`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް
މިއީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-12ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
ހިންގައި ތަންފީޛުކުރުމަށާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމުށްޓަކައި ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅ މުޢާމަލާތްތައް
ހިންގުމަށާއި،

އެމުޢާމަލާތްތައް

ހިންގުމުގެ

ލައިސަންސް

ދިނުމުގައި

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހ

މިންގަނޑުތައް

ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެ ގަވާއިދުގެ  83ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.

 .1ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން ނައްތައިލުން
މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-12ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ،ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން ނައްތާލުމާ ގުޅގޮތުން ހަދާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން ނައްތާލާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑް ފެން ނައްތާލުމުގައި 'ވޯޓަރ ރިސޯސް ކޮންޒަވޝަން އެންޑް މެނޖްމަންޓް ރެގިއުލޝަން ( '(R-22/2020ގައި ހިމެނ ކަންތައްތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން ނައްތާލުމާ ގުޅގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު ލބަލްގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ގޮތާޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން ނައްތާލައިގެންނުވާނެއެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާ ފެން އަލުން ބނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ގަސްތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމަށްޓަކައިޕެސްޓިސައިޑު ގިރުވާ ފެނުގެ ގޮތުގައި އެފެން ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ގިރުވަން
ބނުންކުރަންވާނީ އެއްބާވަތުގެ ޕެސްޓިސައިޑެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑާ މަސްހުނިވެފައިވާފެން ނައްތާލުމަށް ޖަމާކުރަންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ އިދާރާތަކުން ނުވަތަސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ޚާއްޞަކުނި ޖަމާކުރުމަށް "ކުނި މެނޖްކުރުމާ ބެހ
ގަވާއިދު"ގެ ދަށުން ހުއްދަދީފައި ތަންތަން ނުވަތަ ކަމާއިގުޅ އެހެންއިދާރާތަކުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
ޕެސްޓިސައިޑު ފަދަ

ތިމާވެއްޓަށް އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުގެ އޮލަކަން އިތުރުކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން ނައްތައިލަން

ހުންނަ ކުނީގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މަސްހުނިވެފައިވާ ފެނަށް ހހަންކުރުމަށް (ޓްރީޓްކުރުމަށް) ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
އިޚުތިޔާރުތައް ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 1.1ހަރު މާއްދާތައް ވަކިކުރުން
ފެނުތެރގައި ހުންނަ ކަވި ކުނޑިތައް/އެތިކޮޅުތައް (ޕާރޓިކަލްސް) ވަކިކުރަނީ ،ފާއްދައިގެން ނުވަތަ ފުރާނައިގެން ނުވަތަ
އަނބުރައިގެން (ސެންޓްރިފިޔުޖް) ނުވަތަ އުފުލުވައިގެން/ހިލުވައިގެން ފަދަ ގޮތްތައް ބނުންކޮށްގެންނެވެ .ކަމަށް
އެކަށީގެންވާ

ކެމިކަލް

އަޅައިގެން

ގަނޑުގަތުވުމާއި،

ފުރނީގެ

އެހީގައި

ވަކިކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

އިތުރަށް

ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއެވެ.
 1.2އިރުގެ އަވިން އާވިކުރުން (އެވަޕޮރޝަން)
ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،ތަޣައްޔަރުވެ ހަޑިވެފައިވާ ފެން ،ނުފދ ވެވަކަށް (ޓންކަކަށް) އަޅައިގެން އިރުގެ އަވިން
އާވިވުން ބނުންކޮށްގެން އޮލަކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތް އެކަށީގެންވަނީ ،ހޫނު ގަދަ މާޙައުލުތަކުގައި މަދު މިންވަރެއްގެ ފެން
އާވިވުމަށެވެ .ތެތްފިނި މާޙައުލުތަކުގައި ވެވުގެ މަތި އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
ފެނާ މަސްހުނިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޠަބީޢަތަށް ބަލާއިރު ،މިގޮތް ބނުންކުރުމުން ގަޔާނުވާ ވަސް އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކަމެކެވެ .މިގޮތުން މިކަމަށް އެވޮޕޮރޝަން ޓންކު ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
 1.3ފޯކުރުން
މިގޮތަށް ހހަންކުރާއިރު ،ފެނަށް ގިރިފައިވާ އޯގަނިކު މާއްދާތަކުން (މިސާލަކަށް :ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތާސީރު އެކުލެވ
މާއްދާތައް ،ގިރުވާ މާއްދާތައް ،ކުލަ ފަދަ) ފޯކުރުމަށްޓަކައި ފައްކާކޮށްފައިވާ ކާރބަންފަދަ މުނާސިބު މާއްދާތައް
ބނުންކުރެއެވެ.
އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުން ފޯކޮށްފައިވާ ،ފައްކާކުރި ކާރބަން (އެކްޓިވޓެޑް ކާރބަން) ނައްތައިލަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށެވެ.
އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ އަންދާ މެޝިނުގައި އެންދުމެވެ.
 1.4ކެމިކަލްގޮތުން ހހަންކުރުން (ކެމިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް)
ބައެއް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ހައިޑްރޮލައިސިސް ނުވަތަ އޮކްސިޑޝަން ގެ ވަސީލަތް ބނުންކުރުމަކީ ފައިދާހުރި
ގޮތެކެވެ .ވަކިވަކި މުރައްކަބު މާއްދާތައް (ކޮމްޕައުންޑް ޕާރޓިކަލްސް) ރޫޅިގެންދިއުން ފާހަގަކޮށްލެވ ދަރަޖައަކަށް
ތަފާތުވާއިރު ،ކެމިކަލުން ހހަންކުރުން ޢާއްމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ޙަޔަވީގޮތުން ހހަންކުރުން ފަދަ) އެހެނިހެން
ގޮތްތަކާއެކުގައެވެ.
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 1.5ޙަޔަވީގޮތުން ހހަންކުރުން (ބަޔޮލޮޖިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް)
ޙަޔަވީގޮތުން ހހަންކުރުމުގެ ކަންތައް ބިނާވެގެންވަނީ ،ކަވި ދިރުންތައް (މައިކްރޯ އޯގަނިޒަމްސް) މެދުވެރިވެގެން ވަކި
ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ރޫޅާލުމުގެ ނުވަތަ މަޢުދަނަށް ހަދާލުމުގެ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށެވެ .މިކަން ކުރަނީ ،ރަނގަޅަށް
ކޮންޓްރޯލުކުރެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނުގައި ހިމެނ ބައިތަކަށް
ވަރަށް ފަސހައިން ބަދަލުއައިސް އެފަދަ ކަވި ދިރުންތަކަށް ވިހަ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ވީމާ ،މިއީ
ފެން ތަޣައްޔަރުކޮށް ހަޑިކުރާ ހުރިހާ ޒާތެއްގެ މާއްދާއެއް ހހަންކުރުމުން އެދެވ ނަތީޖާނެރެވ ގޮތަކަށް ނުވެދާނެއެވެ.
މިގޮތުން މިކަމަށް ސޯކު ޕިޓު ނުވަތަ ބަޔޯބެޑުގެ ވަސީލަތް ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ކަމުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ހހަންކުރުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެގޮތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ
ގޮތްތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން ބނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި
 1.6މެޝިނުގައި އެންދުން (އިންސިނެރޝަން)
ގަދަ ހޫނުން އަންދާ މެޝިން ހުރި ޙާލަތެއްގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ،އެހެނިހެން ކުންޏާއެކު އަންދާލައިގެން
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތައިލެވެއެވެ .އިޤުތިޞާދީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި ވީވަރަކުން މިންވަރު މަދުކޮށް ،އޮލަމިން
(ކޮންސެންޓްރޝަން) މަތިކުރަންޖެހެއެވެ.

 .2ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރަ
މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-12ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
ގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރައާ ގުޅގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
 2.1ފިހާރަ ހުންނަ ތަން
އކާއަށް
ގ އަރަ ް
އޙަތު ،ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގ ޞި ް
ޕެސްޓިސައިޑަކީ އާންމުންނާއި ޖަނަވާރު ދިރިއުޅ ތަންތަނާއި ،ޖަނަވާރާއި ،މީހުން ެ
ވސް ކުޑަކުރެވ
ވއްކާ ފިހާރަ ހަދަންވާނީ އެއިން ލިބ ހިރާސް ވީހާ ެ
އއްޗަކަށްވާތީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ި
ގ ފުރުޞަތު އޮތް ެ
ހާސާވުމު ެ
އވެ .އަދި ފެންހެދ،
ގން ނުވާނެ ެ
ގއި މިވާ ތަންތަނާ ކައިރިވެ ެ
އކާ ފިހާރަ ޤާއިމުކުރާއިރު ތިރީ ަ
އޑު ވި ް
ގއެވެ .ޕެސްޓިސަ ި
ތަނެއް ަ
ގންނުވާނެއެވެ.
މކޮށް ެ
ގއި ޤާއި ު
ފެންބޮޑުވާ ތަންތަނު ަ
-

އކާ ތަންތަން.
އޔާރުކުރާ އަދި ވި ް
ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ނުވަތަ ތަ ް

-

ހަސްފަތާލުތަކާއި ،ކުލިނިކުތަކާއި ،ފާމަސީތައް.

-

އވެ އުޅ ތަންތަން.
އ ް
މަދަރުސާތަކާއި ،ޢާއްމުން ެ

-

ކުޅިވަރު ކުޅ ތަންތަން.
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-

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކާރުބާރު ބޮޑު ބާޒާރުތައް.

-

މޫދާއި ،ކުޅިއާއި ،ފެންހެދ އަދި ފެންބޮޑުވާ ތަންތަން.

 2.2ޕެސްޓިސައިޑު ފިހާރައިގެ ފަރުމާ
ގއި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ގއި ތިރީ ަ
އކާ ފިހާރަ ފަރުމާކުރުމު ަ
ގތުން ޕެސްޓިސައިޑު ވި ް
ގ ޮ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމު ެ

އއްގަނމު އުޅަނދުފަހަރަށް
ވ ެ
އޅަނދުފަހަރާއި ،އަލިފާން ނިއް ާ
ގމު ު
އ ަ
އ ް
ގންގުޅ އިންޖީނުލީ ެ
ވ ބލުމަށް ެ
 މުދާ އަރު ާގތަށް ހުރުން.
އއް ފަރާތަކުން ފަސހައިން ވަދެނުކުމެވ ޮ
ގ ކޮންމެވެސް ެ
ފިހާރައި ެ

ގ
ގންނަ ފަރާތްތަކުން ބނުންކުރާ ކައުންޓަރ) ި ،ވ ްއކ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ވއްކާ ކައުންޓަރާއި ( ަ
 ޕެސްޓިސައިޑު ިއުފެއްދުންތައް ދައްކަން ބަހަށްޓާފައި (ޑިސްޕްލކޮށްފައި) ހުންނަ ތަނާއި ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަނާއި،
ގން ވަކިކޮށްފައި ހުރުން.
ގތްކޮށްދ މަސައްކަތު މީހުން ތިބ ތަން ،ބިތްގަނޑު ހަދައި ެ
އަތް ާ

ގފިލާ ހަދާފައި ހުރުން.
 -އަލިފާން ނުހިފާ މާއްދާއަކުން ފަން ި

އލިފާން ހިފުން ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުން ފާރުތަކާއި ،ބިތްގަނޑުތަކާއި ،ދޮރުތަކާއި،
  90މިނިޓް ވަންދެން ަޕެސްޓިސައިޑު ބަހަށްޓާ ހަރުތައް ހަދާފައި ހުރުން.

އޑު
އކުން ފާރުތަކާއި ،ބިތްގަނޑުތަކާއި ،ދޮރުތަކާއި ،ޕެސްޓިސަ ި
ގދަ މާއްދާ ަ
 ދިޔާ މާއްދާތަކުން ފޯނުވާ ،ނުފދ ަގއި ރެނދު ނުވަތަ ވިދު އެޅިފައި ނުވަތަ ބާ ހެދިފައި ނުވުމާއި،
ބަހަށްޓާ ހަރުތައް ހަދާފައި ހުރުމާއި ،އެތަންތަނު ަ
ފަސހައިން ސާފުތާހިރުކުރެވނެހެން އޮމާންކޮށް ހުރުން.
ގން
މއްޗަށް ނުވަތަ ބިންގަނޑަށް ފައިބައި ެ
ގ ަ
ގއި މަ ު
ގން ނުވަތަ ނީރުންވެ ،ވެރ ޙާލަތެއް ަ
އޑު ލީކުވެ ެ
 ޕެސްޓިސަ ިގން ނުދާނެހެން އޮމާންކޮށް ތަޅުން އަޅާފައި ހުރުން.
އށް ޕެސްޓިސައިޑު ފދި ެ
ގ އެތެރެ ަ
މ ެ
ގތަށާއި ،ތަޅު ު
ނުދާ ޮ
ގއިވެސް
އ ަ
ގތެ ް
ގ ރަމްޒުތަކާއި ،ނިޝާންތަކާއި ،ތަޞްވީރު ދހަތައް ހުރިހާ ވަ ު
ގ ލބަލާއި ،ރައްކާތެރިވުމު ެ
 ޕެސްޓިސައިޑު ެގޅަށް ލިބުން.
ގ ތެރެއަށް ރަނ ަ
ފަސހައިން ކިޔަން އެނގ ވަރަށް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އަލި ތަނު ެ

ގ ފިނިހޫނުމިން
މއި ،ތަނު ެ
ވއި ވަދެ ބރުވެ ،ދައުރުވު ާ
ގ ތެރެއަށް ސާފު ަ
 އެއާކޮންޑިޝަނާ ނުލައި ފިހާރައި ެކޮންޓްރޯލުކުރެވުން.

ގޒޯސްޓް ފަންކާ ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
ވއި ،ވަސް ބރުކުރުމަށް އެ ް
 -ކެމިކަލް އާތް ާ

އޓު ހޮޅިއަށް ލާފައި ހުރުމާއި ،ފްލޝް ޕްރޫފު ދިއްލުންތައް ބނުންކުރުން.
 -ކަރަންޓު ނަރުތައް ކޮންޑި ު

 2.3ފިހާރައިގެ ތަރުތީބު
ގއި ބަޔާންކުރާ
އ ހުންނަންވާނީ ތިރީ ަ
ގ އުފެއްދުންތައް ތަރުތީބުކޮށްފަ ި
އކަން ނުވަތަ ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގއި ވި ް
ފިހާރައި ަ
ގތަށެވެ.
ޮ

ގން  3ފޫޓު ހުރުމާއި ،ދެހަރު
ގއި މަދުވެ ެ
ގން  7ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނުވުމާއި ،ދެހަރު ދތެރ ަ
ވ ެ
ގނަ ެ
ގ އުސްމިން ި
 ހަރު ެއއުޅެވުން.
ގ ި
ގލެއްނެތި ހިނ ަ
ދތެރެއިން އުނދަ ު

ގންވުމާއި ،ފުނިޖެހި،
ގޔާ އެކަށީ ެ
ގ ޖާ ަ
ގ މިންވަރު ،ތަނު ެ
ގ އުފެއްދުންތަކު ެ
 ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ެތޮއްޖެހިފައި ނުހުރުން.
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އ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާފައި
ގ ި
އ މަތިމައްޗަށް ބަހަށްޓަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއް ަ
އވާ ކަންވާރުތަ ް
އޑު ބަންދުކޮށްފަ ި
 ޕެސްޓިސަ ިގއި ކުނޑިކޮށް ނުވަތަ
ގ މަތީ ަ
ގ (ފޮމިއުލޝަން) މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގތު ެ
ހުންނަ ޮ
ގތަށް ނުބެހެއްޓުމާއި ،ނޫނީ ވަކިން ބެހެއްޓުން.
މއި ،ދެބާވަތް ޖެހ ޮ
ގ ބެހެއްޓު ާ
އޑު ެ
އޮށްއޮށަށް ހުންނަ ޕެސްޓިސަ ި
އ ބެހެއްޓުން.
ގ ި
ވކިން ހަރުތަކު ަ
ގ (ޓައިޕު) މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންމެ ބާވަތެއް ަ
ގ ބާވަތު ެ
 -ޕެސްޓިސައިޑު ެ

ގހުކާނާ ބެހެއްޓުން.
ވކިން ަ
ގއި ބަހަށްޓާނަމަ ޕެސްޓިސައިޑާ އެކަހެރިކޮށް ނުވަތަ ަ
އ ަ
އއްތަނެ ް
ގހުކާނާ ެ
 -ޕެސްޓިސައިޑާއިަ ،

އޓުމާއި ،ހަން ،ޓައްޕު ،ފަދަ ބަރު ނުވަތަ ބޮޑެތި ޕެސްޓިސައިޑު
ގއި ބެހެ ް
 ކުދި ނުވަތަ ލުއި ކަންވާރުތައް ހަރު ަގނައިން މަތިމައްޗަށް
މއި 3 ،ބަރިއަށްވުރެ ި
ގއި ބެހެއްޓު ާ
ގ މަތީ ަ
އ ެ
ގތަށް ޕެލަޓުފަދަ އެއްޗެ ް
ގއި ނުޖެހ ޮ
މ ަ
ކަންވާރުތައް ތަޅު ު
ނުބެހެއްޓުން.

