
 
` 

 
 
 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 

 ގެ މިންގަނޑުތައް  މުޢާމަލާތްތަކު   ގުޅ    ޕެސްޓިސައިޑާ
 

(  ގަވާއިދުބެހ   ކުރުމާ   )ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  R-12/2021ނަންބަރު    އީ، ގަވާއިދުމި
ތަންފީޛު މުޢާމަލާތްތައް ހާސިލުކުރުމުއް  މަގުސަދުތަ   ގަވާއިދުގެއެ    ކުރުމަށާއި، ހިންގައި  ގުޅ   ޕެސްޓިސައިޑާ  ށްޓަކައި 

ދިނުމުގައި ލައިސަންސް  ހިންގުމުގެ  އެމުޢާމަލާތްތައް  މިންގަނޑުތައް   ހިންގުމަށާއި،  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހ  
 މިންގަނޑުތަކެކެވެ.ށުން ހަދައިފައިވާ  ދަގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   83  ގަވާއިދުގެއެ  ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި

 

 ސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން ނައްތައިލުން ޕެސްޓި  .1
 ( ގަވާއިދުބެހ   ކުރުމާ )ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  R-12/2021ނަންބަރު    ގަވާއިދު  މިއީ
މާއްދާގެ    32ގެ   ގުޅ ގޮތުން  ނ ) ވަނަ  ފެން ނައްތާލުމާ  މަސްހުނިވެފައިވާ  ދަށުން، ޕެސްޓިސައިޑާ  ގެ  ހަދާފައިވާ ( 

 މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
 . ގޮތްތަކަށެވެ  އަންނަނިވި ނައްތާލާނީ ފެން މަސްހުނިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑާ

ރެގިއުލ ޝަންކޮންޒަވ ޝަން އެންޑް  'ވޯޓަރ ރިސޯސް  ޕެސްޓިސައިޑް ފެން ނައްތާލުމުގައި   -   )   މެނ ޖްމަންޓް 
(R-22/2020 ' ިހިމެނ  ކަންތައްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.  ގައ 

  ގޮތާ   އިރުޝާދުދީފައިވާ  ލ ބަލްގައި  ޕެސްޓިސައިޑު  ގުޅ ގޮތުން  ނައްތާލުމާ  ފެން  މަސްހުނިވެފައިވާ  ޕެސްޓިސައިޑާ -
 . ނައްތާލައިގެންނުވާނެއެވެ  ފެން  މަސްހުނިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑާ ފަރާތަކުން  އެއްވެސް ޚިލާފަށް

 ޖެހުމަށްޓަކައި   ޕެސްޓިސައިޑު  ގަސްތަކަށް  ބ ނުންކުރުމުގެ ގޮތުން  އަލުން  ފެން  މަސްހުނިވެފައިވާ  ޕެސްޓިސައިޑާ -
ގިރުވަން    ޕެސްޓިސައިޑު މިގޮތަށް  ނަމަވެސް  ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  އެފެން  ގޮތުގައި  ފެނުގެ  ގިރުވާ 

 ބ ނުންކުރަންވާނީ އެއްބާވަތުގެ ޕެސްޓިސައިޑެވެ.  
  ނުވަތަ   އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ  ޖަމާކުރަންވާނީ،  ފެން ނައްތާލުމަށްވާމަސްހުނިވެފައި  ޕެސްޓިސައިޑާ -

  ބެހ    މެނ ޖްކުރުމާ  ކުނި "  ޖަމާކުރުމަށް   ޚާއްޞަކުނި  ކައުންސިލްތަކުން   ރަށު  ނުވަތަ   ކައުންސިލްތަކުން   ސިޓީ
 އެހެންއިދާރާތަކުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  ނުވަތަ ކަމާއިގުޅ  ތަންތަން ހުއްދަދީފައި ދަށުން ގެ" ގަވާއިދު 

  ނައްތައިލަން  ފަހުން  އެންމެ  އިތުރުކުރުމަށްފަހު  އޮލަކަން  މާއްދާތަކުގެ  އަރައްކާހުރި  ޕެސްޓިސައިޑު ފަދަ  ތިމާވެއްޓަށް
( ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މަސްހުނިވެފައިވާ ފެނަށް ހ ހަންކުރުމަށް )ޓްރީޓްކުރުމަށް  މިންވަރު  ކުނީގެ  ހުންނަ

 އިޚުތިޔާރުތައް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
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 ހަރު މާއްދާތައް ވަކިކުރުން 1.1 
ފެނުތެރ ގައި ހުންނަ ކަވި ކުނޑިތައް/އެތިކޮޅުތައް )ޕާރޓިކަލްސް( ވަކިކުރަނީ، ފާއްދައިގެން ނުވަތަ ފުރާނައިގެން ނުވަތަ  

އުފުލުވައިގެން ނުވަތަ  )ސެންޓްރިފިޔުޖް(  ކަމަށް  /އަނބުރައިގެން  ބ ނުންކޮށްގެންނެވެ.  ގޮތްތައް  ފަދަ  ހިލުވައިގެން 
އިތުރަށް   މަސައްކަތް  ވަކިކުރުމުގެ  އެހީގައި  ފުރ ނީގެ  ގަނޑުގަތުވުމާއި،  އަޅައިގެން  ކެމިކަލް  އެކަށީގެންވާ 

 ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއެވެ. 
 

 )އެވަޕޮރ ޝަން(   ކުރުން އިރުގެ އަވިން އާވި   1.2
ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި، ތަޣައްޔަރުވެ ހަޑިވެފައިވާ ފެން، ނުފ ދ  ވެވަކަށް )ޓ ންކަކަށް( އަޅައިގެން އިރުގެ އަވިން  

  ފެން   މިންވަރެއްގެ  މަދުއާވިވުން ބ ނުންކޮށްގެން އޮލަކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތް އެކަށީގެންވަނީ، ހޫނު ގަދަ މާޙައުލުތަކުގައި  
 ޙައުލުތަކުގައި ވެވުގެ މަތި އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އާވިވުމަށެވެ. ތެތްފިނި މާ 

ފެނާ މަސްހުނިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޠަބީޢަތަށް ބަލާއިރު، މިގޮތް ބ ނުންކުރުމުން ގަޔާނުވާ ވަސް އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ  
 ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ޓ ންކު އެވޮޕޮރ ޝަންކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިކަމަށް  

 

 ފޯކުރުން   1.3
ތާސީރު އެކުލެވ    )މިސާލަކަށް: ޕެސްޓިސައިޑުގެ  އޯގަނިކު މާއްދާތަކުން  ހ ހަންކުރާއިރު، ފެނަށް ގިރިފައިވާ  މިގޮތަށް 
މާއްދާތައް  މުނާސިބު  ކާރބަންފަދަ  ފައްކާކޮށްފައިވާ  ފޯކުރުމަށްޓަކައި  ފަދަ(  ކުލަ  މާއްދާތައް،  ގިރުވާ  މާއްދާތައް، 

 ބ ނުންކުރެއެވެ. 
އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުން ފޯކޮށްފައިވާ، ފައްކާކުރި ކާރބަން )އެކްޓިވ ޓެޑް ކާރބަން( ނައްތައިލަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށެވެ.  

 އެންމެ އެދެވ  ގޮތަކީ އަންދާ މެޝިނުގައި އެންދުމެވެ.
 

 )ކެމިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް(   ހ ހަންކުރުން   ކެމިކަލްގޮތުން   1.4
ފައިދާހުރި  ބ ނުންކުރުމަކީ  ވަސީލަތް  ގެ  އޮކްސިޑ ޝަން  ނުވަތަ  ހައިޑްރޮލައިސިސް  ޙާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ  ބައެއް 

ރޫޅިގެންދިއުން   ޕާރޓިކަލްސް(  )ކޮމްޕައުންޑް  މާއްދާތައް  މުރައްކަބު  ވަކިވަކި   ދަރަޖައަކަށް  ފާހަގަކޮށްލެވ ގޮތެކެވެ. 
ޢާއް ހ ހަންކުރުން  ކެމިކަލުން  )ތަފާތުވާއިރު،  ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  އެހެނިހެން   ފަދަ(  ހ ހަންކުރުން  ޙަޔަވީގޮތުން މުކޮށް 

 ގޮތްތަކާއެކުގައެވެ.
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 )ބަޔޮލޮޖިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް(   ޙަޔަވީގޮތުން ހ ހަންކުރުން   1.5
ކި  ޙަޔަވީގޮތުން ހ ހަންކުރުމުގެ ކަންތައް ބިނާވެގެންވަނީ، ކަވި ދިރުންތައް )މައިކްރޯ އޯގަނިޒަމްސް( މެދުވެރިވެގެން ވަ 

ރަނގަޅަށް   ކުރަނީ،  މިކަން  މައްޗަށެވެ.  ޤާބިލުކަމުގެ  ހަދާލުމުގެ  މަޢުދަނަށް  ނުވަތަ  ރޫޅާލުމުގެ  މާއްދާއެއް  ކެމިކަލް 
ކޮންޓްރޯލުކުރެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނުގައި ހިމެނ  ބައިތަކަށް  

އިސް އެފަދަ ކަވި ދިރުންތަކަށް ވިހަ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ވީމާ، މިއީ  ވަރަށް ފަސ ހައިން ބަދަލުއަ 
ފެން ތަޣައްޔަރުކޮށް ހަޑިކުރާ ހުރިހާ ޒާތެއްގެ މާއްދާއެއް ހ ހަންކުރުމުން އެދެވ  ނަތީޖާނެރެވ  ގޮތަކަށް ނުވެދާނެއެވެ.  

 ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ވަސީލަތް   ބަޔޯބެޑުގެ ނުވަތަ ޕިޓު  ސޯކުމިގޮތުން މިކަމަށް 
ކަމުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ހ ހަންކުރުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެގޮތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  

 އަދި   ގޮތްތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން ބ ނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
 

 މެޝިނުގައި އެންދުން )އިންސިނެރ ޝަން(   1.6
ފެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ  ޙާލަތެއްގައި  ހުރި  މެޝިން  އަންދާ  ހޫނުން  އަންދާލައިގެން    ކުންޏާއެކު  އެހެނިހެން  ،ގަދަ 

އޮލަމިން   މަދުކޮށް،  މިންވަރު  ވީވަރަކުން  ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި  އިޤުތިޞާދީ  ނައްތައިލެވެއެވެ.  ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 )ކޮންސެންޓްރ ޝަން( މަތިކުރަންޖެހެއެވެ.   

 

 

 ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރަ  .2
 ( ގަވާއިދުބެހ   ކުރުމާ )ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  R-12/2021ނަންބަރު    ގަވާއިދު  މިއީ
 ( ގެ ދަށުން، ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރައާ ގުޅ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ. ށ)ވަނަ މާއްދާގެ   34ގެ 
 

 ހުންނަ ތަން ފިހާރަ   2.1 
 އަރަްއކާއަށް  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ޞިްއޙަތު،  މީހުންެގ  ޖަނަވާރާިއ،  ތަންތަނާއި،   ދިރިއުޅ    ޖަނަވާރު  އާންމުންނާއި  ޕެސްޓިސައިޑަކީ

  ކުޑަކުރެވ   ވީހާެވސް  ހިރާސް  ލިބ   އެއިން   ހަދަންވާނީ  ފިހާރަ  ިވއްކާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ެއއްޗަކަށްވާތީ،   އޮތް  ފުރުޞަތު  ހާސާވުމުެގ
ޤާއިމުކުރާއިރު ތިރީަގއި މިވާ ތަންތަނާ ކައިރިވެެގން ނުވާނެެއވެ. އަދި ފެންހެދ ،   ވިްއކާ ފިހާރަ. ޕެސްޓިސަިއޑު  ތަނެއްަގއެވެ

 ފެންބޮޑުވާ ތަންތަނުގައި ޤާއިުމކޮށްެގންނުވާނެއެެވ. 

 .ތަންތަން އުފައްދާ ނުވަތަ ތަްއޔާރުކުރާ އަދި ވިްއކާ ކާބޯތަކެތި -

 . ފާމަސީތައް ކުލިނިކުތަކާއި، ހަސްފަތާލުތަކާއި، -

 . ތަންތަން އުޅ  ެއްއވެ ޢާއްމުން މަދަރުސާތަކާއި، -

 .ތަންތަން ކުޅ   ކުޅިވަރު -
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 . ބާޒާރުތައް  ބޮޑު ކާރުބާރު  ހުޅުވާލެވިފައިވާ -

 .ތަންތަން ފެންބޮޑުވާ އަދި ފެންހެދ  ކުޅިއާިއ، މޫދާއި، -

 ފަރުމާ   ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރައިގެ   2.2
 . ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ  ކަންކަން  މިވާ  ތިރީގައި  ވިްއކާ ފިހާރަ ފަރުމާކުރުމުގައި  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުެގ ޮގތުން ޕެސްޓިސައިޑު

 އުޅަނދުފަހަރަށް  ެއއްަގނމު  ނިއްވާ   އަލިފާން  ުއޅަނދުފަހަރާއި،  ެއްއަގމު  އިންޖީނުލީ  ެގންުގޅ   ބ ލުމަށް  އަރުވާ މުދާ    -
 ޮގތަށް ހުރުން. ވަދެނުކުމެވ  ފަސ ހައިން ފަރާތަކުން ެއއް  ކޮންމެވެސް ފިހާރައިެގ

  ޕެސްޓިސައިޑުގެ   ިވްއކ  ،(  ކައުންޓަރ  ބ ނުންކުރާ  ފަރާތްތަކުން  ަގންނަ)   ކައުންޓަރާއި  ިވއްކާ  ޕެސްޓިސައިޑު  -
  ތަނާއި،   ހުންނަ  ރައްކާކޮށްފައި  ނުވަތަ  ތަނާއި  ހުންނަ(  ޑިސްޕްލ ކޮށްފައި)  ބަހަށްޓާފައި  ދައްކަން  އުފެއްދުންތައް
  ވަކިކޮށްފައި ހުރުން.  ހަދައިެގން ބިތްަގނޑުތަން،  ތިބ  މީހުން މަސައްކަތު އަތްާގތްކޮށްދ 

 . ހުރުން ހަދާފައި ފަންިގފިލާ މާއްދާއަކުން ނުހިފާ އަލިފާން -

  ދޮރުތަކާިއ،  ބިތްަގނޑުތަކާއި،   ފާރުތަކާިއ،  މާއްދާއަކުން   ތަޙައްމަލުކުރާ  ހިފުން  ައލިފާން  ވަންދެން  މިނިޓް  90  -
 .ހުރުން ހަދާފައި ހަރުތައް ބަހަށްޓާ ޕެސްޓިސައިޑު

ނުފ ދ     - ފޯނުާވ،  މާއްދާތަކުން    ޕެސްޓިސަިއޑު  ދޮރުތަކާއި،  ބިތްަގނޑުތަކާއި،   ފާރުތަކާއި،  މާއްދާައކުން  ަގދަދިޔާ 
  ނުވުމާއި،  ހެދިފައި  ބާ  ނުވަތަ   އެޅިފައި  ވިދު  ނުވަތަ  ރެނދު  އެތަންތަނުަގއި  ހުރުމާއި،  ހަދާފައި  ހަރުތައް  ބަހަށްޓާ

 . ހުރުން އޮމާންކޮށްސާފުތާހިރުކުރެވ ނެހެން  ފަސ ހައިން

  ފައިބައިެގން   ބިންަގނޑަށް  ނުވަތަ  މަުގަމއްޗަށް  ޙާލަތެއްަގއި  ވެރ   ނީރުންވެ،  ނުވަތަ  ލީކުވެެގން  ޕެސްޓިސަިއޑު  -
 .ހުރުން އަޅާފައި ތަޅުން އޮމާންކޮށް ނުދާނެހެން ފ ދިެގން ޕެސްޓިސައިޑު ރެައށްއެތެ ތަޅުުމެގ ނުދާޮގތަށާއި،

  ވަުގތެްއަގއިވެސް   ހުރިހާ  ދ ހަތައް  ތަޞްވީރު  ނިޝާންތަކާއި،  ރަމްޒުތަކާއި،  ރައްކާތެރިވުމުެގ  ލ ބަލާއި،  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  -
 .ލިބުން ރަނަގޅަށް ތެރެއަށް ތަނުެގ އަލި މަޞްނޫޢީ  ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ވަރަށް އެނގ  ކިޔަން ފަސ ހައިން

   ފިނިހޫނުމިން   ތަނުެގ  ދައުރުވުާމއި،  ބ ރުވެ،  ވަދެ  ަވއި  ސާފު  ތެރެއަށް  ފިހާރައިެގ  ނުލައި  އެއާކޮންޑިޝަނާ  -
 . ކޮންޓްރޯލުކުރެވުން

 .ހުރުން ހަރުކޮށްފައި  ފަންކާ އެްގޒޯސްޓް ބ ރުކުރުމަށް ވަސް  އާތްާވއި، ކެމިކަލް -

 .ބ ނުންކުރުން ދިއްލުންތައް ޕްރޫފު ފްލ ޝް  ހުރުމާއި، ލާފައި ހޮޅިއަށް ކޮންޑިުއޓު ނަރުތައް ކަރަންޓު -
 

 ފިހާރައިގެ ތަރުތީބު   2.3
ފިހާރައިަގއި ވިްއކަން ނުވަތަ ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުެގ އުފެއްދުންތައް ތަރުތީބުކޮށްފަިއ ހުންނަންވާނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ 

 ޮގތަށެވެ. 

  ދެހަރު   ހުރުމާއި،  ފޫޓު  3  މަދުވެެގން  ދ ތެރ ގައި  ދެހަރު  ބޮޑުނުވުމާއި،  ފޫޓަށްވުރެ  7  ިގނަެވެގން  އުސްމިން  ހަރުެގ  -
 . ހިނަގިއއުޅެވުން އުނދަުގލެއްނެތި ދ ތެރެއިން

  ފުނިޖެހި،  އެކަށީެގންވުމާިއ،  ޖާަގޔާ   ތަނުެގ  މިންވަރު،  އުފެއްދުންތަކުގެ   ޕެސްޓިސައިޑުގެ   ހުންނަ  ރައްކާކޮށްފައި  -
 . ނުހުރުން ތޮއްޖެހިފައި
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  އުފައްދާފައި  ޕެސްޓިސައިޑު   ޙާލަތެއްަގއި   ބަހަށްޓަންޖެހިއްޖެ  މަތިމައްޗަށް   ކަންވާރުތައް   ބަންދުކޮށްފަިއވާ  ޕެސްޓިސަިއޑު  -
  ނުވަތަ  ނޑިކޮށްކު  މަތީގައި  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ހުންނަ   ދިޔާކޮށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް(  ފޮމިއުލ ޝަން)  ޮގތުެގ  ހުންނަ

 . ބެހެއްޓުން ވަކިން  ނޫނީ ނުބެހެއްޓުމާއި، ޖެހ ޮގތަށް ދެބާވަތް ޓުާމއި،ބެހެއް ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ހުންނަ އޮށްއޮށަށް

 .ބެހެއްޓުން ހަރުތަކުަގއި  ަވކިން ބާވަތެއް ކޮންމެ  ބިނާކޮށް މައްޗަށް( ޓައިޕު)  ބާވަތުެގ ޕެސްޓިސައިޑުެގ -

 . ބެހެއްޓުން  ަގހުކާނާ  ަވކިން  ނުވަތަ  އެކަހެރިކޮށް  ޕެސްޓިސައިޑާ  ބަހަށްޓާނަމަ  ެއއްތަނެްއގައި  ަގހުކާނާ  ޕެސްޓިސައިޑާއި،  -

  ޕެސްޓިސައިޑު   ބޮޑެތި  ނުވަތަ  ބަރު  ފަދަ  ޓައްޕު،  ހަން،  ބެހެްއޓުމާއި،  ހަރުގައި  ކަންވާރުތައް  ލުއި  ނުވަތަ  ކުދި  -
  މަތިމައްޗަށް   ިގނައިން  ބަރިއަށްވުރެ  3  ބެހެއްޓުާމއި،  މަތީގައި  އެއްޗެްއެގ  ޕެލަޓުފަދަ  ޮގތަށް  ނުޖެހ   ތަޅުުމގައި  ކަންވާރުތައް
 .ނުބެހެއްޓުން

  ދ ތެރ ގައި  ދެސަފު  ބެހެްއޓުމާއި  ސަފުސަފަށް  ޕެލަޓުމަތީގައި  ފަސ ހަވާޮގތަށް  ބަލަިއފާސްކުރުމަށް  ެގންުގޅުމަށާިއ،  އުފުލާ  -
 . ބ އްވުން ޖާަގ

 .ހުރުން ނުލިބ ޮގތަށް އަވި  ސީދާ އިރުެގ  ޕެސްޓިސައިޑަށް ހުންނަ ކަންދައް  ނުވަތަ ރައްކަިއކޮށްފައި -
 

 ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން   2.4
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ   ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި، ތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ

 ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ހުންނަ   ރައްކާކޮށްފައި  ނުވަތަ  ހުންނަ(  ޑިސްޕްލ ކޮށްފައި)  ބަހަށްޓާފައި  ދައްކަން  އުފެްއދުންތައް  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ވިްއކާ -
 ހުރުމާއި،  ހަދާފައި  ޮގތަށް  ނުވަދެވ   ޢާއްމުންނަށް  ހުއްދަނެތި  ތަނަށް   ތިބ   މީހުން  މަސައްކަތު  އަތްާގތްކޮށްދ    ތަނަށާއި،

 އިސްތިޢުމާލުކުރުން   ދުންފަތުެގ"  ،"  ހެދުންމަނާ  ކައިބޮއި"   ،"  މަނާ  ވަނުން  ހުއްދަނެތި"   ،"  ޕެސްޓިސަިއޑު  ނުރައްކާ"
 .ހުރުން  ހަރުކޮށްފައި ލިޔުންކޮޅުތައް ލިޔެފަިއވާ" ނުވިއްކާ ކުދިންނަށް ދަށުގެ  އަހަރުން 18" ،" މަނާ

 ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުން ފިހާރައިގެ    2.5
 . ކުރަންވާނެެއވެ ކަންކަން  މިވާ ތިރީގައި ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ސްޓޮކު ފިހާރައިެގ

 .  ބެލެހެއްޓުން ދަުއރުކޮށް، ސްޓޮކު އެްއޮގތަށް ުއޞޫލާ ބ ރުކުރުމުެގ ފުރަތަމަ ތަކެތި، ވެއްދި ފުރަތަމަ ފިހާރައަށް -

  އެކަން  ލީކެްއވާނަމަ  ބަލައިފާސްކުރުމާއި  ގަވާއިދުން  ބެލުމަށް  ލިބިފަިއވ ތޯ  ެގއްލުމެއް  ކަންވާރަށް  ނުވަތަ  ލީކުވެފަިއވ ތޯ -
 ރަނަގޅުކުރުން. 

