޯވާ އަލިފާނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ލަކުޑި،
ހމެނެއެވެ.
ކަރުދާސް އަދި ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ި

)ނ(

]ކްލާސް ބީ[ އަލިފާނަކީ ދިޔާތަކެއްޗާއި ދިޔާތަކެއްޗަށް ބަދަލުވާ ހަރުތަކެތީގައި ރޯވާ
ޕޓްރޯލް ،ޑީސަލް ،ކަރާސީނު ،ލިކަރ ،ތިނަރު ،ދަވާދު ،އަދި
އަލިފާނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ެ
ޕްލާސްޓިކް ގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

)ރ(

]ކްލާސް ސީ[ އަލިފާނަކީ ގޭހުގައި ހިނގާ އަލިފާނެވެ.

)ބ(

]ކްލާސް އީ[ އަލިފާނަކީ ކަރަންޓުގައި ރޯވާ އަލިފާނެވެ.

)ޅ(

]ކްލާސް ކޭ[ އަލިފާނަކީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތެލުގައި ރޯވާ އަލިފާނެވެ.

)ކ(

]ބަންޑްވޯލް[ ތާނގީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތެޔޮ ލީކްވެއްޖެނަމަ އެތެޔޮ ހިފެހެއްޓުމަށް
ގން ލެވިފައިވާ ފާރެކެވެ.
ތަނޅުމާއެކު ތަނގީގެ ވަށައި ެ

ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
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