ގއި
އޓުމާއި ދެސަފު ދތެރ ަ
ގއި ސަފުސަފަށް ބެހެ ް
ގތަށް ޕެލަޓުމަތީ ަ
އފާސްކުރުމަށް ފަސހަވާ ޮ
ގޅުމަށާއި ،ބަލަ ި
ގން ު
 އުފުލާ ެގ ބއްވުން.
ޖާ ަ

ގތަށް ހުރުން.
ގ ސީދާ އަވި ނުލިބ ޮ
އކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑަށް އިރު ެ
އކޮށްފައި ނުވަތަ ދަ ް
 -ރައްކަ ި

 2.4ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ގއި ބަޔާންކުރާ
ގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީ ަ
ގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކު ެ
ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި ،ތަނު ަ
ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
-

އދުންތައް ދައްކަން ބަހަށްޓާފައި (ޑިސްޕްލކޮށްފައި) ހުންނަ ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ
ގ އުފެ ް
އކާ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ވި ް
ގތަށް ހަދާފައި ހުރުމާއި،
ގތްކޮށްދ މަސައްކަތު މީހުން ތިބ ތަނަށް ހުއްދަނެތި ޢާއްމުންނަށް ނުވަދެވ ޮ
ތަނަށާއި ،އަތް ާ
ގ އިސްތިޢުމާލުކުރުން
އޑު" " ،ހުއްދަނެތި ވަނުން މަނާ" " ،ކައިބޮއި ހެދުންމަނާ" " ،ދުންފަތު ެ
"ނުރައްކާ ޕެސްޓިސަ ި
އވާ ލިޔުންކޮޅުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
ގ ކުދިންނަށް ނުވިއްކާ" ލިޔެފަ ި
މަނާ"  18" ،އަހަރުން ދަށު ެ

 2.5ފިހާރައިގެ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުން
އވެ.
ގއި މިވާ ކަންކަން ކުރަންވާނެ ެ
މށްޓަކައި ތިރީ ަ
ގ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓު ަ
ފިހާރައި ެ
-

އރުކޮށް ،ބެލެހެއްޓުން.
ގތަށް ސްޓޮކު ދަ ު
އ ޮ
އޞޫލާ އެ ް
ގ ު
ފިހާރައަށް ފުރަތަމަ ވެއްދި ތަކެތި ،ފުރަތަމަ ބރުކުރުމު ެ

-

އވާނަމަ އެކަން
ގވާއިދުން ބަލައިފާސްކުރުމާއި ލީކެ ް
ގއްލުމެއް ލިބިފައިވތޯ ބެލުމަށް ަ
ލީކުވެފައިވތޯ ނުވަތަ ކަންވާރަށް ެ
ގޅުކުރުން.
ރަނ ަ

-

ގއްލުމެއް ލިބިފައިވތޯ ނުވަތަ ލބަލް ކިޔަން އެނގވަރުވތޯ
ވސްހަމަވެފައިވތޯ ނުވަތަ ލބަލަށް ެ
ޕެސްޓިސައިޑަށް ދު ަ
ގޅުކުރުން.
އލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ރަނ ަ
ގ ް
ބެލުމަށް މަހަކު  1ފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމާއި ،ލބަލަށް ެ

-

މއި ،ދިޔާކޮށް ހުންނަ ފޮމިއުލޝަންތައް އަޑިޔަށް ފދުމާއި،
އޑު ފޮމިއުލޝަންތައް ތަރަވު ާ
ހިކިކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސަ ި
ވއިދުން ބަލައިފާސްކުރުން.
ގ ާ
ޖެލްވުމާއި ،ކުލަ ބަދަލުވުން ފަދަ ކަންކަންވެފައި ހުރިތޯ ަ

-

އވާ ކަންވާރުތައް
އވާ ނުވަތަ ހަލާކުވެފަ ި
އވާ ނުވަތަ ލބަލް ނެތް ނުވަތަ ލީކުވެފައިވާ ނުވަތަ ނީރުންވެފަ ި
ދުވަސްހަމަވެފަ ި
ގއި ލބަލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
ވކިކޮށް ،ނައްތައިލެވެންދެން ވަކިން ތަނެއް ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް ަ
5

 2.6ވިއްކަން ހުންނަ/ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް
ވނެއެވެ.
އ މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާން ާ
ގ ި
ގއި ތިރީ ަ
އކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
އކަން ނުވަތަ ދަ ް
ވި ް
-

ގތަށް ރައްކާކުރުން.
އއް ޮ
އ ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ެ
ގ ި
ގތުން ޕެސްޓިސައިޑު ލބަލް ަ
ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާ ގުޅ ޮ

-

ގއި ބނުންކުރާ
މ ަ
ގއި ނުވަތަ ދަނޑުވެރިކަ ު
ޕެސްޓިސައިޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަންދުކޮށްފައިހުރި އަޞްލު ކަންވާރު ަ
ގއި ހުރުން.
އވާ ކަންވާރު ަ
ގން ،އަލުން ބަންދުކޮށްފަ ި
ގ ދަށުން ހުއްދަ ލިބި ެ
ގވާއިދު ެ
މބެހ ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރު ާ

-

އއިން ބނުންވާ ނަތީޖާ
ގ ފެންވަރަށާއިެ ،
ވ ކަންވާރަށް ނދެވ އަސަރުކޮށް ،ޕެސްޓިސައިޑު ެ
އ ާ
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފަ ި
އ
އކާކޮށްފަ ި
ގއި ރަ ް
ގރަންޓީ މުއްދަތަށް ބަދަލުއަތުވެދާނެ ފަދަ ފިނިހޫނުމިން މައްޗަށްދާ ޙާލަތެއް ަ
ގ ޤާބިލުކަމަށާއިަ ،
ނެރެވުމު ެ
ނުބެހެއްޓުން.

-

އ
އޅިފައި ނުވަތަ ތެޅިފައި ނުވަތަ ވީދިފަ ި
އވެސް ވަރަކަށް ރެނދު ެ
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރު ،އެ ް
އ ދަބަރުޖަހާފައި ނުހުރުން.
ގ ި
ގރިފައި ނުވަތަ ކަންވާރު ަ
ވތަ ި
އ ނު ަ
ނުވަތަ ފެޅިފައި ނުވަތަ ވިދުއެޅިފައި ނުވަތަ ކަންފަތިވެފަ ި

-

އވެސް ވަރަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެފައި ނުވަތަ ވެރިފައި ނުހުރުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރުން އެ ް

-

ގ މަތިގަނޑު ކެނޑިފައި ނުވަތަ ދޫވެފައި ނުވަތަ ކަންފަތިވެފައި ނުވަތަ
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރު ެ
ގރިފައި ނުހުރުން.
ި

-

ގއްލުމެއްނުލިބި
ގއި ލބަލް ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި ހުރުމާއި ،ލބަލަށް ެ
އވާ ކަންވާރު ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފަ ި
ގ ލިޔުންކޮޅުތައް އިނގިރސި ބަހުން ނުވަތަ ދިވެހިބަހުން ހުރުން.
ސަލާމަތުންހުރުމާއި ،ލބަލް ެ

-

ގއި ބަޔާންކުރާ،
ގ (ނ) ަ
ގ  16ވަނަ މާއްދާ ެ
ގއި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހ ޤާނޫނު ެ
މ ަ
ދަނޑުވެރިކަ ު
އވުން.
އ ޗާޕުކޮށްފަ ި
ގ އަސާސީ ބަހާތަ ް
ގތަށް ލބަލް ެ
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނ ޮ

-

އ
ގ ރަމުޒުތަކާއި ނިޝާންތަކާއި ،ތަޞްވީރު ދހަތަ ް
ގ ހުރިހާ ލިޔުންކޮޅުތަކާއި ،ރައްކާތެރިވުމު ެ
އވާ ލބަލް ެ
ޗާޕުކޮށްފަ ި
ގއި
ގއި ޢާއްމުކޮށް ހުންނަ އަލީ ަ
ގތު ަ
ގ ވަ ު
ގން ދުވާލު ެ
ގއި ބަހަށްޓައި ެ
ގމިނު ަ
ގ ދި ު
އަތްދަނޑީ ެ
ވރުވުން.
އެނގވަރުވުން ނުވަތަ ފެންނަ ަ
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ސާފުކޮށް ކިޔަން

 .3ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަން
މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-12ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ގުދަނާ ގުޅގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
 3.1ގުދަން ހުންނަ ސަރަޙައްދު
ގ އުދާސްއެރުމާއި،
މއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގދަންތަކަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެ ،ވެރު ާ
ގ ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ު
ގނަ ޢަދަދެއް ެ
ި
ވނީ،
ގން ާ
އފަދަ ތަންތަން ހަދާ ހިން ަ
ގއި ވާތީެ ،
އތް ތަންތަން ކަމު ަ
އކާއަށް ފުރުޞަތު ޮ
ގ އަރަ ް
ގ ވަސް ފެތުރުމު ެ
ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގނަ
ގތުން ި
މ ޮ
އވެި .
ގ ެ
އ ަ
މވެއްޓަށް ލިބ ހިރާސް ކުޑަކުރެވ ހިސާބެ ް
ޕެސްޓިސައިޑުން އިންސާނުންނަށާއި ،ޖަނަވާރުންނަށާއި ،ތި ާ
ގ އިތުރުން ފަސހައިން
ގއި ބަޔާންކުރާ ތަންތަނު ެ
ގންވާނީ ،ތިރީ ަ
ގދަން ހަދައި ހިން ަ
އކާކުރާ ު
ގ ޕެސްޓިސައިޑު ރަ ް
ޢަދަދެއް ެ
އވެ.
ގންނުވާނެ ެ
ގދަން ހަދައި ެ
ގއި ު
ގއެވެ .އަދި ފެންހެދ ،ފެންބޮޑުވާ ތަންތަނު ަ
ގ ފުރުޞަތު އޮތް ތަންތަނާ ދުރު ަ
ހުޅުހިފުމު ެ
-

ވއްކައި ތަންތަން.
ކާބޯތަކެތި ި

-

ހަސްފަތާލުތަކާއި ،ކުލިނިކުތަކާއި ،ފާމަސީތައް.

-

އވެ އުޅ ތަންތަން.
އ ް
މަދަރުސާތަކާއި ،ޢާއްމުން ެ

-

ކުޅިވަރު ކުޅ ތަންތަން.

-

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކާރުބާރު ބޮޑު ބާޒާރުތައް.

-

މޫދާއި ،ކުޅިއާއި ،ފެންހެދ އަދި ފެންބޮޑުވާ ތަންތަން.

-

ތެލާއި ،ގސް ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި ފަސހައިން އަލިފާންހިފާ ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން

-

ވޯކްޝޮޕްތައް.

-

ގންގުޅ ކޮށިތައް.
ޖަނަވާރު ެ

-

ގ ދުރުމިން ހުރުން.
ގން  100ފޫޓު ެ
ވ ެ
ބނުންކުރާ ފެންވަޅުތަކާ މަދު ެ

-

ގ ދުރުމިން
ގތަކާ ،ހަސްފަތާލުތަކާ ،މަދަރުސާތަކާ ،މީހުން ޢާއްމުކޮށް ބނުންކުރާ ތަންތަނާ  200ފޫޓު ެ
މީހުން އުޅ ެ
ހުރުން.

 3.2ގުދަނުގެ ފަރުމާ
އވެ.
ގއި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެ ެ
ގއި ތިރީ ަ
ގދަން ފަރުމާކުރުމު ަ
ގތުން ޕެސްޓިސައިޑު ު
ގ ޮ
މ ެ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ ު
-

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޑިފެންސުން

ގއި
ހިން ަ

ތަންފީޒުކުރާ

"ނުރައްކާތެރި

ކެމިކަލާބެހ

ގވާއިދު"
ަ

ގ
ެ

ދަށުން

ގދަނަކަށްވުން.
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ު
-

އއްގަނމު އުޅަނދުފަހަރަށް
އޅަނދުފަހަރާއި ،އަލިފާން ނިއްވާ ެ
ގމު ު
ގންގުޅ އިންޖީނުލީ އެއް ަ
މުދާ އަރުވާ ބލުމަށް ެ
ގތަށް ހުރުން.
ގ  2ފަރާތަކުން ފަސހައިން ވަދެނުކުމެވ ޮ
ގދަނު ެ
ު
7

-

ގފިލާ ހަދާފައި ހުރުން.
އަލިފާން ނުހިފާ މާއްދާއަކުން ފަން ި

-

 90މިނިޓް ވަންދެން އަލިފާން ހިފުން ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުން ފާރުތަކާއި ،ބިތްގަނޑުތަކާއި ،ދޮރުތަކާއި،
ޕެސްޓިސައިޑު ބަހަށްޓާ ހަރުތައް ހަދާފައި ހުރުން.

-

އޑު ބަހަށްޓާ
ގދަ މާއްދާއަކުން ފާރުތަކާއި ،ބިތްގަނޑުތަކާއި ،ދޮރުތަކާއި ،ޕެސްޓިސަ ި
ދިޔާ މާއްދާތަކުން ފޯނުވާ ،ނުފދ ަ
މއި ،ފަސހައިން
އ ނުވަތަ ބާ ހެދިފައި ނުވު ާ
ވދު އެޅިފަ ި
ގއި ރެނދު ނުވަތަ ި
އތަންތަނު ަ
ހަރުތައް ހަދާފައި ހުރުމާއިެ ،
ސާފުތާހިރުކުރެވނެހެން އޮމާންކޮށް ހުރުން.

-

ގން
މއްޗަށް ނުވަތަ ބިންގަނޑަށް ފައިބައި ެ
ގ ަ
ގއި މަ ު
ގން ނުވަތަ ނީރުންވެ ،ވެރ ޙާލަތެއް ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެ ެ
ގން ނުދާނެހެން އޮމާންކޮށް ތަޅުން އަޅާފައި ހުރުން.
އށް ޕެސްޓިސައިޑު ފދި ެ
ގ އެތެރެ ަ
މ ެ
ގތަށާއި ،ތަޅު ު
ނުދާ ޮ

-

އވެސް
ގ ި
ގތެއް ަ
ގ ރަމްޒުތަކާއި ،ނިޝާންތަކާއި ،ތަޞްވީރު ދހަތައް ހުރިހާ ވަ ު
އކާތެރިވުމު ެ
ގ ލބަލާއި ،ރަ ް
ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގޅަށް ލިބުން.
ގ ތެރެއަށް ރަނ ަ
ފަސހައިން ކިޔަން އެނގ ވަރަށް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އަލި ތަނު ެ

-

ގ ފިނިހޫނުމިން
އ ވަދެ ބރުވެ ،ދައުރުވުމާއި ،ތަނު ެ
ގ ތެރެއަށް ސާފު ވަ ި
އކޮންޑިޝަނާ ނުލައި ފިހާރައި ެ
އެ ާ
ކޮންޓްރޯލުކުރެވުން.

-

ގޒޯސްޓް ފަންކާ ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
ކެމިކަލް އާތްވާއި ،ވަސް ބރުކުރުމަށް އެ ް

-

ކަރަންޓު ނަރުތައް ކޮންޑިއުޓު ހޮޅިއަށް ލާފައި ހުރުމާއި ،ފްލޝް ޕްރޫފު ދިއްލުންތައް ބނުންކުރުން.

-

ވކިން ހުރުން.
ގދަނާ ަ
ވއްޒަފުން ތިބ އޮފީސްު ،
ސްޓޮކު ބަލަހަށްޓައި މު ަ

-

ގ އުސްމިން  20-18ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނުވުން.
ގދަނު ެ
ވއި ދައުރުވުން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ު
ގޅަށް ަ
ގއި ރަނ ަ
ގދަނު ތެރ ަ
ު

-

ގތަށް ހުރުން.
ހުއްދަ ނެތް ފަރާތްތަކަށް ނުވަދެވނެހެން ތަޅުލައި ،ބަންދުކުރެވ ޮ

-

އކާތެރިވުން.
އސާރައިން ރަ ް
ވއިންނާއި ،ވި ް
ގއި އަންނަ ަ
ކޮޅިގަނޑުގަނޑު ަ

-

ގޅުން ވީހާވެސް
ގން ު
އފުލާ ެ
ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެ ވެރުމުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ،ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް ު
ގތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރުން.
ގދަނުން ބރަށް ސީދާ ނުކުމެވ ޮ
އއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަދެު ،
ގތަށާއި ،އިތުރު ެ
މަދުކުރެވ ޮ

-

ގ ދޮރާ ތަންކޮޅެއް ދުރުން
ގދަނު ެ
އކަތްކުރުމަށް ު
ގ މަސަ ް
މ ެ
ވއްދުމަށާއި ،ބަންދުކުރު ު
ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް ނެރެެ ،
ގއެއް ބއްވުން.
ހުސް ޖާ ަ

-

ގ ހުރުން.
ގން  1/150އަށް ވައި ވަދެނުކުމެވނެ ޖާ ަ
ގ މަދުވެ ެ
އ ެ
ގ ި
ގ ޖާ ަ
މ ެ
ގ ތަޅު ު
ގދަނު ެ
ު

-

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

-

ގޝަނަކަށް ޖަމާވާނެހެން
އޑާއި ،ދޮންނަ ފެން ޚާއްޞަ ޖަން ު
ގއި ،ޕެސްޓިސަ ި
ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވާ ނުވަތަ ވެރ ޙާލަތެއް ަ
އތެރެކައިރިން ކޮންކްރީޓުން
ގ ެ
ގ ސަތަހައަށްވުރެ  15ސެންޓިމީޓަރ ފުން ،ކަތި ކާނެއް ،ބިތްތަކު ެ
ގ ތަޅަމު ެ
ގދަނު ެ
ު
ގތަށް ހަދާފައި ހުރުން.
ގ ތެރެއަށް ނޅ ޮ
ހަދާފައި ހުރުމާއި ،އެތަކެތި ޢާއްމު ކާނު ެ

-

ގއި ނުކުންނާނެ ދޮރެއް ހުރުން.
ގ މައި ދޮރު ފިޔަވައި ކުއްލި ޙާލަތު ަ
ގދަނު ެ
ު

-

އއް އޮތުން.
ގ ެ
ގ ހުސް ޖާ ަ
ގއި  15ފޫޓު ެ
ގ ދެފަރާތު ަ
ގދަނު ެ
ގން ު
އުޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވނެހެން މަދުވެ ެ

-

އ
އ ް
ގ ެ
ނައްތައިލަންޖެހ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކޮށްފައިވާ ކަންވާރާއި ،ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހުސް ޖާ ަ
ބއްވުން.
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 3.3ގުދަނުގެ ތަރުތީބު
ގތަށެވެ.
ގއި ބަޔާންކުރާ ޮ
އފެއްދުންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ތިރީ ަ
ގ ު
ގދަންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ު
-

ގން  3ފޫޓު ހުރުމާއި ،ދެހަރު
ގއި މަދުވެ ެ
ގން  7ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނުވުމާއި ،ދެހަރު ދތެރ ަ
ވ ެ
ގނަ ެ
ގ އުސްމިން ި
ހަރު ެ
އއުޅެވުން.
ގ ި
ގލެއްނެތި ހިނ ަ
ދތެރެއިން އުނދަ ު

-

މންވަރު،
ގ ި
ގ އުފެއްދުންތަކު ެ
ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ެ

ގންވުމާއި ،ފުނިޖެހި،
އކަށީ ެ
ގޔާ ެ
ގ ޖާ ަ
ތަނު ެ

ތޮއްޖެހިފައި ނުހުރުން.
-

އ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާފައި
ގ ި
އޗަށް ބަހަށްޓަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއް ަ
ވ ކަންވާރުތައް މަތިމަ ް
އ ާ
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފަ ި
ގއި ކުނޑިކޮށް ނުވަތަ
ގ މަތީ ަ
ގ (ފޮމިއުލޝަން) މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގތު ެ
ހުންނަ ޮ
ގތަށް ނުބެހެއްޓުމާއި ،ނޫނީ ވަކިން ބެހެއްޓުން.
މއި ،ދެބާވަތް ޖެހ ޮ
ގ ބެހެއްޓު ާ
އޑު ެ
އޮށްއޮށަށް ހުންނަ ޕެސްޓިސަ ި

-

ގއި ބެހެއްޓުން.
އޕު) މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންމެ ބާވަތެއް ވަކިން ހަރުތަކު ަ
ގ (ޓަ ި
ގ ބާވަތު ެ
ޕެސްޓިސައިޑު ެ

-

ގހުކާނާ ބެހެއްޓުން.
ވކިން ަ
ގއި ބަހަށްޓާނަމަ ޕެސްޓިސައިޑާ އެކަހެރިކޮށް ނުވަތަ ަ
އތަނެއް ަ
ގހުކާނާ އެ ް
ޕެސްޓިސައިޑާއިަ ،

-

އ
ގއި ބެހެއްޓުމާއި ،ހަން ،ޓައްޕު ،ފަދަ ބަރު ނުވަތަ ބޮޑެތި ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތަ ް
ކުދި ނުވަތަ ލުއި ކަންވާރުތައް ހަރު ަ
ގނައިން މަތިމައްޗަށް
ވރެ ި
އ ބެހެއްޓުމާއި 3 ،ބަރިއަށް ު
ގ ި
ގ މަތީ ަ
ގތަށް ޕެލަޓުފަދަ އެއްޗެއް ެ
ގއި ނުޖެހ ޮ
ތަޅުމު ަ
ނުބެހެއްޓުން.

-

އ
ގ ި
ގއި ސަފުސަފަށް ބެހެއްޓުމާއި ދެސަފު ދތެރ ަ
ގތަށް ޕެލަޓުމަތީ ަ
ގޅުމަށާއި ،ބަލައިފާސްކުރުމަށް ފަސހަވާ ޮ
ގން ު
އުފުލާ ެ
ގ ބއްވުން.
ޖާ ަ

-

ގތަށް ހުރުން.
އވި ނުލިބ ޮ
ގ ސީދާ ަ
އރު ެ
ރައްކައިކޮށްފައި ނުވަތަ ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑަށް ި

-

އ ބެހެއްޓުމާއި ،ރެނދުލާ،
ގ ި
އ ކާޑުބޯޑު ފޮށީ ަ
އޑު ޕަކެޓްތަ ް
ތަރަވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިކިކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސަ ި
ގއި ބެހެއްޓުން.
އވެސް ކާޑުބޯޑު ފޮށީ ަ
ތެޅުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބިއްލޫރި ފުޅިތަ ް

-

ހަރޯށި ބނުންކުރުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް ބަހަށްޓައި ހަރުތައް  7ފޫޓަށްވުރެ އުސްނުވުން.