  އެނގ ވަރުވ ތޯ   ކިޔަން  ލ ބަލް  ނުވަތަ  ލިބިފައިވ ތޯ  ެގއްލުމެއް  ލ ބަލަށް  ނުވަތަ  ދުަވސްހަމަވެފައިވ ތޯ  ޕެސްޓިސައިޑަށް -
 . ރަނަގޅުކުރުން  އެކަން ލިބިފައިވާނަމަ ެގްއލުމެއް ލ ބަލަށް ބަލައިފާސްކުރުމާިއ، ފަހަރު 1 މަހަކު ބެލުމަށް

  ފ ދުމާއި،  އަޑިޔަށް  ފޮމިއުލ ޝަންތައް  ހުންނަ  ދިޔާކޮށް  ތަރަވުާމއި،   ފޮމިއުލ ޝަންތައް  ޕެސްޓިސަިއޑު   ހުންނަ  ހިކިކޮށް -
 . ބަލައިފާސްކުރުން ަގާވއިދުން ހުރިތޯ ކަންކަންވެފައި ދަފަ  ބަދަލުވުން ކުލަ ޖެލްވުމާއި،

  ކަންވާރުތައް  ހަލާކުވެފަިއވާ  ނުވަތަ   ނީރުންވެފަިއވާ  ނުވަތަ  ލީކުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ނެތް  ލ ބަލް  ނުވަތަ  ދުވަސްހަމަވެފަިއވާ -
 .ބެހެއްޓުން ލ ބަލްކޮށްފައި ތަނެއްގައި ވަކިން ނައްތައިލެވެންދެން ަވކިކޮށް، ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު
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 ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން ހުންނަ/ދައްކަން ހުންނަ    2.6
 . ފުރިހަމަވާންާވނެއެވެ ކަންކަން މިވާ ތިރީަގއި  ޕެސްޓިސައިޑުގައި ހުންނަ ދަްއކަން ނުވަތަ ވިްއކަން

 . ރައްކާކުރުން ެއއްޮގތަށް އިރުޝާދުތަކާ ދީފައިވާ ލ ބަލްަގއި  ޕެސްޓިސައިޑު ުގޅ ޮގތުން ބެހެއްޓުމާ ރައްކާކޮށްފައި -

ބ ނުންކުރާ    ނުވަތަ  ކަންވާރުަގއި  އަޞްލު  ބަންދުކޮށްފައިހުރި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ޕެސްޓިސައިޑު - ދަނޑުވެރިކަުމަގއި 
 .ހުރުން އިކަންވާރުގަ  ބަންދުކޮށްފަިއވާ އަލުން ލިބިެގން، ހުއްދަ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުާމބެހ  ގަވާއިދުެގ ދަށުން

  ނަތީޖާ  ބ ނުންވާ  ެއއިން  ފެންވަރަށާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  އަސަރުކޮށް،  ނ ދެވ   ކަންވާރަށް  ބަންދުކޮށްފަިއވާ   ޕެސްޓިސައިޑު  -
  ރަްއކާކޮށްފައި   ޙާލަތެއްަގއި  މައްޗަށްދާ  ފިނިހޫނުމިން  ފަދަ  ބަދަލުއަތުވެދާނެ   މުއްދަތަށް  ަގރަންޓީ  ޤާބިލުކަމަށާިއ،  ނެރެވުމުެގ
 .ނުބެހެއްޓުން

  ވީދިފައި   ނުވަތަ   ތެޅިފައި  ނުވަތަ   ރެނދުެއޅިފައި  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ކަންވާރު،  ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ޕެސްޓިސައިޑު  -
   .ނުހުރުން  ދަބަރުޖަހާފައި  ކަންވާރުަގއި   ނުވަތަ  ިގރިފައި  ނުަވތަ  ކަންފަތިވެފައި   ނުވަތަ  ވިދުއެޅިފައި  ނުވަތަ  ފެޅިފައި  ނުވަތަ

 . ނުހުރުން  ވެރިފައި  ނުވަތަ  ލީކުވެފައި  ޕެސްޓިސައިޑު   ވަރަކަށް  އެްއވެސް   ކަންވާރުން  ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ޕެސްޓިސައިޑު  -

  ނުވަތަ   ކަންފަތިވެފައި  ނުވަތަ  ދޫވެފައި  ނުވަތަ  ކެނޑިފައި  މަތިަގނޑު  ކަންވާރުެގ  ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ޕެސްޓިސައިޑު -
 .ނުހުރުން ިގރިފައި

 ެގއްލުމެއްނުލިބި  ލ ބަލަށް  ހުރުމާއި،  ޗާޕުކޮށްފައި  ނުވަތަ  ހަރުކޮށްފައި  ލ ބަލް  ކަންވާރުގައި  ބަންދުކޮށްފަިއވާ  ޕެސްޓިސައިޑު -
 . ހުރުން ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ ބަހުން އިނިގރ ސި  ލިޔުންކޮޅުތައް ލ ބަލްެގ ސަލާމަތުންހުރުމާއި،

  ބަޔާންކުރާ،   ގައި(  ނ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  16  ރޯލުކުރުމާބެހ  ޤާނޫނުެގދަނޑުވެރިކަުމަގއި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓް -
 .  ޗާޕުކޮށްފަިއވުން ބަހާތައް  އަސާސީ ލ ބަލްެގ ހިމެނ ޮގތަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހުރިހާ

  ދ ހަތައް   ތަޞްވީރު  ނިޝާންތަކާއި،  ރަމުޒުތަކާއި  ރައްކާތެރިވުމުެގ  ލިޔުންކޮޅުތަކާއި،  ހުރިހާ   ލ ބަލްެގ  ޗާޕުކޮށްފަިއވާ -
  ކިޔަން   ސާފުކޮށް   އަލީގައި  ހުންނަ  ޢާއްމުކޮށް  ވަުގތުގައި  ދުވާލުެގ  ބަހަށްޓައިެގން  ދިުގމިނުގައި  އަތްދަނޑީެގ

 . ފެންނަަވރުވުން ނުވަތަ އެނގ ވަރުވުން
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 ގުދަން   ޕެސްޓިސައިޑު .3
 ( ގަވާއިދުބެހ   ކުރުމާ )ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  R-12/2021ނަންބަރު    ގަވާއިދު  މިއީ
 ( ގެ ދަށުން، ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ގުދަނާ ގުޅ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.ށ)ވަނަ މާއްދާގެ   35ގެ 
 

 ގުދަން ހުންނަ ސަރަޙައްދު   3.1
  އުދާސްއެރުމާއި،   ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ވެރުާމއި،   ލީކުެވ،  ޕެސްޓިސައިޑު  ުގދަންތަކަކީ،  ރައްކާކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު   ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ

 ހިންަގންާވނީ،  ހަދާ  ތަންތަން  ެއފަދަ  ވާތީ،  ކަމުަގއި  ތަންތަން  ޮއތް  ފުރުޞަތު   އަރަްއކާއަށް  ފެތުރުމުެގ  ވަސް   ޕެސްޓިސައިޑުެގ
 ިގނަ  ިމޮގތުން.  ހިސާބެްއަގެއވެ  ކުޑަކުރެވ   ހިރާސް  ލިބ   ތިާމވެއްޓަށް  ޖަނަވާރުންނަށާިއ،  އިންސާނުންނަށާއި،  ޕެސްޓިސައިޑުން

 ފަސ ހައިން   އިތުރުން  ތަންތަނުެގ  ބަޔާންކުރާ   ަގއިތިރީ  ހިންަގންވާނީ،  ހަދައި  ުގދަން  ރަްއކާކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ޢަދަދެއްެގ
 . ެގންނުވާނެެއވެުގދަން ހަދައި ތަންތަނުަގއި ފެންބޮޑުވާ ދ ،ފެންހެ އަދި  .ދުރުގައެވެ ތަންތަނާ އޮތް ފުރުޞަތު ހުޅުހިފުމުެގ

 .ތަންތަން ިވއްކައި ކާބޯތަކެތި -

 . ފާމަސީތައް ކުލިނިކުތަކާއި، ހަސްފަތާލުތަކާއި، -

 . ތަންތަން އުޅ  ެއްއވެ ޢާއްމުން މަދަރުސާތަކާއި، -

 .ތަންތަން ކުޅ   ކުޅިވަރު -

 . ބާޒާރުތައް  ބޮޑު ކާރުބާރު  ހުޅުވާލެވިފައިވާ -

 .ތަންތަން ފެންބޮޑުވާ އަދި ފެންހެދ  ކުޅިއާިއ، މޫދާއި، -
 ތަންތަން ހުންނަ ރައްކާކޮށްފައި ތަކެތި އަލިފާންހިފާ ފަސ ހައިން ތަންތަނާއި ރައްކާކުރާ ގ ސް ތެލާއި، -

 . ވޯކްޝޮޕްތައް -

 . ކޮށިތައް ެގންުގޅ  ޖަނަވާރު -
 ހުރުން.ފޫޓުެގ ދުރުމިން  100 މަދުެވެގން ފެންވަޅުތަކާ ބ ނުންކުރާ -

ފޫޓުެގ ދުރުމިން    200  ތަންތަނާ  ބ ނުންކުރާ  ޢާއްމުކޮށް  މީހުން  މަދަރުސާތަކާ،  ހަސްފަތާލުތަކާ،  ެގތަކާ،  އުޅ   މީހުން -
 ހުރުން.

 ގުދަނުގެ ފަރުމާ   3.2
 . ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ ކަންކަން  މިވާ ތިރީގައި ުގދަން ފަރުމާކުރުމުގައި  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަުމެގ ޮގތުން ޕެސްޓިސައިޑު

 ދަށުން  ގެ "  ަގވާއިދު  ކެމިކަލާބެހ    ނުރައްކާތެރި "  ތަންފީޒުކުރާ   ހިންގައި  ޑިފެންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ -
 ުގދަނަކަށްވުން.   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 އުޅަނދުފަހަރަށް  ެއއްަގނމު  ނިއްވާ  އަލިފާން  ުއޅަނދުފަހަރާއި،  އެއްަގމު  އިންޖީނުލީ  ެގންުގޅ    ބ ލުމަށް  މުދާ އަރުވާ -
 ޮގތަށް ހުރުން.  ވަދެނުކުމެވ  ފަސ ހައިން ފަރާތަކުން 2 ުގދަނުެގ
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 . ހުރުން ހަދާފައި ފަންިގފިލާ މާއްދާއަކުން ނުހިފާ އަލިފާން -

  ދޮރުތަކާިއ،  ބިތްަގނޑުތަކާިއ،  ފާރުތަކާއި،  މާއްދާއަކުން  ތަޙައްމަލުކުރާ  ހިފުން  އަލިފާން  ވަންދެން  މިނިޓް  90 -
 .ހުރުން ހަދާފައި ހަރުތައް ޓާބަހަށް ޕެސްޓިސައިޑު

  ބަހަށްޓާ   ޕެސްޓިސަިއޑު  ދޮރުތަކާއި،   ބިތްަގނޑުތަކާިއ،  ފާރުތަކާިއ،  މާއްދާއަކުން  ދިޔާ މާއްދާތަކުން ފޯނުވާ، ނުފ ދ  ަގދަ -
 ފަސ ހައިން  ނުވުާމއި،  ހެދިފައި  ބާ   ނުވަތަ  އެޅިފައި   ިވދު  ނުވަތަ  ރެނދު  ެއތަންތަނުގައި  ހުރުމާއި،   ހަދާފައި  ހަރުތައް

 .ހުރުން ސާފުތާހިރުކުރެވ ނެހެން އޮމާންކޮށް

  ފައިބައިެގން   ބިންަގނޑަށް  ނުވަތަ  މަުގަމއްޗަށް   ޙާލަތެއްަގއި  ވެރ   ނީރުންެވ،  ނުވަތަ  ލީކުވެެގން  ޕެސްޓިސައިޑު  -
 .ހުރުން އަޅާފައި ތަޅުން އޮމާންކޮށް ނުދާނެހެން ފ ދިެގން ޕެސްޓިސައިޑު އެތެރެައށް ތަޅުުމެގ ނުދާޮގތަށާއި،

  ވަުގތެއްަގިއވެސް   ހުރިހާ  ދ ހަތައް  ތަޞްވީރު  ނިޝާންތަކާއި،  ރަމްޒުތަކާއި،  ރަްއކާތެރިވުމުެގ  ލ ބަލާއި،  ޕެސްޓިސައިޑުެގ -
 .ލިބުން ރަނަގޅަށް ތެރެއަށް ތަނުެގ އަލި މަޞްނޫޢީ  ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ވަރަށް އެނގ  ކިޔަން ފަސ ހައިން

   ފިނިހޫނުމިން   ތަނުެގ  ދައުރުވުމާިއ،  ބ ރުވެ،  ވަދެ  ވައި   ސާފު  ތެރެއަށް  ފިހާރައިެގ  ނުލައި  އެާއކޮންޑިޝަނާ -
 . ކޮންޓްރޯލުކުރެވުން

 .ހުރުން ހަރުކޮށްފައި ފަންކާ އެގްޒޯސްޓް ބ ރުކުރުމަށް ވަސް އާތްވާިއ، ކެމިކަލް -

 .ބ ނުންކުރުން ދިއްލުންތައް ޕްރޫފު ފްލ ޝް ހުރުމާއި، ލާފައި ހޮޅިއަށް  ކޮންޑިއުޓު ނަރުތައް ކަރަންޓު -

 . ހުރުން ަވކިން ުގދަނާ އޮފީސް، ތިބ  މުަވއްޒަފުން ބަލަހަށްޓައި ސްޓޮކު -
 .ކުޑަނުވުން  ފޫޓަށްވުރެ  20- 18  އުސްމިން  ުގދަނުެގ  ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ދައުރުވުން  ަވއި  ރަނަގޅަށް  ތެރ ަގއި  ުގދަނު -

 . ހުރުން ޮގތަށް ބަންދުކުރެވ  ތަޅުލައި، ނުވަދެވ ނެހެން ފަރާތްތަކަށް ނެތް ހުއްދަ -

 . ރަްއކާތެރިވުން ވިްއސާރައިން  ަވއިންނާއި،  އަންނަ ކޮޅިަގނޑުަގނޑުަގއި -

  ވީހާވެސް   ެގންުގޅުން  ުއފުލާ  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު  ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި،  ވެރުމުން  ލީކުވެ  ޕެސްޓިސައިޑު -
 . ހުރުން  ފަރުމާކޮށްފައި  ޮގތަށް  ނުކުމެވ   ސީދާ  ބ ރަށް  ުގދަނުން  ނުވަދެ،  ތަނަކަށް  ެއއްވެސް  އިތުރު  ޮގތަށާިއ،  މަދުކުރެވ 

  ދުރުން  ތަންކޮޅެއް  ދޮރާ  ުގދަނުގެ   މަސަްއކަތްކުރުމަށް  ބަންދުކުރުުމެގ  ެވއްދުމަށާއި،  ނެރެ،  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު -
 . ބ އްވުން ޖާގައެއް ހުސް

 ހުރުން. ޖާަގ ވަދެނުކުމެވ ނެ  ވައި  އަށް 150/1 މަދުވެެގން ޖާަގިއެގ ތަޅުުމެގ ުގދަނުެގ -

 . ދައުރުވުން ަވއި ުގދަނުަގއި ނުދާވަރަށް މައްޗަށް ސެލްޒިއަސްއަށްވުރެ  ދަރަޖަ 55 ފިނިހޫނުމިން ތެރ ެގ ުގދަނު -

 ޖަމާވާނެހެން   ޖަންުގޝަނަކަށް  ޚާއްޞަ  ފެން  ދޮންނަ  ޕެސްޓިސަިއޑާއި،  ޙާލަތެއްަގއި،  ެވރ   ނުވަތަ  ލީކުވާ  ޕެސްޓިސައިޑު -
  ކޮންކްރީޓުން   ެއތެރެކައިރިން  ބިތްތަކުެގ  ކާނެއް،  ކަތި  ފުން،  ސެންޓިމީޓަރ  15  ސަތަހައަށްވުރެ  ޅަމުެގތަ  ުގދަނުެގ
 . ހުރުން ހަދާފައި ނ ޅ ޮގތަށް ތެރެއަށް ކާނުެގ ޢާއްމު އެތަކެތި ހުރުމާއި، ހަދާފައި

 .ހުރުން ދޮރެއް ނުކުންނާނެ ޙާލަތުގައި ކުއްލި  ފިޔަވައި ދޮރު މައި ުގދަނުެގ -

 .އޮތުން  ޖާަގެއއް ހުސް ފޫޓުެގ 15 ދެފަރާތުަގއި ުގދަނުެގ މަދުވެެގން ވަދެވ ނެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް -

  ޖާަގެއއް   ހުސް  ބެހެއްޓުމަށް  ފޮށިތައް  ކަންވާރާއި،  ހުސްކޮށްފައިވާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ޕެސްޓިސައިޑާއި،  ނައްތައިލަންޖެހ  -
 . ބ އްވުން
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 ތަރުތީބު   ގުދަނުގެ   3.3
 ޕެސްޓިސައިޑުެގ ުއފެއްދުންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތަށެވެ.  ުގދަންކުރާ

  ދެހަރު   ހުރުމާއި،  ފޫޓު  3  މަދުވެެގން  ދ ތެރ ގައި  ދެހަރު  ބޮޑުނުވުމާއި،  ފޫޓަށްވުރެ  7  ިގނަެވެގން  އުސްމިން  ހަރުެގ -
 . ހިނަގިއއުޅެވުން އުނދަުގލެއްނެތި ދ ތެރެއިން

  ފުނިޖެހި،  ެއކަށީެގންވުމާއި،  ޖާަގޔާ  ތަނުެގ   ިމންވަރު،  އުފެއްދުންތަކުެގ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ހުންނަ  ރައްކާކޮށްފައި -
 . ނުހުރުން ތޮއްޖެހިފައި

  އުފައްދާފައި  ޕެސްޓިސައިޑު   ޙާލަތެއްަގއި   ބަހަށްޓަންޖެހިއްޖެ  މަތިމަްއޗަށް  ކަންވާރުތައް  ބަންދުކޮށްފަިއވާ   ޕެސްޓިސައިޑު  -
  ނުވަތަ  ކުނޑިކޮށް  މަތީގައި  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ހުންނަ   ދިޔާކޮށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް(  ފޮމިއުލ ޝަން)  ޮގތުެގ  ހުންނަ

 . ބެހެއްޓުން ވަކިން  ނޫނީ ނުބެހެއްޓުމާއި، ޖެހ ޮގތަށް ދެބާވަތް ޓުާމއި،ބެހެއް ޕެސްޓިސަިއޑުެގ ހުންނަ އޮށްއޮށަށް

 .ބެހެއްޓުން ހަރުތަކުގައި ވަކިން  ބާވަތެއް ކޮންމެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް( ޓަިއޕު) ބާވަތުެގ ޕެސްޓިސައިޑުެގ -

 . ބެހެއްޓުން  ަގހުކާނާ  ަވކިން  ނުވަތަ  އެކަހެރިކޮށް  ޕެސްޓިސައިޑާ  ބަހަށްޓާނަމަ  އެްއތަނެއްަގއި  ަގހުކާނާ  ޕެސްޓިސައިޑާއި، -

  ކަންވާރުތައް   ޕެސްޓިސައިޑު  ބޮޑެތި  ނުވަތަ  ބަރު  ފަދަ  ޓައްޕު،  ހަން،  ބެހެއްޓުމާިއ،  ހަރުގައި  ކަންވާރުތައް  ލުއި  ނުވަތަ  ކުދި -
  މަތިމައްޗަށް  ިގނައިން  ބަރިއަށްުވރެ  3  ބެހެއްޓުމާއި،  މަތީަގއި   އެއްޗެއްެގ  ޕެލަޓުފަދަ  ޮގތަށް  ނުޖެހ   ތަޅުމުގައި

 .ނުބެހެއްޓުން

  ދ ތެރ ަގއި   ދެސަފު  ބެހެއްޓުމާއި  ސަފުސަފަށް  ޕެލަޓުމަތީގައި  ފަސ ހަވާޮގތަށް  ބަލައިފާސްކުރުމަށް  ެގންުގޅުމަށާިއ،  އުފުލާ -
 . ބ އްވުން ޖާަގ

 .ހުރުން  ނުލިބ ޮގތަށް ައވި ސީދާ ިއރުެގ ޕެސްޓިސައިޑަށް ހުންނަ ދައްކަން ނުވަތަ ރައްކައިކޮށްފައި -
  ރެނދުލާ،  ބެހެއްޓުމާއި،   ފޮށީަގއި   ކާޑުބޯޑު  ޕަކެޓްތައް   ޕެސްޓިސަިއޑު   ހުންނަ  ހިކިކޮށް  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ތަރަވުމުން -

 . ބެހެއްޓުން ފޮށީގައި  ކާޑުބޯޑު ފުޅިތަްއވެސް ބިއްލޫރި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ންތެޅުމު

 .އުސްނުވުން ފޫޓަށްވުރެ 7 ހަރުތައް ބަހަށްޓައި ކަންވާރުތައް ޕެސްޓިސައިޑު ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ބ ނުންކުރުން ހަރޯށި -

 . އުސްނުކުރުން ފޫޓަށްވުރެ 3.5 ކަންވާރުތައް ބަހަށްޓައި މަތީަގއި ޕަލެޓެއްެގ ކޮންމެ -

 . ުގދަންކުރުން  ޕެސްޓިސައިޑު ޒާތުެގ ހުޅުހިފާ ނުވަތަ ހިފާ އަލިފާން  އެކަހެރިކޮށް މަޞްދަރުތަކާ އުފެދ  ކަނި އަލިފާން -

 . ބެހެއްޓުން ވަކިން  ބާވަތްތައް ޕެސްޓިސައިޑުެގ ފަދަ ހުށަހެޅިދާނެ އަރަްއކާއަށް ހުޅުހިފުމުެގ ޖެހުމުން އަނެކެްއޗާ އެކަތި -

  ޕެސްޓިސައިޑު   ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ދިޔާކޮށް  އެތުރުމާއި،  ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު  ނުޖެހ ނެހެން  ތަޅުމުގައި -
 . ބެހެއްޓުން ޮގތަށް މައްޗަށްވާ ތުންކޮޅު ކަންވާރުތައް

 ބެލެހެއްޓުން   ސްޓޮކު ގުދަނުގެ    3.4
 . ކުރަންވާނެެއވެ ކަންކަން   މިވާ ތިރީގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސްޓޮކު ުގދަނުެގ

 . ބެލެހެއްޓުން ދައުރުކޮށް، ސްޓޮކު އެްއޮގތަށް އުޞޫލާ ބ ރުކުރުމުެގ ފުރަތަމަ ތަކެތި، ވެއްދި ފުރަތަމަ ުގދަނަށް -

  އެކަން  ލީކެްއވާނަމަ  ރުމާއިބަލައިފާސްކު  ގަވާއިދުން  ބެލުމަށް  ލިބިފަިއވ ތޯ  ެގއްލުމެއް  ކަންވާރަށް  ނުވަތަ  ލީކުވެފަިއވ ތޯ -
 ރަނަގޅުކުރުން 
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  އެނގ ވަރުވ ތޯ   ކިޔަން  ލ ބަލް  ނުވަތަ  ލިބިފައިވ ތޯ  ެގއްލުމެއް  ލ ބަލަށް  ނުވަތަ  ދުަވސްހަމަވެފައިވ ތޯ  ޕެސްޓިސައިޑަށް -
 . ރަނަގޅުކުރުން  އެކަން ލިބިފައިވާނަމަ ެގްއލުމެއް ލ ބަލަށް ބަލައިފާސްކުރުމާިއ، ފަހަރު 1 މަހަކު ބެލުމަށް

  ފ ދުމާއި،  އަޑިޔަށް  ފޮމިއުލ ޝަންތައް  ހުންނަ  ދިޔާކޮށް  ތަރަވުާމއި،   ފޮމިއުލ ޝަންތައް  ޕެސްޓިސަިއޑު   ހުންނަ  ހިކިކޮށް -
 . ބަލައިފާސްކުރުން ަގާވއިދުން ހުރިތޯ ކަންކަންވެފައި ފަދަ ބަދަލުވުން ކުލަ ޖެލްވުމާއި،

  ކަންވާރުތައް  ހަލާކުވެފަިއވާ  ނުވަތަ   ނީރުންވެފަިއވާ  ނުވަތަ  ލީކުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ނެތް  ލ ބަލް  ނުވަތަ  ދުވަސްހަމަވެފަިއވާ -
 .ބެހެއްޓުން ލ ބަލްކޮށްފައި ތަނެއްގައި ވަކިން ނައްތައިލެވެންދެން ަވކިކޮށް، ކަންވާރުތައް  ޕެސްޓިސައިޑު

 

 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން   3.5
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ   ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި، ތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ

 ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ނުރައްކާ،   ނިޝާނާއެކު  ކައްކަށިަގނޑުގެ   ދެ  ކާލިކޮށްފައިވާ  މަތީަގއި  ކައްބޮލެއްެގ"  އަންަގއިދ   ރައްކާތެރިވުމަށް -
  ދިވެހިބަހުންނާއި،  ލިޔުންކޮޅުތައް"  މަނާ  ިއސްތިޢުމާލުކުރުން  ދުންފަތުެގ" "މަނާ  ވަނުން  ހުއްދަނެތި"  ،"  ޕެސްޓިސައިޑު 

  ހަރުކޮށްފައި   ޮގތަށް  ފެންނަ  ސާފުކޮށް   ތެރ ަގއި  ުގދަނުގެ   ބިތުަގާއއި،  ކުރިމަތީ  ުގދަނުެގ  ބޯޑު،  ލިޔެފައިވާ   އިނިގރ ސިބަހުން
 .ހުރުން

 ޕެސްޓިސަިއޑާ  އާލާތްތައް  ރައްކާތެރިކޮށްދ    ހަށި  ހުރުމާއި،  ވަސީލަތްތައް  ދޮވެހެދުމުެގ  ަގއި   ފަދަ  ސައިބޯނި  ފެނާއި، -
 .ހުރުން ޮގތަށް  ބެހެއްޓ  ވަކިން

 މީހުން  މަސައްކަތު  ުގދަނުެގ  ރަމްޒުތަކަށް  ނިޝާންތަކާއި  އަންަގއިދ   ރައްކާތެރިވުމަށް  ހުންނަ،   ލ ބަލްގައި  ކަންވާރުެގ -
 .އަހުލުވެރިވުން

  ުގދަނުެގ  އިރުޝާދުތަކަށް  ުގދަންކުރުުމެގ  ރަްއކާތެރިވުމަށްޓަކައި  އަރައްކާއިން  ކެމިކަލް  އަރައްކާާއއި،  އަލިފާނުެގ  ލިބިދާނެ -
 .ތަބާވުން މީހުން މަސައްކަތު

  ފޯރުކޮށްދީ،   އާލާތްތައް  އެކަށީެގންވާ  ރައްކާތެރިކޮށްދ   ހަށި  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ެއންމެހާ  މަސަްއކަތްކުރާ  ުގދަނުަގއި -
 .ލާޒިމުކުރުން މަށްބ ނުންކުރު އެތަކެތީެގ

 ކުލީން   ވެކިއުމް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ނުވަތަ  ކީހުކުނޑި   ބަދަލުަގއި،  ސާފުކުރުމުެގ  ކަހައި  ހިކިކޮށް   ތަޅުންަގނޑު  ުގދަނުެގ -
 . ބ ނުންކުރުން

 . ފޯރުކޮށްދިނުން ފެން ސާފުތާހިރު ދޮވެސާފުތާހިރުވުމަށް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ުގދަނުަގއި -

  މަސައްކަތްކުރާ   ުގދަނުަގއި  ތަމްރީނު،  ބެހ   އިޖުރާއާތުތަކާ  ޮގތުެގ  ކަންކުރާނެ  ހިނދެއްަގއި  ދިމާެވއްޖެ  ޙާލަތެއް  ކުއްލި -
 .ދީފައިވުން އެންމެންނަށް

 .ހުރުން ޤާއިމުކޮށްފައި ނިޒާމު ދެނެަގތުުމެގ އަލިފާން ދުރާލާ ނިއްިވާއއި، އަލިފާން  އެކަށީެގންވާ -
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 ބަންދުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަލުން  .4
 ( ގަވާއިދުބެހ   ކުރުމާ )ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  R-12/2021ނަންބަރު    ގަވާއިދު  މިއީ
މާއްދާގެ    44ގެ   )ނ ) ވަނަ  ގެ  ހަދާފައިވާ  2(  ގުޅ ގޮތުން  ތަނާ  ބަންދުކުރާ  އަލުން  ޕެސްޓިސައިޑު  ދަށުން،  ގެ   )

 މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
ޕެސްޓިސައިޑު  ބ ނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުގައި  ބަންދުކުރަންވާނީ  ޕެސްޓިސައިޑު  ޙާލަތުގައި  ބަންދުކުރާ  އަލުން 

ވަނަ މާއްދާ )ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރާ ކަންވާރުގައި ހުންނަންޖެހ  މިންގަނޑުތައް(   23ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހ  ގަވާއިދުގެ  
 ޑުތަކަށް ފެތ  ކަންވާރެއްގައެވެ. ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނ

 މިގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ސާމާނު   - އެކަށީގެންވާ  ރައްކާތެރިކޮށްދ   ހަށި  މުވައްޒަފުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ބަންދުކުރުމުގެ  އަލުން 
 ބ ނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

  ބަންދުކުރާ ތަނުގެ ތަޅުންގަނޑު ހަދާފައި އޮންނަންވާނީ، ދިޔާ ތަކެތި ނުފ ދ  މާއްދާއަކުންނެވެ. އަލުން -
 އަލުން ބަންދުކުރަންވާނީ، ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ނުވަތަ ރައްކާކުރާ ތަނާ ވަކިން ހުންނަ ތަނެއްގައެވެ. -
ސްޓިސައިޑު ޖަމާކުރާ ތަބައް ނުވަތަ  އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ ތެރ ގައި ނީރުންވެ، ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑާއި، ބުރާ ޕެ -

 ބުރުމުން ދަފާކޮށްދ  ދަފަރާ ބ ނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް   4.1
 އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށެވެ. 