-

ގއި ބަހަށްޓައި ކަންވާރުތައް  3.5ފޫޓަށްވުރެ އުސްނުކުރުން.
ގ މަތީ ަ
ކޮންމެ ޕަލެޓެއް ެ

-

ގދަންކުރުން.
ގ ޕެސްޓިސައިޑު ު
އަލިފާން ކަނި އުފެދ މަޞްދަރުތަކާ އެކަހެރިކޮށް އަލިފާން ހިފާ ނުވަތަ ހުޅުހިފާ ޒާތު ެ

-

ގ ބާވަތްތައް ވަކިން ބެހެއްޓުން.
އކާއަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަދަ ޕެސްޓިސައިޑު ެ
ގ އަރަ ް
އޗާ ޖެހުމުން ހުޅުހިފުމު ެ
އެކަތި އަނެކެ ް

-

ގއި ނުޖެހނެހެން ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް އެތުރުމާއި ،ދިޔާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު
ތަޅުމު ަ
ގތަށް ބެހެއްޓުން.
ކަންވާރުތައް ތުންކޮޅު މައްޗަށްވާ ޮ

 3.4ގުދަނުގެ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުން
އވެ.
ގއި މިވާ ކަންކަން ކުރަންވާނެ ެ
ގ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިރީ ަ
ގދަނު ެ
ު
-

ގތަށް ސްޓޮކު ދައުރުކޮށް ،ބެލެހެއްޓުން.
އ ޮ
ގ އުޞޫލާ އެ ް
ގދަނަށް ފުރަތަމަ ވެއްދި ތަކެތި ،ފުރަތަމަ ބރުކުރުމު ެ
ު

-

އވާނަމަ އެކަން
ގވާއިދުން ބަލައިފާސްކުރުމާއި ލީކެ ް
ގއްލުމެއް ލިބިފައިވތޯ ބެލުމަށް ަ
ލީކުވެފައިވތޯ ނުވަތަ ކަންވާރަށް ެ
ގޅުކުރުން
ރަނ ަ
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-

ގއްލުމެއް ލިބިފައިވތޯ ނުވަތަ ލބަލް ކިޔަން އެނގވަރުވތޯ
ވސްހަމަވެފައިވތޯ ނުވަތަ ލބަލަށް ެ
ޕެސްޓިސައިޑަށް ދު ަ
ގޅުކުރުން.
އލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ރަނ ަ
ގ ް
ބެލުމަށް މަހަކު  1ފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމާއި ،ލބަލަށް ެ

-

މއި ،ދިޔާކޮށް ހުންނަ ފޮމިއުލޝަންތައް އަޑިޔަށް ފދުމާއި،
އޑު ފޮމިއުލޝަންތައް ތަރަވު ާ
ހިކިކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސަ ި
ވއިދުން ބަލައިފާސްކުރުން.
ގ ާ
ޖެލްވުމާއި ،ކުލަ ބަދަލުވުން ފަދަ ކަންކަންވެފައި ހުރިތޯ ަ

-

އވާ ކަންވާރުތައް
އވާ ނުވަތަ ހަލާކުވެފަ ި
އވާ ނުވަތަ ލބަލް ނެތް ނުވަތަ ލީކުވެފައިވާ ނުވަތަ ނީރުންވެފަ ި
ދުވަސްހަމަވެފަ ި
ގއި ލބަލްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
ވކިކޮށް ،ނައްތައިލެވެންދެން ވަކިން ތަނެއް ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުތައް ަ

 3.5ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ގއި ބަޔާންކުރާ
ގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީ ަ
ގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކު ެ
ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި ،ތަނު ަ
ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
-

ގ ނިޝާނާއެކު ނުރައްކާ،
ގއި ކާލިކޮށްފައިވާ ދެ ކައްކަށިގަނޑު ެ
ގ މަތީ ަ
ގއިދ "ކައްބޮލެއް ެ
ރައްކާތެރިވުމަށް އަން ަ
އސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ" ލިޔުންކޮޅުތައް ދިވެހިބަހުންނާއި،
ގ ި
ޕެސްޓިސައިޑު" " ،ހުއްދަނެތި ވަނުން މަނާ" "ދުންފަތު ެ
އ
ގތަށް ހަރުކޮށްފަ ި
ގއި ސާފުކޮށް ފެންނަ ޮ
ގ ތެރ ަ
ގދަނު ެ
އއިު ،
ގ ާ
ގ ކުރިމަތީ ބިތު ަ
ގދަނު ެ
ވ ބޯޑުު ،
އިނގިރސިބަހުން ލިޔެފައި ާ
ހުރުން.

-

އޑާ
ގ ވަސީލަތްތައް ހުރުމާއި ،ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ އާލާތްތައް ޕެސްޓިސަ ި
އ ދޮވެހެދުމު ެ
ގ ި
ފެނާއި ،ސައިބޯނި ފަދަ ަ
ގތަށް ހުރުން.
ވަކިން ބެހެއްޓ ޮ

-

ގ މަސައްކަތު މީހުން
ގދަނު ެ
ގއިދ ނިޝާންތަކާއި ރަމްޒުތަކަށް ު
ގއި ހުންނަ ،ރައްކާތެރިވުމަށް އަން ަ
ގ ލބަލް ަ
ކަންވާރު ެ
އަހުލުވެރިވުން.

-

ގ
ގދަނު ެ
ގ އިރުޝާދުތަކަށް ު
މ ެ
ގދަންކުރު ު
އކާތެރިވުމަށްޓަކައި ު
އއި ،ކެމިކަލް އަރައްކާއިން ރަ ް
ގ އަރައްކާ ާ
ލިބިދާނެ އަލިފާނު ެ
މަސައްކަތު މީހުން ތަބާވުން.

-

ގންވާ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދީ،
އންމެހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ އެކަށީ ެ
އކަތްކުރާ ެ
ގއި މަސަ ް
ގދަނު ަ
ު
ގ ބނުންކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުން.
އެތަކެތީ ެ

-

ގއި ،ކީހުކުނޑި ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެކިއުމް ކުލީން
ގ ބަދަލު ަ
ގ ތަޅުންގަނޑު ހިކިކޮށް ކަހައި ސާފުކުރުމު ެ
ގދަނު ެ
ު
ބނުންކުރުން.

-

ގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ދޮވެސާފުތާހިރުވުމަށް ސާފުތާހިރު ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގދަނު ަ
ު

-

ގއި މަސައްކަތްކުރާ
ގދަނު ަ
ގ އިޖުރާއާތުތަކާ ބެހ ތަމްރީނުު ،
ގތު ެ
ގއި ކަންކުރާނެ ޮ
ވއްޖެ ހިނދެއް ަ
ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާ ެ
އެންމެންނަށް ދީފައިވުން.

-

ގ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރުން.
މ ެ
ގތު ު
އއި ،ދުރާލާ އަލިފާން ދެނެ ަ
ވ ާ
ގންވާ އަލިފާން ނިއް ި
އެކަށީ ެ
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 .4އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް
މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-12ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )2ގެ ދަށުން ،ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރާ ތަނާ ގުޅގޮތުން ހަދާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
އަލުން ބަންދުކުރާ ޙާލަތުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރަންވާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާ (ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރާ ކަންވާރުގައި ހުންނަންޖެހ މިންގަނޑުތައް)
ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތ ކަންވާރެއްގައެވެ.
މިގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 -އަލުން

ބަންދުކުރުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން،

ހަށި

ރައްކާތެރިކޮށްދ

އެކަށީގެންވާ

ސާމާނު

ބނުންކުރަންވާނެއެވެ.
 އަލުން ބަންދުކުރާ ތަނުގެ ތަޅުންގަނޑު ހަދާފައި އޮންނަންވާނީ ،ދިޔާ ތަކެތި ނުފދ މާއްދާއަކުންނެވެ. އަލުން ބަންދުކުރަންވާނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ނުވަތަ ރައްކާކުރާ ތަނާ ވަކިން ހުންނަ ތަނެއްގައެވެ. އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ ތެރގައި ނީރުންވެ ،ވެރ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ބުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަމާކުރާ ތަބައް ނުވަތަބުރުމުން ދަފާކޮށްދ ދަފަރާ ބނުންކުރަންވާނެއެވެ.
 4.1އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
އަލުން ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކަށަވަރުވާ ގޮތަށެވެ.
 ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ތަރުތީބުން ،ރައްކާތެރިކޮށް ،ރަނގަޅަށް ބނުންކުރުކުން ސާފުތާހިރު ،ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން. ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނިބުނި ނައްތާލުން. 4.2ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަނުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހ އާދަތައް
 މަސައްކަތް ހިނގާ ތަނުގައި ކައިބޮއި ހެދުމާއި ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ. ތަނުގައި އަތްދޮވުމުގެ ވަސީލަތް ހުންނަންވާނެއެވެ. ކައިބޮއި ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ކުރިން އަތާއި ،މޫނު ދޮވުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެއް ކަމަށްމުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދުދންވާނެއެވެ.
 މަސައްކަތު ހެދުން ހަޑިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެދުން ބަދަލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ހަޑިވެގެން ދޮންނަންޖެހ ހެދުން ގެއަށް ނުގެންދިއުމަށް އިރުޝާދުދންވާނެއެވެ. ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅި ހަޑިވެފައިވާ ހެދުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދންވާނީ،މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައެވެ .ނުވަތަ ދޮވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތެއް ލައްވައެވެ.
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 4.3ސަމާލުވުމުގެ ނިޝާންތައް
އަލުން ބަންދުކުރާ ތަނަށް ވަދެވ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއްގައިވެސް ،ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން އަންގައިދ ނިޝާންތައް
ބަހަށްޓަންވާނެއެވެ.
 ކައިބޮއިނުހެދުމާއި ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުކުރުން. ހަމައެކަނި ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން. ނުރައްކާ -ގާތްނުވ. 4.4ޞިއްހީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުން
ޕެސްޓިސައިޑުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި
އެއަށްފަހު އަހަރަކު  1ފަހަރު ޓެސްޓު ހަދަންވާނެއެވެ .މިޓެސްޓުތައް ހެދުމަށާއި ،އެއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހ ކަންކަން
ބެލުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ކާރުޚާނާއާއި ،ކާރުޚާނާގައި އުފައްދާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކާބެހ މަޢުލޫމާތު އެނގ
ޑަކުޓަރެކެވެ.
 4.5ކޯލިންއެސްޓެރޒް އެންޒައިމް ހުންނަ ވަރު ބެލުން
އޯގެނޯ ފޮސްފަރަސް މުރައްކަބު ކެމިކަލް ފަދަ ކޯލިންއެސްޓެރޒް އެންޒައިމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ މާއްދާތަކަށް
ހާސާވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް ލގައި ކޯލިންއެސްޓެރޒް ހުންނަވަރުގެ އަސާސީ
މިން ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.
 4.6ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީ
އަލުން ބަންދުކުރާ އުފެއްދުންތަކާބެހ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޑަކްޓަރަކާ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު ފުރަތަމަ
ޞިއްޙީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ހާދިސާތަކަށް ފަރުވާދެވނެ ވަސީލަތް އަލުން ބަންދުކުރާ ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީ
ދިނުމަށާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ،ފުދވަރެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދންވާނެއެވެ.
ޞިއްޙީ އެހީގެ ބނުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެތި ،ސާފުކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ލިބެން
ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގަޔާއި ،ލޯ ދޮންނަ ތަކެތި. ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. ހަސްފަތާލު ފަދަ ދާއިމީކޮށް ޑަކްޓަރީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް. ބަންދުކުރުމަށް ގެންގުޅ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިހާގެ ބސް (އެންޓިޑޯޓްސް) ގެ އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ސްޓޮކް ލިސްޓު.12

 ޙާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވާ ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކުކުރެވ ޙާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ތަބާވާންވާނެއެވެ .ޞިއްޙީ ފަރުވާ ކޮންމެހެން ދޖެހ ޙާލަތުގައި
ހާސާވުމުގެ އަސަރުކުރި މީހާއާއެކުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑު ލބަލް ،ޑަކްޓަރަށް ނުވަތަ
ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 4.7އަލިފާން ރޯވުން ވާކީކުރުމަށް ބނުންކުރާ ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލން
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ،ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރުމާއި ،އެކަން އަންގައިދ ނިޝާންތައް މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާނެހެންބެހެއްޓުން.
 ހަރުކުރެވ ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް (ކަރަންޓު މޯޓަރު ،ސްވިޗް ،ޕްލަގު ފަދ ތަކެތި) ހުންނަންވާނީކަމާގުޅގޮތުން ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުން ރަނގަޅަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ،
 އެތެރެއިން އަޑުއިވ ގޮތަށް އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އެޅުމުގެ ވަސީލަތް ހަރުކޮށް ،އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދފަރާތަށް ގުޅނެ ގޮތް އަލުން ބަންދުކުރާ ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ( .މިސާލަކަށް :ފޯނު ނުވަތަ ފިއްތާލެވ
ގޮށް ނުވަތަ ބަޓަން).
 ނަގައިގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވ ،އެކަށީގެންވާ އަލިފާން ނިއްވި(ތަަައް) ފަސހައިން އަތުޖެހތަނެއްގައި ،ރީތިކޮށް ފާހަގަވާގޮތަށް ،ހާމައަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 އަލިފާން ނިއްވިތައް ގަވާޢިދުން ބަލައިފާސްކޮށް ،ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޤައުމުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތާއެކު ވެވ އެއްބަސްވުމާއި ،އެފަރާތުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލނެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޢަމަލީ ތަމްރީނު ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ދންވާނެއެވެ. އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާނީ ކޮންކޮން ޙާލަތްތަކެއްގައިކަމާއި ،އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކާ ގުޅގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 އަލިފާން ނިއްވާ ހުރިހާ އާލާތްތަކަކާއި ،ރައްކާތެރިކަމަށް ތަނުގައި ގެންގުޅ ހުރިހާ އާލާތެއް ބަހަށްޓާފައި ހުންނަތަންތަން ދައްކުވައިދ ޕްލނެއް ،މަދުވެގެން ފަސހައިން އަތުޖެހ ދެ ތަނެއްގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ބނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސްއެސަރަޙައްދުގައި ތިބެންވާނެއެވެ.
 -ނީރުންވެ ،ވެރ ޖަމާވުމާއި ،ފެތުރިގެން ދިއުން ވާކީކުރަންވާނެއެވެ.
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 ވެރިފައި ހުންނަ ކުނޑިއާއި ،ފުށްފުކަށް ހުންނަ ޒާތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ނަގައި ސާފުކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ،އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދެ ފުރނި (ފިލްޓަރު) ހަރުކޮށްފައިވާ ،ޞިނާޢީ ފެންވަރުގެ ވެކިއުމް ސާފީ
(ކްލީނަރ) އަކުންނެވެ.
 ނީރުންވެ ،ވެރ ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކަހައިގެން ނަގާ ،ބަންދުކުރެވ އެހެންކަންވާރަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން (ކީހު ކުނޑި ފަދަ) ފޯވާ ޒާތުގެ މާއްދާއަކުން ފޯކުރަންވާނެއެވެ.
 ފުރަތަމަ ،މިގޮތަށް ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހަޑިވެފައިވާ ސަޠުޙު ދޮންނަންވާނީ މަދުފެން ފެންފޮދަކުންނެވެ.
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސާމާނު ،ފަސހައިން އަތުޖެހ ،ރީތިކޮށް އެނގ ހާމަ ތަނެއްގައި ،ޕަލެޓެއްގެ މަތީގައިނުވަތަ ގާޑިޔަލެއްގައި ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.
▪ ފުށްފުކަށް ހުންނަ މަށި ،ކީހު ކުނޑި ނުވަތަ ފޯވާ ޒާތުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތައް އަޅާފައިވާ ފީފާއެއް.
▪ ފިހިގަނޑު ،ފަކީރާ ،ރަބަރު ފުހި.
▪ ވަރުގަދަ ،ބޮޑެތި  5ރަބަރު ކޮތަޅު.
▪ މަތިކަނޑާފައިވާ ހުސް  2ފީފާ.
▪ އަންގިއާއި ،ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދ މޫނުގަނޑު ފަދަ ސާމާނު.
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 .5ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާކާރުޚާނާ އަދި އުފެއްދުމުގެ މިންގަނޑުތައް
މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2021/R-12ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހ ގަވާއިދު)
ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާއާ ގުޅގޮތުން ހަދާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކެކެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހ މިންގަނޑުތަކެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑު
އުފައްދާ ކާރުޚާނާތައް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ހިންގުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހ މިންގަނޑުތަކެވެ .މިމިންގަނޑުތައް ބިނާވެފައިވަނީ،
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަންދުކުރުމުގެ އިރުޝާދުތަކަށާއި (GIFAP, 1993:
)، International Group of National Associations of Agrochemical Manufacturers
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކުރުމުގެ އިރުޝާދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ ).(GIFAP, 1988
 5.1މުއައްސަސާއާއި ،އިދާރީ ހިންގުން
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޒިންމާތައް އުފުލަންވާނެއެވެ.
 ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ އަދި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން. މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އަޅަންޖެހ ސަލާމަތީ އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް. ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން. ރައްކާތެރިކޮށް އުފެއްދުމާއި ،ބަންދުކުރުމާއި ،ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރުން. އިންޖިނރުކަމުގެ ގޮތުން ތަން ފަރުމާކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުން. މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމާއި ،އިދާރީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން. ކުއްލިޙާލަތުގެ އިޖުރާއާތުތައް ޤާއިމުކުރުން. ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުން. -ހަމައެކަނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ/ހުއްދަދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމާއި ،ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަންދުކުރުން.

 5.2މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް (މޓީރިއަލް ސފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓް)
ކޮންމެ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ކާރުޚާނާގައި
ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަރުދާހުގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމާއި ،ކުންފުނި ދެނެގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު. ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުގައި އެކުލެވ ބައިތަކާ ނުވަތަ މާއްދާތަކާބެހ މަޢުލޫމާތު. އަރައްކާ ދެނެގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު.15

 ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީގެ ފިޔަވަޅުތައް. ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާއެއް ދިމާވުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް. ހިފައިގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމާބެހ އިރުޝާދުތައް. ހާސާވުން ކޮންޓްރޯކުރުން/އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކުރުން. ފިޒިކަލް އަދި ކެމިކަލްގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް. ގޮތެއްނުވެ ހުރުމާއި ،ބަދަލުވުން. ވިހާގެ ތާސީރާބެހ މަޢުލޫމާތު. ވެށްޓަށްކުރާ ވިހާގެ ތާސީރާބެހ މަޢުލޫމާތު. ނައްތާލުމުގައި ބަލަންޖެހ ކަންތައްތައް. އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާބެހ މަޢުލޫމާތު. މާއްދާއާބެހ ޤާނޫނީ މަޢުލޫމާތު. އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް. 5.3ތަމްރީނު
ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް ތިބެންވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
ތަމްރީނުލިބިފައެވެ .މިގޮތުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ލިބިފައިވާ ކަމާގުޅ ތަމްރީނުތަކުގެ ދާއިމީ ދަފުތަރެއް
ގެންގުޅެންވާނެއެވެ .މިތަމްރީނުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 ތަނުގައި އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާއާބެހ މަޢުލޫމާތު. ކާރުޚާނާގައި ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އާލާތްތައް ބނުންކުރަންވާ ގޮތުގެ ރައްކާތެރިއިޖުރާތުތައް.
 އަލިފާނާއި ،އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތައް ހުއްޓުވުން. ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިޖުރާތުތައް. 5.4ރައްކާތެރިކަން
ހުއްދަނެތި ކާރުޚާނާއަށް ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 މަސައްކަތުގެ ގަޑިތަކުގައި ކާރުޚާނާއަށް ވަނުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ތެރގައި ވަނުންހިފެހެއްޓުން.
 މަސައްކަތްނުކުރާ ގަޑިތަކުގައި ކާރުޚާނާގެ ދޮރުތަކާއި ،ކުޑަދޮރުތަކާއި ،ކާރުޚާނާއާ ގުޅިފައިވާ އޮފީސްތައްބަންދުކުރުން.
 ކާރުޚާނާ ވަށައިގެން ރައްކާތެރިކޮށް ވަށައިފާރުލުން ނުވަތަ ކޮށިގަނޑު (ފެންސް) އެޅުން.16

 5.5ދަފުތަރު
ކާރުޚާނާގައި އުފައްދައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 އުފެއްދި ކާރުޚާނާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. އުފެއްދި ތާރީޚު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި ،ޢާއްމުނަން. ފޯމިއުލޝަނާއި ،ކޮންސެންޓްރޝަން. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް. އުފައްދައި ،ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ،ޢަދަދު. ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުގެ ބާވަތް. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓްރޝަން ނަންބަރާއި ،ބެޗް ނަންބަރު. ސަޕްލިމެންޓަރީ ނުވަތަ މާސްޓާ ލބަލް. މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. އުފެއްދިގޮތުގެ ތަފުޞީލީ ރިޕޯޓު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ފެންވަރާބެހ މިންގަނޑުތަކާއި (ސްޕެސިފިކޝަން)  ،ތަޙުލީލު ސެޓިފިކެޓު. ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރަން ބނުކުރާ މާއްދާގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ ކެމިކަލް ޙަރަކާތުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތަކާއި ،އގައި ހިމެނ ވިހައިގެ ތާސީރާބެހ މަޢުލޫމާތު. ބނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ،ރައްކާތެރިކަމާބެހ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރު ދެމިހުރުމާބެހ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު. އިންސާނުންނަށާއި ،ޖަނަވާރުންނަށާއި ،ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ހިރާސްގެ ރިޕޯޓު.އަދި ކާރުޚާނާއިން ބާޒާރަށް ނެރ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ،ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 ގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި ،އެޑްރެހާއި ،ގުޅނެ ފޯނު ނަންބަރު. ވިއްކި ތާރީޚު. ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި ،ޢާއްމު ނަން. ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ފޮމިއުލޝަނާއި ،ކޮންސެންޓްރޝަން (ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،އޮލަމިން). ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ބާވަތް. ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ،ޢަދަދު. -ވިއްކި ޕެސްޓިސައިޑު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.
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 5.6ކާރުޚާނާއާއި ،ކާރުޚާނާގެ ޢިމާރާތްތައް
ހުރިހާ ޙާލަތަކަށް ފެތގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ ފަރުމާއެއް ނުހުންނާނެއެވެ .ކޮންމެ
ކާރުޚާނާއެއްވެސް ފަރުމާކުރަންވާނީ ވަކިވަކިންނެވެ .ނަމަވެސް ކާރުޚާނާ ފަރުމާކޮށް ،މިންކުރާއިރު މުހިއްމު މަދު
ނުކުތާތަކެއް ވިސްނުމުގައި ބަހަށްޓަންޖެހެއެވެ.
ހ .އިމާރާތް ހުންނަ ތަން އިޚުތިޔާރުކުރުން
ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމުކުރާއިރު ތިރީގައި މިވާ ތަންތަނާ ކައިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފެންހެދ،
ފެންބޮޑުވާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 މީހުން ދިރިއުޅ ގެތަކާއި ނުވަތަ ޢިމާރާތްތައް. މަދުރަސާތައް ނުވަތަ ކިޔަވައިދ މުއައްސަސާތައް. ހަސްފަތާލުތައް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދ މުއައްސަސާތައް. މާރުކޓުތަކާއި ،ފިހާރަތައް. ޕާކުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅ ތަންތަނާއި ،މިސްކިތްތައް ފަދަ ޢާއްމުން ފަރުދުން ޢާއްމުކޮށް ބނުންކޮށް ،އެއްވެ އުޅތަންތަން.
 ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކާއި ،ގެންގުޅ ތަންތަނާއި ،ވިއްކާ ތަންތަނާއި ،ރައްކާކުރާ ތަންތަން. މޫދާއި ،ކުޅިއާއި ،ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން (ޕްރޮޓެކްޓެޑް އރިއާސް). މިގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާ ހަދަން އެންމެ ރަނގަޅީ ،ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަހެރި ،ނުވަތަ ދުރު ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.
ށ .ތަނަށް ވަދެވުން
ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައާ ބނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،އަރުވާބާލާ ،އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވ ގޮތަށް މަގުހަދާފައި
އޮންނަ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ކާރުޚާނާގައި ވަކިވަކި ޢިމާރާތްތަކެއް ހިމެނނަމަ ،އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ
ހިނދުގައި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުން ވާކީކުރުމަށާއި (ޕްރެވެންޓް)  ،އުޅަނދުފަހަރަށް ކޮންމެ ޢިމާރާތަކާ ކައިރިވެވުމާއި،
މުދާ އުފުލައި ،އަރުވާބލުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ހުސް ޖާގައެއް އޮންނާނެހެން ކޮންމެ ޢިމާރާތެއްގެ ދެމެދުގައާއި ،ކާރުޚާނާގެ
ވަށައިގެން ހުންނަ ،އެހެން މީސްމީހުންގެ ތަންތަނާ ދެމެދު ހުންނަ ދުރުމިނުގައި  30ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތަކުން ކައިރިވެވ ގޮތަށް
ހުންނަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ ޢިމާރާތުގެ ދެފަރާތުން ކައިރިވެވގޮތަށް ހުރުމެވެ.
ނ .ކާރުޚާނާގެ ޢިމާރާތުގެ ފަރުމާ
ތިރީގައި މިވާ ،ޢިމާރާތުގެ ފަރުމާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ކާރުޚާނާ ފެތެންވާނެއެވެ.
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 ފަސހައިން ތަކެތި އުފުލާ ގެންގުޅުމަށާއި ،މަސައްކަތު މީހުން ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށާއި ،ސާފުތާހިރު މަސައްކަތުގެމާޙައުލެއް ޤާއިމުވުމަށް ފުދވަރުގެ ޖާގައެއް ތަނަވަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ވަސީލަތްތައް ހުންނަންވާނީ ،ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާވަސީލަތްތަކާ އެކަހެރިކޮށް ނުވަތަ ދުރުގައެވެ.
 އެކަތި އަނެކެއްޗާ އެކުވެގެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ،ހާބިސައިޑާއި (ވިނަ މަރާބސް)  ،ގުރޯތުރެގިއުލޓަރ (ގަސް ހެދިބޮޑުވުން އިންތިޒާމުކޮށްދބސް) އުފައްދާ ހިސާބު ހުންނަންވާނީ ،އެހެން ބާވަތްތަކުގެ
ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ހިސާބާ ވަކިކުރެވިފައެވެ
 ގުދަންކުރާ ޢިމާރާތާއި ،ގަނޑުކޮށް ރައްކާކުރާ ޓންކްތައް ހުންނަންވާނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ(ފޮމިއުލޝަން) ތަނާ ކައިރީގައެވެ.
 ބަންދުކުރާ ހިސާބު އޮންނަންވާނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ތަނާ ޖެހިގެންނެވެ .އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީވަކިކޮށްފައި ހުންނަ ގޮޅިތަކެއް ގޮތުގައި ހުރުމެވެ.
 ކާރުޚާނާ ސަރަޙައްދު ހުންނަންވާނީ ،ހުއްދަނެތް ފަރާތްތަކަށް ނުވަދެވ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށްރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ .އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ ،ވަށައިފާރުލާފައި ނުވަތަ ކޮށިގަނޑު ލާފައި ހުރުމެވެ.
ރ .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް
އިމާރާތް ހަދަން ބނުންކުރާ މާއްދާގެ ބާވަތާ ގުޅގޮތުން ،ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ކާރުޚާނާގެ ޢިމާރާތްތައް
ފެތެންވާނެއެވެ.
 އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް މެދުވެރިވާ ހިނދުގައި ހުޅުގަނޑު ފެތުރުމަށް މަގުފަހިވާ ޒާތުގެ ހުޅު ހިފާ މާއްދާތައްބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ ،އޮނިގަނޑުތައް ކޮންކްރީޓުން ހެދުމެވެ .ދަގަނޑު ބެރިން ނުވަތަ
ހޮޅިން އޮނިގަނޑު ހަދާނަމަ އޮނިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ވާމިކިއުލައިޓު ފަދަ މާއްދާއަކުން ދާފަރާ ލައިގެން
ހޫނުވުމުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް އެސްބެސްޓޮސް މިކަމަށް ބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 ތަޅުން އަޅާފައި އޮންނަންވާނީ ،ފޯނުވާ މާއްދާއަކުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ތަޅުން އަޅާފައި އޮންނަންވާނީސާފުތާހިރުކުރުމުގެ

ފަސހައަށްޓަކައި

ނުކައްސާގޮތަށް އޮމާންކޮށްނެވެ .އެތެރެ ބައިކޮށްފައިވާ

ބިތްތައް

ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އަލިފާން މަތަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިގޮތުން މަދުވެގެން  90މިނެޓަށް އަލިފާން
ތަޙައްމަލުކުރެވެންވާނެއެވެ .އަލިފާން ތަޙައްމަލުކުރުމާއި ،ގަދަކަމާއި ،ގޮތެއްނުވެ ހުރުމުގެ ސިފަތައް ލިބިފައިވާ،
އެންމެ މުނާސިބު މާއްދާތަކަކީ ކޮންކްރީޓާއި ،އެޅިގަލާއި ،ސިމެންތިގަލެވެ .އަލިފާން މަތަ ބިތްތަކުގައި ކަރަންޓް
ނަރު ވަޅުލައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތުން މިކަން ނުކޮށް ފަރުޖެހެން ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އަލިފާން
ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
 އަލިފާން މަތަ ބިތްތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ދޮރުތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ބިތްތަކާ އެއްފެންވަރުގެ އަލިފާންތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުންނެވެ .އަދި ދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ހިނދުގައި އަމިއްލަ
ޒާތުގައި ލެއްޕ ގޮތަށެވެ.
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 ޢިމާރާތް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ،ހޮނު އެޅުމުން ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ.ބ .ފެން ރައްކާކުރުމާއި ،ފޯރުކޮށްދިނުން
ޢާއްމު ފެންހޮޅިތަކުގެ ވިއުގައަށް ބަރޯސާވުމަކާ ނުލައި އަލިފާން ނިއްވައި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެން ރައްކާކުރާ
ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ( .އަލިފާން ނިއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަވަހަށް އިޖާބަދިނުން
ކަށަވަރުކޮށްދ ސްޕްރިންކްލާސް ،ފޯމް ސިސްޓަމްސް ،އޮޓަމެޓިކް އެލާމްސް) ފަދަ ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
އަޅާފައި ނުވާހާ ހިނދަކު އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބނުންކުރުމަށް ކާރުޚާނާގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ކޮންމެ ޕެސްޓިސައިޑު
ޓަނަކަށް ،ދެތިން ޓަނުގެ ފެން ރައްކައިކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ފެނުގެ މިންވަރު ބަރޯސާވެފައިވަނީ
ކާރުޚާނާގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ދަރަޖާގެ މައްޗަށެވެ.
ޅ .ނީރުންވާ ،ވެރ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރާ ފެން ހިފެހެއްޓުން
ނީރުންވާ ،ވެރ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރާ ފެން ބިންގަނޑަށް ފައިބައިގެން ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓނެ
ވަސީލަތް ޤާއިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ތިރީގައި މިވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްގެން މިތަކެތި ބރުވިޔަނުދީ ޢިމާރާތުގެ
ތެރގައި ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެއްކުރުމާއި ،ބަންދުކުރާ ތަން ފަދަ ޕެސްޓިސައިޑު ނީރުންވެ ،ވެރުމުގެހިރާސް ބޮޑު ތަންތަނުގައި ވެރ ޕެސްޓިސައިޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ޢިމާރާތުގެ ފާރުތަކުގެ ކައިރީގައި ،ވަށައިގެން
ތިރި ފާރުބުރިތަކެއް ކޮންކްރީޓުން ހެދުން.
 ފޯކުލިފުޓު ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ވަދެނުކުމެވާ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ،ނިސްބަތުން  20:1އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާވަރުގެ ކައްޗެއް ހުންނަ ކަތރިތަކެއް ހެދުން.
 ތަނަށް ވަދެވެން ހުރި ،އެހެނިހެން ދޮރުތަކެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ އޮޅިގަނޑެއް ހެދުން. ޕެސްޓިސައިޑު ބުރާ ތަންތަނުގައާއި ،ދތެރެދތެރެއިން ނީރުންވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ތަންތަނުގައި (ޕަމްޕްސީލްސް)  ،ބުރިޔަނުދިނުމަށް ގާޑާއި ،ނީރުންވާ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަމާކުރުމަށް ތަބައްތައް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 މުދާ އަރުވާބާލާ ސަރަޙައްދުގައާއި ،ކާރުޚާނާގެ ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ތަޅުންއަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ތިރިފާރުބުރި ހަދައިގެން ފެން ހިފެހެއްޓ މިންވަރު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .މިޙާލަތުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ވާރފެން ބރަށް ޕަމްޕުކުރުމާއި ،ތަނުގެ ކާނުން ފެން ބރުވާ މަގު ބަންދުވާނެ ފިޔަވަޅުތައް
އަޅަންވާނެއެވެ .އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރާ ހުރިހާ ފެން ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޯނުވާގޮތަށް ހަދާފައި ޓންކެއް
ބނުންވާނެއެވެ .އަލިފާނުގެ ބޮޑު ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ހިނދުގައި ބނުންކުރާ ފެން ޖަމާކުރުމަށް ފުދވަރުގެ
ޓންކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

20

ކ .ކާނު
ކާރުޚާނާ ޤާއިމުކުރާ ތަން އިޚުތިޔާރުކުރަންވާނީ ،ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ،މޫދަށާއި ،ބިމުއަޑީ ފެނަށާއި ،ޢާއްމު ކާނަށް
ދިއުމުގެ ހިރާސް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވނެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ .އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް
ބަންދުކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ކާނު ނުހެދުމެވެ .ކޮންމެހެން ކާނު ހަދަން ޖެހނަމަ ،ކާނު
ހުންނަންވާނީ ޢާއްމު ޖަންގުޝަނާއި ،ފެން ހިންދާ ކާނުތަކާ ނުގުޅ ގޮތަށް ބިމުން މަތީގައެވެ .ކާނުގެ ނިމކޮޅު
އިންނަންވާނީ ފެން ހިފަހަށްޓަން ހަދާފައި ހުންނަ ،ތިރި ފާރުބުރިތަކުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރގައި ބަންދު ވަޅުބުރިއެއް
ގޮތަށެވެ.
އ .ވައިހިނގުން
މަޤުބޫލު ފިނިހޫނުމިނަކާއި ،ވައިގެ ތެތްކަން ހުރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ހިނގާ
ސަރަޙައްދުގައި ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާންޖެހެއެވެ .ވައި ދައުރުވުމުގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ޤާއިމުކުރެވނީ ،ހުޅުވިފައިވާ
ބިތްތައް ހުރި ޢިމާރާތެއްގައެވެ .މިނޫން ޙާލަތުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން ވައި ދައުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެވނީ ،ބިތްތަކުގެ
މަތީ ބައިގަޔާއި ،ތިރީ ބައިގައާއި ،ފުރާޅުގައި ވައި ވަންނަ އާނގުތައް ހަދައިގެންނެވެ .އެންމެ ތިރީ އާނގު އިންނަންވާނީ،
ފެން ހިފަހަށްޓާ ފާރުބުރިތަކަށްވުރެ މަތީގައެވެ .އާނގުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،ކުދި
ސޫފާސޫތްޕަށް ނުވަދެވ ގޮތަށެވެ .ޤުދުރަތީ ވައިހިނގުން ނުފުދނަމަ ވައި ދައުރުވުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ވައިހިނގުމުގެ
މަޞްނޫޢީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ވައިހިނގުން ފަހިކޮށްދީގެން ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ތަނުގައި އުފެދ އާތްވާއި،
ހިރަފުސް ބރުކުރަންވާނެއެވެ .ވައިހިނގުމުގެ ނިޒާމަށް ހިރަފުހާއި ،އާވި ނަގައިދިނުން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ހިރަފުސް/އާވި ވީއްލ ހިސާބާ ވީހާވެސް ކައިރީގައި ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ނިޒާމަށް
ހިރަފުސް/އާވި ނަގައިދިނުމުގެ އަވަސްމިން ހުންނަންވާނީ މަދުވެގެން ސިކުންތަކު  0.5މީޓަރަށެވެ.
ވ .އަލި ލިބުން
މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރެވ ވަރަށް އަލި ލިބެންވާނެއެވެ .އަދި ގުދަންކޮށްފައި
ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ޤަވާޢިދުން ބަލައިފާސްކުރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ލބަލް ފަސހައިން ކިޔަން އެނގ
ވަރަށް އަލި ލިބުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މ .ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނުކުންނަ ދޮރުތައް
މައި ދޮރު ފިޔަވައި ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ބނުންކުރުމަށްޓަކައި ބނުންކުރާ ދޮރުތައް ޢިމާރާތުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި މަދުވެގެން މީގެ  2ދޮރު ހުންނަންވާނެއެވެ .ދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ
ކޮޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފިތިބާރުވާ ނުވާ ތަނެއްގައެވެ .ބުރިބުރިއަށް ހުންނަ ޢިމާރާތެއްގައި ނަމަ މިދޮރުތައް
ހުޅުވެންވާނީ ،ފިލައިގެންދެވ ބެލްކަންޏަކަށެވެ .ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނުކުންނަ ދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ސާފުކޮށް
21