 ބ ނުންކުރުކުން   ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކޮށް، ތަރުތީބުން،  ތަން  މަސައްކަތްކުރާ ކާރުޚާނާގައި -
 .ޤާއިމުކުރުން މާޙައުލެއް މަސައްކަތު ރައްކާތެރި ސާފުތާހިރު، -
   .ނައްތާލުން  ކުނިބުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު -

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަނުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހ  އާދަތައް   4.2
 ތަނުގައި ކައިބޮއި ހެދުމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ހިނގާ   -
 ތަނުގައި އަތްދޮވުމުގެ ވަސީލަތް ހުންނަންވާނެއެވެ.  -
ކަމަށް   - މަޖުބޫރުކަމެއް  ދޮވުމަކީ  މޫނު  އަތާއި،  ކުރިން  އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ  ދުންފަތުގެ  ނުވަތަ  ކައިބޮއި 

 ނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދުދ ންވާ 
 މަސައްކަތު ހެދުން ހަޑިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެދުން ބަދަލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  -
 ހަޑިވެގެން ދޮންނަންޖެހ  ހެދުން ގެއަށް ނުގެންދިއުމަށް އިރުޝާދުދ ންވާނެއެވެ.  -
ތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދ ންވާނީ،  ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅި ހަޑިވެފައިވާ ހެދުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ދޮވުމުގެ އިން -

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައެވެ. ނުވަތަ ދޮވުމުގެ ޚިދުމަތްދ   ކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއް ލައްވައެވެ. 
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 ނިޝާންތައް ސަމާލުވުމުގެ    4.3
ނިޝާންތައް  އަންގައިދ   ކަންކަން  މިވާ  ތިރީގައި  ދޮރުތަކެއްގައިވެސް،  ހުރިހާ  ވަދެވ   ތަނަށް  ބަންދުކުރާ  އަލުން 

 ންވާނެއެވެ. ބަހަށްޓަ 

 ކައިބޮއިނުހެދުމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުކުރުން.  -
 ހަމައެކަނި ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.  -
 ގާތްނުވ .  -ނުރައްކާ -

 ޞިއްހީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުން   4.4
މަސައްކަތަށް މެޑިކަލްހުރިހާ    ކުރިން  ނުކުތުމުގެ  ޕެސްޓިސައިޑުގެ  އަދި   . ހަދަންވާނެއެވެ  ޓެސްޓުތައް  މުވައްޒަފުންގެ 

ހެދުމަށާއި، އެއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހ  ކަންކަން    މިޓެސްޓުތައްފަހަރު ޓެސްޓު ހަދަންވާނެއެވެ.    1އެއަށްފަހު އަހަރަކު  
  އެނގ    މަޢުލޫމާތު  ންތަކާބެހ އުފެއްދު  ހުރިހާ  އުފައްދާ  ކާރުޚާނާގައި  ކާރުޚާނާއާއި،  ހުންނަންވާނީ  ޢައްޔަންކޮށްފައި  ބެލުމަށް

 . ޑަކުޓަރެކެވެ
 

 އެންޒައިމް ހުންނަ ވަރު ބެލުން   ކޯލިންއެސްޓެރ ޒް   4.5
މާއްދާތަކަށް   ހުއްޓުވާ  މަސައްކަތް  އެންޒައިމްގެ  ކޯލިންއެސްޓެރ ޒް  ފަދަ  ކެމިކަލް  މުރައްކަބު  ފޮސްފަރަސް  އޯގެނޯ 

މުވައްޒަފެއްގެވެސް ލ ގައި ކޯލިންއެސްޓެރ ޒް ހުންނަވަރުގެ އަސާސީ ހާސާވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންމެ  
 މިން ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ. 

 އެހީ   ޞިއްޙީ   ފުރަތަމަ   4.6
ފުރަތަމަ    ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު  ނުވަތަ  ޑަކްޓަރަކާއަލުން ބަންދުކުރާ އުފެއްދުންތަކާބެހ  ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  

 .  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ އިންތިޒާމުތައްޞިއްޙީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
ހުންނަންވާނެއެވެ.   ތަނުގައި  ބަންދުކުރާ  އަލުން  ވަސީލަތް  ފަރުވާދެވ ނެ   އެހީ  ޞިއްޙީ  ފުރަތަމަ  އަދިހާދިސާތަކަށް 

 . ދ ންވާނެއެވެ އްޒަފުންނަށްމުވަ  ފުދ ވަރެއްގެ ތަމްރީނު،   ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާ ޙާލަތުގައި  ކުއްލި ދިނުމަށާއި،
ތަނެއްގައި    ސާފުކޮށް  ތަކެތި،  ބަޔާންކުރާ   ތިރީގައި  ބ ނުމަށްޓަކައި  އެހީގެ  ޞިއްޙީ   ލިބެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

 . ހުންނަންވާނެއެވެ

 ލޯ ދޮންނަ ތަކެތި. ، ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގަޔާއި -
 ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. -
 ދާއިމީކޮށް ޑަކްޓަރީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް. ހަސްފަތާލު ފަދަ  -
 ބަންދުކުރުމަށް ގެންގުޅ  ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިހާގެ ބ ސް )އެންޓިޑޯޓްސް( ގެ އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ސްޓޮކް ލިސްޓު.  -
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  ރެވ  ޙާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވާ ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކުކު -
ޙާލަތުގައި    މަޢުލޫމާތު ދ ޖެހ   ކޮންމެހެން  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  ތަބާވާންވާނެއެވެ.  އިރުޝާދުތަކާ  ކަރުދާހުގައިވާ 

ކަރުދާސް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑު ލ ބަލް، ޑަކްޓަރަށް ނުވަތަ    ހާސާވުމުގެ އަސަރުކުރި މީހާއާއެކުގައި މަޢުލޫމާތު
 ނުވަންވާނެއެވެ.ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮ 

 

 ޕްލ ން   ޙާލަތުގެ   ކުއްލި   ބ ނުންކުރާ   ވާކީކުރުމަށް   ރޯވުން   އަލިފާން   4.7
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ، ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަޤުޞަދު   - ނިޝާންތައް  އަންގައިދ   އެކަން  މަނާކުރުމާއި،  އިސްތިޢުމާލުކުރުން  ޙާޞިލުވާނެހެން  ދުންފަތުގެ 
 ބެހެއްޓުން. 

ހުންނަންވާނީ   - ތަކެތި(  ފަދ  ޕްލަގު  ސްވިޗް،  މޯޓަރު،  )ކަރަންޓު  ސާމާނެއް  ކަރަންޓު  ހުރިހާ  ހަރުކުރެވ  
 ކަމާގުޅ ގޮތުން ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުން ރަނގަޅަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ، 

ނގަބީލު އެޅުމުގެ ވަސީލަތް ހަރުކޮށް، އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ   އެތެރެއިން އަޑުއިވ  ގޮތަށް އަލިފާނުގެ ރަ -
ބަންދުކުރާ ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް: ފޯނު ނުވަތަ ފިއްތާލެވ    ފަރާތަށް ގުޅ ނެ ގޮތް އަލުން 

 ގޮށް ނުވަތަ ބަޓަން(. 
ން ނިއްވި)ތަަައް( ފަސ ހައިން އަތުޖެހ   ނަގައިގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވ ، އެކަށީގެންވާ އަލިފާ  -

 ތަނެއްގައި، ރީތިކޮށް ފާހަގަވާގޮތަށް، ހާމައަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. 
 އަލިފާން ނިއްވިތައް ގަވާޢިދުން ބަލައިފާސްކޮށް، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  -
  އެއްގޮތަށް  ވާއިދުތަކާ ގަ  އެފަރާތުގެ  އެއްބަސްވުމާއި،  ވެވ   ފަރާތާއެކު ޚިދުމަތްދ    ނިއްވުމުގެ  އަލިފާން ޤައުމުގައި -

 ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލ ނެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 ދ ންވާނެއެވެ.  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް، ތަމްރީނު   ޢަމަލީ ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޕްލ ން ޙާލަތުގެ ކުއްލި -
ޙާލަތްތަކެއްގައިކަމާއި، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް  އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާނީ ކޮންކޮން   -

 ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކާ ގުޅ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 
  ހުންނަ   ބަހަށްޓާފައި  އާލާތެއް  ހުރިހާ  ގެންގުޅ   ތަނުގައި  ރައްކާތެރިކަމަށް  އާލާތްތަކަކާއި،  ހުރިހާ  ނިއްވާ  އަލިފާން -

 . ހުންނަންވާނެއެވެ  ގޮތަށް  ފެންނަ  ތަނެއްގައި  ދެ  އަތުޖެހ   ފަސ ހައިން  މަދުވެގެން  ޕްލ ނެއް،  އިދ ދައްކުވަ  ތަންތަން
ހުރިހާ  ތަމްރީނު  ބ ނުންކުރުމުގެ  ބާވަތްތައް  ތަފާތު  އާލާތުގެ  ނިއްވާ  އަލިފާން - މުވައްޒަފުންވެސް    ލިބިފައިވާ 

 އެސަރަޙައްދުގައި ތިބެންވާނެއެވެ.
 ޖަމާވުމާއި، ފެތުރިގެން ދިއުން ވާކީކުރަންވާނެއެވެ. ނީރުންވެ، ވެރ   -
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ވެރިފައި ހުންނަ ކުނޑިއާއި، ފުށްފުކަށް ހުންނަ ޒާތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ނަގައި ސާފުކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ،   -
އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދެ ފުރ ނި )ފިލްޓަރު( ހަރުކޮށްފައިވާ، ޞިނާޢީ ފެންވަރުގެ ވެކިއުމް ސާފީ  

 ނަރ( އަކުންނެވެ. )ކްލީ
ނީރުންވެ، ވެރ  ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކަހައިގެން ނަގާ، ބަންދުކުރެވ  އެހެން   -

 ކަންވާރަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން )ކީހު ކުނޑި ފަދަ( ފޯވާ ޒާތުގެ މާއްދާއަކުން ފޯކުރަންވާނެއެވެ.  
ސަޠުޙު ދޮންނަންވާނީ މަދު    ފައިވާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހަޑިވެ ،  ށްފަހުމިގޮތަށް ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމަ،  ފުރަތަމަ -

 ފެން ފެންފޮދަކުންނެވެ.
  މަތީގައި   ޕަލެޓެއްގެ  ހާމަ ތަނެއްގައި،  އެނގ   ރީތިކޮށް  ،އަތުޖެހ   ފަސ ހައިން  ސާމާނު،  ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި -

 . ގެންގުޅެންވާނެއެވެ ގާޑިޔަލެއްގައި ނުވަތަ

 ހުންނަ މަށި، ކީހު ކުނޑި ނުވަތަ ފޯވާ ޒާތުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތައް އަޅާފައިވާ ފީފާއެއް. ފުށްފުކަށް    ▪
 ފިހިގަނޑު، ފަކީރާ، ރަބަރު ފުހި. ▪
 ރަބަރު ކޮތަޅު. 5ވަރުގަދަ، ބޮޑެތި   ▪
 ފީފާ.  2މަތިކަނޑާފައިވާ ހުސް   ▪
 އަންގިއާއި، ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދ  މޫނުގަނޑު ފަދަ ސާމާނު. ▪
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 މިންގަނޑުތައް   އުފެއްދުމުގެ   އުފައްދާކާރުޚާނާ އަދި  ޕެސްޓިސައިޑު .5
 ( ގަވާއިދުބެހ   ކުރުމާ )ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް  R-12/2021ނަންބަރު    ގަވާއިދު  މިއީ
)   44ގެ   މާއްދާގެ  )ރވަނަ  ގެ  ކާރުޚާނާއާ  1(  އުފައްދާ  ޕެސްޓިސައިޑު  ދަށުން،  ގެ  ހަދާފައިވާ  (  ގުޅ ގޮތުން 

 މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހ  މިންގަނޑުތަކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑު 

ނާވެފައިވަނީ،  އުފައްދާ ކާރުޚާނާތައް ޤާއިމުކުރުމާއި، ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހ  މިންގަނޑުތަކެވެ. މިމިންގަނޑުތައް ބި
ބަންދުކުރުމުގެ   ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު   :GIFAP, 1993)އިރުޝާދުތަކަށާއި  ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

International Group of National Associations of Agrochemical Manufacturers)   ،

  . (GIFAP, 1988)ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކުރުމުގެ އިރުޝާދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ 
 

 މުއައްސަސާއާއި، އިދާރީ ހިންގުން   5.1
 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޒިންމާތައް އުފުލަންވާނެއެވެ.

 އަދި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން. ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ  -
 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އަޅަންޖެހ  ސަލާމަތީ އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް.  -
 ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން. -
 ބާޒާރަށް ނެރުން.ރައްކާތެރިކޮށް އުފެއްދުމާއި، ބަންދުކުރުމާއި، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތައް   -
 އިންޖިނ ރުކަމުގެ ގޮތުން ތަން ފަރުމާކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުން. -
 ބެލެހެއްޓުން. އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމާއި،  -
 ޤާއިމުކުރުން. ކުއްލިޙާލަތުގެ އިޖުރާއާތުތައް  -
 ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުން.  -
 ހުއްދަދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމާއި، ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަންދުކުރުން. ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ/ހަމައެކަނި  -

 

 )މ ޓީރިއަލް ސ ފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓް(    މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް    5.2
ކޮންމެ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ކާރުޚާނާގައި  

 ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަރުދާހުގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ދުމާއި، ކުންފުނި ދެނެގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު. އިޑުގެ އުފެއްޕެސްޓިސަ -
 ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުގައި އެކުލެވ  ބައިތަކާ ނުވަތަ މާއްދާތަކާބެހ  މަޢުލޫމާތު.  -
 މަޢުލޫމާތު.  އަރައްކާ ދެނެގަތުމުގެ -
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 ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީގެ ފިޔަވަޅުތައް.  -
 ފިޔަވަޅުތައް. ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާއެއް ދިމާވުމުން އަޅާ   -
 ހިފައިގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމާބެހ  އިރުޝާދުތައް.  -
 ހާސާވުން ކޮންޓްރޯކުރުން/އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކުރުން.  -
 ފިޒިކަލް އަދި ކެމިކަލްގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް.  -
 ގޮތެއްނުވެ ހުރުމާއި، ބަދަލުވުން. -
 ވިހާގެ ތާސީރާބެހ  މަޢުލޫމާތު. -
 މަޢުލޫމާތު. ވެށްޓަށްކުރާ ވިހާގެ ތާސީރާބެހ   -
 ނައްތާލުމުގައި ބަލަންޖެހ  ކަންތައްތައް.  -
 އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާބެހ  މަޢުލޫމާތު.  -
 މާއްދާއާބެހ  ޤާނޫނީ މަޢުލޫމާތު. -
 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް. -

 ތަމްރީނު    5.3
ތިބެންވާނީ   ފަރާތްތަކެއްވެސް  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ  ކާރުޚާނާގައި  އުފައްދާ  މިންވަރަށް  ޕެސްޓިސައިޑު  އެކަށީގެންވާ 

ތަމްރީނުލިބިފައެވެ. މިގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ލިބިފައިވާ ކަމާގުޅ  ތަމްރީނުތަކުގެ ދާއިމީ ދަފުތަރެއް 
 ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. މިތަމްރީނުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ބެހ  މަޢުލޫމާތު. ތަނުގައި އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާއާ -
ޕެސްޓި - މަސައްކަތާއި،ކާރުޚާނާގައި  އުފެއްދުމުގެ  ރައްކާތެރި    ބ ނުންކުރަންވާއާލާތްތައް    ސައިޑު  ގޮތުގެ 

 ތައް. އިޖުރާތު
 އަލިފާނާއި، އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތައް ހުއްޓުވުން.  -
 އިޖުރާތުތައް. ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ  -

    ރައްކާތެރިކަން    5.4
 ހުއްދަނެތި ކާރުޚާނާއަށް ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

  މަސައްކަތުގެ ގަޑިތަކުގައި ކާރުޚާނާއަށް ވަނުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެރ ގައި ވަނުން  -
 ހިފެހެއްޓުން.

އޮފީސްތައް   - ގުޅިފައިވާ  ކާރުޚާނާއާ  ކުޑަދޮރުތަކާއި،  ދޮރުތަކާއި،  ކާރުޚާނާގެ  ގަޑިތަކުގައި  މަސައްކަތްނުކުރާ 
 ބަންދުކުރުން. 

 އެޅުން. )ފެންސް( ކޮށިގަނޑުކާރުޚާނާ ވަށައިގެން ރައްކާތެރިކޮށް ވަށައިފާރުލުން ނުވަތަ  -
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 ދަފުތަރު    5.5
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނާގައި އުފައްދައި ކާރުޚާ

 އުފެއްދި ކާރުޚާނާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. -
 އުފެއްދި ތާރީޚު.  -
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި، ޢާއްމުނަން.  -
 ފޯމިއުލ ޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރ ޝަން. -
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް.  -
 ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު. އުފައްދައި،   -
 ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުގެ ބާވަތް.  -
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓްރ ޝަން ނަންބަރާއި، ބެޗް ނަންބަރު.  -
 ސަޕްލިމެންޓަރީ ނުވަތަ މާސްޓާ ލ ބަލް. -
 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.  މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ -
 އުފެއްދިގޮތުގެ ތަފުޞީލީ ރިޕޯޓު. -
 ތަޙުލީލު ސެޓިފިކެޓު.   ،)ސްޕެސިފިކ ޝަން(  ޕެސްޓިސައިޑުގެ ފެންވަރާބެހ  މިންގަނޑުތަކާއި -
 ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރަން ބ ނުކުރާ މާއްދާގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. -
  ހިމެނ  ވިހައިގެ ތާސީރާބެހ  މަޢުލޫމާތު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ކެމިކަލް ޙަރަކާތުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތަކާއި، އ ގައި -
 ބ ނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާބެހ  ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. -
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރު ދެމިހުރުމާބެހ  ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. -
 އިންސާނުންނަށާއި، ޖަނަވާރުންނަށާއި، ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ހިރާސްގެ ރިޕޯޓު. -

 
 ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ،ކާރުޚާނާއިން ބާޒާރަށް ނެރ  ޕެސްޓިސައިޑުގެއަދި 

 އެޑްރެހާއި، ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރު.  ނަންބަރާއި،ގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި، އައިޑީ ކާޑު  -
 ވިއްކި ތާރީޚު.  -
 ނަން. ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި، ޢާއްމު   -
 ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ފޮމިއުލ ޝަނާއި، ކޮންސެންޓްރ ޝަން )ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، އޮލަމިން(.  -
 ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް. -
 ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޢަދަދު. -
 ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.  -
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 ޢިމާރާތްތައް    ކާރުޚާނާއާއި، ކާރުޚާނާގެ    5.6
ހުރިހާ ޙާލަތަކަށް ފެތ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ ފަރުމާއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ކޮންމެ  
މަދު   މުހިއްމު  މިންކުރާއިރު  ފަރުމާކޮށް،  ކާރުޚާނާ  ނަމަވެސް  ވަކިވަކިންނެވެ.  ފަރުމާކުރަންވާނީ  ކާރުޚާނާއެއްވެސް 

 މުގައި ބަހަށްޓަންޖެހެއެވެ.ނުކުތާތަކެއް ވިސްނު 

 ހުންނަ ތަން އިޚުތިޔާރުކުރުން އިމާރާތް  ހ.  
ކައިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިވާ ތަންތަނާ  ތިރީގައި  ކާރުޚާނާ ޤާއިމުކުރާއިރު  އުފައްދާ  އަދި ފެންހެދ ،    ޕެސްޓިސައިޑު 

 ވާނެއެވެ. ވާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްގެންނު ފެންބޮޑު

 ގެތަކާއި ނުވަތަ ޢިމާރާތްތައް. މީހުން ދިރިއުޅ    -
 މަދުރަސާތައް ނުވަތަ ކިޔަވައިދ  މުއައްސަސާތައް.  -
 ހަސްފަތާލުތައް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދ  މުއައްސަސާތައް.  -
 ތަކާއި، ފިހާރަތައް. މާރުކ ޓު -
  އްވެ އުޅ  އެ  ،ޢާއްމުކޮށް ބ ނުންކޮށްޕާކުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅ  ތަންތަނާއި، މިސްކިތްތައް ފަދަ ޢާއްމުން ފަރުދުން   -

 . ތަންތަން
 އި، ރައްކާކުރާ ތަންތަން. ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކާއި، ގެންގުޅ  ތަންތަނާއި، ވިއްކާ ތަންތަނާ -
   .)ޕްރޮޓެކްޓެޑް އ ރިއާސް( ކުޅިއާއި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން މޫދާއި، -
ކުރުމަށް   - މަސައްކަތްތައް  ޞިނާޢީ  ރަނގަޅީ،  އެންމެ  ހަދަން  ކާރުޚާނާ  އުފައްދާ  ޕެސްޓިސައިޑު  މިގޮތުން 

 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަހެރި، ނުވަތަ ދުރު ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ. 

 ށް ވަދެވުން ތަނަ ށ.  
އުޅަނދުފަހަރާއި ބ ނުންކުރާ  ޙާލަތްތަކުގައާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ،  ކުއްލި  އުފުލާ  މަގުހަދާފައި އަރުވާބާލާ،  ގޮތަށް  ވަދެވ  

ޢިމާރާތްތަކެއް ހިމެނ ނަމަ، އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ    ކާރުޚާނާގައި ވަކިވަކިއޮންނަ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި  
އުޅަނދުފަހަރަށް ކޮންމެ ޢިމާރާތަކާ ކައިރިވެވުމާއި،  ،  )ޕްރެވެންޓް(    އިވާކީކުރުމަށާހިނދުގައި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުން  

 ދެމެދުގައާއި، ކާރުޚާނާގެ  ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެއޮންނާނެހެން    ޖާގައެއް   ހުސް  ފަހިވާގޮތަށް   މުދާ އުފުލައި، އަރުވާބ ލުމަށް 
އަދި   ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ.  30ދެމެދު ހުންނަ ދުރުމިނުގައި    މީސްމީހުންގެ ތަންތަނާ  ވަށައިގެން ހުންނަ، އެހެން

ޢިމާރާތުގެ   އުޅަނދުފަހަރަށް  ބ ނުންކުރާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ގޮތަށް  ކުއްލި  ކައިރިވެވ   ފަރާތަކުން  އެއް  ކޮންމެވެސް 
 ވެވ ގޮތަށް ހުރުމެވެ. ރިހުންނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވ  ގޮތަކީ ޢިމާރާތުގެ ދެފަރާތުން ކައި

 ޢިމާރާތުގެ ފަރުމާ ކާރުޚާނާގެ  ނ.  
 ތިރީގައި މިވާ، ޢިމާރާތުގެ ފަރުމާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ކާރުޚާނާ ފެތެންވާނެއެވެ.
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ސާފުތާހިރު މަސައްކަތުގެ  މީހުން ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށާއި،    ތަކެތި އުފުލާ ގެންގުޅުމަށާއި، މަސައްކަތުފަސ ހައިން   -
 މާޙައުލެއް ޤާއިމުވުމަށް ފުދ ވަރުގެ ޖާގައެއް ތަނަވަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ވަސީލަތްތައް ހުންނަންވާނީ، ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ   -
 ކޮށް ނުވަތަ ދުރުގައެވެ. ވަސީލަތްތަކާ އެކަހެރި

ހާބިސައިޑާއި )ވިނަ މަރާބ ސް( ، ގުރޯތު  އެކަތި އަނެކެއްޗާ އެކުވެގެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި،  -
)ގަސް ހެދިބޮޑުވުން އިންތިޒާމުކޮށްދ ބ ސް( އުފައްދާ ހިސާބު ހުންނަންވާނީ، އެހެން ބާވަތްތަކުގެ  ރ  ރެގިއުލ ޓަ

 ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ހިސާބާ ވަކިކުރެވިފައެވެ 
ހުންނަންވާނީ،   - ޓ ންކްތައް  ރައްކާކުރާ  ގަނޑުކޮށް  ޢިމާރާތާއި،  ތައްޔާރުކުރާ ގުދަންކުރާ   ޕެސްޓިސައިޑު 

 ތަނާ ކައިރީގައެވެ.   )ފޮމިއުލ ޝަން(
ހިސާބު   - ތަނާ  ންނަންވާނީ،  އޮބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކުރާ  ގޮތަކީ  ޕެސްޓިސައިޑު  އެދެވ   އެންމެ  ޖެހިގެންނެވެ. 

 ވަކިކޮށްފައި ހުންނަ ގޮޅިތަކެއް ގޮތުގައި ހުރުމެވެ. 
ފެންވަރަށް   - އެކަށީގެންވާ  ގޮތަށް  ނުވަދެވ   ފަރާތްތަކަށް  ހުއްދަނެތް  ހުންނަންވާނީ،  ސަރަޙައްދު  ކާރުޚާނާ 

 ގަނޑު ލާފައި ހުރުމެވެ. ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ. އެންމެ އެދެވ  ގޮތަކީ، ވަށައިފާރުލާފައި ނުވަތަ ކޮށި 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ރ.  
ޢިމާރާތްތައް   ކާރުޚާނާގެ  މިންގަނޑުތަކަށް  މިވާ  ތިރީގައި  ގުޅ ގޮތުން،  ބާވަތާ  މާއްދާގެ  ބ ނުންކުރާ  ހަދަން  އިމާރާތް 

 ފެތެންވާނެއެވެ. 