ފާހަގަކުރެވި ،ދޮރުމަތި ނުބެދ ގޮތަށެވެ .މިދޮރުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އެތެރެއިން
ހުޅުވ ގޮތަށެވެ .އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަވަހަށް ހުޅުވ އާލާތެއް ދޮރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުމެވެ.
ފ .ބނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަންތަން
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދަން ބނުންނުކުރާ ތަންތަން (އޮފީސް ،އެހެނިހެން ޚިދުމަތްދ ތަންތަން)
ވަކި ޢިމާރާތެއްގައި ހުރުމެވެ .ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ޢިމާރާތުގެ ތެރގައި އެތަންތަން ހަދަންޖެހިއްނަމަ،
އެތަންތަން ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކަށް އަލިފާން ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުން
ބިތްހަދައިގެން ވަކިކުރެވިފައެވެ .މިޙާލަތުގައި ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ތަނުގެ ތެރެއިން ލައިގެން
ނޫންގޮތަކަށް ނުކުމެވނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 5.7ގަނޑުކޮށް ރައްކާކުރަން ގެންގުޅ ބޮޑެތި ޓންކު
ހ .ޓންކުތައް ހުންނަ ތަން
ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބަލައި ،ޓންކުތައް ހަދަންވާނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ތަނާއި ،އެހެނިހެން ޢިމާރާތްތަކާ
އެކަހެރިކޮށް ،ވަކި ތަނެއްގައެވެ .މިގޮތުން ،މިޓންކުތައް ވަށައިގެން ފާރުބުރިއެއް ލައިގެން ވަކިކޮށްފައި ހުރުމަކީ ވަރަށް
މުހިއްމުކަމެކެވެ.
ށ .ޓންކުގެ ފަރުމާ
ޓންކު ހަދަން ބނުންކުރާ މާއްދާގެ ބާވަތް ބިނާވެފައިވަނީ ޓންކަށް އަޅާ މާއްދާގެ ބާވަތަށެވެ .ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ ދިޔާ
އެއްޗެތި އެޅުމަށް މަޢުދަންނޫން މާއްދާއެއް ބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ޓންކުތައް ހުންނަންވާނީ ،އެއަށް އަޅާފައި ހުންނަ
ދިޔާ ތަކެތީގެ ހަމަ އެނގ ވަސީލަތް ހަރުކޮށް ،ފުރިބަންޑުންވެގެން ނުދާގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިފައެވެ.
ޓންކަށް އަޅާ ،ޓންކުން ނެގުމުގެ ތެރގައި ވެރ ތަކެއްޗަށް ހަދާނެ ގޮތަކާމެދު ޓންކު ފަރުމާކުރުމުގައި
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .ޓންކަށް ހޮޅިގުޅާނެ ތަންތަނާއި ،ގުންބާ ،ސާފުކޮށް ދެނެގަނެވ ގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ރގަނޑުގެ ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތުގައި ފުދވަރަށް އަލި ލިބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނ .ޓންކުތައް ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ޓންކުތައް ބަހަށްޓަންވާނީ ،ޓންކުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ދިޔާތަކެތީގެ ސަބަބުން ގިރުން ތަޙައްމަލުކުރާ މާއްދާއަކުން
ހަދާފައިވާ ވަށައި ފާރުބުރިއެއްގެ ތެރގައެވެ .އެންމެ ބޮޑު ޓންކަށް ތަކާވަރަށާއި ،އަދި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެއަށްވުރެ
ތަންކޮޅެއް އިތުރަށް ދިޔާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށް ފުދވަރުގެ ޖާގައެއް ،މިވަށައި ފާރުބުރީގެ ތެރގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަލިފާން ނިއްވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބނުންކުރާ ފެން ހިފަހަށްޓަން ފުދވަރުގެ ޖާގައެއްވެސް
މިވަށައި ފާރުބުރީގެ ތެރގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ރ .ޓންކުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށާއި ،ޓންކުތަކުން ނެގުމަށް ބނުންކުރާ ތަން
ޓންކުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށާއި ،ޓންކުތަކުން ޕެސްޓިސައިޑު ނެގުމަށް ބނުންކުރާ ތަން ފަރުމާކޮށްފައި
ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުފެތުރ ގޮތަށެވެ .މިތަން ހުންނަންވާނީ ،ޤުދުރަތީގޮތުން ވައިހިނގުން ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
މަތިން ހުޅުވިފައެވެ .މިސަރަޙައްދުގެ ތެރގައި ޓންކުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމާއި ،ޓންކުތަކުން ޕެސްޓިސައިޑު ނެގުމުގެ
ތެރގައި ނީރުންވެގެން ވެރ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރާ ފެނާއި ،ވާރފެން
ހިފެހެއްޓނެ ގޮތް ޤާއިމުވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ޓންކުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށާއި ،ޓންކުތަކުން ޕެސްޓިސައިޑު
ނެގުމުގެ ތެރގައި ކަރަންޓު ޝޯޓުވުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި އާތު ނަރުގެ އެހީގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
ބ .އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުން
ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ޓންކުގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ހިނދުގައި ވަގުތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ އަމާޒަކީ
ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
 ވެރ ޕެސްޓިސައިޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ވަށައި ފާރުބުރިތަކުގެ ތެރެއަށް ވެރިފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގައިހިފައި އަލިފާން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިއްވުން.
 ޓންކުތައް އިތުރަށް ހޫނުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުން.މިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބނުންކުރުމަށް ހަރުކުރާ ނިޒާމުތައް ބނުންވާނެއެވެ.
ޅ .ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ (ފޮމިއުލޝަން) ތަނާއި ،ބަންދުކުރާ ތަން
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ އާލާތްތައް އިޚުތިޔާރުކުރުން ގުޅިފައިވާންޖެހނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދަން
ބނުންކުރާ މާއްދާތަކުގެ ކެމިކަލް އަދި ފިޒިކަލް ޚާއްޞަ ސިފަތަކާއެވެ .މިގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރަނގަޅު
ތަރުތީބެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ ތަން ބއްވުމަށްޓަކައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 5.8ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުން
ސޮލިއުޝަންތަކާއި ،އެމިޔުލްސިފިއެބްލް ކޮންސެންޓްރޓްސް (ތެޔޮފެން އޮލަ) ފަދަ ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތައްޔާރުކުރަނީ ،އެއްކުރާ ޓންކެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާތަކާއި ،ގިރުވާ
މާއްދާތަކާއި ،ތެޔޮފެންކުރާ މާއްދާތަކާއި ،އެހެނިހެން އެޖޫވެންޓްސް (ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،ނެރެވ
ނަތީޖާ

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ޕެސްޓިސައިޑު

ތައްޔާރުކުރާއިރު

އެއްކުރާ

މާއްދާތައް)

މަސްހުނިކޮށްގެންނެވެ.

މަސްހުނިކުރުމަށްފަހު ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ފުރނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ .ދެން ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މެދުވަރުގެ
23

ޓންކަކަށް ބަދަލުކުރެވެއެވެ .ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެންދުންތަކުގެ އަރައްކާއަށް ސަމާލުވާންޖެހެއެވެ .އަދި ބނުންކުރާ
އާލާތްތައް އެއާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކުރަންޖެހެއެވެ.
ހ .ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދުމުގައި ހުޅު ހިފުން ނުވަތަ ހުޅު ފަޅައިގެންދިއުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުރާލާ
އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި ހުޅުރޯވާ ޒާތުގެ ދިޔާ ތަކެތި ގެންގުޅނަމަ ވަޔާއި ،އާވި އަލިފާން
ހިފުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ވަޔާ މަސްހުނިވެފައިވާ އާވީގެ ދުންގަނޑެއް އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ .މިހެންކަމުން
މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތަނުގައި އަލިފާން ކަނި އުފެދ މަޞްދަރުތައް ނުގެންގުޅުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން އަލިފާނުގެ އަރައްކާ ބޮޑު މާއްދާތައް ހިފައި ގެންގުޅ އާލާތް ނުވަތަ އެއިން ބަޔެއް ،ނައިޓްރިޖަން ގހުން
ފަރުދާކޮށްގެން އަލިފާން ހިފުމަށް މަގުފަހިވާ އޮކްސިޖަން ހުސްކުރުމަކީ ބނުންތެރިކަމެކެވެ .އަދި މިތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ
އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ދަފަރާނުކޮށް ހުންނަ ،އާވި ފޯރުކޮށްދ ހޮޅިތަކާއި ،ހިއްކަން ބނުންކުރާ
އާލަތްތަކާއި ،ގަދައަށް ހޫނުވާ މޯޓަރުތަކާއި ،ބެއަރިންތަކާއި ،ސްޓަފިން ބޮކްސް ފަދަ ހޫނު ސަޠުޙުތަކުގައި ހޫނުވުން
ޙައްސާސު މާއްދާތައް ޖެހިގެންނުވާނެއެވެ.
ށ .ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހަރުކުރުން
ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް (ކަރަންޓު މޯޓަރު ،ސްވިޗް ،ކޮންޓްރޯލު ޕެނެލް ،ދިއްލުންތައް ،ޕްލަގުތަކާއި
ސޮކެޓުތައް ،ކަރަންޓު ނަރުތައް) ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،ކަރަންޓު ހުންނަ ތަން ގިންތިކުރުމާއި ،ޤައުމުގައި
ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަރަންޓު ވައިރުކުރުމުގެ ކޯޑާ އެއްގޮތަށެވެ .ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހަރުކުރުމާ
ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ .ދޫކޮށް ސޮހގޮތަށް ހުންނަ ގުޅުންތައް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ .މަސައްކަތްކުރުމަށް ބނުންވާ ،ކަރަންޓާ
ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ތަނުގައެވެ.
ނ .ކަރަންޓު ޝޯޓުވުން
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ތަނުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ކަރަންޓު ޝޯޓުވުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް
އަޅަންވާނެއެވެ .ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ތަނުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ހިނގާއިރު އަރައްކާހުރި ކަރަންޓު ޗާޖު
(ހަކަތަ) އުފެދުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
 ކަރަންޓު ނުހިނގާ ދިޔާ މާއްދާތައް ހޮޅީގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރުން. އަލިފާން ކަނި އުފެދުމުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ބނުންކުރަންވާނީ ކަރަންޓު ހިނގާ ،އަދި އާތު ނަރުހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ހޮޅިއެވެ .ހޮޅީގައި ކަރަންޓު ހިނގުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ،ރަނގަޅަށް އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައި
ހުރުން ގަވާޢިދުން ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ .ހޮޅީގެ ޒަރީޢާއިން ޓންކު ފުރާއިރު ނުވަތަ އުޅަނދަށް ބަރުކުރާއިރު،
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ހޮޅީގެ ކޮޅު އިންނަންވާނީ ޓންކުގެ ފުލާ ކައިރީގައެވެ .ނުވަތަ ޓންކުގެ ބިތާ ދިމާކޮށްފައެވެ .ސަޠުޙަށްވުރެ
ތިރިއަށް ޓންކު ފުރާ ޙާލަތުގައި ޓންކުން ބރަށް އަނބުރާ އައުމާ ދެކޮޅަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
 ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި ،ފީފާފަދަ ކަންވާރަށް އެޅުމާއި ،ފީފާއިން ނެގުން. ކަރަންޓު ހަކަތަ އުފެދުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ފީފާގައި ބނުންކުރާ ޕަމްޕާއި ،ފީފާ ވާންޖެހނީ ކަރަންޓު ނުހިގާމާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ ،އަދި އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ( .ދަބަރު ،ވަރުނީޝް ،ދަވާދު ނުވަތަ
ދަފަރާކުރަން ބނުންކުރާ އެހެނިހެން މާއްދާތައް ހުރިތޯ ބެލުން)
 ހުޅުހިފާ ދިޔާތަކެތި އަޅާފައިވާ ޓންކަކަށް ކުނޑި ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުން. ރޯވުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދެބާވަތް ކަމުގައިވާ އާތްވާއި ،ކުނޑި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިކަންތައް ކުރުމަކީހިރާސްހުރިކަމެކެވެ .ކަންވާރެއްގެ ތުނބުން ސީދާ އެހެން ކަންވާރަކަށް ކުނޑިކޮށް ހުންނަ މާއްދާއެއް އެޅުން
ހަމައެކަނި ހުއްދަވާނީ ،އެކަންވާރަކީ ކަރަންޓު ހިނގާ މާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ ،އަދި އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައިވާ
އެއްޗެއްނަމައެވެ .މިގޮތަށް އަޅަންވާނީ ކަރަންޓު ހިނގާ މާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ ،އަދި އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައިވާ
ދޯރިއަކުން މަދު މިންވަރެކެވެ .ކަރަންޓު ނުހިނގާ މާއްދާއަކުން (ރަބަރު ހަން) ހަދާފައިވާ ކަންވާރަކުން ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ކުނޑި މާއްދާ އަޅާނަމަ ،އަޅަންވާނީ ވައި ބަންދުކުރާ އާލާތެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
 ޢާއްމުކޮށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އާލާތްތައްވެސް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އާތު ނަރު ހަރުކޮށްފައެވެ.އަދި ޤަވަޢިދުން އެތަކެތި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ .ހިރާސްހުރި ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އަރަންވާނީ
ކަރަންޓު ހިނގާގޮތަށް ދަށްފަރާތް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސފްޓީ ބޫޓަށެވެ.
ރ .ހޫނުވެގެން ރޫޅުން
ހޫނުވުމުން ރޫޅިގެންގެސް ،ސާބިތުވެނުހުންނަ މާއްދާތައް ދޫވެގެން ދިއުމުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ހޫނުކުރާ ފެން ޓންކާއި،
ހޫނު ފެނުން ނުވަތަ އާވިން ހޫނުކުރުމަށް މަސްހުނިކުރާ ޓންކަށް އަރުވާ އުރަ ބނުންކޮށްގެން ހޫނުކުރާއިރު ފިނިހޫނުމިން
ވަކި މިނެއްގައި ހިފަހަށްޓަން ގެންގުޅ އާލަތާއި ،ފިނިހޫނިމިން މާމައްޗަށް ދިއުމުން އިންޒާރު ދ އާލަތް
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެސަބަބުން ގިރުވުމަށް ބނުންކުރާ މާއްދާތައް މައިތިރިނުކުރެވި ދޫވެގެންދިއުން ވާކީކޮށްދެއެވެ.
ބ .އުފެއްދުމުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދުރާލާ އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
ގިނަ ޕެސްޓިސައިޑުގައި ހިމެނ ވިހާގެ ތާސީރުގެ ސަބަބުން ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރުމުގެ ތެރގައި
އުފެއްދުމުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރުން މުހިއްމެވެ .ވުމާއެކު އެކަންކުރުމަށް ގެންގުޅ އާލާތްތައް ފަރުމާކޮށްފައި
ހުންނަންވާނީ ،އެކަންކުރާ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުން ވިހާވެސް ކުޑަކުރެވ ގޮތަށެވެ.
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ އާލާތްތައް/މެޝިންތަކާ ގުޅ ތިރީގައި މިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ.
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 ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ،ބަންދުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރގައެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގެއްލުންދެނިވި ކެމިކަލްތަކަށް ހާސާވުމުގެ ހިރާސް އޮތް ތަންތަނުގައި މެޝިންތައް
ހިންގަންވާނީ ދުރުގައި ތިބެގެންނެވެ.
 ހުޅުވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އުފެދ ހިރަފުހާއި ،އާވި ބރުކުރަންވާނީއެތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ވައިހިނގާ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށެވެ .ވައިހިނގާ ނިޒާމަށް
މިތަކެތި ރަނގަޅަށް ނަގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ ބަހަށްޓަންވާނީ އެތަކެތި ބރުކޮށްދ މަޞްދަރާ ވީހާވެސް
ކައިރީގައެވެ .މިގޮތުން މިތަކެތި ނަގައިދިނުމުގެ އަވަސްމިން ހުންނަންވާނީ މަދުވެގެން ސިކުންތަކު 0.5
މީޓަރަށެވެ.
 ވައި ތަޣައްޔަރުވާ އެތައް މަޞްދަރުތަކެއް ކައިރިކައިރީގައި ހުންނަ ހިނދެއްގައި ވައި ސާފުކުރުމަށް ވަކިވަކިވައި ފުރނިތައް ބަހަށްޓަން އުނދަގޫވާނަމަ ހުރިހާ މަޞްދަރުތައް ހިމެނ ގޮތަށް ބޮޑު އެއް ވައި ފުރނި
ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
 އާލާތްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ޓންކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން ސާފުކުރެވ ގޮތަށެވެ. ޕެސްޓިސައިޑު ބުރާ ތަންތަނުގައާއި ،ދތެރެދތެރެއިން ނީރުންވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ތަންތަނުގައި (ޕަމްޕްސީލްސް)  ،ބުރިޔަނުދިނުމަށް ގާޑާއި ،ނީރުންވާ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަމާކުރުމަށް ތަބައްތައް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 ބަދަލުކުރެވ ގޮތަށް ހުންނަ މަޑު ހޮޅީގެ ބަދަލުގައި ބނުންކުރަންވާނީ ދާއިމީކޮށް އަޅާފައި ހުންނަ ހޮޅި ލައިނެވެ.ހޮޅިތައް ގުޅުވުމަށް އެތައް ކޮޅުތަކެއް ހިމެނ ހޮޅި ލައިނެއް ބނުންކުރާނަމަ ،ގުޅުން ނައްޓައިލާއިރު ނީރުންވެ،
ވެރުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ނީރުންވުން އަމިއްލަ ޒާތުގައި ބަންދުވާ ގޮތަށް ހުންނަ ގުޅުން ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޅ .ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
ވެއްޓަށް ކުރާ ނދެވ ކޮންމެ އަސަރެއް ވާކީކުރުމަށާއި ،އުފެދ ކުނިބުނި ވިހާވެސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އާލާތްތައް
ފަރުމާކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރު ގިރުވުމަށް ބނުންކުރާ މާއްދާތައް ބނުންކޮށްގެން ޕެސްޓިސައިޑުގައި އެކުލެވތާސީރު ހުންނަ މާއްދާތައް ހުސްކުރާ ފީފާ ދޮވެ ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެދޮންނަ ފެން އަލުން
ބނުންކުރާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
 ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރު މަސްހުނިކުރާ ޓންކުތައް ޤާއިމުކުރާ ތަނުގައި ނީރުންވެ ،ވެރ ޕެސްޓިސައިޑާއި،އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބނުންކުރާ ފެން ހިފެހެއްޓުމަށް ވަށައި ފާރުބުރިއެއް ހަދަންވާނެއެވެ.
 ފުރިބަންޑުންވުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދ އާލާތް ،ޓންކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ވައި ބރުކުރާ ނިޒާމުން ފުރާނާ ވައި ،ސާފުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ .ވިހަ ނުވަތަ ވަސްގަދަ މާއްދާތައްގެންގުޅ ޙާލަތުގައި ޖަމާވާ (ފައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ދެލި ފިލްޓަރަށް (އެކްޓިވޓެޑް ކަރބަން)) މާއްދާތައް ކަހައި
ނަގައިގެން އިންސިނަރޓަރުގައި އެންދުމަކީ ބނުންތެރިކަމެކެވެ.
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 5.9ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުން
ވެޓެބަލް ޕައުޑަރ ނުވަތަ ޑަސްޓު ފަދަ ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ތައްޔާރުކުރަނީ،
ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާތަކާއި ،ކެރިއަރތަކާއި (އުފުލާ މާއްދާތައް) ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރަން ބނުންކުރާ އެހެނިހެން
ރ މާއްދާތައް ހުންނަނީ ހިކިކޮށެވެ.
ބައިތައް އެއްކުރުމަށްފަހު ހިމޫންކޮށް މުގުރައިގެންނެވެ .ޢާއްމުގޮތެއްގައި މި ޯ
ބ ަޑ ް
ނ ޮ
ރ ް
ނ ުކ ަ
ނ ް
ބ ު
އެހެންނަމަވެސް ދިޔާކޮށް ހުންނަ ބައިތައް ހިމަނައިނަމަޭ ،
ށ ތަތްލާ ފުށް މާއްދާތައް
ނވ ީ
ބނުންކޮށްގެން އުފުލާ މާއްދާތަކުގައި ތަތްލުވައިގެންނެވެ.
ހ .ހިކި ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަލިފާން ހިފުން ވާކީކުރުން
އުފެދ ހިރަފުހުގައި އަލިފާން ހިފުމުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ބަލާއިރު ހިމޫންކުރަން ބނުންކުރާ ނިޒާމަކީ ،ފުށްކޮށް ހުންނަ
ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަޔެވެ .ވާކީކުރުމަށާއި ،ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅުމަށް ޚިޔާރުކުރާ
ފިޔަވަޅުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ،އުފައްދާ އުފެއްދުމާއި ،ބނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ،ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ކަމާގުޅުންހުރި
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކަމާގުޅ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފާ ހޯދުން ލާޒިމެވެ.
ހިނގާފާނެ އަލިފާނުގެ ގޮވުމުގެ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އުފެދ ހިރަފުހުގައި އަލިފާން ހިފުން ވާކީކުރުމާއި،
ނުވަތަ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަކީ ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިބާވަތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމަށް އާލާތްތައް ރަނގަޅަށް
ފަރުމާކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ .މިކަން ޙާޞިލުކުރެވނީ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.
ށ .ވާކީކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
 އިނާޓުކުރުން: އޮކްސިޖަން ހުންނަވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ނައިޓްރިޖަނުން ފަރުދާކުރުމަކީ ،އަލިފާން ހިފުން ވާކީކުރުމަށް ގެންގުޅއެންމެ އިތުބާރުހިފ ގޮތެވެ .މިގޮތުން މިކަންކުރެވނީ ،އޮސިޖަން ހުންނަވަރު ބެލގޮތަށް ހުންނަ ،މުގުރާ،
ހިމުންކުރެވ ނިޒާމަކުންނެވެ.
 އަލިފާން ކަނި އުފެދ މަޞްދަރުތައް ނުގެންގުޅުން: އަލިފާން ކަނި އުފެދުމުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަލުވި ދުވެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުގުރާ އަދި މަސްހުނިކުރާމެޝިންތައް ހުންނަންވާނީ ،މަޢުދަނުގެ އެތިކޮޅުތައް ވަކިކުރާ އާލާތް ހަރުކޮށްފައެވެ .ކަރަންޓު ޝޯޓުވުމުގެ
ހިރާސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ،ބނުންކުރާ އާލާތަކުގައި ހިމެނ ކަރަންޓު ހިނގާ ހުރިހާ ބައިތަކެއްވެސް
ހުންނަންވާނީ އާތު ނަރު ގުޅައިފައެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މުގުރާ ،މަސްހުނިކުރާ ނިޒާމުގައި ފުރނި ކޮތަޅުތައް
އަޅުވާފައި ހުންނަ ވަށިތަކަކީ ކަރަންޓު ޝޯޓުވުމުގެ ހިރާސް ބޮޑު ތަންތަނެވެ.
ނ .ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.
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 އާލާތްތައް އަވަހަށް ނިއްވައިލެވ ވަސީލަތް ބނުންކޮށްގެން އުފެދ ހިރަފުހުގައި އަލިފާން ހިފުމުގެ ހިރާސްނެތްހިސާބުގައި ގޮވުމުގެ ފިއްތުމުގެ ޝޮކު ތަޙައްމަލުކުރާނެހެން އާލާތްތަކާ ވަކިވާގޮތަށް ޢިމާރާތް ހެދުން.
 ގޮވުން މައިތިރިކުރާ ނިޒާމު ހަރުކުރުން .ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިނިޒާމު ބިނާވެފައިވަނީ ،ގޮވުމުގެ ނުވަތަ އަލިފާންހިފުމުގެ ފިއްތުން ދެނެގަތުމާއި ،އަލިފާން ހިފާ މަޞްދަރަށް އަމާޒުކޮށް އަލިފާން މައިތިރިކުރާ ކެމިކަލް
ކުއްލިއަކަށް ފޮނުވައިލުމެވެ.
 ގޮވުމުގެ ފިއްތުން ދޫވާ އާނގުތައް ހެދުން.ރ .ހޫނުވެގެން ރޫޅުމުން ދުރުހެލިވުން
އާލާތަކުގެ އެނބުރ ބައިތައް ހޫނުވާއިރު ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް މާބޮޑަށް ހޫނުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މީގެ
ސަބަބުން ހޫނުވެގެން ރޫޅެއެވެ .މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ހޫނުވެގެން އެނދުން ނުވަތަ ހުޅުހިފުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ރޫޅުން ދެނެގަތުމަށް ވާކީކުރާ އާލާތް ހަރުކުރަންޖެހެއެވެ .އާލާތުން އިންޒާރުދިނުމާއެކު ކުއްލި ޙާލަތުގެ ފިޔަވަޅުތައް
އަމިއްލަޒާތުގައި އެޅެއެވެ .ހޫނުން ރޫޅުމަށް ޙައްސާސު އުފެއްދުންތައް ގުދަންކުރުމުގެ ކުރިން ވަކިން ބެހެއްޓުން ލާޒިމެވެ.
ބ .މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ،ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމާ އެއްގޮތަށް  ،ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރު ގައިގެ ހަމުގައި އުނގުޅުމާއި،
ނޯށުން ދެމުމަކީ ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތައް ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުގެ އެއްމެ އާއްމު ގޮތެވެ .މިމާޙައުލުގައި
ޕެސްޓިސައިޑު ކެވުމަކީ މުހިއްމުކަން އެންމެ ކުޑަ ކަންތަކެވެ.
ޕެސްޓިސައިޑުގެ ހިރަފުސް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަކީ ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ކާރުޚާނާގައި އުފެއްދުމުގެ މާޙައުލުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ،ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިމަށް އެޅ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފިޔަވަޅެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ހާމައަށް ހިފާ ގެންގުޅުމުން ވީވަރަކުން ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ. ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަން ހުންނަންވާނީ ޕެސްޓިސައިޑު ހިރަފުހަށް ނުނުކުމެވގޮތަށެވެ.
 ހޮޕާތަކާއި( ،ބޮޑެތި ދޯރި) ފުރނި ފޮށިތަކާއި ،މުގުރާ މެޝިންގެ ފަހަތުގައި ހަރުކުރާ އެހެނިހެން އާލާތްތައްތ ެގ ވަށައިގެން ހުންނަ ވައިގެ ފިއްތުން ތަންކޮޅެއް ކުޑަވާގޮތަށެވެ.
ހުންނަންވާނީެ ،އ ަތ ެކ ީ
 ރަނގަޅަށް ވައި ހިނގާ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. ފުށް ޕެސްޓިސައިޑު އަޅަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ދަމާ ފަންކާއާއި (ވެންޓިލޓެޑް ހޫޑު) ،އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ދަމާ ތުން (ސަކްޝަން ނޮޒްލް) ހަރުކޮށްފައެވެ.
 ވައި ހިނގާ ވަސީލަތުގެ ތެރެއިން ލައިގެން ހުސްކޮތަޅުތަކުގެ ތެރގައި ހުންނަ ވައި ބރުވާންވާނެއެވެ .ނައްތައިލާތަނަށް

ގެންދާ

ހުސްކޮތަޅުތައް

ބަންދުކުރަންވާނީ،

ރަނގަޅަށް

ބަންދުކުރެވ

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ވައި ހިނގާ ކޮތަޅު ފިއްތައި އާލާތް ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
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ކަންވާރެއްގައެވެ.

ޖާގަ

 އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ ،ޝާފުޓު ސީލުގެ ތެރެއިން ނީރުންވުން ވާކީކުރުމަށް ޝާފްޓަށް ވައި ނުވަތަ ނައިޓްރިޖަންފޮނުވައިގެން ޝާފުޓު ސީލުން ޕެސްޓިސައިޑު ކުނޑި ހުސްކުރުމެވެ.
 އެކަށީގެންވާ ފުރންޏާއެކު ޞިނާޢީ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހުންނަންވާނެއެވެ. ފުށް ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާ ކާރުޚާނާގައި ގަދަ އަޑަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ،ޞިއްޙީރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއް ބަހާއެވެ .އެކަހެރި ކޮޓަރިއެއްގައި މުގުރާ މެޝިނާއި ،ދަމާ ފަންކާތައް
ނުބެހެއްޓނަމަ ،އެތަކެތި ބަހަށްޓަންވާނީ އަޑު މައިތިރިކުރެވ ގޮތަށް ހުންނަ ،ބަންދުކުރެވ ތަނެއްގެ ތެރގައެވެ.
ޅ .ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ފުށް ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރގައި ވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވަނީ ،ޙާދިސާއެއް
މެދުވެރިވެގެން ބރުވާ ހިރަފުހުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ވައި ހިނގާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ބރުވާ ހިރަފުސް ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ،ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ވައި
ބރުކުރަންވާނީ ރަނގަޅު ހިރަފުސް ފުރންޏަކާ ދިމާކޮށްގެންނެވެ .ފުރންޏަށް ޖަމާވާ ހިރަފުސް ،އެއާ ގުޅ ޕެސްޓިސައިޑު
ތައްޔާރުކުރަން އަލުން ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމެއް އެހެން ބާވަތަކާ
އެކުވެގެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ .ފުރނި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާކަން ދެނެގަތުމަށް ފުރންޏަށް
މެދުވެރިވާ ފިއްތުމުގެ ތަފާތު ،ގަވާއިދުން ބެލުމަށް ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ.
5.10

ބަންދުކުރާ ތަން

ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި އެންމެ އަރައްކާހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތަކީ
ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރުމެވެ .އެއީ ޕެސްޓިސައިޑާ ގައިގޯޅިވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ޕެސްޓިސައިޑަށް
ހާސާވުމުގެ ހިރާސް އޮތް މަސައްކަތަކަށް ވާތީއެވެ .ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދުކުރުން އެންމެ މޮޅަށް ޙާޞިލުކުރެވނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރެވިގެންނެވެ.
 ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ސާފުތާހިރުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން. ބަންދުކުރަން ބނުންކުރާ ތަކެތި ،ކުރާ ބނުމާ އެކަށީގެންވުން. ތޮއްނުޖެހި ،މިނިވަންކަމާއި ،ފަސހަކަމާއި ،އޮމާންކަމާއެކު ބަންދުކުރާ އެއްޗިހި ދަތުރުކުރެވ ގޮތަށް ބަންދުކުރާލައިން (ދުވާމަގު) ފަރުމާކުރުން.
 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބނުންކުރެވ ގޮތަށް އާލާތްތައް ފަރުމާކުރުން. 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. މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދުތަކާއި ،އިޖުރާއާތުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެއަށް ބޯލެނބުން.29

 މަސައްކަތަށް ،އޮޕަރޓަރު ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނުކުރުން. ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ އެކަށީގެންވާ އާލަތްތައް އޮޕަރޓަރުން ބނުންކުރުން. ކަންވާރުތައް ފުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރުން. ބަންދުކުރާ ސަފު ދޫކޮށްދާއިރު ހުރިހާ ކަންވާރުތަކެއް ސާފުކޮށް އެނގވަރަށް ލބަލްކުރުން ނުވަތަ ފާހަގަކުރުން. ބަންދުކުރާ ކަންވާރުތައް ބަރިބަރިއަށް ޖަހާއިރު ރައްކާތެރި އުސްމިނެއްގައި ބެހެއްޓުން. އެއް ކަންވާރުން އަނެއް ކަންވާރަށް އަތުން އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ.ހ .ބަންދުކުރަން ބނުންކުރާ މާއްދާތައް
ކަންވާރާއި ،ކާންވާރު ލާ ފޮށި ނުވަތަ އުރައާއި ،ލބަލް ،ޤައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގަވާއިދުތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ.
(މިސާލަކަށް :ބަންދުކުރާ ކަންވާރާގުޅުންހުރި އެފް.އ.އޯ .ގެ މިންގަނޑުތައް ،ނުރައްކާތެރި ތަކެތި އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާ
ގުޅުންހުރި ޔޫ.އެން .ގެ ލަފާތައް ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބނުންކުރާ ދިޔާ އަދި ހިކި ކެމިކަލް ބަންދުކުރަން އެއް ފަހަރު
ބނުންކުރާ ކަންވާރު ފަރުމާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ކްރޮޕްލައިފް އިންޓަނޝަނަލްގެ ލަފާތައް)
ބަންދުކުރުމަށް ހަމައެކަނި ބނުންކުރަންވާނީ ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމާ ގުޅކަމަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުން
އުފައްދައި ،ފަސހަކަމާއެކު ހުސްކޮށް ،ސާފުކުރެވ އަދި ފުރުމަށާއި ،ބަންދުކުރުމަށް ބނުންކުރާ މެޝިނާ ގުޅ ކަންވާރެވެ.
މިންގަނޑަށް ނުފެތ ،ބަންދުކުރާ ކަންވާރުތައް ބަންދުކުރާ ދުވާމަގަށް ވަނަނުދިނުމަށް ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރާ
އިޖުރާއާތުތައް ތަންފީޒުކުރުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .ކަންވާރުގެ ތުން ބަންދުވުމަށްފަހު ،ބަންދުވުމުގެ ޞައްޙަކަން
ޓެސްޓުކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ބަންދުކުރަން ބނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ލަފާތައް ،ކްރޮޕް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ފެންވަރު
ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅުންހުރި ކްރޮޕްލައިފް އިންޓަނޝަނަލްގެ މިންގަނޑުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ.
ލބަލް އިންނަންވާނީ ކަންވާރުގެ ރަނގަޅު ތަނުގައި ގަދައަށް ތަތްކުރެވިފައެވެ .ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ޗާޕުކުރެވިފައެވެ.
ކަންވާރުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގައި އުނގުޅުމުން ނުވަތަ ތެމުމުން ލބަލް ނެއްޓިގެން ނުވަތަ ކިޔަން
ނންގވަރު ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ށ .ބަންދުކުރާ ސަފުގެ ފަރުމާ
ބަންދުކުރާ ސަފު ފަރުމާކުރަންވާނީ ،ބަންދުކުރަން ބނުންކުރަން ހުސް ކަންވާރާއި ،ފުރުމަށްފަހު ތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ
ކަންވާރާއި ،ފޮށީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް އޮމާންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުން ކަށަވަރުކުރެވ ގޮތަށެވެ.
އޮޕަރޓަރުން މަސައްކަތްކުރެވނެ ސާފު ސަރަޙައްދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ތޮއްޖެހ ތަންތަން އޮވެގެންނުވާނެއެވެ.
އާލާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވަދެވނެ އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމެއް އެހެން ބާވަތަކާ އެކުވެގެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި
ވިނަ މަރާބސް ،ފަނިފަކުސަ މަރާބސް ފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރަން ބނުންކުރާ ދުވާމަގު
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އެކަހެރި ނުވަތަ ވަކި ކުރަންވާނެއެވެ .ބަންދުކޮށް ނިމ އުފެއްދުންތައް ޕަލެޓްގައި ޖަހާ (ގަޓަރިހަދާ) ގޮތާއި ،ބަރިބަރިއަށް
ޖަހަންޖެހ ރައްކާތެރި އުސްމިން ކަނޑައަޅައި ،ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕަލެޓްގައި ޖަހާފައިވާ ކަންވާރުތައް ބަންދު ނުވަތަ ރަބަރު އޮޅައިގެން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.
ރަބަރު އެރުވުމަށްފަހު ހިންދަން ހޫނުކުރާއިރު (ހީޓް ޝްރިންކިން) ( ،އަލިފާން ކަނި އުފެއްދުން ނުވަތަ މާބޮޑަށް
ހޫނުވުމުން ދުރުހެލިވުމާއި ،ގުދަންކުރުމުގެ ކުރިން އެކަހެރި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން ފަދަ) ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ
މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ .ރަބަރު ހިންދަން ހޫނުކުރަން ގެންގުޅ ހުޅު އުފައްދާ އާލާތް ބނުންކުރުން
އެދެވިގެންނުވެއެވެ.
ނ .ބަންދުކުރާ ސަފުގައި ގެންގުޅ އާލާތްތައް
އޮޕަޜޓަރުން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ފުރުމަށާއި ،މަތި ޖެހުމަށް ނުވަތަ ތުން ފިއްތުމަށް ގެންގުޅ
ކޮންމެ މެޝިނެއްގެ ވަށައިގެންވާ ހިސާބު އޮންނަންވާނީ ކޮށިގަނޑު ޖަހައި ބަންދުކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން އާތްވާއި ،ހިރަފުސް
ބރުކުރުމަށް ވައިހިނގާ ފަންކާ ކޮށިގަނޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ފަންކާއެއް އެނބުރ
ބާރުމިން ހުންނަންވާނީ މަދުވެގެން ،ސިކުންތަކު  0.5މީޓަރެވެ .ވައި ހިނގާ މިސްރާބު ހުންނަންވާނީ އޮޕަރޓަރުން
ނވާލާ ސަރަޙައްދާ ދުރަށެވެ.
ފުރަން ބނުންކުރާ ހުރިހާ މެޝިނެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ،ހަކަތަ ކެނޑ ހިނދު ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުން ފޯރުކޮށްދިނުން
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ބަންދުވާ އާލާތް ހަރުކޮށްފައެވެ .މެޝިން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރަން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅ މާއްދާއަކުންނެވެ.
އޮޕަރޓަރުގެ އިނގިލިތައް ނުވަތަ ހެދުން ތާށިވުމުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ފުރުމަށާއި ،ބަންދުކުރުމަށް ބނުންކުރާ މެޝިނުގެ
ހުރިހާ އެނބުރ ބައިތަކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަފަރާ (ގާޑު) ހަރުކޮށްފައެވެ.
ނީރުންވެ ވެރ ތަކެތި ފެތުރުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހިނގާ ދުވާމަގުގެ ބެލްޓުގައި ހުންނަންވާނީ މަތަ
ހަރުކޮށްފައެވެ.
ރ .ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރުން
ކަންވާރު މުޅިން ފުރާލައިގެން ނުވާނެއެވެ .ކަމާގުޅުންހުރި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދެމުމަށް
ޖާގަ ދންވާނެއެވެ .ފުރުމަށް ގެންގުޅ އާލާތްތައް ހުންނަންވާނީ ބުރަބުރައިގެން ދިއުމާއި ،ފޮނު ނުހެދ ގޮތަށް
ފަރުމާކޮށްފައެވެ .ކަންވާރުގެ ބރު ހަޑިވުން ވާކީކުރުމަށްޓަކައި ކަންވާރުގެ ބރު ސާފުކުރެވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނީރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އާލާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ނީރުންވެ ،ފުރި ބަންޑުންވެގެން ވެރ އެއްޗިހި
ޖަމާކުރާ ތަބައްތައް ބަހަށްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ބ .ހުޅު ރޯވުމުން ވާކީކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
ހުޅު ހިފާ އުފެއްދުންތައް ފުރުމަށް ބނުންކުރާއިރު ،ފުރާ ،މަތިޖަހާ ނުވަތަ ތުންފިއްތާ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާން ކަނި
އުފެދ މަޞްދަރުތައް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ .ބނުންކުރާ ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް ،ކަރަންޓް ސާމާނު ގެންގުޅ ސަރަޙައްދު
ގިންތިކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތެންވާނެއެވެ.
ގިރުވަން ގެންގުޅ މާއްދާތައް އެކުލެވ ،އާވީގައި ހުޅުހިފާ ދަރަޖަ ދަށް އުފެއްދުންތައް އަޅައިގެން ފުރާ ކަންވާރުގެ ތުން
ހޫނުކޮށްގެން ފިއްތައިގެން ބަންދުކުރާ ޙާލަތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 ހޫނުކޮށްގެން މަތި ފިއްތައިލައިގެން ބަންދުކުރާ (އިންޑަކްޝަން ސީލިން) ޙާލަތުގައި ،އެކަން ކުރަން ބނުންކުރާއާލާތްތައް ބަހަށްޓަންވާނީ ފުރުމަށްފަހު ،މަތި ޖަހާ ސަރަޙައްދާ ދުރުގައެވެ .އަދި ފިއްތާއިރު ގަދައަށް ހޫނުވިޔަނުދިނުން
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
 ހޫނު މަޢުދަން ފަށަކުން ތުން ފިއްތައިލައިގެން ބަންދުކުރާ (ހޮޓް ޕްލޓް ސީލިން) ޙާލަތުގައި ވައިހިނގާ ރަނގަޅުވަސީލަތެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
ކަރަންޓު ޝޯޓުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ދުވާމަގުގައި މަޢުދަން ބެލްޓު ބނުންކުރުމާއެކު މަޢުދަނުން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ
ކަންވާރެއް ،އާތު ނަރު ގުޅައިގެން އާތުކުރަންވާނެއެވެ.
ޅ .ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރުން
ނީރުންވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ހިކި ޕެސްޓިސައިޑު ބަންދުކުރާ އާލާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ފުރުމަށާއި،
ބަންދުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ހުރިހާ ސަޠުޙުތަކެއް ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ ހިރަފުސް ޖަމާނުވާ ގޮތަށް،
ފަސހައިން ސާފުކުރެވނެހެންނެވެ.
5.11

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙަތާއި ،ސާފުކަމާއި ،ރައްކާތެރިކަން

ޞިއްޙަތާއި ،ސަލާމަތުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އެޅ ވާކީކުރުމުގެ މައިގަނޑު ފިޔަވަޅުތަކަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ
އުފެއްދުންތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހާސާވުމުން ދުރުހެލިކުރުމެވެ .މީގެއިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ،
ޞިއްޙަތާއި ،ސާފުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
5.12

އިދާރީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން

މިމާޙައުލުގައި "އިދާރީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން" މިބަހުގެ މުރާދަކީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކާރުޚާނާގެ
ޙަރަކާތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ވަކި ގަވާއިދަކުން ކުރުމެވެ.
 ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ތަރުތީބުން ،ރައްކާތެރިކޮށް ،ރަނގަޅަށް ބނުންކުރުކުން. ސާފުތާހިރު ،ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން. ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނިބުނި ނައްތާލުން.32

"އިދާރީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން" ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،ފެންވަރު ރަނގަޅު
މަސައްކަތާ އެކުއެކީގައެވެ .އިދާރީގޮތުން ދެރަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތުގެ ޙާލަތު ދަށްވުމުގެ
ޢަލާމާތެއްނޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ރައްކާތެރިނޫން މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވުމެވެ.
ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފަހަށްޓަންޖެހނީ ،ގަވާއިދުން ތަން ތަރުތީބުކުރުމާއި ،ތަޅުންގަނޑާއި ،އާލާތްތައް
ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ .ނީރުންވެ ވެރ ތަކެތި ވަގުތުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
5.13

ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ އާލާތްތައް

ހިރާސްގެ ދަރަޖައަށް ބިނާކޮށް ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ،ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ އާލާތްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން
ބނުންކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
ކޯޓު ) : (Coverallsމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓު ފޯރުކޮށްދންވާނެއެވެ( .އެދެވިގެންވަނީ ހަށިގަނޑާއި ،އަތާއި،
ފައި

ފޮރުވވަރުގެ

ކަފައިން

ހަދާފައިވާ

ކޯޓެކެވެ).