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވާ ހިނދުގައި ހުޅުގަނޑު ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާ ޒާތުގެ ހުޅު ހިފާ މާއްދާތައް   -
ނުވަތަ  ދަގަނޑު ބެރިން  އެދެވ  ގޮތަކީ، އޮނިގަނޑުތައް ކޮންކްރީޓުން ހެދުމެވެ.  ބ ނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އެންމެ  

ހަދާނަމަ  ހޮޅިން   ވާމިކިއުލައިއޮނިގަނޑު  އޮނިގަނޑު  ދާފަރާ ހުންނަންވާނީ  މާއްދާއަކުން  ފަދަ    ލައިގެން   ޓު 
   ރިކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އެސްބެސްޓޮސް މިކަމަށް ބ ނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ހޫނުވުމުން ރައްކާތެ

މާއްދާއަކުންނެވެ.   - ފޯނުވާ  އޮންނަންވާނީ،  އަޅާފައި  އޮންނަންވާނީ ތަޅުން  އަޅާފައި  ތަޅުން    މީގެއިތުރުން 
ފަސ ހައަށްޓަކައި  ސާފު އޮމާންކޮށްނެވެ.ތާހިރުކުރުމުގެ  ބިތްތައް ބައިކޮ  އެތެރެ   ނުކައްސާގޮތަށް  ށްފައިވާ 

މަދުވެގެން   އަލިފާން މަތަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން  އަލިފާން    90ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ  މިނެޓަށް 
ދަކަމާއި، ގޮތެއްނުވެ ހުރުމުގެ ސިފަތައް ލިބިފައިވާ،  ތަޙައްމަލުކުރެވެންވާނެއެވެ. އަލިފާން ތަޙައްމަލުކުރުމާއި، ގަ 

އަލިފާން މަތަ ބިތްތަކުގައި ކަރަންޓް  އެންމެ މުނާސިބު މާއްދާތަކަކީ ކޮންކްރީޓާއި، އެޅިގަލާއި، ސިމެންތިގަލެވެ.  
ޙާލަތެއްގައި   ނެތިއްޖެ  ފަރުޖެހެން  ނުކޮށް  މިކަން  މިގޮތުން  ނުވާނެއެވެ.  ވަޅުލައިގެން  އަލިފާން  ނަރު 

 ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 
ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ބިތްތަކާ އެއްފެންވަރުގެ އަލިފާން  އަލިފާން މަތަ ބިތްތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ދޮރުތައް   -

އްލަ  އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ހިނދުގައި އަމިދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ  އަދި  ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުންނެވެ.  
 ލެއްޕ  ގޮތަށެވެ.  ޒާތުގައި
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 ޢިމާރާތް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް، ހޮނު އެޅުމުން ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ.  -

 ފެން ރައްކާކުރުމާއި، ފޯރުކޮށްދިނުން ބ.  
ފެން   ނިއްވައި  އަލިފާން  ނުލައި  ބަރޯސާވުމަކާ  ވިއުގައަށް  ފެންހޮޅިތަކުގެ  ރައްކާކުރާ ޢާއްމު  ފެން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

އަލިފާން ނިއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަވަހަށް އިޖާބަދިނުން  ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. )
 ފަދަ ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް  ސްޕްރިންކްލާސް، ފޯމް ސިސްޓަމްސް، އޮޓަމެޓިކް އެލާމްސް( ކަށަވަރުކޮށްދ   

ކޮންމެ ޕެސްޓިސައިޑު   ށް ބ ނުންކުރުމަށް ކާރުޚާނާގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނައަޅާފައި ނުވާހާ ހިނދަކު އަލިފާން ނިއްވުމަ
ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ފެނުގެ މިންވަރު ބަރޯސާވެފައިވަނީ    ދެތިން ޓަނުގެ ފެން ރައްކައިކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.  ،ޓަނަކަށް

 ގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ދަރަޖާގެ މައްޗަށެވެ. ގެ ޙާދިސާ ހިނނު ކާރުޚާނާގައި އަލިފާ 

 ނީރުންވާ، ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑާއި، އަލިފާން ނިއްވަން ބ ނުންކުރާ ފެން ހިފެހެއްޓުން ޅ.  
  ހިފެހެއްޓ ނެ ބިންގަނޑަށް ފައިބައިގެން ދިޔަނުދީ  ނީރުންވާ، ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑާއި، އަލިފާން ނިއްވަން ބ ނުންކުރާ ފެން  

ތިރީގައި މިވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްގެން މިތަކެތި ބ ރުވިޔަނުދީ ޢިމާރާތުގެ    ވަސީލަތް ޤާއިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ތެރ ގައި ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ވެރުމުގެ   - ނީރުންވެ،  ޕެސްޓިސައިޑު  ފަދަ  ތަން  ބަންދުކުރާ  އެއްކުރުމާއި،  ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު 
ވަށައިގެން    ކައިރީގައި،  ންތަނުގައި ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ޢިމާރާތުގެ ފާރުތަކުގެ ހިރާސް ބޮޑު ތަ

 ތިރި ފާރުބުރިތަކެއް ކޮންކްރީޓުން ހެދުން.
ބޮޑުނުވާ    20:1ފޯކުލިފުޓު ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ވަދެނުކުމެވާ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް، ނިސްބަތުން   - އަށްވުރެ 

 ރިތަކެއް ހެދުން. ވަރުގެ ކައްޗެއް ހުންނަ ކަތ  
 ތަނަށް ވަދެވެން ހުރި، އެހެނިހެން ދޮރުތަކެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ އޮޅިގަނޑެއް ހެދުން.  -
)ޕަމްޕް   ދ ތެރެދ ތެރެއިން ނީރުންވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ތަންތަނުގައި  ޕެސްޓިސައިޑު ބުރާ ތަންތަނުގައާއި، -

   ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ތަބައްތައް ޖަމާކުރުމަށްޕެސްޓިސައިޑު ނީރުންވާ   ބުރިޔަނުދިނުމަށް ގާޑާއި،،  ސީލްސް( 
ތިރި  މުދާ އަރުވާބާލާ ސަރަޙައްދުގައާއި، ކާރުޚާނާގެ ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ތަޅުންއަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި   -

ހިފެހެއްޓ    ފެން  ހަދައިގެން  އަލިފާނުގެ    އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ވަރު  މިންފާރުބުރި  ޙާދިސާއެއް  މިޙާލަތުގައި 
ބ ރުވާ   ފެން  ކާނުން  ޕަމްޕުކުރުމާއި، ތަނުގެ  ބ ރަށް  ވާރ ފެން  ފިޔަވަޅުތައް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ބަންދުވާނެ  މަގު 

ޓ ންކެއް    އަޅަންވާނެއެވެ. އަލިފާން ނިއްވަން ބ ނުންކުރާ ހުރިހާ ފެން ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޯނުވާގޮތަށް ހަދާފައި
ބ   ހިނދުގައި  ހިނގާ  ޙާދިސާއެއް  ބޮޑު  އަލިފާނުގެ  ފުދ ވަރުގެ  ނުބ ނުންވާނެއެވެ.  ޖަމާކުރުމަށް  ފެން  ންކުރާ 

 . ވާންވާނެއެވެ  ޓ ންކަކަށް
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 ކާނު ކ.  
  ކާރުޚާނާ ޤާއިމުކުރާ ތަން އިޚުތިޔާރުކުރަންވާނީ، ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން، މޫދަށާއި، ބިމުއަޑީ ފެނަށާއި، ޢާއްމު ކާނަށް 

ރުކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާ  ދިއުމުގެ ހިރާސް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވ ނެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ތެރ ގައި ސަރަޙައްދުގެ  ނުހެދުމެވެ.  ބަންދުކުރާ  ކާނު  ކާނު    އެއްގޮތަކަށްވެސް  ޖެހ ނަމަ،  ހަދަން  ކާނު  ކޮންމެހެން 

ޖަންގުޝަނާ  ހުންނަންވާނީ މަތީގައެވެ.  ޢާއްމު  ބިމުން  ގޮތަށް  ނުގުޅ   ކާނުތަކާ  ހިންދާ  ފެން  ނިމ ކޮޅު  ކާނުގެ  އި، 
ފާރުބުރިތަކުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރ ގައި ބަންދު  ފެން ހިފަހަށްޓަން ހަދާފައި ހުންނަ،    އިންނަންވާނީ ވަޅުބުރިއެއް ތިރި 

   ގޮތަށެވެ.

 ވައިހިނގުން އ.  
ތެތްކަން    ކާއި،ފިނިހޫނުމިނަމަޤުބޫލު   ހިނގާ  ވައިގެ  މަސައްކަތް  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  މާޙައުލެއް  މަސައްކަތުގެ  ހުރި 

ދައުރުވާންޖެހެއެވެ. ވައި  ރަނގަޅަށް  ހުޅުވިފައިވާ   ސަރަޙައްދުގައި  ޤާއިމުކުރެވ ނީ،  ޙާލަތު  ޢާއްމު  ދައުރުވުމުގެ  ވައި 
ގައި ޤުދުރަތީގޮތުން ވައި ދައުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވ ނީ، ބިތްތަކުގެ  ބިތްތައް ހުރި ޢިމާރާތެއްގައެވެ. މިނޫން ޙާލަތު

އާނގު އިންނަންވާނީ،    ތިރީއެންމެ    އާނގުތައް ހަދައިގެންނެވެ.  މަތީ ބައިގަޔާއި، ތިރީ ބައިގައާއި، ފުރާޅުގައި ވައި ވަންނަ 
ފައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ކުދި  އާނގުތައް ފަރުމާކޮށް  ފެން ހިފަހަށްޓާ ފާރުބުރިތަކަށްވުރެ މަތީގައެވެ.

ވައި ދައުރުވުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ވައިހިނގުމުގެ    ޤުދުރަތީ ވައިހިނގުން ނުފުދ ނަމަ  ސޫފާސޫތްޕަށް ނުވަދެވ  ގޮތަށެވެ.
 މަޞްނޫޢީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ވައިހިނގުން ފަހިކޮށްދީގެން ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރާ ތަނުގައި އުފެދ  އާތްވާއި، 
ވައިހިނގުމުގެ   ބ ރުކުރަންވާނެއެވެ.  އާވިހިރަފުސް  ހިރަފުހާއި،  ފެންވަރެއްގައި ނަގައިދިނުން    ނިޒާމަށް  ރަނގަޅު 

ވީ ހިރަފުސް/އާވި  ކައިރީގައި  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ވީހާވެސް  ހިސާބާ  ނިޒާމަށް  ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  އްލ   އަދި 
   މީޓަރަށެވެ. 0.5ހިރަފުސް/އާވި ނަގައިދިނުމުގެ އަވަސްމިން ހުންނަންވާނީ މަދުވެގެން ސިކުންތަކު  

 ލިބުން   އަލި ވ.  
އަލި ލިބެންވާނެއެވެ. އަދި ގުދަންކޮށްފައި   ޤާއިމުކުރެވ  ވަރަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް  

ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ޤަވާޢިދުން ބަލައިފާސްކުރުމާއި، އެތަކެތީގެ ލ ބަލް ފަސ ހައިން ކިޔަން އެނގ   
 ވަރަށް އަލި ލިބުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނުކުންނަ ދޮރުތައް   މ. 
ޢިމާރާތުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ބ ނުންކުރާ ދޮރުތައް  ބ ނުންކުރުމަށްޓަކައި  ޙާލަތްތަކުގައި  މައި ދޮރު ފިޔަވައި ކުއްލި 

. ދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ  ދޮރު ހުންނަންވާނެއެވެ  2  މީގެ  ކޮޓަރިއެއްގައި މަދުވެގެންމިގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކޮންމެ  
މީހުން ފިތިބާރުވާ ނުވާ ތަނެއްގައެވެ. ބުރިބުރިއަށް ހުންނަ ޢިމާރާތެއްގައި ނަމަ މިދޮރުތައް   ކޮޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ

ސާފުކޮށް   ހުންނަންވާނީ  ދޮރުތައް  ނުކުންނަ  ޙާލަތުގައި  ކުއްލި  ބެލްކަންޏަކަށެވެ.  ފިލައިގެންދެވ   ހުޅުވެންވާނީ، 
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އި ހުންނަންވާނީ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އެތެރެއިން ށެވެ. މިދޮރުތައް ފަރުމާކޮށްފަފާހަގަކުރެވި، ދޮރުމަތި ނުބެދ  ގޮތަ
 ދޮރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުމެވެ. ހުޅުވ  ގޮތަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަވަހަށް ހުޅުވ  އާލާތެއް

 ބ ނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަންތަން   ފ. 
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދ  ތަންތަން(  )އޮފީސް،   ންކުރާ ތަންތަ ނުސައިޑު އުފައްދަން ބ ނުންއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، ޕެސްޓި

،  ވަކި ޢިމާރާތެއްގައި ހުރުމެވެ. ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރާ ޢިމާރާތުގެ ތެރ ގައި އެތަންތަން ހަދަންޖެހިއްނަމަ

ރާ މާއްދާއަކުން  ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް އަލިފާން ތަޙައްމަލުކު  1މަދުވެގެން    އެތަންތަން ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ،
ވަކިކުރެވިފައެވެ.   ލައިގެން  ބިތްހަދައިގެން  ތެރެއިން  ތަނުގެ  ބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް،  ޕެސްޓިސައިޑު  މިޙާލަތުގައި، 

 .  ނޫންގޮތަކަށް ނުކުމެވ ނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
 

 ޓ ންކު ތި  ޑެ ބޮ ގަނޑުކޮށް ރައްކާކުރަން ގެންގުޅ      5.7

 ޓ ންކުތައް ހުންނަ ތަން ހ.  
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ތަނާއި، އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތަކާ    ހަދަންވާނީ،   ގޮތުން ބަލައި، ޓ ންކުތައް  ރައްކާތެރިކަމުގެ 

މިގޮތުން، މިޓ ންކުތައް ވަށައިގެން ފާރުބުރިއެއް ލައިގެން ވަކިކޮށްފައި ހުރުމަކީ ވަރަށް އެކަހެރިކޮށް، ވަކި ތަނެއްގައެވެ.  
 ހިއްމުކަމެކެވެ.  މު

 ޓ ންކުގެ ފަރުމާ ށ.  
އަޅާ މާއްދާގެ ބާވަތަށެވެ. ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ ދިޔާ  ބާވަތް ބިނާވެފައިވަނީ ޓ ންކަށް  ބ ނުންކުރާ މާއްދާގެ  ޓ ންކު ހަދަން 

ބ ނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ޓ ންކުތައް ހުންނަންވާނީ، އެއަށް އަޅާފައި ހުންނަ    އެއްޗެތި އެޅުމަށް މަޢުދަންނޫން މާއްދާއެއް
 ތަކެތީގެ ހަމަ އެނގ  ވަސީލަތް ހަރުކޮށް، ފުރިބަންޑުންވެގެން ނުދާގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިފައެވެ.   ދިޔާ

އަ ތަކެއް،  ޅާޓ ންކަށް  ވެރ   ތެރ ގައި  ނެގުމުގެ  ޓ ންގޮތަ  ހަދާނެ  ޗަށްޓ ންކުން  ފަރުމާކުރުމުގައި  ކާމެދު  ކު 
ގުންބާ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ތަންތަނާއި،  ހޮޅިގުޅާނެ  ގޮތަށް    ،ޓ ންކަށް  ދެނެގަނެވ   ފާހަގަކޮށްފައި  ސާފުކޮށް 

ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ރ ގަނޑުގެ ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތުގައި ފުދ ވަރަށް އަލި ލިބ ނެ އިންތިޒާމު  
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ޓ ންކުތައް ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ނ.  
ގިރުން ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުން  ދިޔާތަކެތީގެ ސަބަބުން    ޓ ންކުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަޓ ންކުތައް ބަހަށްޓަންވާނީ،  

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެއަށްވުރެ  ތަކާވަރަށާއި، އަދި  ށް  އެންމެ ބޮޑު ޓ ންކަ   ހަދާފައިވާ ވަށައި ފާރުބުރިއެއްގެ ތެރ ގައެވެ.
 ހުންނަންވާނެއެވެ.   ތެރ ގައި  ފާރުބުރީގެ  މިވަށައިދިޔާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށް ފުދ ވަރުގެ ޖާގައެއް،    ތަންކޮޅެއް އިތުރަށް

އަލިފާން ނިއްވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބ ނުންކުރާ ފެން ހިފަހަށްޓަން ފުދ ވަރުގެ ޖާގައެއްވެސް 
 މިވަށައި ފާރުބުރީގެ ތެރ ގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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 ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށާއި، ޓ ންކުތަކުން ނެގުމަށް ބ ނުންކުރާ ތަން ޓ ންކުތަކަށް  ރ.  
ޓ ންކުތަކުން   ޕެސްޓިސައިޑު   ޓ ންކުތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައި    ތަން  ބ ނުންކުރާ  ނެގުމަށް ޕެސްޓިސައިޑު    އެޅުމަށާއި، 

ނީ، ޤުދުރަތީގޮތުން ވައިހިނގުން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިތަން ހުންނަންވާ ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުފެތުރ  ގޮތަށެވެ.  
ނެގުމުގެ    ޕެސްޓިސައިޑު  ޓ ންކުތަކުން  އެޅުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު  ޓ ންކުތަކަށްމަތިން ހުޅުވިފައެވެ. މިސަރަޙައްދުގެ ތެރ ގައި  

ންކުރާ ފެނާއި، ވާރ ފެން  ތެރ ގައި ނީރުންވެގެން ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑާއި، އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވަން ބ ނު
 ޕެސްޓިސައިޑު   ޓ ންކުތަކުން  އެޅުމަށާއި،  ޕެސްޓިސައިޑު  ޓ ންކުތަކަށްހިފެހެއްޓ ނެ ގޮތް ޤާއިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 އަޅަންވާނެއެވެ. ނެގުމުގެ ތެރ ގައި ކަރަންޓު ޝޯޓުވުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި އާތު ނަރުގެ އެހީގައި ފިޔަވަޅުތައް 
 

 އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުން ބ.  
އަމާޒަކީ  ފިޔަވަޅުގެ  އަޅާ  ވަގުތުން  ހިނދުގައި  ހިނގާ  ޙާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ  ޓ ންކުގައި  ރައްކާކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

 ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
ތެރެއަށް ވެރިފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގައި   ރިތަކުގެ ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ވަށައި ފާރުބު  -

 ހިފައި އަލިފާން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިއްވުން.
 ޓ ންކުތައް އިތުރަށް ހޫނުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުން.  -

 ނިޒާމުތައް ބ ނުންވާނެއެވެ.  އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބ ނުންކުރުމަށް ހަރުކުރާމިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 
 

   ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ )ފޮމިއުލ ޝަން( ތަނާއި، ބަންދުކުރާ ތަން ޅ.  
އުފައްދަން    ޕެސްޓިސައިޑު ޕެސްޓިސައިޑު  ގުޅިފައިވާންޖެހ ނީ،  އިޚުތިޔާރުކުރުން  އާލާތްތައް  ބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް 

ޚާ ފިޒިކަލް  އަދި  ކެމިކަލް  މާއްދާތަކުގެ  މިގޮތުން  ބ ނުންކުރާ  ސިފަތަކާއެވެ.  ރަނގަޅު  އްޞަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ބ އްވުމަށްޓަކައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް    ތަން  ބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕެސްޓިސައިޑު ތަރުތީބެއްގައި  

 ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 

 ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުން    5.8
ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް  ސޮލިއުޝަންތަކާއި، އެމިޔުލްސިފިއެބްލް ކޮންސެންޓްރ ޓްސް )ތެޔޮފެން އޮލަ( ފަދަ  

ތަ ޓ ންކެއްގައި  އްޔާރުކުރަނީ،  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ގިރުވާ  އެއްކުރާ  މާއްދާތަކާއި،  ހުންނަ  ތާސީރު  ޕެސްޓިސައިޑުގެ 
އެޖޫވެންޓްސް )ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ނެރެވ   މާއްދާތަކާއި، ތެޔޮފެންކުރާ މާއްދާތަކާއި، އެހެނިހެން  

ރަނގަޅުކުރުމަށް   މާއްދާތައް(    ތައްޔާރުކުރާއިރު  ޕެސްޓިސައިޑުނަތީޖާ    މަސްހުނިކޮށްގެންނެވެ. އެއްކުރާ 
ސައިޑު ފުރ ނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ. ދެން ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މެދުވަރުގެ  މަސްހުނިކުރުމަށްފަހު ދިޔާ ޕެސްޓި
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ބަދަލުކުރެވެއެވެ.  ސަމާލު  ޓ ންކަކަށް  އަރައްކާއަށް  އުފެންދުންތަކުގެ  ބ ނުންކުރާ ހެވާންޖެޕެސްޓިސައިޑުގެ  އަދި  އެވެ. 
 ކުރަންޖެހެއެވެ.  ފަރުމާ އެއްގޮތަށް އެއާއާލާތްތައް 

 

ހުޅު ފަޅައިގެންދިއުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުރާލާ  ހުޅު ހިފުން ނުވަތަ  ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދުމުގައި    ހ. 
 އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް 

ވަޔާއި، އާވި އަލިފާން  ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި ހުޅުރޯވާ ޒާތުގެ ދިޔާ ތަކެތި ގެންގުޅ ނަމަ  
ޑެއް އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ. މިހެންކަމުން  ހިފުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ވަޔާ މަސްހުނިވެފައިވާ އާވީގެ ދުންގަނ

ކުރާ   މަސައްކަތްތައް  އެދެވިގެންވެއެވެ.  މިފަދަ  ނުގެންގުޅުން  މަޞްދަރުތައް  އުފެދ   ކަނި  އަލިފާން  ތަންތަނުގައި 
 އެއިން ބަޔެއް، ނައިޓްރިޖަން ގ ހުންމީގެއިތުރުން އަލިފާނުގެ އަރައްކާ ބޮޑު މާއްދާތައް ހިފައި ގެންގުޅ  އާލާތް ނުވަތަ  

އަދި މިތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ    ކީ ބ ނުންތެރިކަމެކެވެ.ވާ އޮކްސިޖަން ހުސްކުރުމައަލިފާން ހިފުމަށް މަގުފަހި ފަރުދާކޮށްގެން  
އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ދަފަރާނުކޮށް ހުންނަ، އާވި ފޯރުކޮށްދ  ހޮޅިތަކާއި، ހިއްކަން ބ ނުންކުރާ  

  ހޫނުވުން ސަޠުޙުތަކުގައި  ސްޓަފިން ބޮކްސް ފަދަ ހޫނު  ގަދައަށް ހޫނުވާ މޯޓަރުތަކާއި، ބެއަރިންތަކާއި،  އާލަތްތަކާއި،  
 މާއްދާތައް ޖެހިގެންނުވާނެއެވެ.   ޙައްސާސު

 ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހަރުކުރުން ށ.  
ކޮންޓްރޯލު ޕެނެލް، ދިއްލުންތައް، ޕްލަގުތަކާއި ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް )ކަރަންޓު މޯޓަރު، ސްވިޗް،  

ގިންތިކުރުމާސޮކެޓުތައް،   ތަން  ހުންނަ  ކަރަންޓު  ހުންނަންވާނީ،  ފަރުމާކޮށްފައި  ނަރުތައް(  ޤައުމުގައި ކަރަންޓު  އި، 
ކަރަންޓު   ކޯޑާޢަމަލުކުރަމުންދާ  ހަރުކުރުމާ   ވަގުތީގޮތުން  އެއްގޮތަށެވެ.   ވައިރުކުރުމުގެ  ތަކެތި  ގުޅުންހުރި  ކަރަންޓާ 

ހުންނަ ގުޅުންތައް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. މަސައްކަތްކުރުމަށް ބ ނުންވާ، ކަރަންޓާ  ދޫކޮށް ސޮހ ގޮތަށް    ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ. 
 ޑާ ގުޅ  މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ތަނުގައެވެ. ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ޕެސްޓިސައި

 ޝޯޓުވުން ކަރަންޓު  ނ.  
ފިޔަވަޅުތައް  ވާކީކުރުމަށްޓަކައި  ޝޯޓުވުން  ކަރަންޓު  ހިސާބެއްގައި  އެއްވެސް  ތަނުގެ  ތައްޔާރުކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު 

ޗާޖު    ކަރަންޓުއަރައްކާހުރި    ހިނގާއިރުމިވާ ކަންކަން  ތިރީގައި    ތަނުގައި  ތައްޔާރުކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު  އަޅަންވާނެއެވެ.
 . އުފެދުން އެކަށީގެންވެއެވެ)ހަކަތަ( 

 ހޮޅީގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރުން.ކަރަންޓު ނުހިނގާ ދިޔާ މާއްދާތައް  -
އުފެދުމުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ބ ނުންކުރަންވާނީ ކަރަ - ކަނި  ހިނގާ އަލިފާން  އާންޓު  ތު ނަރު  ، އަދި 

  ކަރަންޓު ހިނގުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި، ރަނގަޅަށް އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައި   ހޮޅީގައި  ހޮޅިއެވެ.   ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ
ނުވަތަ އުޅަނދަށް ބަރުކުރާއިރު،    ހޮޅީގެ ޒަރީޢާއިން ޓ ންކު ފުރާއިރުހުރުން ގަވާޢިދުން ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.  
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ސަޠުޙަށްވުރެ    ވެ. ނުވަތަ ޓ ންކުގެ ބިތާ ދިމާކޮށްފައެވެ.ހޮޅީގެ ކޮޅު އިންނަންވާނީ ޓ ންކުގެ ފުލާ ކައިރީގައެ 
 އަނބުރާ އައުމާ ދެކޮޅަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.  ބ ރަށްތިރިއަށް ޓ ންކު ފުރާ ޙާލަތުގައި ޓ ންކުން  

 ފީފާފަދަ ކަންވާރަށް އެޅުމާއި، ފީފާއިން ނެގުން.  ،ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި -
ކަރަންޓު ހަކަތަ އުފެދުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ފީފާގައި ބ ނުންކުރާ ޕަމްޕާއި، ފީފާ ވާންޖެހ ނީ ކަރަންޓު ނުހިގާ   -

އެއްޗަކަށެވެ. )ދަބަރު،   ނީޝް، ދަވާދު ނުވަތަ  ވަރުމާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ، އަދި އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައިވާ 
  ހުރިތޯ ބެލުން( ދަފަރާކުރަން ބ ނުންކުރާ އެހެނިހެން މާއްދާތައް

 ކުނޑި ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުން.  ޓ ންކަކަށްއަޅާފައިވާ ހުޅުހިފާ ދިޔާތަކެތި  -
ކުނޑި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިކަންތައް ކުރުމަކީ    ،އާތްވާއިދެބާވަތް ކަމުގައިވާ  ރޯވުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ   -

ކަންވާރެއްގެ ތުނބުން ސީދާ އެހެން ކަންވާރަކަށް ކުނޑިކޮށް ހުންނަ މާއްދާއެއް އެޅުން  ހިރާސްހުރިކަމެކެވެ.  
ހަމައެކަނި ހުއްދަވާނީ، އެކަންވާރަކީ ކަރަންޓު ހިނގާ މާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ، އަދި އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައިވާ  

ހަރުކޮށްފައިވާ    ނަރު  އާތު  އަދި  ހަދާފައިވާ،  މާއްދާއަކުން  ހިނގާ  މިގޮތަށް އަޅަންވާނީ ކަރަންޓު  ޗެއްނަމައެވެ.އެއް
ދޯރިއަކުން މަދު މިންވަރެކެވެ. ކަރަންޓު ނުހިނގާ މާއްދާއަކުން )ރަބަރު ހަން( ހަދާފައިވާ ކަންވާރަކުން ގިނަ  

   ޢަދަދެއްގެ ކުނޑި މާއްދާ އަޅާނަމަ، އަޅަންވާނީ ވައި ބަންދުކުރާ އާލާތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
 ޢާއްމުކޮށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  -
އްވެސް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައެވެ.  ތްތަވާ ހުރިހާ އާލާދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައި -

ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.   އެތަކެތި  ޤަވަޢިދުން  އަރަންވާނީ  އަދި  މީހުން  މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި  ހިރާސްހުރި 
 ކަރަންޓު ހިނގާގޮތަށް ދަށްފަރާތް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސ ފްޓީ ބޫޓަށެވެ. 