ހަޑިވާ

ޙާލަތުގައާއި،

ގަވާއިދުން

ދޮވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަދަލުކުރުމަށް ފުދވަރަށް އިތުރު ކޯޓު ފޯރުކޮށްދންވާނެއެވެ .ޚާއްޞަ
ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރަބަރު އެޕްރޯންއާއި،
ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ޙާލަތްތަކުގައި ބނުންކުރުމަށް އެއްކޮށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވ ކޯޓު ފޯރުކޮށްދންވާނެއެވެ.
ލޯ ރައްކާތެރިކުރުން :ބުރައިގެންދާ ތިކިތަކުންނާއި ،ހިރަފުހުން ނުވަތަ ކުނޑިން ރައްކާތެރިވުމަށް ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދ
މޫނުމަތި  goggleނުވަތަ މޫނު އައްޑަނަ  face shieldބނުންކުރަންވާނެއެވެ.
ފައިތިލަ ރައްކާތެރިކުރުން :ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް
ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅުމުންނާއި ،ވެއްޓ އެއްޗެތިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފައިގެ އިނގިލިތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދގޮތަށް
ހަދާފައިވާ ސފްޓީ ބޫޓަށް އަރަންވާނެއެވެ.
އަތްތިލަ ރައްކާތެރިކުރުން :ޕެސްޓިސައިޑު ހިފައިގެންގުޅއިރު ކެމިކަލް ތަޙައްމަލުކުރާ ރަބަރު އަންގި ،އަތަށް ލާންވާނެއެވެ.
(އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ޕީވީސީ އާއި ނައިޓްރިލް ރަބަރު އަންގިއެވެ).
ބޯ ރައްކާތެރިކުރުން :ބޯ މަތިން ލިބިދާނެ އަރައްކާތަކުގެ ހިރާސް ހުންނަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން
ހެލްމެޓް އަޅަންވާނެއެވެ.
ނވާލާ ނިޒާމު ރައްކާތެރިކޮށްދ ސާމާނު :ހިފައިގެންގުޅ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއްގެ
ސަބަބުން ހިރަފުހުން ރައްކާތެރިކޮށްދ އަނގަމަތި ނުވަތަ އާވި ފޯވާ ޒާތުގެ އަނގަމަތި އަޅަންޖެހކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ޙާލަތުގައި އެފަދަ އަނގަމަތި (މާސްކު)

އަޅަންވާނެއެވެ .ނުރައްކާ ޙާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު މުސްތަޤިއްލު

ނވާލާ އާލާތެއް ބނުންކުރުން މުހިއްމެވެ .މިއީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ކަމުގައި ބަލައި ،ބނުންކުރަންވާނީވެސް ކަނޑައެޅ
ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ .މި ފަދަ އާލާތް ބނުންކުރާ މީހުންވާންވާނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ޤާބިލު ،އަދި ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށެވެ.
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ޒިންމާތައް :ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ބނުންކުރާ އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ ސާމާނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ،އގެ
ޙާލަތު ބެލެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުންވާނެއެވެ .ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދ
އާލާތްތައް ބނުންކުރުމަށްފަހު ދޮވެ ސާފުތާހިރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެތަކެތި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާނަމަ ނުވަތަ
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ސްޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ،އެކަން ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ.
5.14

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ދޮވެ ސާފުތާހިރުވުން

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ކެއިންބުއިމާއި ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ .މަތީ ފެންވަރެއްގައި
ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓ ވަކި ތަނެއް ،ކެއިންބުއިމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަތް ދޮވެވނެ ވަސީލަތް ތަނުގައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ކާބޮއި ހެދުން ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދެއަތާއި ،މޫނު ދޮވުން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ
އިޖުރާތުތައް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ހެދުން ބަދަލުކުރުމާއި ،ދޮވަތީގެ ވަސީލަތް ތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ލާ ހެދުން ހަޑިވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތު
ހެދުން ބެހެއްޓުމަށާއި ،ޢާއްމުކޮށް ލާހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ތަޅުލެވ ވަކި އަލަމާރިއެއް ،ފެންވަރާ ތަން މެދަށްލާ ވަކިވާގޮތަށް
ހުންނަންވާނެއެވެ .ފެންވަރާ ތަން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ފެންވެރުން އެދެވިގެންވުމާއި ،ހަޑިވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާ ޙާލަތުގައި ފެންވެރުން
ލާޒިމުވާނެއެވެ.
މަސައްކަތު ހެދުން ހަޑިވާ ކޮންމެ ހިނދަކު ހެދުން ބަދަލުކޮށް ތާހިރު ހެދުމެއް ލާންވާނެއެވެ .ދޮންނަންޖެހ ހެދުން ގެއަށް
ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.
ކާރުޚާނާ ސަރަޙައްދުގައި ހެދުން ދޮވުމުގެ ޚިދުމަތްދނަމަ ،ދޮވެ ހަޑިވެފައިވާ ފެން ހހަންކުރާ ތަނަށް އެޅގޮތަށް ހެދުމަށް
ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހެދުން ދޮވުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކުން ދނަމަ ،ކެމިކަލުން ހަޑިވެފައިވާ ހެދުން
ނވ ެ
ށ ވ ް
އ ްތ ަފރ ަތ ަކ ް
ދ ޮ
ދޮވެފައިވާ ފެން ހހަންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިު ،ހ ްއ ަ
ނ ެއ ެވ.
5.15

ބސްފަރުވާކޮށްދިނުން

ހުރިހާ އޮޕަރޓަރުންނަށްވެސް ޑަކުޓަރީ ޓެސްޓުތައް ހަދައިދންވާނެއެވެ( .މިއީ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ
ކަމަކަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ).
މުއްދަތުތަކަކަށް ބިނާކޮށް ޑަކުޓަރީ ޓެސްޓުތައް ހެދިދާނެއެވެ .މިޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ
ކާރުޚާނާއާއި ،ކާރުޚާނާގައި އުފައްދާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކާ ބެހ މަޢުލޫމާތު އެނގ ޑަކުޓަރެކެވެ .ކާރުޚާނާގައި
މަސައްކަތްކުރާ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޞިއްޙީ މަސައްލަތައް ތަކުރާރުވަމުން ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރަށް
ބަލަންވާނެއެވެ.
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އަލަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި ،ޙަޔަވީގޮތުން ވާނުވާބެލުން

5.16

ދާއިމީގޮތުންނާއި ،ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުންނާއި ،ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފާ ދ ހުރިހާފަރާތްތަކެސް މަސައްކަތު ނުކުތުމުގެ
ކުރިން ޑަކުޓަރީ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުތައް ހަދަންވާނެއެވެ.
އޯގެނޯފޮސްފަރަސް މުރައްކަބު ކެމިކަލް ފަދަ ކޯލިންއެސްޓެރޒް އެންޒައިމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ މާއްދާތަކަށް ހާސާވުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް ލގައި ކޯލިންއެސްޓެރޒް ހުންނަވަރުގެ އަސާސީ މިން
ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.
އެއަށްފަހު ވާނުވާބެލުމުން ލގައި ކޯލިންއެސްޓެރޒް ހުންނަވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވނަމަ އިތުރަށް ހާސާވުމުން
ދުރުހެލިވުމުގެ ގޮތުން ދައުރުވާ ގޮތަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާނެއެވެ.
ހިފައިގެންގުޅ މާއްދާތަކާ ގުޅުންހުރި ކުޑަކަމުދާ ތަކެއްޗާއި ،ލެޔާއި ،ގައިގެ ހަމުގެ ޙާލަތު ޙަޔަވީގޮތުން އިތުރަށް ވާނުވާ
ބެލުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ .ވާނުވާ ބެލުމުގެ ޕްރޮގުރާމު އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ކުރިން ޞިއްޙީ މާހިރެއްގެ ލަފާ
ހޯދަންވާނެއެވެ .ވާނުވާ ބެލުމުގެ ވދަނަތަކުގެ ނަތީޖާތައް ދެނެގަންނަންވާނީ ޑަކުޓަރެއްގެ އެހީގައެވެ.
ނަމަވެސް ،ޙަޔަވީގޮތުން ވާނުވާބެލުމަކީ ،ވާނުވާ ބެލުމުގެ ދެވަނަ ގޮތް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އަބަދުވެސް
މާޒީގެ ޙާލަތަށް ބެލނެއެވެ.
ސާފުތާހިރުކަމަށް ފާރަވެރިވުން

5.17

މަސައްކަޔްކުރާ ތަނުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ހިރަފުހާއި ،އާވި ނުވަތަ ގސް ޖަމާވާ މިންވަރު ވަޒަންކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ
މާޙައުލުގައި ޞިއްޙަތަށް ހުރި އަރައްކާތަކަށް ފާރަވެރިވެވިދާނެއެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އޮޕަރޓަރު ނވާލާ ހިސާބުގެ
ތެރެއިންނެވެ.

މިކަން

ޙާޞިލުކުރެވނީ،

ސްޓެޓިކް،

ސްޕޮޓް

ނުވަތަ

ޕާސަނަލް

މޮނިޓަރިން

އިކިއުޕްމަންޓު

ބނުންކޮށްގެންނެވެ.
މިބާވަތުގެ ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑުތައް ބަލަހައްޓައި ،ދެނެގަންނަންވާނީ މަސައްކަތު މާޙައުލުގެ ސާފުތާހިރުކަމާބެހ
މާހިރެއްގެ އެހީގައެވެ.
5.18

ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީއާއި ،ކުއްލި ޙާލަތްތައް

ޑަކްޓަރަކާ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅ ޕެސްޓިސައިޑުގެ
އުފެއްދުންތަކާ ބެހ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދންވާނެއެވެ .ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ
ކާރުޚާނާގައި ހިނގާ ޙާދިސާތަކަށް ފަރުވާދެވ ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީ
ދިނުމަށާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ،ފުދވަރެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދންވާނެއެވެ .ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ
އެހީގެ

ބނުމަށްޓަކައި

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރާ

ވަސީލަތްތައް،

ސާފުކޮށް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގަޔާއި ،ލޯ ދޮވެވނެ ވަސީލަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަން.35

ތަންތަނުގައި

ލިބެން

 ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. ހަސްފަތާލު ފަދަ ދާއިމީކޮށް ޑަކްޓަރީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް. ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިހާގެ ބސް (އެންޓިޑޯޓްސް) ގެ އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ސްޓޮކް ލިސްޓު. ބސްފަރުވާގެ އޮކްސިޖަން ލިބ ވަސީލަތް.ޙާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވާ ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކުކުރެވ ޙާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާހުގައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ތަބާވާންވާނެއެވެ.
ޞިއްޙީ ފަރުވާ ކޮންމެހެން ދޖެހ ޙާލަތުގައި ހާސާވުމުގެ އަސަރުކުރި މީހާއާއެކުގައި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ނުވަތަ
ޕެސްޓިސައިޑު ލބަލް ،ޑަކްޓަރަށް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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އަލިފާން ރޯވުން ވާކީކުރުމަށް ބނުންކުރާ ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލން

ހ .އަލިފާން ރޯވާ މަޞްދަރުތައް ނުގެންގުޅުން
އަރައްކާ ހުންނަ ހިސާބުތައް (ގިންތިކުރުން)
އަލިފާން ރޯވާ މަޞްދަރުތައް ގެންގުޅުން ދުރުހެލިވުމަށް އެޅ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ފެންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ މަސައްކަތް
ހިނގާ ތަނުގެ މައްޗަށެވެ .އަލިފާން ރޯވާ ގސް/ވައި ނުވަތަ އާވި/މަސްހުނި ވައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ ތަންތަނަށް
ބަލާއިރު ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ސަރަޙައްދު :0
މިއީ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ޖައްވެއް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހިވެފައި އޮންނަ ތަންތަނެވެ .ޢާއްމުގޮތެއްގައި
މިފަދަ ޖައްވެއް ފަހިވެފައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ އާލާތްތައް ހުންނަ
ތަންތަނުގައެވެ.
ސަރަޙައްދު :1
މިއީ އާދަވެގެން މަސައްކަތް ހިނގުމުގެ ތެރގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ޖައްވެއް ފަހިވުން އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެވެ.
މިޙާލަތްތައް ފަހިވަނީ ،ބަރުކުރާ/އަޅާ އަދި ބާލާ/ހުސްކުރާ ތަނުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ތަން ފަދަ ޒޯން  0އާ އެންމެ
ކައިރީގައި އޮންނަ ހިސާބުގަނޑުގައެވެ.
ސަރަޙައްދު :2
މިއީ އާދަވެގެން މަސައްކަތް ހިނގުމުގެ ތެރގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ޖައްވެއް ފަހިވުން އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެވެ .އެފަދަ
ޖައްވެއް ފަހިވިނަމަވެސް ،ދެމިއޮންނަނީ ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ .މިޙާލަތްތައް ފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަނީ ޒޯން  0އާއި،
ޒޯން  1ގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހިސާބުގަނޑުގައެވެ.
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ށ .އެޅ އެހެނިހެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް
ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ ތަނުގައި އަލިފާން ހިފާ މަޞްދަރުތައް ގެންގުޅުން ދުރުހެލިވުމަށް ބނުންކުރާ
ފަރުމާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބައެއް ސިފަތަކާ ގުޅގޮތުން ދެވ ލަފާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ނ .ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ތަންތަން ނުވަތަ ކޮޓަރިތައް ފިޔަވައި މުޅި ސަރަޙައްދުގައިވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުކުރުމަށް
ޢާއްމުކޮށް އަންގާފައި އޮތުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން،

ސަރަޙައްދުގައި

ޕެސްޓިސައިޑާ

ގުޅ

މުޢާމަލާތްތައް

ހިނގާ

ހުރިހާ

ތަނެއްގައިވެސް

ދުންފަތުގެ

އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ.
ތަން ހިންގާ ފަރާތަކާ އެކުގައި ނޫނީ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ނަގައިގެން
އުޅ ފަރާތްތަކުން ކާރުޚާނާއަށް ވަނަދީގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުނުކުރުމުގެ ގަވާއިދު އެފަރާތްތަކަށް
ބުނެދންވާނެއެވެ.
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނުގައިވެސް މަޢުދަން ނުވަތަ ބިއްލޫރި އަޅިކެނޑި
ބެހެއްޓުމާއި ،ޤަވާޢިދުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ރ .ހޫނު ސަޠުޙުތައް
ހޫނު ޙައްސާސު އުފެއްދުންތައް (އާވި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައި ހުންނަ ،ދަފަރާނުކުރާ ހޮޅިތަކާއި ،ހިއްކާ އާލާތްތަކާއި،
މާބޮޑަށް ހޫނުވާ މޯޓަރުތަކާއި ،ބެއަރިން ނުވަތަ ސްޓަފިން ބޮކްސް ފަދަ) ހޫނު ސަޠުޙުތަކުގައި ޖެހުނަނުދިނުމަށް
އިންތިޒާމުތައް

ހަމަޖެއްސުން

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރާ

ފިޔަވަޅުތައް

އެލުމަށް

ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ.
 ޝާފްޓް ބެއަރިންއަށް ވައި ފޮނުވައިގެން ސާފުކުރުން ނުވަތަ ނައިޓްރިޖަން ފޮނުވައިގެން އޮކްސިޖަން ހުސްކުރުން. ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކުނޑި ނުވަތަ ހިރަފުސް ޖަމާވިޔަނުދިނުން. -އާވި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅާފައި ހުންނަ ހޮޅިތައް ދަފަރާކުރުން.