 ހޫނުވެގެން ރޫޅުން ރ. 
ހޫނުކުރާ ފެން ޓ ންކާއި،    ވާކީކުރުމަށްޓަކައި  ދިއުމުން  ދޫވެގެން  މާއްދާތައް  ސާބިތުވެނުހުންނަ  ރޫޅިގެންގެސް،  ހޫނުވުމުން
ފިނިހޫނުމިން    ބ ނުންކޮށްގެން ހޫނުކުރާއިރު  އަރުވާ އުރަ  ހޫނުކުރުމަށް މަސްހުނިކުރާ ޓ ންކަށް  އާވިންނުވަތަ    ންހޫނު ފެނު 

ގެން  ހިފަހަށްޓަން  މިނެއްގައި  ފިނިހޫނިމިންވަކި  އާލަތާއި،  އާލަތް    ގުޅ   ދ   އިންޒާރު  ދިއުމުން  މާމައްޗަށް 
 މީގެސަބަބުން ގިރުވުމަށް ބ ނުންކުރާ މާއްދާތައް މައިތިރިނުކުރެވި ދޫވެގެންދިއުން ވާކީކޮށްދެއެވެ.  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ދުރާލާ އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް   ކަން އުފެއްދުމުގެ ސާފުތާހިރު   ބ. 
ހިމެނ ޕެސްގިނަ   ޕެސްޓިސަ  ޓިސައިޑުގައި  ސަބަބުން  ތާސީރުގެ  ތެރ ގައި  އިޑު  ވިހާގެ  ބަންދުކުރުމުގެ  ތައްޔާރުކޮށް، 

މުހިއްމެވެ. ކަށަވަރުކުރުން  ފަރުމާކޮށްފައި   އުފެއްދުމުގެ ސާފުތާހިރުކަން  އާލާތްތައް  ގެންގުޅ   އެކަންކުރުމަށް  ވުމާއެކު 
  ކުޑަކުރެވ  ގޮތަށެވެ. ސާވުން ވިހާވެސް  ހުންނަންވާނީ، އެކަންކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާ

 ކާ ގުޅ  ތިރީގައި މިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ.މެޝިންތަ/ ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރާ އާލާތްތައް
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ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ، ބަންދުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރ ގައެވެ.   -
މެޝިންތައް  އޮތް ތަންތަނުގައި    ގެއްލުންދެނިވި ކެމިކަލްތަކަށް ހާސާވުމުގެ ހިރާސް   ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ

 ދުރުގައި ތިބެގެންނެވެ. ވާނީ ގަންންހި
   އާވި ބ ރުކުރަންވާނީ   ހިރަފުހާއި،   ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އުފެދ  ހުޅުވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަން -

ވައިހިނގާ ނިޒާމަށް  އެތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ވައިހިނގާ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށެވެ.  
ނަގައިދިނު  ރަނގަޅަށް  ވީހާވެސް  މިތަކެތި  މަޞްދަރާ  ބ ރުކޮށްދ   އެތަކެތި  ބަހަށްޓަންވާނީ  އެ  މަށްޓަކައި 

އަވަސްމިކައިރީގައެވެ.   ނަގައިދިނުމުގެ  މިތަކެތި  ސިކުންތަކު  މިގޮތުން  މަދުވެގެން  ހުންނަންވާނީ    0.5ން 
 މީޓަރަށެވެ.

ވައި ސާފުކުރުމަށް ވަކިވަކި  ވައި ތަޣައްޔަރުވާ އެތައް މަޞްދަރުތަކެއް ކައިރިކައިރީގައި ހުންނަ ހިނދެއްގައި   -
އުނދަގޫވައި   ބަހަށްޓަން  ވައި  ފުރ ނިތައް  އެއް  ބޮޑު  ގޮތަށް  ހިމެނ   މަޞްދަރުތައް  ހުރިހާ  ފުރ ނި  ވާނަމަ 

   ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
 ސާފުކުރެވ  ގޮތަށެވެ. އި ހުންނަންވާނީ ޓ ންކަށް އެޅުމުގެ ކުރިންއާލާތްތައް ފަރުމާކޮށްފަ -
 ޕަމްޕް)  ތަންތަނުގައި  އޮންނަ  ފުރުޞަތު  ނީރުންވުމުގެ  ދ ތެރެދ ތެރެއިން  ތަންތަނުގައާއި،  ބުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު -

 . ހަރުކުރަންވާނެއެވެ ތަބައްތައް ޖަމާކުރުމަށް ޕެސްޓިސައިޑު ނީރުންވާ  ގާޑާއި، ބުރިޔަނުދިނުމަށް   ،( ސީލްސް
  ބަދަލުކުރެވ  ގޮތަށް ހުންނަ މަޑު ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި ބ ނުންކުރަންވާނީ ދާއިމީކޮށް އަޅާފައި ހުންނަ ހޮޅި ލައިނެވެ.  -

އިރު ނީރުންވެ،  ނުންކުރާނަމަ، ގުޅުން ނައްޓައިލާގުޅުވުމަށް އެތައް ކޮޅުތަކެއް ހިމެނ  ހޮޅި ލައިނެއް ބ   ތައްހޮޅި
   ގުޅުން ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ޒާތުގައި ބަންދުވާ ގޮތަށް ހުންނަ ނީރުންވުން އަމިއްލަވެރުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި  

     ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން ޅ.  
ވިހާ ކުނިބުނި  އުފެދ   ވާކީކުރުމަށާއި،  އަސަރެއް  ކޮންމެ  ނ ދެވ   ކުރާ  އާލާތްތައް  ވެއްޓަށް  މަދުކުރުމަށްޓަކައި  ވެސް 

 ފަރުމާކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރު ގިރުވުމަށް ބ ނުންކުރާ މާއްދާތައް ބ ނުންކޮށްގެން ޕެސްޓިސައިޑުގައި އެކުލެވ    -
ފީފާ ދޮވެ،   އެދޮންނަ ފެން އަލުން  ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާތައް ހުސްކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

 ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. ބ ނުންކުރާއިރު
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރު މަސްހުނިކުރާ ޓ ންކުތައް ޤާއިމުކުރާ ތަނުގައި ނީރުންވެ، ވެރ  ޕެސްޓިސައިޑާއި،   -

 ފެހެއްޓުމަށް ވަށައި ފާރުބުރިއެއް ހަދަންވާނެއެވެ.ހި ފެން އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބ ނުންކުރާ 
 ފުރިބަންޑުންވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދ  އާލާތް، ޓ ންކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  -
ވިހަ ނުވަތަ ވަސްގަދަ މާއްދާތައް  ސާފުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ.    ،ވައި ބ ރުކުރާ ނިޒާމުން ފުރާނާ ވައި -

  (( މާއްދާތައް ކަހައި )އެކްޓިވ ޓެޑް ކަރބަން  ދެލި ފިލްޓަރަށް  ފައްކާކޮށްފައި ހުންނަ  ގެންގުޅ  ޙާލަތުގައި ޖަމާވާ ) 
 ނަގައިގެން އިންސިނަރ ޓަރުގައި އެންދުމަކީ ބ ނުންތެރިކަމެކެވެ. 
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 ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުން    5.9
ތައްޔާރުކުރަނީ،  ވެޓެބަލް ޕައުޑަރ ނުވަތަ ޑަސްޓު ފަދަ ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ޢާއްމުގޮތެއްގައި  

ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރަން ބ ނުންކުރާ އެހެނިހެން   )އުފުލާ މާއްދާތައް(،  ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާތަކާއި، ކެރިއަރތަކާއި
ހި  އެއްކުރުމަށްފަހު  މުގުރައިގެންނެވެ.  ބައިތައް  މި  މޫންކޮށް  ހިކިކޮށެވެ.    ރޯޢާއްމުގޮތެއްގައި  ހުންނަނީ  މާއްދާތައް 

ހިމަނައިނަމަ ބައިތައް  ހުންނަ  ދިޔާކޮށް  ޮބަޑްށ  ،  އެހެންނަމަވެސް  މާއްދާތައް    ތަތްލާޭބުންނުކަރްނވ ީނ  ފުށް 
   ގެންނެވެ.ވައިއުފުލާ މާއްދާތަކުގައި ތަތްލު  ބ ނުންކޮށްގެން

 ން ވާކީކުރު   އަލިފާން ހިފުން ހިކި ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައި    ހ. 

ހިމޫންކުރަން ބ ނުންކުރާ ނިޒާމަކީ، ފުށްކޮށް ހުންނަ   އުފެދ  ހިރަފުހުގައި އަލިފާން ހިފުމުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ބަލާއިރު
ކާތެރިކަމަށް އެޅުމަށް ޚިޔާރުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަޔެވެ. ވާކީކުރުމަށާއި، ރައް 

އުފައްދާ އުފެއްދުމާއި، ބ ނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި، ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ކަމާގުޅުންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބިނާވެފައިވަނީ، 
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ކަމާގުޅ  ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާ ހޯދުން ލާޒިމެވެ. 

އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އުފެދ  ހިރަފުހުގައި އަލިފާން ހިފުން ވާކީކުރުމާއި،    ލިފާނުގެ ގޮވުމުގެހިނގާފާނެ އަ
  ރަނގަޅަށް   ނުވަތަ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަކީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިބާވަތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމަށް އާލާތްތައް

  ޙާޞިލުކުރެވ ނީ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. މިކަން ފަރުމާކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ.

 ވާކީކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް   ށ. 
 : އިނާޓުކުރުން  -
އޮކްސިޖަން ހުންނަވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ނައިޓްރިޖަނުން ފަރުދާކުރުމަކީ، އަލިފާން ހިފުން ވާކީކުރުމަށް ގެންގުޅ    -

ގޮތެވެ.  އިތުބާރުހިފ   މިކަންކުރެވ ނީ،    އެންމެ    ، މުގުރާ   ،ހުންނަ  ބެލ ގޮތަށް  ހުންނަވަރު  އޮސިޖަންމިގޮތުން 
 ނިޒާމަކުންނެވެ.  ހިމުންކުރެވ 

 އަލިފާން ކަނި އުފެދ  މަޞްދަރުތައް ނުގެންގުޅުން:  -
އަލިފާން ކަނި އުފެދުމުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަލުވި ދުވެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުގުރާ އަދި މަސްހުނިކުރާ   -

ހަރުކޮށްފައެވެ.   އާލާތް  ވަކިކުރާ  އެތިކޮޅުތައް  މަޢުދަނުގެ  ހުންނަންވާނީ،  ކަރަންޓު ޝޯޓުވުމުގެ  މެޝިންތައް 
އާލާތަކުގައި ހިމެނ  ކަރަންޓު ހިނގާ ހުރިހާ ބައިތަކެއްވެސް  ހިރާސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބ ނުންކުރާ  

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މުގުރާ، މަސްހުނިކުރާ ނިޒާމުގައި ފުރ ނި ކޮތަޅުތައް   ހުންނަންވާނީ އާތު ނަރު ގުޅައިފައެވެ.
 އަޅުވާފައި ހުންނަ ވަށިތަކަކީ ކަރަންޓު ޝޯޓުވުމުގެ ހިރާސް ބޮޑު ތަންތަނެވެ.

 ޅާ ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިވުމަށް އަ   ނ. 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ. 
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  އުފެދ  ހިރަފުހުގައި އަލިފާން ހިފުމުގެ ހިރާސްނެތް އާލާތްތައް އަވަހަށް ނިއްވައިލެވ  ވަސީލަތް ބ ނުންކޮށްގެން   -
 . ހެދުން ޢިމާރާތްހިސާބުގައި ގޮވުމުގެ ފިއްތުމުގެ ޝޮކު ތަޙައްމަލުކުރާނެހެން އާލާތްތަކާ ވަކިވާގޮތަށް  

ގޮވުން މައިތިރިކުރާ ނިޒާމު ހަރުކުރުން. ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިނިޒާމު ބިނާވެފައިވަނީ، ގޮވުމުގެ ނުވަތަ އަލިފާން   -
މަޞްދަ ހިފާ  އަލިފާން  ދެނެގަތުމާއި،  ފިއްތުން  ކެމިކަލް ހިފުމުގެ  މައިތިރިކުރާ  އަލިފާން  އަމާޒުކޮށް  ރަށް 

 ކުއްލިއަކަށް ފޮނުވައިލުމެވެ. 
 ގޮވުމުގެ ފިއްތުން ދޫވާ އާނގުތައް ހެދުން.  -

 ހޫނުވެގެން ރޫޅުމުން ދުރުހެލިވުން  ރ. 
އެކަށީގެންވެއެވެ.  މާބޮޑަށް  އުފެއްދުންތައް    ޕެސްޓިސައިޑުގެހޫނުވާއިރު    ބައިތައްއެނބުރ   އާލާތަކުގެ   މީގެ  ހޫނުވުން 

ސަބަބުން ހޫނުވެގެން ރޫޅެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ހޫނުވެގެން އެނދުން ނުވަތަ ހުޅުހިފުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  
ހަރުކުރަންޖެހެއެވެ. އާލާތް  ވާކީކުރާ  ދެނެގަތުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ރޫޅުން  ޙާލަތުގެ  ކުއްލި  އިންޒާރުދިނުމާއެކު   އާލާތުން 

 ހޫނުން ރޫޅުމަށް ޙައްސާސު އުފެއްދުންތައް ގުދަންކުރުމުގެ ކުރިން ވަކިން ބެހެއްޓުން ލާޒިމެވެ.    އެޅެއެވެ.  އަމިއްލަޒާތުގައި 

 ފިޔަވަޅުތައް   މަތާއި، ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސަލާ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ    ބ. 
ގައިގެ ހަމުގައި އުނގުޅުމާއި،   ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރުހިކި  ،    ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމާ އެއްގޮތަށް

މިމާޙައުލުގައި  ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތައް ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުގެ އެއްމެ އާއްމު ގޮތެވެ.    ނޯށުން ދެމުމަކީ
 ޕެސްޓިސައިޑު ކެވުމަކީ މުހިއްމުކަން އެންމެ ކުޑަ ކަންތަކެވެ. 

އި މާޙައުލުގަ ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ކާރުޚާނާގައި އުފެއްދުމުގެ     ހިކި  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަކީ  ހިރަފުސް  ޕެސްޓިސައިޑުގެ
އެޅ  އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފިޔަވަޅެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި   ސަލާމަތާއި، ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިމަށްފަރާތްތަކުގެ    މަސައްކަތްކުރާ

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ހާމައަށް ހިފާ ގެންގުޅުމުން ވީވަރަކުން ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ.  -
ތައްޔާރު - ހުޕެސްޓިސައިޑު  ތަން  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ހިރަފުހަށް ނުނުކުމެވ   ކުރުމަށް  ޕެސްޓިސައިޑު  ންނަންވާނީ 

 ގޮތަށެވެ. 
ގުރާ މެޝިންގެ ފަހަތުގައި ހަރުކުރާ އެހެނިހެން އާލާތްތައް  މު ފުރ ނި ފޮށިތަކާއި،  ހޮޕާތަކާއި، )ބޮޑެތި ދޯރި(   -

 ކުޑަވާގޮތަށެވެ. ވައިގެ ފިއްތުން ތަންކޮޅެއް   ވަށައިގެން ހުންނަެއަތެކީތެގ  ، ހުންނަންވާނީ
 ރަނގަޅަށް ވައި ހިނގާ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  -
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ދަމާ ފަންކާއާއި )ވެންޓިލ ޓެޑް ހޫޑު( ،    ފުށް ޕެސްޓިސައިޑު އަޅަން -

 އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ދަމާ ތުން )ސަކްޝަން ނޮޒްލް( ހަރުކޮށްފައެވެ.
  ވައި ބ ރުވާންވާނެއެވެ. ނައްތައިލާ   ހުންނަ  ތެރ ގައި  ހިނގާ ވަސީލަތުގެ ތެރެއިން ލައިގެން ހުސްކޮތަޅުތަކުގެ  ވައި -

ކަންވާރެއްގައެވެ. ބަންދުކުރެވ   ރަނގަޅަށް  ބަންދުކުރަންވާނީ،  ހުސްކޮތަޅުތައް  ގެންދާ  ޖާގަ    ތަނަށް 
 ރެވިދާނެއެވެ. ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ވައި ހިނގާ ކޮތަޅު ފިއްތައި އާލާތް ބ ނުންކު
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އެންމެ އެދެވ  ގޮތަކީ، ޝާފުޓު ސީލުގެ ތެރެއިން ނީރުންވުން ވާކީކުރުމަށް ޝާފްޓަށް ވައި ނުވަތަ ނައިޓްރިޖަން   -
 ހުސްކުރުމެވެ. ކުނޑި  ވައިގެން ޝާފުޓު ސީލުން ޕެސްޓިސައިޑުފޮނު 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.   ޞިނާޢީ ވެކިއުމް ކްލީނަރފުރ ންޏާއެކު   އެކަށީގެންވާ -
  ޞިއްޙީ ،  ސަލާމަތާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ފުށް ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ކާރުޚާނާގައި ގަދަ އަޑަކީ މަސައްކަތްކުރާ -

ފަންކާތައް  ދަމާ  މެޝިނާއި،  މުގުރާ  ކޮޓަރިއެއްގައި  އެކަހެރި  ބަހާއެވެ.  އެއް  ގުޅުންހުރި  ރައްކާތެރިކަމާ 
 ނީ އަޑު މައިތިރިކުރެވ  ގޮތަށް ހުންނަ، ބަންދުކުރެވ  ތަނެއްގެ ތެރ ގައެވެ. ނުބެހެއްޓ ނަމަ، އެތަކެތި ބަހަށްޓަންވާ

 ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން   ޅ. 
ގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވަނީ، ޙާދިސާއެއް ފުށް ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރ ގައި ވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުޢާއްމުގޮތެއްގައި  

 ސަބަބުންނެވެ. މެދުވެރިވެގެން ބ ރުވާ ހިރަފުހުގެ 
ވާކީކުރުމަށްޓަކައި،   ހިރަފުސް  ބ ރުވާ  ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ހިނގާ  ވައި   ތެރެއަށް  ޖައްވުގެ ވައި 

ހިރަފުސް، އެއާ ގުޅ  ޕެސްޓިސައިޑު ބ ރުކުރަންވާނީ ރަނގަޅު ހިރަފުސް ފުރ ންޏަކާ ދިމާކޮށްގެންނެވެ. ފުރ ންޏަށް ޖަމާވާ  
  އެވެ. މިގޮތުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމެއް އެހެން ބާވަތަކާ ނުންކުރެވިދާނެތައްޔާރުކުރަން އަލުން ބ  

ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ.   ތަޣައްޔަރުވުމުން  ފުރ ންޏަށް  އެކުވެގެން  ދެނެގަތުމަށް  މަސައްކަތްކުރާކަން  ރަނގަޅަށް  ފުރ ނި 
 ކަންދ ންވާނެއެވެ. މެދުވެރިވާ ފިއްތުމުގެ ތަފާތު، ގަވާއިދުން ބެލުމަށް ސަމާލު 

 

 ބަންދުކުރާ ތަން  5.10
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި އެންމެ އަރައްކާހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތަކީ  

ޕެސްޓިސައިޑަށް   ފަރާތް  މަސައްކަތްކުރާޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރުމެވެ. އެއީ ޕެސްޓިސައިޑާ ގައިގޯޅިވުމުގެ ސަބަބުން  
ވާތީއެވެ. އޮތް މަސައްކަތަކަށް  މޮޅަށް ޙާޞިލުކުރެވ ނީ    ހާސާވުމުގެ ހިރާސް  އެންމެ  ބަންދުކުރުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރެވިގެންނެވެ. 

 ތާހިރުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން. ބެލެހެއްޓުމާއި، ސާފުރަނގަޅަށް  -
 ތަކެތި، ކުރާ ބ ނުމާ އެކަށީގެންވުން.  ކުރަން ބ ނުންކުރާބަންދު -
  ތޮއްނުޖެހި، މިނިވަންކަމާއި، ފަސ ހަކަމާއި، އޮމާންކަމާއެކު ބަންދުކުރާ އެއްޗިހި ދަތުރުކުރެވ  ގޮތަށް ބަންދުކުރާ  -

 ފަރުމާކުރުން.  (ދުވާމަގު) ލައިން
 ފަރުމާކުރުން.ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބ ނުންކުރެވ  ގޮތަށް އާލާތްތައް   -
 ނީރުންވާ ނުވަތަ ވެރ  ނުވަތަ ބުރައިގެންދާ ތަކެތި ޖަމާކުރެވ  ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރުން. -
 އާތްވާއި، ހިރަފުސް މައިތިރިކުރުމަށް ވައިހިނގާ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރުން.  -
 ދިޔާ ނުވަތަ ހިކި ތަކެތީގައި ހުޅު ހިފުމުގެ ޤާބިލުކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ދިނުން. -
 އްކަތުގެ އިރުޝާދުތަކާއި، އިޖުރާއާތުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެއަށް ބޯލެނބުން. މަސަ -
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 މަސައްކަތަށް، އޮޕަރ ޓަރު ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނުކުރުން.  -
 ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ  އެކަށީގެންވާ އާލަތްތައް އޮޕަރ ޓަރުން ބ ނުންކުރުން.  -
 ބަންދުކުރުން. ކަންވާރުތައް ފުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް   -
 ލ ބަލްކުރުން ނުވަތަ ފާހަގަކުރުން.  އެނގ ވަރަށް  ދޫކޮށްދާއިރު ހުރިހާ ކަންވާރުތަކެއް ސާފުކޮށް    ބަންދުކުރާ ސަފު -
 ބަންދުކުރާ ކަންވާރުތައް ބަރިބަރިއަށް ޖަހާއިރު ރައްކާތެރި އުސްމިނެއްގައި ބެހެއްޓުން.  -
 އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ. އެއް ކަންވާރުން އަނެއް ކަންވާރަށް އަތުން  -

     ބަންދުކުރަން ބ ނުންކުރާ މާއްދާތައް   ހ. 
ކަންވާރާއި، ކާންވާރު ލާ ފޮށި ނުވަތަ އުރައާއި، ލ ބަލް، ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގަވާއިދުތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ.  

މިންގަނޑުތައް، ނުރައްކާތެރި ތަކެތި އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާ  )މިސާލަކަށް: ބަންދުކުރާ ކަންވާރާގުޅުންހުރި އެފް.އ .އޯ. ގެ  
ކެމިކަލް ބަންދުކުރަން އެއް ފަހަރު ދިޔާ އަދި ހިކި  ނުންކުރާ  ގުޅުންހުރި ޔޫ.އެން. ގެ ލަފާތައް، ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބ  

 ލަފާތައް( ބ ނުންކުރާ ކަންވާރު ފަރުމާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ކްރޮޕްލައިފް އިންޓަނ ޝަނަލްގެ 
ޕެސްޓިސައިޑުގެ   ބ ނުންކުރަންވާނީ،  ހަމައެކަނި  މާއް ބަންދުކުރުމަށް  ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ  ގުޅ ކަމަށް  ދާތަކުން  އުފެއްދުމާ 

 ކަންވާރެވެ.    ގުޅ   މެޝިނާ  ބ ނުންކުރާ  ބަންދުކުރުމަށް،  ފުރުމަށާއި  ސާފުކުރެވ  އަދި،  ހުސްކޮށް  ފަސ ހަކަމާއެކުއުފައްދައި،  
ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރާ   ވަނަނުދިނުމަށް  ބަންދުކުރާ ދުވާމަގަށްކަންވާރުތައް  މިންގަނޑަށް ނުފެތ ، ބަންދުކުރާ  

ބަންދުވުމުގެ ޞައްޙަކަން    އިޖުރާއާތުތައް ބަންދުވުމަށްފަހު،  ތުން  ކަންވާރުގެ  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ތަންފީޒުކުރުން 
  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ޓެސްޓުކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް

ފެންވަރު  ލަފާތަ  ގެބަންދުކުރަން ބ ނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމު  އް، ކްރޮޕް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ 
 ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅުންހުރި ކްރޮޕްލައިފް އިންޓަނ ޝަނަލްގެ މިންގަނޑުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ.

ޗާޕުކުރެވިފައެވެ. ލ ބަލް   ރަނގަޅަށް  ނުވަތަ  ތަތްކުރެވިފައެވެ.  ގަދައަށް  ތަނުގައި  ރަނގަޅު  ކަންވާރުގެ   އިންނަންވާނީ 
ކަންވާރުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގައި އުނގުޅުމުން ނުވަތަ ތެމުމުން ލ ބަލް ނެއްޓިގެން ނުވަތަ ކިޔަން 

 ނ ންގ ވަރު ވެގެންނުވާނެއެވެ. 

 ފަރުމާ    ސަފުގެ ބަންދުކުރާ   ށ. 
ފަރުމާކުރަންވާނީ، ބަންދުކުރަން ބ ނުންކުރަން ހުސް ކަންވާރާއި، ފުރުމަށްފަހު ތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ   ބަންދުކުރާ ސަފު

 ކަންވާރާއި، ފޮށީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް އޮމާންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުން ކަށަވަރުކުރެވ  ގޮތަށެވެ. 
މަސައްކަތްކުރެވ ނެ ސާފު ސަރަޙައްދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ތޮއްޖެހ  ތަންތަން އޮވެގެންނުވާނެއެވެ. އޮޕަރ ޓަރުން  

 އާލާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވަދެވ ނެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި   ތަޣައްޔަރުވުމުން  އެކުވެގެން  ބާވަތަކާ  އެހެން  އުފެއްދުމެއް  ޕެސްޓިސައިޑުގެވަކި ބާވަތެއްގެ    މިގޮތުން
ފަދަ  ،  ރާބ ސްމަ  ވިނަ މަރާބ ސް  ބާ ފަނިފަކުސަ  ދުވާމަގު  ތަފާތު  ބ ނުންކުރާ  ބަންދުކުރަން  ޕެސްޓިސައިޑު  ވަތްތަކުގެ 
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ގޮތާއި، ބަރިބަރިއަށް   )ގަޓަރިހަދާ(  ޖަހާ  ގައިޕަލެޓް ބަންދުކޮށް ނިމ  އުފެއްދުންތައް  .  ވަކި ކުރަންވާނެއެވެއެކަހެރި ނުވަތަ  
 ޖަހަންޖެހ  ރައްކާތެރި އުސްމިން ކަނޑައަޅައި، ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޕަލެޓްގައި ޖަހާފައިވާ ކަންވާރުތައް ބަންދު ނުވަތަ ރަބަރު އޮޅައިގެން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ. 
ހޫނުކުރާއިރު  ރަބަރު ހިންދަން  ޝްރިންކިން  އެރުވުމަށްފަހު  އުފެއް،  (  )ހީޓް  ކަނި  މާބޮޑަށް  )އަލިފާން  ނުވަތަ  ދުން 

ޚާއްޞަ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ފަދަ(  ބެހެއްޓުން  ތަނެއްގައި  އެކަހެރި  ކުރިން  ގުދަންކުރުމުގެ  ދުރުހެލިވުމާއި،  ހޫނުވުމުން 
ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. ހޫނުކުރަ  މިންގަނޑުތަކެއް  ހިންދަން  އާލާތް  ރަބަރު  އުފައްދާ  ހުޅު  ގެންގުޅ   ބ ނުންކުރުން  ން 

 އެދެވިގެންނުވެއެވެ. 
 

 ގެންގުޅ  އާލާތްތައް   ބަންދުކުރާ ސަފުގައި   ނ. 
ތުން ފިއްތުމަށް ގެންގުޅ   ފުރުމަށާއި، މަތި ޖެހުމަށް ނުވަތަ  އޮޕަޜ ޓަރުން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި  

މިގޮތުން އާތްވާއި، ހިރަފުސް    އި ބަންދުކޮށްފައެވެ.އޮންނަންވާނީ ކޮށިގަނޑު ޖަހަކޮންމެ މެޝިނެއްގެ ވަށައިގެންވާ ހިސާބު  
މިގޮތުން ކޮންމެ ފަންކާއެއް އެނބުރ     ބ ރުކުރުމަށް ވައިހިނގާ ފަންކާ ކޮށިގަނޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވައި ހިނގާ މިސްރާބު ހުންނަންވާނީ އޮޕަރ ޓަރުން    މީޓަރެވެ.  0.5ބާރުމިން ހުންނަންވާނީ މަދުވެގެން، ސިކުންތަކު  
  ނ ވާލާ ސަރަޙައްދާ ދުރަށެވެ. 

ހިނދު ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުން ފޯރުކޮށްދިނުން  ފުރަން ބ ނުންކުރާ ހުރިހާ މެޝިނެއްވެސް ހުންނަންވާނީ، ހަކަތަ ކެނޑ   
މެ ހަރުކޮށްފައެވެ.  އާލާތް  ބަންދުވާ  ޒާތުގައި  އަމިއްލަ  ބަންދުކުރަން  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ހުންނަންވާނީ  ހަދާފައި  ޝިން 

 ބ ނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅ  މާއްދާއަކުންނެވެ. 
ފުރުމަށާއި، ބަންދުކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ މެޝިނުގެ  އޮޕަރ ޓަރުގެ އިނގިލިތައް ނުވަތަ ހެދުން ތާށިވުމުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި  

 ކަމުގެ ދަފަރާ )ގާޑު( ހަރުކޮށްފައެވެ. ރައްކާތެރި  ހުރިހާ އެނބުރ  ބައިތަކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ
ގެ ބެލްޓުގައި ހުންނަންވާނީ މަތަ  ނީރުންވެ ވެރ  ތަކެތި ފެތުރުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހިނގާ ދުވާމަގު 

 ހަރުކޮށްފައެވެ. 

 ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރުން   ރ. 
ކަމާގުޅުންހުރި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދެމުމަށް  ކަންވާރު މުޅިން ފުރާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ދ ންވާނެއެވެ.  ގޮތަށް    ޖާގަ  ނުހެދ   ފޮނު  ދިއުމާއި،  ބުރަބުރައިގެން  ހުންނަންވާނީ  އާލާތްތައް  ގެންގުޅ   ފުރުމަށް 
ރު ސާފުކުރެވ ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި މަށްޓަކައި ކަންވާރުގެ ބ ކަންވާރުގެ ބ ރު ހަޑިވުން ވާކީކުރުފަރުމާކޮށްފައެވެ.  
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނީރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އާލާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނީރުންވެ، ފުރި ބަންޑުންވެގެން ވެރ  އެއްޗިހި 
   ޖަމާކުރާ ތަބައްތައް ބަހަށްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 ށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހުޅު ރޯވުމުން ވާކީކުރުމަ   ބ. 
އަލިފާން ކަނި  މަތިޖަހާ ނުވަތަ ތުންފިއްތާ ސަރަޙައްދުގައި  ،  ހުޅު ހިފާ އުފެއްދުންތައް ފުރުމަށް ބ ނުންކުރާއިރު، ފުރާ 

ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. ބ ނުންކުރާ ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް، ކަރަންޓް ސާމާނު ގެންގުޅ  ސަރަޙައްދު  އުފެދ  މަޞްދަރުތައް  
 ގިންތިކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތެންވާނެއެވެ.  

ފުރާ ކަންވާރުގެ ތުން  އަޅައިގެން  އުފެއްދުންތައް  އާވީގައި ހުޅުހިފާ ދަރަޖަ ދަށް، ގިރުވަން ގެންގުޅ  މާއްދާތައް އެކުލެވ 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކޮށްގެން ފިއްތައިގެން ބަންދުކުރާ ޙާލަތުގައި ހޫނު
ކުރަން ބ ނުންކުރާ )އިންޑަކްޝަން ސީލިން(  ބަންދުކުރާ    މަތި ފިއްތައިލައިގެން  ހޫނުކޮށްގެން  - އެކަން  ޙާލަތުގައި، 

ފުރުމަށްފަހު، މަތި ޖަހާ ސަރަޙައްދާ ދުރުގައެވެ. އަދި ފިއްތާއިރު ގަދައަށް ހޫނުވިޔަނުދިނުން  އާލާތްތައް ބަހަށްޓަންވާނީ  
 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 

 ރަނގަޅު  ޙާލަތުގައި ވައިހިނގާ  ( ސީލިން  ޕްލ ޓް  ހޮޓް)ބަންދުކުރާ    ދަން ފަށަކުން ތުން ފިއްތައިލައިގެންހޫނު މަޢު   -
 ވަސީލަތެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޝޯޓު  ހުރިހާ ކަރަންޓު  ހަދާފައިވާ  މަޢުދަނުން  ބ ނުންކުރުމާއެކު  ބެލްޓު  މަޢުދަން  ދުވާމަގުގައި  ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި 
 އާތުކުރަންވާނެއެވެ.ގުޅައިގެން  ނަރު  އާތު ،ކަންވާރެއް

 ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރުން   ޅ. 
ފުރުމަށާއި،  މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.    ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރާ އާލާތްތައްނީރުންވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި  

ބަންދުކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ހުރިހާ ސަޠުޙުތަކެއް ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ ހިރަފުސް ޖަމާނުވާ ގޮތަށް،  
 ވެ. ފަސ ހައިން ސާފުކުރެވ ނެހެންނެ

   ރައްކާތެރިކަން ، ސާފުކަމާއި ،  ޞިއްޙަތާއި  ފަރާތްތަކުގެ   މަސައްކަތްކުރާ  5.11
ބަލާއިރު   ނަޒަރަކުން  ސަލާމަތުގެ  ޕެސްޓިސައިޑުގެ    މައިގަނޑު   ވާކީކުރުމުގެ  އެޅ  ޞިއްޙަތާއި،  ފިޔަވަޅުތަކަކީ، 

ދުރުހެލިކުރުމެވެ.   ހާސާވުމުން  ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ބަޔާންކުރާ،  އުފެއްދުންތަކަށް  ތިރީގައި  މީގެއިތުރުން 
 ރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކަށަވަރުކު ސާފުކަން، ޞިއްޙަތާއި

 

 ބެލެހެއްޓުން އިދާރީގޮތުން   5.12
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކާރުޚާނާގެ  ،  ބެލެހެއްޓުން" މިބަހުގެ މުރާދަކީ"އިދާރީގޮތުން    މިމާޙައުލުގައި

 ޙަރަކާތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ވަކި ގަވާއިދަކުން ކުރުމެވެ.
 ބ ނުންކުރުކުން. ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ތަރުތީބުން، ރައްކާތެރިކޮށް، ރަނގަޅަށް   -
 ޤާއިމުކުރުން.ސާފުތާހިރު، ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް  -
 ތާލުން.ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނިބުނި ނައް  -
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ރަނގަޅު  ބެލެހެއްޓުން   އިދާރީގޮތުން" ފެންވަރު  ރައްކާތެރިކަމާއި،  ގެންދެވެނީ،  ކުރިއަށް  ބެލެހެއްޓުން  ރަނގަޅަށް   "
ބެލެހެއްދެރައިދާރީގޮތުން    އެކުއެކީގައެވެ. މަސައްކަތާ   ދަށްވުމު ހަމައެކަނި  ޓުމަކީ  ކޮށް  ޙާލަތު  ގެ  މަސައްކަތުގެ 

   ރައްކާތެރިނޫން މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނޫނެވެ.ޢަލާމާތެއް
ގަވާއި ހިފަހަށްޓަންޖެހ ނީ،  މިންގަނޑުތައް  ތަރުތީބުކުރުމާއި،  ސާފުތާހިރުކަމުގެ  ތަން  އާލާތްތައް  ދުން  ތަޅުންގަނޑާއި، 

 ނީރުންވެ ވެރ  ތަކެތި ވަގުތުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.   ކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.ސާފު
 

   ތައް ރައްކާތެރިކޮށްދ  އާލާތް ހަށި   5.13
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން  ހިރާސްގެ ދަރަޖައަށް ބިނާކޮށް، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ، ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ  އާލާތްތައް  

 ބ ނުންކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
)އެދެވިގެންވަނީ ހަށިގަނޑާއި، އަތާއި،    މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓު ފޯރުކޮށްދ ންވާނެއެވެ. :  (Coveralls) ކޯޓު 

ކޯޓެކެވެ.(   ހަދާފައިވާ  ކަފައިން  ފޮރުވ ވަރުގެ  ފުރުޞަތު ފައި  ދޮވުމުގެ  ގަވާއިދުން  ޙާލަތުގައާއި،  ހަޑިވާ 
ބަދަލުކުރުމަށް ފުދ ވަރަށް އިތުރު ކޯޓު ފޯރުކޮށްދ ންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަ  ވަގުތެއްގައިވެސް  ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ވަކި   ރައްކާތެރިކަން  އިތުރަށް  ޙާލަތުގައި  ކުރަންޖެހ   އެޕްރޯންއާއި، މަސައްކަތެއް  ރަބަރު 
 ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ޙާލަތްތަކުގައި ބ ނުންކުރުމަށް އެއްކޮށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވ  ކޯޓު ފޯރުކޮށްދ ންވާނެއެވެ.

ތިކިތަކުންނާއި، ހިރަފުހުން ނުވަތަ ކުނޑިން ރައްކާތެރިވުމަށް ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދ   ބުރައިގެންދާ  :  ލޯ ރައްކާތެރިކުރުން 
 ބ ނުންކުރަންވާނެއެވެ.  face shieldމޫނު އައްޑަނަ   ނުވަތަ  goggleމޫނުމަތި 

ތަކުންވެސް ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތް  ޕެސްޓިސައިޑުފައިތިލަ ރައްކާތެރިކުރުން:  
ގޮތަށް  ފައިގެ އިނގިލިތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދ  ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅުމުންނާއި، ވެއްޓ  އެއްޗެތިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  

 ހަދާފައިވާ ސ ފްޓީ ބޫޓަށް އަރަންވާނެއެވެ. 
 ޕެސްޓިސައިޑު ހިފައިގެންގުޅ އިރު ކެމިކަލް ތަޙައްމަލުކުރާ ރަބަރު އަންގި، އަތަށް ލާންވާނެއެވެ.  އަތްތިލަ ރައްކާތެރިކުރުން: 

 .ލް ރަބަރު އަންގިއެވެ(ގެންވަނީ ޕީވީސީ އާއި ނައިޓްރި)އެންމެ އެކަށީ 
ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ބޯ ރައްކާތެރިކުރުން:   ހިރާސް ހުންނަ  އަރައްކާތަކުގެ  މަތިން ލިބިދާނެ  ފަރާތްތަކުން  ބޯ 
 ހެލްމެޓް އަޅަންވާނެއެވެ. 

  ސިފަތަކެއްގެ  ޚާއްޞަ  ހުންނަ  އުފެއްދުންތަކުގައި  ޕެސްޓިސައިޑުގެ  ހިފައިގެންގުޅ   ރައްކާތެރިކޮށްދ  ސާމާނު: ނިޒާމު  ނ ވާލާ  
އަޅަންޖެހ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ   ފޯވާ ޒާތުގެ  އާވިހިރަފުހުން ރައްކާތެރިކޮށްދ  އަނގަމަތި ނުވަތަ    ސަބަބުން އަނގަމަތި 

)މާސްކު(  އަޅަންވާނެއެވެ.   ނުރައްކާ ޙާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު މުސްތަޤިއްލު ޙާލަތުގައި އެފަދަ އަނގަމަތި 
ޑައެޅ  ނ ވާލާ އާލާތެއް ބ ނުންކުރުން މުހިއްމެވެ. މިއީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ކަމުގައި ބަލައި، ބ ނުންކުރަންވާނީވެސް ކަނ 

ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ. މި ފަދަ އާލާތް ބ ނުންކުރާ މީހުންވާންވާނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ޤާބިލު، އަދި ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު  
 ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށެވެ. 
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ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ބ ނުންކުރާ އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ  ސާމާނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި، އ ގެ  ޒިންމާތައް:  
އުފުލުންވާނެއެވެ.   ޒިންމާ  ބެލެއްޓުމުގެ  ރައްކާތެރިކޮށްދ   ޙާލަތު  ހަށި  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  އެމީހަކާ  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ 
ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާނަމަ ނުވަތަ  އާލާތްތައް ބ ނުންކުރުމަށްފަހު ދޮވެ ސާފުތާހިރު

 ސްޕަވައިޒަރަށް އަންގައި، އެކަން ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ 

 ކާއި ދޮވެ ސާފުތާހިރުވުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތަ    5.14
އިސްތިޢުމާލުކު ދުންފަތުގެ  ކެއިންބުއިމާއި،  ތަނުގައި  މަނާކުރަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރާ   ފެންވަރެއްގައި   މަތީރުން 

 ތަނުގައި އަތް ދޮވެވ ނެ ވަސީލަތް  ކެއިންބުއިމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުންނަންވާނެއެވެ.    ވަކި ތަނެއް،  ބެލެހެއްޓ   ސާފުތާހިރުކަން
ކުރިން ދެއަތާއި، މޫނު ދޮވުން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ  ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ    ކާބޮއި ހެދުން ނުވަތަ  ހުންނަންވާނެއެވެ.

   އިޖުރާތުތައް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތު   ލާ ހެދުން ހަޑިވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި  ވަސީލަތް ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ދޮވަތީގެ  ހެދުން ބަދަލުކުރުމާއި،

ވަކިވާގޮތަށް     މެދަށްލާފެންވަރާ ތަންހެދުން ބެހެއްޓުމަށާއި، ޢާއްމުކޮށް ލާހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ތަޅުލެވ  ވަކި އަލަމާރިއެއް،  
   ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.  ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެފެންވަރާ ތަން   ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނިމުމަ  އެދެވިގެންވުމާއި،  މަސައްކަތް  ފެންވެރުން  ފެންވެރުން  ށްފަހު  ޙާލަތުގައި  ހިނގާ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހަޑިވެދާނެ 
 ލާޒިމުވާނެއެވެ.  

މަސައްކަތު ހެދުން ހަޑިވާ ކޮންމެ ހިނދަކު ހެދުން ބަދަލުކޮށް ތާހިރު ހެދުމެއް ލާންވާނެއެވެ. ދޮންނަންޖެހ  ހެދުން ގެއަށް  
   ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހެދުމަށް ފެން ހ ހަންކުރާ ތަނަށް އެޅ ގޮތަށް    ވެ ހަޑިވެފައިވާކާރުޚާނާ ސަރަޙައްދުގައި ހެދުން ދޮވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ނަމަ، ދޮ
   ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ.

ދ ނަމަ،   ފަރާތަކުން  އެހެން  މަސައްކަތް  ދޮވުމުގެ  ހެދުން  ދަށުން  ހެދުން  ހަޑިވެފައިވާ  ކެމިކަލުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ 
ަތަކްށ ވ ްނވ ެނެއވެ ، ހ ހަންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިފެން އިވާ  ދޮވެފަ  .ުހްއަދ ޮއްތ ަފރ 

 ދިނުން ކޮށް ބ ސްފަރުވާ  5.15
ހުރިހާ އޮޕަރ ޓަރުންނަށްވެސް ޑަކުޓަރީ ޓެސްޓުތައް ހަދައިދ ންވާނެއެވެ. )މިއީ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ  

 .(އެކަށީގެންވެއެވެކަމަކަށްވުން 
ހުންނަންވާނީ    މުއްދަތުތަކަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި  ހެދުމަށް  މިޓެސްޓުތައް  ހެދިދާނެއެވެ.  ޓެސްޓުތައް  ޑަކުޓަރީ  ބިނާކޮށް 

ކާރުޚާނާގައި   ޑަކުޓަރެކެވެ.  އެނގ   މަޢުލޫމާތު  ބެހ   އުފެއްދުންތަކާ  ހުރިހާ  އުފައްދާ  ކާރުޚާނާގައި  ކާރުޚާނާއާއި، 
ވަކި އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ  ޙާލަތްތަކުގައި  ތަކުރާރުވަމުން  މަސައްލަތައް  ޞިއްޙީ  ކުރިމަތިވާ  ފަރުދުންނަށް  ވަކި 

 ބަލަންވާނެއެވެ. 
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 އަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި، ޙަޔަވީގޮތުން ވާނުވާބެލުން ވަޒީފާ އަލަށް   5.16
ވަޒީފާ ދ  ހުރިހާފަރާތްތަކެސް މަސައްކަތު ނުކުތުމުގެ  ދާއިމީގޮތުންނާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުންނާއި، ވަގުތީ ގޮތުން  

   ޑަކުޓަރީ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުތައް ހަދަންވާނެއެވެ. ކުރިން
ކެމިކަލް ފަދަ ކޯލިންއެސްޓެރ ޒް އެންޒައިމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ މާއްދާތަކަށް ހާސާވުމުގެ    މުރައްކަބު އޯގެނޯފޮސްފަރަސް  
އޮންނަ   މިން  ފުރުޞަތު  އަސާސީ  ހުންނަވަރުގެ  ކޯލިންއެސްޓެރ ޒް  ލ ގައި  މުވައްޒަފެއްގެވެސް  ކޮންމެ  ޙާލަތްތަކުގައި 
 ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ. 
ވާނުވާބެ  ހާސާވުމުން    ހުންނަވަރު  ކޯލިންއެސްޓެރ ޒް  ލ ގައިލުމުން  އެއަށްފަހު  އިތުރަށް  ފާހަގަކުރެވ ނަމަ  ދަށްކަން 

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެއެވެ.   ދުރުހެލިވުމުގެ ގޮތުން ދައުރުވާ ގޮތަށް
ޙާލަތު ޙަޔަވީގޮތުން އިތުރަށް ވާނުވާ    ކުޑަކަމުދާ ތަކެއްޗާއި، ލެޔާއި، ގައިގެ ހަމުގެ  ގުޅުންހުރި  މާއްދާތަކާ  ހިފައިގެންގުޅ 

އިންތިޒާމުކުރުމުގެ  ޕްރޮގުރާމު  ބެލުމުގެ  ވާނުވާ  ގެންދެވިދާނެއެވެ.  ކުރިއަށް  ލަފާ    ބެލުން  މާހިރެއްގެ  ޞިއްޙީ  ކުރިން 
 ވާނުވާ ބެލުމުގެ ވ ދަނަތަކުގެ ނަތީޖާތައް ދެނެގަންނަންވާނީ ޑަކުޓަރެއްގެ އެހީގައެވެ. ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ނަމަވެސް، ޙަޔަވީގޮތުން ވާނުވާބެލުމަކީ، ވާނުވާ ބެލުމުގެ ދެވަނަ ގޮތް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، އަބަދުވެސް 
 ޙާލަތަށް ބެލ ނެއެވެ. މާޒީގެ  

 މަށް ފާރަވެރިވުން ސާފުތާހިރުކަ  5.17
މަސައްކަޔްކުރާ ތަނުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ހިރަފުހާއި، އާވި ނުވަތަ ގ ސް ޖަމާވާ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ  

އަރައްކާތަ ހުރި  ޞިއްޙަތަށް  ފާރަވެރިވެވިދާނެއެވެ.  މާޙައުލުގައި  ނ  ކަށް  އޮޕަރ ޓަރު  ހިސާބުގެ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ވާލާ 
ޙާޞިލުކުރެވ ނީ،   މިކަން  އިތެރެއިންނެވެ.  މޮނިޓަރިން  ޕާސަނަލް  ނުވަތަ  ސްޕޮޓް  ކިއުޕްމަންޓު  ސްޓެޓިކް، 

 ބ ނުންކޮށްގެންނެވެ. 
ދެނެގަންނަންވާނީ   ބަލަހައްޓައި،  މިންގަނޑުތައް  ވަޒަންކުރާ  މާޙައުލުގެ މިބާވަތުގެ  ސާފުތާހިރުކަމާބެހ    މަސައްކަތު 

 މާހިރެއްގެ އެހީގައެވެ.  
 

 ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީއާއި، ކުއްލި ޙާލަތްތައް  5.18
ކާއެކު އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅ  ޕެސްޓިސައިޑުގެ  ޑަކްޓަރަކާ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަ 

މަޢުލޫމާތު   ފުރިހަމަ  ބެހ   ބަން އުފެއްދުންތަކާ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕެސްޓިސައިޑު  ފޯރުކޮށްދ ންވާނެއެވެ.  ދުކުރާ އެފަރާތަށް 
އަދި ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީ   ކާރުޚާނާގައި ހިނގާ ޙާދިސާތަކަށް ފަރުވާދެވ  ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ   އްޒަފުންނަށް ދ ންވާނެއެވެ.ގޮތުގެ ތަމްރީނު، ފުދ ވަރެއްގެ މުވަ  ށާއި، ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާދިނުމަ
ލިބެން   ތަންތަނުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ސާފުކޮށް  ވަސީލަތްތައް،  ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ބ ނުމަށްޓަކައި  އެހީގެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 ތަން.   ސީލަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާވެވ ނެ ވަލޯ ދޮ، އި ގަޔާއިކުއްލި ޙާލަތުގަ -
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 ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. -
 ހަސްފަތާލު ފަދަ ދާއިމީކޮށް ޑަކްޓަރީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް.  -
 ސްޓޮކް ލިސްޓު. ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅ  ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިހާގެ ބ ސް )އެންޓިޑޯޓްސް( ގެ އަދާހަމަކޮށްފައިވާ  -
 ކްސިޖަން ލިބ  ވަސީލަތް. ބ ސްފަރުވާގެ އޮ -

  މަޢުލޫމާތު   ރައްކާތެރިކަމުގެޙާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވާ ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކުކުރެވ  ޙާލަތްތަކުގައި  
 ކަރުދާހުގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

މީހާއާއެކުގައި   އަސަރުކުރި  ހާސާވުމުގެ  ޙާލަތުގައި  ދ ޖެހ   ކޮންމެހެން  ފަރުވާ  ނުވަތަ    މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ  ކަރުދާސް 
 ޕެސްޓިސައިޑު ލ ބަލް، ޑަކްޓަރަށް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

 ޙާލަތުގެ ޕްލ ން   ވާކީކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ ކުއްލި އަލިފާން ރޯވުން   5.19

 މަޞްދަރުތައް ނުގެންގުޅުން   އަލިފާން ރޯވާ   ހ. 
 އަރައްކާ ހުންނަ ހިސާބުތައް )ގިންތިކުރުން( 

އެޅ  ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ފެންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ މަސައްކަތް  މަޞްދަރުތައް ގެންގުޅުން ދުރުހެލިވުމަށް    އަލިފާން ރޯވާ
ގ ސް  ތަނުގެ ހިނގާ   ރޯވާ  އަލިފާން  އާވި/ މައްޗަށެވެ.  ނުވަތަ  އެކަށީގެންވާ  / ވައި  ހުރުން  ވައި    ތަންތަނަށް މަސްހުނި 
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ސަރަޙައްދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ، ބަލާއިރު

 
 : 0ސަރަޙައްދު  

އަލިފާން ރޯވުމުގެ ޖައްވެއް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހިވެފައި އޮންނަ ތަންތަނެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގައި   މިއީ
ހުންނަ   އާލާތްތައް  ބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް،  ޕެސްޓިސައިޑު  ހަމައެކަނި  އޮންނަނީ  ފަހިވެފައި  ޖައްވެއް  މިފަދަ 

 ތަންތަނުގައެވެ. 
 : 1ސަރަޙައްދު  

ތެރ ގައި    ވެގެންއާދަމިއީ   ހިނގުމުގެ  ތަންތަނެވެ.    ޖައްވެއް  ރޯވުމުގެ  އަލިފާން މަސައްކަތް  އެކަށީގެންވާ  ފަހިވުން 
އެންމެ  އާ    0ޒޯން    ފަދަ   ތަނުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ތަން  ބާލާ/ހުސްކުރާ  މިޙާލަތްތައް ފަހިވަނީ، ބަރުކުރާ/އަޅާ އަދި

  ހިސާބުގަނޑުގައެވެ.އޮންނަ  ކައިރީގައި
 : 2ސަރަޙައްދު  

އެފަދަ   .ތަންތަނެވެ އެކަށީގެންވާ ފަހިވުން  ޖައްވެއް ރޯވުމުގެ އަލިފާން  ތެރ ގައި ހިނގުމުގެ މަސައްކަތް އާދަވެގެން މިއީ
އާއި،   0ޒޯން    މުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަނީ މިޙާލަތްތައް ފަހިވު   ދެމިއޮންނަނީ ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ. ،  ޖައްވެއް ފަހިވިނަމަވެސް

 ގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހިސާބުގަނޑުގައެވެ.  1ޒޯން 
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 ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެހެނިހެން  އެޅ     ށ. 
ބ ނުންކުރާ  ހިފާ މަޞްދަރުތައް ގެންގުޅުން ދުރުހެލިވުމަށް  ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ ތަނުގައި އަލިފާން 

 ގުޅ ގޮތުން ދެވ  ލަފާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. ފަރުމާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބައެއް ސިފަތަކާ  

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން   ނ. 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ތަންތަން ނުވަތަ ކޮޓަރިތައް ފިޔަވައި މުޅި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުކުރުމަށް  

 އަންގާފައި އޮތުން އެދެވިގެންވެއެވެ. ޢާއްމުކޮށް 
ދުންފަތުގެ   ތަނެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ހިނގާ  މުޢާމަލާތްތައް  ގުޅ   ޕެސްޓިސައިޑާ  ސަރަޙައްދުގައި  މިގޮތުން، 

 އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ. 
އިގެން  ތަން ހިންގާ ފަރާތަކާ އެކުގައި ނޫނީ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ނަގަ 

އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުކުރުމުގެ ގަވާއިދު އެފަރާތްތަކަށް  ވަނަދީގެންނުވާނެއެވެ.    ފަރާތްތަކުން ކާރުޚާނާއަށްއުޅ   
 ބުނެދ ންވާނެއެވެ.  

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނުގައިވެސް މަޢުދަން ނުވަތަ ބިއްލޫރި އަޅިކެނޑި  
 ވާޢިދުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. ބެހެއްޓުމާއި، ޤަ 

 ހޫނު ސަޠުޙުތައް  ރ. 
އާވި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައި ހުންނަ، ދަފަރާނުކުރާ ހޮޅިތަކާއި، ހިއްކާ އާލާތްތަކާއި، )ހޫނު ޙައްސާސު އުފެއްދުންތައް  

ބެއަރިން މޯޓަރުތަކާއި،  ހޫނުވާ  ފަދަ(    މާބޮޑަށް  ބޮކްސް  ސްޓަފިން  ޖެހުނަނުދިނުމަށް  ނުވަތަ  ސަޠުޙުތަކުގައި  ހޫނު 
އެލުމަށް   ފިޔަވަޅުތައް  ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  މިގޮތުން  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމުތައް 

 ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ. 

 އޮކްސިޖަން ހުސްކުރުން. ރިޖަން ފޮނުވައިގެން  ސާފުކުރުން ނުވަތަ ނައިޓްއިގެން  ވައި ފޮނުވަ   ބެއަރިންއަށްޝާފްޓް -
 ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުނޑި ނުވަތަ ހިރަފުސް ޖަމާވިޔަނުދިނުން. -
 ހުންނަ ހޮޅިތައް ދަފަރާކުރުން. އަޅާފައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އާވި -

 

 ކ އްތިގެން ނުވަތަ ގ ނިގެން އުފެދ  އަލިފާން ކަނި   ބ. 
ކަންކަން    ގ ނިގެން   ނުވަތަ  ކ އްތިގެން ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ވީހާވެސް  ހިރާސް  ކަނީގެ  އުފެދ  

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބ ނުން - ކޮށްގެން، ކުނޑި  ދަގަތްފާނު ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ޛަރީޢާއިން މަޢުދަން ވަކިކުރާ ނުވަތަ ފުރާނާ އާލާތް 
 މަޢުދަނުގެ އެތިކޮޅުތައް ވަކިކުރުން. އުފައްދާ މެޝިނަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެއިން 
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 . އެނބުރ  ބައިތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ގ ނުމާއި، ސާފުކަން ގަވާޢިދުން ބަލައިފާސްކުރުން -
 ނިސްބީ ދުވެލި ލަސް އާލާތްތައް އިޚުތިޔާރުކުރުން.  ބައިތަކުގެ ހަރަކާތްކުރާ -

 ކަރަންޓުގެ ރައްކާތެރިކަން   ޅ. 
ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް ހަރުކޮށް، ވައިރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ، ކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި އެތަކެތި ހަރުކޮށް،  

އެކަށީގެންވާ  ތަންތަނުގައެވެ.    ލިބުން ރައްކާތެރިވައިރު ނަރު އަޅަންވާނީ ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި ގެއްލުމެއް  
 ކުރަންވާނެއެވެ.ބާރުބޮޑުވުން ތަޙައްމަލުކުރެވ ވަރަށް ރައްކާތެރިވަރަށް އާތު ނަރު ގުޅުމާއި،  

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނަގައިގެން ގެންދެވ  ކަރަންޓު  ސާމާނަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ހުއްދަކުރާ ތަކެތި  
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  

މާއްދާތަ ތައްޔާރުކުގެންގުޅ   ޕެސްޓިސައިޑު  ބާވަތާއި،  އާލާތްތަކުކުގެ  ބ ނުންކުރާ  ފެންވަރާއި،ރަން  އޮތް   ގެ  ހިރާސް 
އަރައްކާހުރި  ހިސާބުގަނޑުތަކަކީ،  ވަކި  ކާރުޚާނާގެ  ބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕެސްޓިސައިޑު  ބިނާކޮށް،  ދަރަޖައަށް 

(  2، ސަރަޙައްދު    1، ސަރަޙައްދު    0)މިސާލަކަށް: ސަރަޙައްދު    ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރެވިދާނެއެވެ.
ޅ  ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ވާންވާނީ ހުޅު ރޯވުން ނުވަތަ  މީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ގެންގު

ތަޙައްމަލު  ރޯވުން  އެއްޗިއްސަށެވެ.  އަލިފާން  ފެންވަރުގެ   ބެހ    ސާމާނާ  ކަރަންޓު  ގުޅ   ސަރަޙައްދުތަކާ   އެފަދަކުރާ 
ގަވާޢިދުތަކު  މަޢުލޫމާތު، ކަރަންޓާބެހ   ޢަމަލުކުރާ،  ބަޔާންކޮ ޤައުމުގައި  ހިފާ  ހުންނަނާނެއެވެ.  ށްފައި  ގައި  އަލިފާން 

ނުވަތަ މަސްހުނި ވައި އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންވާނީ ހިރަފުސް ތަޙައްމަލުކުރާ   ހިރަފުސް/ކުނޑި
 ތަޙައްމަލުކުރާ ސާމާނެވެ. ހަރުކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ފެންވަނުން ނެއްގައިވެސް ންތަ އެހެން ހުރިހާ ތަ  ސާމާނެވެ.

ސާމާނާއި،   ކަރަންޓު  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ޚަރަދު  ހިނގާ  ހަރުކުރުމަށް  ސާމާނު  އަގުބޮޑު  ޒާތުގެ  ނުހިފާ  އަލިފާން 
 ދިއްލުންތަކުގެ ސްވިޗް ބޯޑުތައް، އަރައްކާ ސަރަޙައްދުން ބ ރުގައި ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި ހަރުކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

 ރަކު ފޯކުލިފުޓު ޓް   ކ. 
 ން ހުއްދަކުރާ ( ގައި ގެންގުޅެންވާނީ ހުޅު ރޯވުން ތަޙައްމަލުކުރު 2ސަރަޙައްދު    -  0އަރައްކާ ސަރަޙައްދުތަކު )ސަރަޙައްދު  

ސަރަޙައްދު    ފޯކުލިފުޓެވެ. ޙާލަތެއްގައި  ފޯކުލިފުޓު    2އިސްތިސްނާ  ރައްކާތެރިނޫން  މުއްދަތަކަށް  ކުރު  ގައި 
ކްސްޕޯސިމީޓަރު ނުވަތަ އެބާވަތުގެ އާލާތެއްގެ ޒަރީއާއިން އަލިފާން ހިފުމުގެ ޖައްވެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިޙާލަތުގައި އެ
   ފަހިވެފައި ނެތްކަން ބަލަންވާނެއެވެ.

 

 އެހެނިހެން އާލާތް   އ. 
  ގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އާލާތް   1އާއި ސަރަޙައްދު    0އްދުތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ސަރަޙައްދު  އަރައްކާ ސަރަޙަ

 ބ ނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ޕެޓްރޯލުން ނުވަތަ ގ ހުން ދުއްވާ ފޯކުލިފުޓު.  -
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 ކަރަންޓުން ހިއްކާ މެޝިން.  -
 އަރުވައިގެން ފިއްތާ އާލާތް.   ރަބަރު އަލިފާން އުފެދ  މަޞްދަރުތައް ހާމައަށް ހުންނަ، -
 ބެޓެރީ ޗާޖުކުރާ ތަންތަން.  -

 އާލާތްތައް އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުން ބ ރުގައި   ފިއްތާ  އަރުވައިގެން  ރަބަރުތަންތަނާއި،    ޗާޖުކުރާރަނގަޅުގޮތަކީ، ބެޓެރީ   
 ރިއެއްގައި ބެހެއްޓުމެވެ. ރަނގަޅަށް ވައިހިނގާ ގޮތަށް ވަކިން ހުންނަ ކޮޓަ  ނުވަތަ
 

 ޤަވާޢިދުން ކުރަންނުޖެހ  މަސައްކަތްތައް   ވ. 
ރޯވުމުގެ މަޞްދަރުތައް ފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ    ލިފާންއަމަރާމާތުކުރުމާއި، ކާރުޚާނާ އެއްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ  

ދ ންވާނީ   ހުއްދަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންނުޖެހ   ޤަވާޢިދުން  ތޮރުފުން(  ވެލްޑިންކުރުމާއި،  )މިސާލަކަށް: 
 ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމުން ދ  ހުއްދައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 ބ ނުންކުރާ އާލާތްތައް ދަފަރާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު.  -
 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ މާއްދާތައް ހުސްކުރާ ގޮތުގެ އިރުޝާދު.  -
ދ    - ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްކުރެވުން  ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 އެކަމަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތައް.އިންޒާރާއި، ދުރާލާ 
 އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު.  -
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވ  މުއްދަތު.  -

 

 ން ބ ނުންކުރާ އާލާތް އަލިފާން ދެނެގަތުމަށާއި، އަލިފާން ނިއްވަ  5.20

 އެޅުން   އަލިފާން ދެނެގަތުމާއި، އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު   ހ. 
އަލިފާން ރޯވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އަލިފާން ނިއްވާލުމަކީ ނަތީޖާނެރެވ  އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުކަމުގައި ވާއިރު، 

 މުހިއްމެވެ.  އެޅުންދުރާލާ އަލިފާން ދެނެގަތުމާއި، އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު 
އެތެރެއިން  ކާރުޚާނާގައި  ބަންދުކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް،  ޕެސްޓިސައިޑު  އިޖާބަދިނުމަށްޓަކައި  އަވަހަށް  ރޯވުމަށް  އަލިފާން 

އެޅުމުގެ ވަސީލަތް ހަރުކޮށް، އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަށް ގުޅ ނެ  އަޑުއިވ  ގޮތަށް އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު  
 : ފޯނު ނުވަތަ ފިއްތާލެވ  ގޮށް ނުވަތަ ބަޓަން( ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް 

ކުޑަނަމަ،    މިނެޓަށްވުގެ  15  ވަގުތު  އިޖާބަދ   އެޅުމަށް  ރަނގަބީލު  އަލިފާނުގެ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދ   ނިއްވުމުގެ  އަލިފާން 
މިފަދަ  .  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ރަނގަބީލު އަޅާ ނިޒާމަކީ ނަތީޖާ ނެރެވ  އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތެވެ

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.އި ނިޒާމުތައް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓައި، ރަނގަޅަށް ބަލަ
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ކުރަންވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތް   އިސާރާތް ލިބުމުންއަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އަޅަން ފެށުމާއެކު ފެންވިހުރުވ  ނިޒާމަށް  
 ދެނެގަތުމުގެ އެހެން އެއްވެސް ނިޒާމެއް ބ ނުމެއް ނުވާނެއެވެ.( )ޢާއްމުގޮތެއްގައި، ފެންވިހުރުވ  ނިޒާމާއެކު އަލިފާން 

 

 ޝަރ( )ޕޯޓަބަލް ފަޔަރ އެކްސްޓިންގު    ނަގައިގެން ގެންދެވ  އަލިފާން ނިއްވި   ށ. 
ނަގައިގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވ  ގޮތަށް ހުންނަ އަލިފާން ނިއްވިއަކީ އަލިފާން ރޯވުމުން އަލިފާން ނިއްވުމަށް  

،  ފުރަތަމަ ގެންގުޅުނު ވަސީލަތެވެ. ބ ނުންވާ އަލިފާން ނިއްވީގެ ޢަދަދާއި، ކުޑަބޮޑުމިނާއި، ބާވަތާ ބެހ  ގޮތުން އެންމެ

އަތުޖެހ    މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. މިތަކެތި ބަހަށްޓަންވާނީ ފަސ ހައިން  ފަރާތާ  ޚިދުމަތްދ    ނިއްވުމުގެ  އަލިފާން  ޤައުމުގައި
 ހާމައަށެވެ.  ށް،ތަނެއްގައި، ރީތިކޮށް ފާހަގަވާގޮތަ 

 2COގިރުވުމަށް ގެންގުޅ  ދިޔާ މާއްދާތަކުގައި ހިފާ އަލިފާން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނިއްވައިލެވެނީ، ހިކި ކުނޑި ނުވަތަ  

 2COހިމެނ  އަލިފާން ނިއްވިއެވެ. ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަރަންޓު ސާމާނުގައި ހިފާ އަލިފާން ނިއްވަން ބ ނުންކުރަންވާނީ  
 ހިމެނ  އަލިފާން ނިއްވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް ފެން ބ ނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
  ތަކާ ގަވާއިދު  ގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހެދިފައިވާއަލިފާން ނިއްވި ބަލައިފާސްކޮށް، ބަލަހައްޓަންވާނީ ކަމާގުޅ  ގޮތުން ޤައުމު 

 ބައެއް ބ ނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަލިފާން ނިއްވި ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  އެއްގޮތަށެވެ.
 

 ހޮޅި ފެން    މުޑިއާއި، ފެން    ނ. 
ފޯރާވަރު   ހިސާބަކަށް  ހުރިހާ  ކާރުޚާނާގެ  ބ ރުވުމާއެކު،  އެއްހޮޅިން  މަދުވެގެން  ޙާލަތުގައި،  ބ ނުންކުރާ  ރޯލު  ހޮޅި 

އެތެރ ގައި ހޮޅި ރޯލުތައް ބަހަށްޓާ ކަފ ރާތައް ކާރުޚާނާގެ ބ ރުގައ ފެން މުޑިތައް ފުދ ވަރަށް ހުރިނަމަވެސް  ވާންވާނެއެވެ.  
 ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ފެންވިހުރެވ  ގޮތަށާއި، ދަނޑިއަކަށް ބާރަށް ނުކުންނަ  ފެން މާގަނޑުތައް  .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ގޮތަށެވެ. 
ބ ނުންކުރާ އާލާތްތަކާ ގުޅ ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފެން މުޑި ބަހަށްޓާ ތަނާއި، ޖާގައާއި، ފަރުމާ ހުންނަންވާނީ،  

ފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަށެވެ. )މިސާލަކަށް: ހޮޅި ގުޅާ ތަން އެއްގޮތްވުން(  ޤައުމުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ   
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ބ ނުންކުރުމަށްޓަކައި ހުޅު ހިފާ ޒާތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގުދަންކުރާ  

ކީ އެދެވ  ކަމެކެވެ. ކާރުޚާނާގައި ފޮނު ހަދާ ތަނުގައި ފޯމު އޮލަ ނުވަތަ ފޮނު ހަދާ މެޝިން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަ
ޚާއްޞަ  ކަމަށް  އެފަރާތްތަކަށް  ޙާލަތުގައި،  އެދ   ކިބައިން  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ބ ނުންކުރުމަށް  މެޝިން 
އިމިޔުލްސިފިއެބްލް   ނުވަތަ  މާއްދާތައް  ގިރުވާ  ލިބިފައިވާ،  ޤާބިލުކަން  އެކުވުމުގެ  ފެނާ  ތަމްރީނުދ ންވާނެއެވެ. 

ފޮނު  ކޮން ފޮނެވެ.  ކުރާ  ތަޙައްމަލު  ބަނގުއާވި  ބ ނުންކުރަންވާނީ  ޙާލަތުގައި  ގެންގުޅ   ޕެސްޓިސައިޑު  ސެންޓްރ ޓްސް 
އޮލައަކީ، ގިނަދުވަސް ވުމުން ހަލާކުވުން އެކަށީގެންވާ އެއްޗަކަށްވާތީ، އުފެއްދި ފަރާތުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  

 މަތިން އ ގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ. 
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 ވާކީކުރުމުގެ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުން   ރ. 
އަލިފާން ދެނެގަނެ، ރަނގަބީލު އަޅާ، އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމާއި، އަލިފާން ފެތުރުން ތަޙައްލަކުރާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި 
ހުރިހާ   މުހިއްމު  ސަލާމަތީ  ގެންގުޅ   ކާރުޚާނާގައި  ފަދަ،  ނިޒާމު  ރައްކާތެރިކޮށްދ   ހޮނުން  ނުވަތަ  ދޮރުތައް  ލެއްޕ  

 ލަތްތަކެއް، ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ޤަވާޢިދުން ބަލައްޓައި، ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އާ
 

    ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލ ން ނުވަތަ ރ ވުން   ބ. 
ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަލިފާނުގެ ކުއްލި   ޙާލަތުގެ  މީހުންނަށް ހާނީއްކަ ލިބުމާއި، ވެއްޓުން ގެއްލުން 

ޕްލ ނެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްލ ނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ތަމްރީނުދ ންވާނެއެވެ. މި ޕްލ ން  
ފަރާތާ ޚިދުމަތްދ   އަލިފާން ނިއްވުމުގެ  ޤައުމުގައި  އެފަރާތުގެ އޮންނަންވާނީ،  އެއްބަސްވުމާއި،  ވެވ   ތަކާ  ގަވާއިދު   އެކު 

އޮންނަންވާނީން މި ޕްލ   އެއްގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ދުމާއި،  އެކަންޏެއްނޫނެވެ.    އްއަލިފާން ނިއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތަ  ގައި 
 އަލިފާން ނިއްވަން ބ ނުންކުރާ ފެން ދޫވެގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ޖެހެނީ އެފެން ހިފަހައްޓަން،  ދޫވެގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު  ނުހިފެހެއްޓިގެންއަލިފާން ނިއްވަން ބ ނުންކުރާ ފެން  
ޙާލަތްތަކެއްގައިކަމާއި،  އެއްބަސްވުމެއް    ކޮން  ދުރާލާ  ބެހ ގޮތުން  ފަރާތަކާ  ކޮން  ނިންމާނީ  ގޮތެއް  ގުޅ ގޮތުން  އެކަމާ 

 ހަދާފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 
ފާނުގެ ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލ ނުގެ އަސާސަކީ އާލާތްތައް ހުންނަ ތަނުގެ  އަލި  ނަތީޖާ ނެރެވ  ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،

 އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ޙާލަތުގައި ކަންކުރާ ގޮތް ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމެވެ. ،  ތަމްރީނުކުރުމާއިޕްލ ނާއި،  
 

 ހުންނަ ތަނުގެ ޕްލ ން   އާލާތް   ޅ. 
ތަންތަން    ހުންނަބަހަށްޓާފައި    އާލާތެއްހުރިހާ  ރައްކާތެރިކަމަށް ތަނުގައި ގެންގުޅ     ކަކާއި،އާލާތްތަހުރިހާ  އަލިފާން ނިއްވާ  

  ދައްކުވައިދ  ޕްލ ން، މަދުވެގެން ފަސ ހައިން އަތުޖެހ  ދެ ތަނެއްގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތަމްރީނު  ޢަމަލީގޮތުން ގޮތް ކަންކުރާ ޙާލަތުގައި ހިނގާ ޙާދިސާއެއް އަލިފާނުގެ ތަމްރީނުދިނުމާއި، 
އަލިފާން ހުންނަ،  ބަހަށްޓާފައި  ތަފާތު  ތަނުގައި  އާލާތުގެ  ހުރިހާ    ނިއްވާ  ތަމްރީނު  ބ ނުންކުރުމުގެ  ބާވަތްތައް 

ކައި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ދ ންވާނެއެވެ. އެފަދަ އާލާތްތައް ފާސްކުރާ ވަގުތު، މުވައްޒަފުން އެތަކެއްޗަށް އަހުލުވެރިވުމަށްޓަ
 ޤަވާޢިދުން ދ ންވާނެއެވެ. ތަމްރީނު އެފަރާތްތަކަށް  ޢަމަލީ  ޙާލަތުގެ ޕްލ ން ތަންފީޒުކުރުމުގެއަލިފާނުގެ ކުއްލި  

 ނީރުންވުމާއި، ވެރުން  5.21
ފަރާތަށް   ޙަވާލުވެފައިވާ  ޒިންމާ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ނީރުންވެ، ވެރ  ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެކަމަށް ވަގުތުން 

   ވެރ  ތަކެތި ޖަމާވުމަށް ނުވަތަ ފެތުރުމަށް ޖާގަދީގެންނުވާނެއެވެ.  އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ސާފުކުރުން   ހ. 
ވެރިފައި ހުންނަ ކުނޑިއާއި، ފުށްފުކަށް ހުންނަ ޒާތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ނަގައި ސާފުކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ، އެއްވަނަ  

  ކުންނެވެ. ސާފީ )ކްލީނަރ( އަވެކިއުމް    ފެންވަރުގެށްފައިވާ، ޞިނާޢީ  އަދި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދެ ފުރ ނި )ފިލްޓަރު( ހަރުކޮ
ބ ނުންކުރާނަމަ،   ފަކީރާ  ކުދި  ނުވަތަ  ބުރުސް  މައްޗަށް  އެކަމަށް  އެއްޗިހީގެ  ވެލި  ވެރިފައިވާ  ބޯކޮށް  ފުރަތަމަވެސް 

   ހިރަފުސް އެރުން ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ.ވަޔާ  އެއް އަޅައިގެން  ފަށަލަ
ކަންވާރަކަށް  އެހެން  ބަންދުކުރެވ   ނަގާ،  ކަހައިގެން  ނައްތާލުމަށްޓަކައި  އުފެއްދުންތައް  ޕެސްޓިސައިޑުގެ  ދިޔާ  ވެރ  

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު،    މިގޮތަށް،  ފުރަތަމަ   ފާއްދަންވާނެއެވެ.  ބޯ މާއްދާއަކަށްއެޅުމުގެ ކުރިން  
ބޯ    ދޮވެލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން   ފެންފޮދަކުން  މަދު  ސަޠުޙު  ހަޑިވެފައިވާ  ދޮންނަ ފެން ފެތުރިގެން ދިޔަނުދީ، އިތުރަށް 

 މާއްދާ ބ ނުންކޮށްގެން ފާއްދާނީއެވެ. 

 ސާފުކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ ސާމާނު   ނީރުންވެ، ވެރ  ތަކެތި   ށ. 
މަތީގައި ޕަލެޓެއްގެ  ތަނެއްގައި،  އަތުޖެހ   ފަސ ހައިން  ސާމާނު،  ބަޔާންކުރާ  ގާޑިޔަލެއްގައި   ތިރީގައި  ނުވަތަ 

   ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. އަދި އެތަން ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް އެނގ  ގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

 ފުށްފުކަށް ހުންނަ މަށި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ބޯ މާއްދާތައް އަޅާފައިވާ ފީފާއެއް. -
 ފިހިގަނޑު، ފަކީރާ، ރަބަރު ފުހި. -
 ކޮތަޅު. ރަބަރު   5ވަރުގަދަ، ބޮޑެތި   -
 ފީފާ.  2ހުސް މަތިކަނޑާފައިވާ  -
 ވެލި ބަސްތާ )ރައްކާތެރިކޮށްދ  ހުރަސް ހެދުމަށް ފުދ ވަރަށް(  -
 ތް.އަންގިއާއި، ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދ  އާލާ  -

ހުރިނަމަ،   ކާނުތައް  ނުވަތަ    ހުއްޓުވުމަށް   ތަކެތި  ފައިބައިގެންދާ  ބ ރަށް  ވެރިގެންބ ރުގައި  އުނގުރި  ޖަހާ  ކާނުގައި 
 ވެއްޔާއި، ފެން އަޅާފައިވާ ބަސްތާތައް ކާނު ކައިރީގައި އަތުރަންވާނެއެވެ. 

 ވެށި ރައްކާތެރިކުރުން   ނ. 
ނުރައްކާތެރި އުފެއްދުންތަކުގެ )މާއްދާތައް( ސަބަބުން ވެއްޓަށް ހިރާސް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު   މައިތިރިނުވެގެން ދޫވެގެންދާ

ފަހިވެއެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ މާއްދާތައް ދޫވަނީ އާދަވެގެން ކާރުޚާނާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ އިރުއާއި، ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާ  
 ހިނދުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސިފާގައެވެ. 

 ރުވެފައިވާ/ހަޑިވެފައިވާ ވައި )ވައިހިނގާ ވަސީލަތުގެ ތެރެއިން(. ތަޣައްޔަ -
 ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ/ހަޑިވެފައިވާ ފެން )ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން(.  -
ކުނިބުނި )މިންގަނޑަށް ނުފެދ  އުފެއްދުންތައް، ފުރ ނުމުގެ ތެރެއިން ނެގ  ބައިތައް،    ހަޑިވެފައިވާ/ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ  -

 ންވެ، ވެރިގެން އުކައިލަންޖެހ  ކުނި( ނީރު
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މާއްދާތައްއުކައިލަންޖެހ  ތަކެއްޗާއި،   ތަޚައްޔަރުވާ  އުފެދުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ    ވެށްޓަށް ބ ރުވެގެން، ޖައްވު 
ކުޑަކުރުމަށް   ޚަރަދު  ކުރާ  ހ ހަންކުރުމަށް  ކުނި  މިއީ  ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ.  ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި  އެކަމުން 

 ޏެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަގުހުރި އުފެއްދުމެއް ރައްކާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ.އެކަން
 ކަމާގުޅުންހުރި  ޤައުމުތަކުގެ ގިނަ ތަޣައްޔަރުވާ މާއްދާތަކާބެހ  މިންގަނޑުތައް،  ކާއި، ވައި  ކުނި ނައްތާލުމާބެހ  ގަވާއިދުތަ
ތެރެއަށް ބ ރުވެގެން ވައި ހަޑިވާ މާއްދާތަކާ ބެހ    ގެވައި،  ގަވާއިދުތަކާއި  ނައްތާލުމާބެހ   ކުނިއިދާރާތަކުން ހަދާފައިވެއެވެ.  

ޤަބޫލުކުރެވ  ނުވާނަމަ،  ހެދިފައި  ބެލުމަށްޓަކައިމިން  ޤަވާޢިދުތައް  ހުރިކަން  އެތަކެތި  ވ ދަނައެއް  ގަނޑެއްގައި   ކޮންމެ 
 މިކަމަށް އޮތް އިޚުތިޔާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  ވަކިން ވަޒަންކުރުން ބ ނުންތެރިއެވެ.

 ؛ދުރުހެލިވުމާއި، މަދުކުރުން އަދި -
 ނައްތާލުން. ،  (ހ ހަންކުރުމާއި )ޓްރީޓުކުރުން -

 މަދުކުރުން ،  ދުރުހެލިވުމާއިރ.  
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ދަށުން މިކަމާބެހ  ގިނަ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ދުރުހެލިވުން.  -
 )އިޔާދަކުރުން، އަލުން ބ ނުންކުރުން(. އުފެއްދުންއަލުން  -
 ދުރުހެލިވުން. ފެތުރުމާ    އިތުރަށް ދިޔާވުމާ ނުވަތަ -

ރައްކާތެރިކުރުމާ،  މިއީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ    އި، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙަތާ  އި، ރައްކާތެރިކަމާ  އި،ވެށި 
  ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ. ސާފުތާހިރުކާ

 ދުރުހެލިވުން   ބ. 
 އެއްގޮތް ބައެއް މިސާލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އާމި

 ސާފުކުރެވ  ގޮތަށް ހުރިހާ އާލާތްތަކެއް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރުން.  ފަސ ހައިން -
ރަނގަޅު  ،  ނީރުންވުމާއި - އާލަތްތަކެއްވެސް  ހުރިހާ  ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި  ދިއުމުން  ފ ދިގެން  ތެރެއަށް  ވައިގެ 

 ރުކުރުން. ޙާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަށަވަ
 ން ގެންގުޅ  ހަޑިވެފައިވާ މާއްދާތައް ބ ނުންކުރުމާ ދުރުހެލިވުން. ބަންދުކުރަ -
 ޕެސްޓިސައިޑުގައި އެކުލެވ  މާއްދާތައް ގަނޑުކޮށް ފޯރުކޮށްދ  ކަންވާރުތައް އަލުން އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުން.  -
ބަންދުކުރުމުގެ - ތައްޔާރުކުރުމާއި،  މެދުތެރ ގައި  ޕެސްޓިސައިޑު  ފުރުމާ    މަރުޙަލާތަކުގެ  ކަންވާރަކަށް  އިތުރު 

 ދުރުހެލިވުން. 
 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުން ކުނި އުފެދުމާ ދުރުހެލިވުން.  -
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  މުއްދަތަކަށް  ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދުން ދިގު އެއްބާވަތެއްގެ -
   ރަނގަޅުކުރުން. ތަކުރާރުކުރުންމެއް ޖެހިޖެހިގެން އުފެއްދުއެއް   އްދުމުގެ ސަފުގައިއުފެ -
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ތަކެ  - ވެރ   ނީރުންވެ،  އުފެއްދުންތަކާއި،  ދުވަސްވެފައިވާ  އުފެއްދުންތަކާއި،  ނުފެތ   އުފެދުމާ  ތި  މިންގަނޑަށް 
 ދުރުހެލިވުން. 

 ( ބ ނުންކުރުން   އަލުން ، އިޔާދަކުރުން )   އުފެއްދުން   އަލުން   ޅ. 
 . އެވަނީއެވެ ތިރީގައި މިސާލުތައް ބައެއްމީގެ  

ފުރ ނުމުގެ  ފިލްޓަރަށް ފ ދ  ތަކެތި އަލުން އުފެއްދުމަށް ބ ނުންކުރުމަށްޓަކައި، އުފައްދުމުގެ ކޮންމެ ސަފެއްގައި   -
 ނިޒާމެއް ހަރުކުރުން. ވަކި 

ބ ނުންކުރުން.  - ކޮތަޅު  ލައްވާ  އެތެރެއަށް  ބަންދުކުރާއިރު  މާއްދާތައް  ހިކި  ފޯރުކޮށްދ   އެތެރެއަށް    ފީފާގައި 
 ޢާންމުގޮތެއްގައި ހަޑިއެއްނުވާނެއެވެ. ަު  ފީފާގެ ބ ރު ވާ ކޮތަޅު ވަކިކޮށްލާއިރުލައްވާފައިވާ ހަޑިވެފައި

ގުޅ  - ނިމިފައިވާ  އުފައްދާ  ފީފާތައް،  ފޯރުކޮށްދ   މާއްދާތައް  އެނޫން  މާއްދާތަކާއި،  އެކުލެވ     އެއްގޮތް /ތާސީރު 
 އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރުމަށް އަލުން ބ ނުންކުރުން. 

ދޮވުމާއި، ދޮންނަ ފެން ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރު ހުސް ފީފާތައް ގުޅ  ގިރުވާ މާއްދާތައް ބ ނުންކޮށްގެން  -
 އަލުން ބ ނުންކުރުން. 

ށްފައިވާ މާއްދާތައް ޖަމާކޮށް،  ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދުކުރަން ގެންގުޅ  އާލާތައް ދޮވުމަށްފަހު އިޔާދަކޮ -
 އުފެއްދުމަށް އަލުން ބ ނުންކުރުން.

 ދުރުހެލިވުން   ދިޔާވުމާ ނުވަތަ ފެތުރުމާ   އިތުރަށް   ކ. 
އޮލަކަން ބޮޑުވީ ވަރަކަށް، މާރަނގަޅަށް، މާ ޚަރަދު އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުގެ  ކުޑަކޮށް ހ ހަންކޮށް،    ޢާއްމުގޮތެއްގައި 

 އިތުރުވުމުން ދުރުހެލިވަންޖެހެއެވެ.  މައިތިރިނުވެމިގޮތުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔާއި، ފެން   ނައްތައިލެވެއެވެ.
 . އެވަނީއެވެ ތިރީގައި މިސާލުތައް  ބައެއްދުރުހެލިވުމުގެ  ފެތުރުމާ  ނުވަތަ ދިޔާވުމާ އިތުރަށް މައިތިރިނުވެ 

 އްކަތްކުރާ ވައިހިނގާ މައިގަނޑު ވަސީލަތް. ރަނގަޅަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ، އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސަ -
 ގެންގުޅުން. ވައިހިނގާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަށާއި، ޢާއްމު ވަސީލަތަށް ވައި ފުރާނާ، ސާފުކުރާ ވަކި ނިޒާމެއް -
ބ ނުންކުރާ  ސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ދޮންނަ ގޮތުގެ އިޖުރާތުތަކާއި، އެކަމަށް  ގެއްލިގެންދާ ފެނުގެ މިންވަރު ވީހާވެ  -

 އާލާތައް ރަނގަޅަށް އެނގ ނެހެން ކަނޑައެޅުން.
ރަނގަޅު   ،ނީރުންވެ - ފެންވަރު  ސާފުކުރުމަށް  ތަކެތި  ދިޔާ  ބ ނުންކުރުން.     ފޯވާ (  ވެލިނޫން )   ވެރ   މާއްދާތައް 

  ގެ ފޯވާ ނުވަތަ ތަތްލާ މާއްދާތައް މެޝިނުން އަންދައިގެން ކުނި ނައްތައިލާނަމަ އެދެވ  ގޮތަކީ، ހުޅުހިފާ ޒާތު 
 ބ ނުންކުރުމެވެ. 

 )ޓްރީޓްމަންޓް އަދި ޑިސްޕޯޒަލް(   ހ ހަންކުރުމާއި، ނައްތައިލުން  5.22
ހ ހަންކުރުމާއި، ނައްތައިލުމުގެ އިޖުރާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަން ތަން ހިންގާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ތަނުގައި  

 ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.  އެކަންކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތްނަމަ 
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 ހ ހަންކުރުން   އި ހަޑިވެފައިވާ ވަ ތަޣައްޔަރުވެ    ހ. 
ޢަމަލުކުރާ އިޖުރާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވައި ޖައްވުގެ   ތަނުގައި ގެންގުޅ  މާއްދާތަކާއި، އާލާތާއި، ހިންގުމުގައި 

 ތެރެއަށް ދޫވުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކޮށްގެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔަށް ހ ހަންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 މާއްދާތައް ފުރ ނުން.  ވަސީލަތެއްގެ އެހީގައި ވަޔާ އެކުވެފައި ހުންނަ ހިކި/ހަރުހިރަފުސް/ކުނޑި ވަކިކުރާ  -
 ހިކި މާއްދާތައް ނުވަތަ ގ ސް/އާވި ފޯކުރުން.  ވައި ސާފުކުރާ ޓަވަރަކަށް -
 )ފައްކާކޮށްފައިވާ ކާރބަން އަޅާފައިވާ( ގ ސް/އާވި ތަތްލެއްވުން.  ތަތްލާ ޓަވަރެއްގައި -
ެދަކެމްއ  ، ޙާލަތްތަކުގައި  ކާއި، ވަސް ގަދަ މާއްދާތައް ގެންގުޅުން ފަދަ( ޚާއްޞަ )މާބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި މާއްދާތަ -

 ( އެއްކޮށްލައިގެން ކުރެވިދާނެއެވެ. ޒާމާއި، ސާފުކުރާ ޓަވަރު)މިސާލަކަށް: ފުރާނާ ނި

 

 ހ ހަންކުރުން   ފެން   ހަޑިވެފައިވާ   ތަޣައްޔަރުވެ   ށ. 
 ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނުގެ މަޞްދަރުތަކަކީ މީގެ މިސާލުތަކެކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ،  

 އާލާތް ދޮންނަން ބ ނުންކުރާ ފެން )އަލުން ބ ނުންނުކުރާނަމަ(. -
 ފެން.  ދޮންނަ ކޮށް ނީރުންވެ، ވެރިގެން ތަޅުންގަނޑުޚާއްޞަ -
 ވެހ  ވާރ  ފެން.  ވެރުމަށްފަހު  ނީރުންވެ، -
 ސާފުކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ ފެން. ފުރ ނީގެ ފޮތިގަނޑު  -
 ތަޙުލީލުކުރާ ކޮޓަރިން ބ ކާރުވާ ފެން.  -
 ކަހައި އާލާތް ދޮންނަ ފެން.  -

 މާއްދީގޮތުން ހ ހަންކުރުން   ނ. 
ދާތަކުގެ  ތިމާވެއްޓަށް އަރައްކާހުރި މާއް  ކުރަނީބ ނުން  ތައްހ ހަންކުރާ ގޮތް ހ ހަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މާއްދީގޮތުން  

 މިގޮތުން، އެންމެ ފަހުން ނައްތައިލަން ހުންނަ ކުނީގެ މިންވަރު ކުޑަވެއެވެ. އޮލަކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ.
ފެނަ ބ ކާރުވާ  ޙާލަތެއްގައިވެސް  ގަވާއިދުތަކާ    އެފެން  ހ ހަންކުރުމަށްފަހު  ށްހުރިހާ  ހުރި  ކަމާގުޅުން  ހުންނަންވާނީ 

 އެއްގޮތަށެވެ. 

 މާއްދީ ގޮތުން ވަކިކުރުން   ރ. 
ފެނުތެރ ގައި ހުންނަ ކަވި ކުނޑިތައް/އެތިކޮޅުތައް ވަކިކުރަނީ، ފާއްދައިގެން ނުވަތަ ފުރާނައިގެން ނުވަތަ އަނބުރައިގެން  

ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކެމިކަލް    ގޮތްތައް ބ ނުންކޮށްގެންނެވެ.ފަދަ    ހިލުވައިގެން/)ސެންޓްރިފިޔުޖް( ނުވަތަ އުފުލުވައިގެން
 އަޅައިގެން ގަނޑުގަތުވުމާއި، ފުރ ނީގެ އެހީގައި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއެވެ.
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 އިރުގެ އަވިން އާވިވުން   ބ. 
ފެން، ނުފ ދ  ވެވަ އާވިވުން  ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި، ތަޣައްޔަރުވެ ހަޑިވެފައިވާ  އަޅައިގެން އިރުގެ އަވިން  ކަށް 

އޮލަކުރެވިދާނެއެވެ. މާޙައުލުތަކުގައި    ބ ނުންކޮށްގެން  ގަދަ  ހޫނު  އެކަށީގެންވަނީ،    ފެން   މިންވަރެއްގެ   މަދުމިގޮތް 
 އާވިވުމަށެވެ. ތެތްފިނި މާޙައުލުތަކުގައި ވެވުގެ މަތި އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. 

މަސްހުނިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޠަބީޢަތަށް ބަލާއިރު، މިގޮތް ބ ނުންކުރުމުން ގަޔާނުވާ ވަސް އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ  ފެނާ  
 ކަމެކެވެ. 

 ފޯކުރުން   ޅ. 
ހ ހަންކުރާއިރު، ފެނަށް ގިރިފައިވާ ތާސީރު އެކުލެވ     އޯގަނިކު މާއްދާތަކުން  މިގޮތަށް  )މިސާލަކަށް: ޕެސްޓިސައިޑުގެ 

ގި ފަދަ(މާއްދާތައް،  ކުލަ  މާއްދާތައް،  ކާރބަންފަދަ  ރުވާ  ފައްކާކޮށްފައިވާ  މާއްދާތައް   ފޯކުރުމަށްޓަކައި  މުނާސިބު 
 ބ ނުންކުރެއެވެ. 

އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުން ފޯކޮށްފައިވާ، ފައްކާކުރި ކާރބަން ނައްތައިލަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށެވެ. އެންމެ އެދެވ  ގޮތަކީ  
 އެންދުމެވެ.މެޝިނުގައި 

 

 ހ ހަންކުރުން   ކެމިކަލްގޮތުން   ކ. 
ޙާލަތްތަކުގައި   ޚާއްޞަ  ފައިދާހުރި ބައެއް  ބ ނުންކުރުމަކީ  ވަސީލަތް  ގެ  އޮކްސިޑ ޝަން  ނުވަތަ  ހައިޑްރޮލައިސިސް 

ތަފާތުވާއިރު، ކެމިކަލުން ހ ހަންކުރުން    ދަރަޖައަކަށް   ފާހަގަކޮށްލެވ އްކަބު މާއްދާތައް ރޫޅިގެންދިއުން  ގޮތެކެވެ. ވަކިވަކި މުރަ
 އެހެނިހެން ގޮތްތަކާއެކުގައެވެ.  ފަދަ( ހ ހަންކުރުން  ޙަޔަވީގޮތުންޢާއްމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ )

 ޙަޔަވީގޮތުން ހ ހަންކުރުން   އ. 
ރޫޅާލުމުގެ    ވަކި ކެމިކަލް މާއްދާއެއްކަވި ދިރުންތައް މެދުވެރިވެގެން  ޙަޔަވީގޮތުން ހ ހަންކުރުމުގެ ކަންތައް ބިނާވެގެންވަނީ،  

ނުވަތަ މަޢުދަނަށް ހަދާލުމުގެ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މިކަން ކުރަނީ، ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލުކުރެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައެވެ. 
ގައި ހިމެނ  ބައިތަކަށް ވަރަށް ފަސ ހައިން ބަދަލުއައިސް އެފަދަ  ޙާލަތްތަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނު ނަމަވެސް ބައެއް  

ކަވި ދިރުންތަކަށް ވިހަ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ވީމާ، މިއީ ފެން ތަޣައްޔަރުކޮށް ހަޑިކުރާ ހުރިހާ ޒާެތއްގެ 
 ގޮތަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ނެރެވ   އް ހ ހަންކުރުމުން އެދެވ  ނަތީޖާމާއްދާއެ

 ކުޑަކޮށް ތަޣައްޔަރުވެފައި ހުރުމަކީ  މާއްދާކުން  ހުންނަ  ތާސީރުކާރުޚާނާގެ ޖަންގުޝަނުގައާއި، ކާނުތަކުގައި އުފެދ  ޗަކަ،  
 އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ، އެތަކެތި ނައްތައިލަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށެވެ.

ބަޔާންކުރެވުނު ހ ހަންކުރުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެގޮތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  ކަމުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި، މަތީގައި  
 ގޮތްތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން ބ ނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. 
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 މެޝިނުގައި އެންދުން )އިންސިނެރ ޝަން(   ވ. 
ފެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ  ޙާލަތެއްގައި  ހުރި  މެޝިން  އަންދާ  ހޫނުން  އަންދާލައިގެން    ކުންޏާއެކު  އެހެނިހެން  ،ގަދަ 

އޮލަމިން   މަދުކޮށް،  މިންވަރު  ވީވަރަކުން  ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި  އިޤުތިޞާދީ  ނައްތައިލެވެއެވެ.  ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 )ކޮންސެންޓްރ ޝަން( މަތިކުރަންޖެހެއެވެ.   

 ހަޑިވެފައިވާ ކުންޏަށް ހ ހަންކުރުމާއި، ނައްތައިލުން މ.  
ކޮށް، ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުނީގެ ބާވަތްތަކާއި، ކުނީގެ  ޢާއްމުގޮތެއްގައި، ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރު

 އަޞްލުތައް އުފެދެއެވެ.

ފޮށި،   - ކަރުދާސް  ސާފުތާހިރު  ކުނި،  އުފެދ   ގޯތިތެރ ގައި  ކާރުޚާނާގެ  )މިސާލަކަށް:  ކުނި  ހުންނަ  ހަޑިނުވެ 
 ސަންދަރޯސް، ލަކުޑި، ކަރުދާސް(

ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާ  ،  ޅ  ހަޑިވެފައިވާ ތަކެއްޗާއިހަޑިވެފައިވާ ކުނި )މިސާލަކަށް: ބަންދުކުރަން ގެންގުކުޑަކޮށް   -
 ތަކެއްޗާއި، ބ ނުންކޮށްފައިވާ ފެނަށް ހ ހަންކުރާއިރު އުފެދ  ޗަކަފަދަ އަރައްކާހުރި ތަކެތި(   ކުޑަކޮށް އުނގުޅިފައިވާ

މިންގަނޑަށް ނުފެތ  ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް، ދުވަސްވެފައިވާ ނުވަތަ  އަރައްކާހުރި ކުނި )މިސާލަކަށް:   -
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް، ފުރާނައިގެން އުފެދ  ކުނިބުނި، ނީރުންވެ، ވެރިގެން  

   އުފެދ  ކުނި(
ގެ ޒިއްމާތަކާއި، ކަންކުރާ  ށް، އުފުލުމުކުނި އެއްކޮށް، ޖަމާކޮށް، ރައްކާކޮށް، ހ ހަންކޮށް، ބަންދުކޮށް، ލ ބަލްކޮ  -

 ގޮތުގެ އިޖުރާތުތައް ސާފުކޮށް އެނގ  ނިޒާމެއް، ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 
ބަންޑަލި - )ފިއްތާ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ހ ހަންކުރުމަށް  ދޮވުން،  ޖަމާކުރުމާއި،  ،  ކުރުން،  ކޮށުން(  ފިސްކުރުން، 

ކުންޏަށް    ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ، އުފުލުމާއި، ނައްތައިލުން ފަދަ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ބ ނުންކޮށްގެން  ރައްކާކުރުމާއި
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ތިރީގައި  ލިބިފައިވާ އަރައްކާތަކުގެ ސިފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  

    ލަފާތަކެކެވެ.މިވަނީ އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  
އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުނި ގެންގުޅެ، ނައްތާލުމަށްޓަކައި، ތިރީގައި މިވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަކީ   -

 އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. 
ހިރަފުހަށް ހާސާވުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށް   ށާއި،ކުނި ފިއްތާ މެޝިން )ކުނީގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަ -

 ( ދުކުރުމަށް ރަނގަޅަށް ބަން
އ ގެ  ކަންވާރުތައް ބ ނުންނުކުރެވ  ގޮތް ހެދުމަށާއި، ހަން، ދަޅު، ފުޅި ފަދަ  ކޮށައި މެޝިން )ސަންދަރޯސް  -

 ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް( 
ހެދުމަށާއި،    ކަންވާރުތައް ބ ނުންނުކުރެވ  ގޮތް  ފަދަ  ދަޅު، ކަޓޫރާ،  ޓައްޕު، ޑަބިޔާ،  ފީފާ )ފިސްކުރާ މެޝިން -

 ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް( 
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ބ ނުން  ކޮށައި މެޝިނާއި، ފިސްކުރާ މެޝިން ނެތް ޙާލަތުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް އަލުން   -
 ނުކުރެވ ނަމަ، ފޫދުއްވައިގެން ބ ނުންނުކުރެވ  ގޮތަށް ހަދަންވާނެއެވެ. 

ފެން ހިއްކާ އާލާތް ބ ނުންކޮށްގެން، ކުނި ފެން ނައްތައިލުމުގެ     ބެޑު ފަދަ ވައިން ހިއްކާ  ފިއްތާ ފުރ ންޏާއި، -
 ހިއްކުން. ހ ހަންކުރުމުގެ ތެރ ގައި އުފެދ  ޗަކައާއި، ކިސަޑު ކުރިން 

 ތައް ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ކުނި ނައްތައިލުމަށް ދެވ  އިޚުތިޔާރު ފ.  
 ހަޑިނުވެ ހުންނަ ކުނި 

ކުނި  މިފަދަ   ނައްތައިލަންވާނީ،  މަތިން ކުނި  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  ހެދިފައިވާ  ތަނުގައި  ގުޅ ގޮތުން    މެނ ޖްކުރުމާ 
  ގ ބިސީގައި އުފެދ  ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރެވ  އުޞޫލުންނެވެ. 

 

 ކުޑަކޮށް ހަޑިވެފައި ހުންނަ ކުނި ދ.  
އަންދާ މެޝިނުން އެންދުމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ސަންދަރޯސް ކުނި  މިބާވަތުގެ ކުނި ނައްތައިލުމަށް އެންމެ އެދެވ  ގޮތަކީ  

 ނައްތައިލަން އެންމެ ރަނގަޅީ މިގޮތެވެ.ކަންވާރު ފަދަ ހުޅުހިފާ މާއްދާތައް 
 ށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނަށް ކުނި އުކުމެވެ. ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތައިލުމުގެ ދެވަނަ އިޚުތިޔާރަކީ، ކުނި އެޅުމަ

ފަދަ ދަގަނޑު/މައުދަނުން ހަދާފައިވާ ކަންވާރުތައް ނައްތައިލުމުގެ އިޚުތިޔާރުތައް   ކަޓޫރާ  ދަޅު،   ޑަބިޔާ،  ،ޓައްޕު  ފީފާ،
   ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން ތަފާތެވެ.

 ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވ ނަމަ އެގޮތަށް ހެދުން. ތިންފަހަރު ދޮވުމަށްފަހު ޕެސްޓިސައިޑު  -
 އަލުން ބ ނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާނަމަ ކާބޯތަކެތި އެޅުން ނޫން ބ ނުންތަކަށް ބ ނުންކުރުން. -
 ފިސްކުރާ މެޝިން ހުރިނަމަ ފިސްކުރުން. -
 އޮންނަ ތަންތަނަށް އުކައިލުން. ނެތްނަމަ ފޫދުއްވައިލުމަށްފަހު އުކައިލުމުގެ ހުއްދަ   މެޝިން ފިސްކުރާ -

 އަރައްކާހުރި ކުނި ތ.  
 މިބާވަތުގެ ކުނި ނައްތައިލުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އިޚުތިޔާރަކީ، ހޫނުގަދަ އަންދާ މެޝިނެއްގައި އެންދުމެވެ. 
ތްތަކުގައި  ދިރ ރަހަ ފަދަ ބަރު މާއްދާތައް އެކުލެވ  ޕެސްޓިސައިޑު، މެޝިނުގައި އަންދައިގެންނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަ
 އިރުޝާދު ހޯދަންވާނީ، މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތުންނެވެ.  

ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤަވާޢިދުތަކާ  ކަމާގުޅުންހުރި  އިޚުތިޔާރުކުރަންވާނީ،  ގޮތް  ނައްތައިލައި  ޙާލަތެއްގައިވެސް    ހުރިހާ 
 މަތިންނެވެ. 

 ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން ،  މާއިލިޔެކިޔު ލ.  
ދަފުތަރު ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އުފައްދާ ފަރާތުން    ލިޔެކިޔުމާއި،ކުންޏާއި، ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅުންހުރި  

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އ ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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 ކުނި އުފެދުނު އަޞްލު ތަން  -
 ކުނީގައި އެކުލެވ  ބާވަތްތައް  -
 ކުނީގެ މިންވަރު  -
 ލ ބަލްކުރުން ކުނި ދެނެގަތުމަށް  -
 ގުޅުމާއި، އުފުލުމަށްޓަކައި ނުރައްކާތެރި ތަކެތީގައި ހަރުކުރާ ލ ބަލް ކުނި ހިފައިގެން  -
 ފޮނުވިތަނުގެ ތަފްސީލް ތަނަކަށް ފޮނުވާނަމަ  ކުނި ނައްތާލުމަށް  -
 ތީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރު ނުވުނު ތަކަކުނި ނައްތާލުމަށް ފޮ -
 ނައްތާލާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު  -

 ނަޤުލުކުރުން ކުނި އުފުލުމާއި،  ގ.  
އަދި ކުނި މެނ ޖްކުރުމާބެހ  ކުނި ނައްތައިލުމަށް އުފުލާއިރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ.  

އުޅަނދު ދުއްވާ ހުރިހާ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.    ގެ އިތުރުން ކަމާއިގުޅ  އެހެންއިދާރަތަކުގެ ޤަވާއިދުތަކާއިޤަވާއިދު 
އަދި އަރައްކާއަށް ސަމާލުވުމުގެ    ކަށްވެސް ކުއްލިޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަލާމަތީ ތަމްރީނު ދ ންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަ

  ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. ބޮޑުކޮށް  ފާޅުކަން އުޅަނދުގައި އުފުލާ  އެތަކެތިނިޝާންތައް 
 