ބ .ކއްތިގެން ނުވަތަ ގނިގެން އުފެދ އަލިފާން ކަނި
ކއްތިގެން ނުވަތަ ގނިގެން އުފެދ ކަނީގެ ހިރާސް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން
ކުރަންވާނެއެވެ.
 ދަގަތްފާނު ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ޛަރީޢާއިން މަޢުދަން ވަކިކުރާ ނުވަތަ ފުރާނާ އާލާތް ބނުންކޮށްގެން ،ކުނޑިއުފައްދާ މެޝިނަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެއިން މަޢުދަނުގެ އެތިކޮޅުތައް ވަކިކުރުން.
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 އެނބުރ ބައިތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ގނުމާއި ،ސާފުކަން ގަވާޢިދުން ބަލައިފާސްކުރުން. ހަރަކާތްކުރާ ބައިތަކުގެ ނިސްބީ ދުވެލި ލަސް އާލާތްތައް އިޚުތިޔާރުކުރުން.ޅ .ކަރަންޓުގެ ރައްކާތެރިކަން
ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް ހަރުކޮށް ،ވައިރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ ،ކަމަށް ޤާބިލު ފަރާތަކުންނެވެ .އަދި އެތަކެތި ހަރުކޮށް،
ވައިރު ނަރު އަޅަންވާނީ ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި ގެއްލުމެއް ލިބުން ރައްކާތެރި ތަންތަނުގައެވެ .އެކަށީގެންވާ
ވަރަށް އާތު ނަރު ގުޅުމާއި ،ބާރުބޮޑުވުން ތަޙައްމަލުކުރެވވަރަށް ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނަގައިގެން ގެންދެވ ކަރަންޓު ސާމާނަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ހުއްދަކުރާ ތަކެތި
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ގެންގުޅ މާއްދާތަކުގެ ބާވަތާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރަން ބނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ،ހިރާސް އޮތް
ދަރަޖައަށް ބިނާކޮށް ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގެ ވަކި ހިސާބުގަނޑުތަކަކީ ،އަރައްކާހުރި
ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރެވިދާނެއެވެ( .މިސާލަކަށް :ސަރަޙައްދު  ، 0ސަރަޙައްދު  ، 1ސަރަޙައްދު )2
މީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ގެންގުޅ ހުރިހާ ކަރަންޓު ސާމާނެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ވާންވާނީ ހުޅު ރޯވުން ނުވަތަ
އަލިފާން ރޯވުން ތަޙައްމަލުކުރާ ފެންވަރުގެ އެއްޗިއްސަށެވެ .އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅ ކަރަންޓު ސާމާނާ ބެހ
މަޢުލޫމާތު ،ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ،ކަރަންޓާބެހ ގަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަނާނެއެވެ .އަލިފާން ހިފާ
ހިރަފުސް/ކުނޑި ނުވަތަ މަސްހުނި ވައި އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ތަންތަނުގައި ހަރުކުރަންވާނީ ހިރަފުސް ތަޙައްމަލުކުރާ
ސާމާނެވެ .އެހެން ހުރިހާ ތަންތަނެއްގައިވެސް ހަރުކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ފެންވަނުން ތަޙައްމަލުކުރާ ސާމާނެވެ.
އަލިފާން ނުހިފާ ޒާތުގެ އަގުބޮޑު ސާމާނު ހަރުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު ސާމާނާއި،
ދިއްލުންތަކުގެ ސްވިޗް ބޯޑުތައް ،އަރައްކާ ސަރަޙައްދުން ބރުގައި ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި ހަރުކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
ކ .ފޯކުލިފުޓު ޓްރަކު
އަރައްކާ ސަރަޙައްދުތަކު (ސަރަޙައްދު  - 0ސަރަޙައްދު  )2ގައި ގެންގުޅެންވާނީ ހުޅު ރޯވުން ތަޙައްމަލުކުރުން ހުއްދަކުރާ
ފޯކުލިފުޓެވެ .އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި ސަރަޙައްދު  2ގައި ކުރު މުއްދަތަކަށް ރައްކާތެރިނޫން ފޯކުލިފުޓު
ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ .މިޙާލަތުގައި އެކްސްޕޯސިމީޓަރު ނުވަތަ އެބާވަތުގެ އާލާތެއްގެ ޒަރީއާއިން އަލިފާން ހިފުމުގެ ޖައްވެއް
ފަހިވެފައި ނެތްކަން ބަލަންވާނެއެވެ.
އ .އެހެނިހެން އާލާތް
އަރައްކާ ސަރަޙައްދުތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ސަރަޙައްދު  0އާއި ސަރަޙައްދު  1ގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އާލާތް
ބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 ޕެޓްރޯލުން ނުވަތަ ގހުން ދުއްވާ ފޯކުލިފުޓު.38

 ކަރަންޓުން ހިއްކާ މެޝިން. އަލިފާން އުފެދ މަޞްދަރުތައް ހާމައަށް ހުންނަ ،ރަބަރު އަރުވައިގެން ފިއްތާ އާލާތް. ބެޓެރީ ޗާޖުކުރާ ތަންތަން.ރަނގަޅުގޮތަކީ ،ބެޓެރީ ޗާޖުކުރާ ތަންތަނާއި ،ރަބަރު އަރުވައިގެން ފިއްތާ އާލާތްތައް އެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކުން ބރުގައި
ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ވައިހިނގާ ގޮތަށް ވަކިން ހުންނަ ކޮޓަރިއެއްގައި ބެހެއްޓުމެވެ.
ވ .ޤަވާޢިދުން ކުރަންނުޖެހ މަސައްކަތްތައް
މަރާމާތުކުރުމާއި ،ކާރުޚާނާ އެއްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ އަލިފާން ރޯވުމުގެ މަޞްދަރުތައް ފަހިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ
(މިސާލަކަށް :ވެލްޑިންކުރުމާއި ،ތޮރުފުން) ޤަވާޢިދުން ކުރަންނުޖެހ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދންވާނީ
ލިޔުމުންނެވެ .ލިޔުމުން ދ ހުއްދައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
 ބނުންކުރާ އާލާތްތައް ދަފަރާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު. މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ މާއްދާތައް ހުސްކުރާ ގޮތުގެ އިރުޝާދު. ސަލާމަތާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ދއިންޒާރާއި ،ދުރާލާ އެކަމަށް އަޅަންޖެހ ފިޔަވަޅުތައް.
 އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު. -މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވ މުއްދަތު.
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ހ .އަލިފާން ދެނެގަތުމާއި ،އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އެޅުން
އަލިފާން ރޯވުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އަލިފާން ނިއްވާލުމަކީ ނަތީޖާނެރެވ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުކަމުގައި ވާއިރު،
ދުރާލާ އަލިފާން ދެނެގަތުމާއި ،އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އެޅުން މުހިއްމެވެ.
އަލިފާން ރޯވުމަށް އަވަހަށް އިޖާބަދިނުމަށްޓަކައި ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި އެތެރެއިން
އަޑުއިވ ގޮތަށް އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އެޅުމުގެ ވަސީލަތް ހަރުކޮށް ،އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތަށް ގުޅނެ
ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ( .މިސާލަކަށް :ފޯނު ނުވަތަ ފިއްތާލެވ ގޮށް ނުވަތަ ބަޓަން)
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތުން އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އެޅުމަށް އިޖާބަދ ވަގުތު  15މިނެޓަށްވުގެ ކުޑަނަމަ،
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ،އަމިއްލަ ޒާތުގައި ރަނގަބީލު އަޅާ ނިޒާމަކީ ނަތީޖާ ނެރެވ އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތެވެ .މިފަދަ
ނިޒާމުތައް ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓައި ،ރަނގަޅަށް ބަލައިފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
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އަލިފާނުގެ ރަނގަބީލު އަޅަން ފެށުމާއެކު ފެންވިހުރުވ ނިޒާމަށް އިސާރާތް ލިބުމުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
(ޢާއްމުގޮތެއްގައި ،ފެންވިހުރުވ ނިޒާމާއެކު އަލިފާން ދެނެގަތުމުގެ އެހެން އެއްވެސް ނިޒާމެއް ބނުމެއް ނުވާނެއެވެ).
ށ .ނަގައިގެން ގެންދެވ އަލިފާން ނިއްވި (ޕޯޓަބަލް ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުޝަރ)
ނަގައިގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވ ގޮތަށް ހުންނަ އަލިފާން ނިއްވިއަކީ އަލިފާން ރޯވުމުން އަލިފާން ނިއްވުމަށް
އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންގުޅުނު ވަސީލަތެވެ .ބނުންވާ އަލިފާން ނިއްވީގެ ޢަދަދާއި ،ކުޑަބޮޑުމިނާއި ،ބާވަތާ ބެހ ގޮތުން،
ޤައުމުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ .މިތަކެތި ބަހަށްޓަންވާނީ ފަސހައިން އަތުޖެހ
ތަނެއްގައި ،ރީތިކޮށް ފާހަގަވާގޮތަށް ،ހާމައަށެވެ.
ގިރުވުމަށް ގެންގުޅ ދިޔާ މާއްދާތަކުގައި ހިފާ އަލިފާން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނިއްވައިލެވެނީ ،ހިކި ކުނޑި ނުވަތަ CO2
ހިމެނ އަލިފާން ނިއްވިއެވެ .ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަރަންޓު ސާމާނުގައި ހިފާ އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރަންވާނީ CO2
ހިމެނ އަލިފާން ނިއްވިއެވެ .އަދި އެކަމަށް ފެން ބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އަލިފާން ނިއްވި ބަލައިފާސްކޮށް ،ބަލަހައްޓަންވާނީ ކަމާގުޅ ގޮތުން ޤައުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ .ބައެއް ބނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަލިފާން ނިއްވި ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ .ފެން މުޑިއާއި ،ފެން ހޮޅި
ހޮޅި ރޯލު ބނުންކުރާ ޙާލަތުގައި ،މަދުވެގެން އެއްހޮޅިން ބރުވުމާއެކު ،ކާރުޚާނާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފޯރާވަރު
ވާންވާނެއެވެ .ކާރުޚާނާގެ ބރުގައ ފެން މުޑިތައް ފުދވަރަށް ހުރިނަމަވެސް އެތެރގައި ހޮޅި ރޯލުތައް ބަހަށްޓާ ކަފރާތައް
ހުންނަންވާނެއެވެ .ފެން މާގަނޑުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،ފެންވިހުރެވ ގޮތަށާއި ،ދަނޑިއަކަށް ބާރަށް ނުކުންނަ
ގޮތަށެވެ.
ބނުންކުރާ އާލާތްތަކާ ގުޅކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފެން މުޑި ބަހަށްޓާ ތަނާއި ،ޖާގައާއި ،ފަރުމާ ހުންނަންވާނީ،
ޤައުމުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަށެވެ( .މިސާލަކަށް :ހޮޅި ގުޅާ ތަން އެއްގޮތްވުން)
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތުން ބނުންކުރުމަށްޓަކައި ހުޅު ހިފާ ޒާތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގުދަންކުރާ
ތަނުގައި ފޯމު އޮލަ ނުވަތަ ފޮނު ހަދާ މެޝިން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެދެވ ކަމެކެވެ .ކާރުޚާނާގައި ފޮނު ހަދާ
މެޝިން ބނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެދ ޙާލަތުގައި ،އެފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ޚާއްޞަ
ތަމްރީނުދންވާނެއެވެ .ފެނާ އެކުވުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ،ގިރުވާ މާއްދާތައް ނުވަތަ އިމިޔުލްސިފިއެބްލް
ކޮންސެންޓްރޓްސް ޕެސްޓިސައިޑު ގެންގުޅ ޙާލަތުގައި ބނުންކުރަންވާނީ ބަނގުއާވި ތަޙައްމަލު ކުރާ ފޮނެވެ .ފޮނު
އޮލައަކީ ،ގިނަދުވަސް ވުމުން ހަލާކުވުން އެކަށީގެންވާ އެއްޗަކަށްވާތީ ،އުފެއްދި ފަރާތުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން އގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ.
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ރ .ވާކީކުރުމުގެ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުން
އަލިފާން ދެނެގަނެ ،ރަނގަބީލު އަޅާ ،އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމާއި ،އަލިފާން ފެތުރުން ތަޙައްލަކުރާ ،އަމިއްލަ ޒާތުގައި
ލެއްޕ ދޮރުތައް ނުވަތަ ހޮނުން ރައްކާތެރިކޮށްދ ނިޒާމު ފަދަ ،ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅ ސަލާމަތީ މުހިއްމު ހުރިހާ
އާލަތްތަކެއް ،ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ޤަވާޢިދުން ބަލައްޓައި ،ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ބ .ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލން ނުވަތަ ރވުން
މީހުންނަށް ހާނީއްކަ ލިބުމާއި ،ވެއްޓުން ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަލިފާނުގެ ކުއްލި ޙާލަތުގެ
ޕްލނެއް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި ޕްލނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ތަމްރީނުދންވާނެއެވެ .މި ޕްލން
އޮންނަންވާނީ ،ޤައުމުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދ ފަރާތާއެކު ވެވ އެއްބަސްވުމާއި ،އެފަރާތުގެ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ .މި ޕްލންގައި އޮންނަންވާނީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އެކަންޏެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް ދުމާއި،
އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރާ ފެން ދޫވެގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
އަލިފާން ނިއްވަން ބނުންކުރާ ފެން ނުހިފެހެއްޓިގެން ދޫވެގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ،އެފެން ހިފަހައްޓަންޖެހެނީ
ކޮން ޙާލަތްތަކެއްގައިކަމާއި ،އެކަމާ ގުޅގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮން ފަރާތަކާ ބެހގޮތުން ދުރާލާ އެއްބަސްވުމެއް
ހަދާފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ނަތީޖާ ނެރެވ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،އަލިފާނުގެ ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލނުގެ އަސާސަކީ އާލާތްތައް ހުންނަ ތަނުގެ
ޕްލނާއި ،ތަމްރީނުކުރުމާއި ،އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ޙާލަތުގައި ކަންކުރާ ގޮތް ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމެވެ.
ޅ .އާލާތް ހުންނަ ތަނުގެ ޕްލން
އަލިފާން ނިއްވާ ހުރިހާ އާލާތްތަކަކާއި ،ރައްކާތެރިކަމަށް ތަނުގައި ގެންގުޅ ހުރިހާ އާލާތެއް ބަހަށްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން
ދައްކުވައިދ ޕްލން ،މަދުވެގެން ފަސހައިން އަތުޖެހ ދެ ތަނެއްގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ތަމްރީނުދިނުމާއި ،އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގާ ޙާލަތުގައި ކަންކުރާ ގޮތް ޢަމަލީގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތަމްރީނު
ތަނުގައި ބަހަށްޓާފައި ހުންނަ ،އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ބނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ދންވާނެއެވެ .އެފަދަ އާލާތްތައް ފާސްކުރާ ވަގުތު ،މުވައްޒަފުން އެތަކެއްޗަށް އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކައި
އަލިފާނުގެ ކުއްލި ޙާލަތުގެ ޕްލން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޢަމަލީ ތަމްރީނު އެފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދުން ދންވާނެއެވެ.
5.21

ނީރުންވުމާއި ،ވެރުން

ނީރުންވެ ،ވެރ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެކަމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .ވެރ ތަކެތި ޖަމާވުމަށް ނުވަތަ ފެތުރުމަށް ޖާގަދީގެންނުވާނެއެވެ.
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ހ .ސާފުކުރުން
ވެރިފައި ހުންނަ ކުނޑިއާއި ،ފުށްފުކަށް ހުންނަ ޒާތުގެ ޕެސްޓިސައިޑު ނަގައި ސާފުކުރުމަށް އެދެވިގެންވަނީ ،އެއްވަނަ
އަދި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދެ ފުރނި (ފިލްޓަރު) ހަރުކޮށްފައިވާ ،ޞިނާޢީ ފެންވަރުގެ ވެކިއުމް ސާފީ (ކްލީނަރ) އަކުންނެވެ.
އެކަމަށް ބުރުސް ނުވަތަ ކުދި ފަކީރާ ބނުންކުރާނަމަ ،ވެރިފައިވާ އެއްޗިހީގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަވެސް ބޯކޮށް ވެލި
ފަށަލައެއް އަޅައިގެން ވަޔާ ހިރަފުސް އެރުން ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ.
ވެރ ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކަހައިގެން ނަގާ ،ބަންދުކުރެވ އެހެން ކަންވާރަކަށް
އެޅުމުގެ ކުރިން ބޯ މާއްދާއަކަށް ފާއްދަންވާނެއެވެ .ފުރަތަމަ ،މިގޮތަށް ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ފަރުވާތެރިކަމާއެކު
ހަޑިވެފައިވާ ސަޠުޙު މަދު ފެންފޮދަކުން ދޮވެލެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ދޮންނަ ފެން ފެތުރިގެން ދިޔަނުދީ ،އިތުރަށް ބޯ
މާއްދާ ބނުންކޮށްގެން ފާއްދާނީއެވެ.
ށ .ނީރުންވެ ،ވެރ ތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ސާމާނު
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސާމާނު ،ފަސހައިން އަތުޖެހ ތަނެއްގައި ،ޕަލެޓެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ގާޑިޔަލެއްގައި
ގެންގުޅެންވާނެއެވެ .އަދި އެތަން ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް އެނގ ގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
 ފުށްފުކަށް ހުންނަ މަށި ،ނުވަތަ އެހެނިހެން ބޯ މާއްދާތައް އަޅާފައިވާ ފީފާއެއް. ފިހިގަނޑު ،ފަކީރާ ،ރަބަރު ފުހި. ވަރުގަދަ ،ބޮޑެތި  5ރަބަރު ކޮތަޅު. މަތިކަނޑާފައިވާ ހުސް  2ފީފާ. ވެލި ބަސްތާ (ރައްކާތެރިކޮށްދ ހުރަސް ހެދުމަށް ފުދވަރަށް) އަންގިއާއި ،ލޯ ރައްކާތެރިކޮށްދ އާލާތް.ބރުގައި ކާނުތައް ހުރިނަމަ ،ވެރިގެން ބރަށް ފައިބައިގެންދާ ތަކެތި ހުއްޓުވުމަށް ކާނުގައި ޖަހާ އުނގުރި ނުވަތަ
ވެއްޔާއި ،ފެން އަޅާފައިވާ ބަސްތާތައް ކާނު ކައިރީގައި އަތުރަންވާނެއެވެ.
ނ .ވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
މައިތިރިނުވެގެން ދޫވެގެންދާ ނުރައްކާތެރި އުފެއްދުންތަކުގެ (މާއްދާތައް) ސަބަބުން ވެއްޓަށް ހިރާސް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު
ފަހިވެއެވެ .މިގޮތުން އެފަދަ މާއްދާތައް ދޫވަނީ އާދަވެގެން ކާރުޚާނާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ އިރުއާއި ،ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާ
ހިނދުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސިފާގައެވެ.
 ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ/ހަޑިވެފައިވާ ވައި (ވައިހިނގާ ވަސީލަތުގެ ތެރެއިން). ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ/ހަޑިވެފައިވާ ފެން (ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން). ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ/ހަޑިވެފައިވާ ކުނިބުނި (މިންގަނޑަށް ނުފެދ އުފެއްދުންތައް ،ފުރނުމުގެ ތެރެއިން ނެގ ބައިތައް،ނީރުންވެ ،ވެރިގެން އުކައިލަންޖެހ ކުނި)
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އުކައިލަންޖެހ ތަކެއްޗާއި ،ވެށްޓަށް ބރުވެގެން ،ޖައްވު ތަޚައްޔަރުވާ މާއްދާތައް އުފެދުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ
އެކަމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ .މިއީ ކުނި ހހަންކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް
އެކަންޏެއްނޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް އަގުހުރި އުފެއްދުމެއް ރައްކާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ.
ކުނި ނައްތާލުމާބެހ ގަވާއިދުތަކާއި ،ވައި ތަޣައްޔަރުވާ މާއްދާތަކާބެހ މިންގަނޑުތައް ،ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކަމާގުޅުންހުރި
އިދާރާތަކުން ހަދާފައިވެއެވެ .ކުނި ނައްތާލުމާބެހ ގަވާއިދުތަކާއި ،ވައިގެ ތެރެއަށް ބރުވެގެން ވައި ހަޑިވާ މާއްދާތަކާ ބެހ
ޤަވާޢިދުތައް ހެދިފައި ނުވާނަމަ ،ޤަބޫލުކުރެވ މިންގަނޑެއްގައި އެތަކެތި ހުރިކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ވދަނައެއް
ވަކިން ވަޒަންކުރުން ބނުންތެރިއެވެ .މިކަމަށް އޮތް އިޚުތިޔާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 ދުރުހެލިވުމާއި ،މަދުކުރުން އަދި؛ ހހަންކުރުމާއި (ޓްރީޓުކުރުން)  ،ނައްތާލުން.ރ .ދުރުހެލިވުމާއި ،މަދުކުރުން
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ދަށުން މިކަމާބެހ ގިނަ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 ދުރުހެލިވުން. އަލުން އުފެއްދުން (އިޔާދަކުރުން ،އަލުން ބނުންކުރުން). އިތުރަށް ދިޔާވުމާ ނުވަތަ ފެތުރުމާ ދުރުހެލިވުން.މިއީ ،ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙަތާއި ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ
ސާފުތާހިރުކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ.
ބ .ދުރުހެލިވުން
މިއާ އެއްގޮތް ބައެއް މިސާލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 ފަސހައިން ސާފުކުރެވ ގޮތަށް ހުރިހާ އާލާތްތަކެއް ފަރުމާކޮށްފައި ހުރުން. ނީރުންވުމާއި ،ވައިގެ ތެރެއަށް ފދިގެން ދިއުމުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ އާލަތްތަކެއްވެސް ރަނގަޅުޙާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ކަށަވަރުކުރުން.
 ބަންދުކުރަން ގެންގުޅ ހަޑިވެފައިވާ މާއްދާތައް ބނުންކުރުމާ ދުރުހެލިވުން. ޕެސްޓިސައިޑުގައި އެކުލެވ މާއްދާތައް ގަނޑުކޮށް ފޯރުކޮށްދ ކަންވާރުތައް އަލުން އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުން. ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަންދުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ މެދުތެރގައި އިތުރު ކަންވާރަކަށް ފުރުމާދުރުހެލިވުން.
 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުން ކުނި އުފެދުމާ ދުރުހެލިވުން. އެއްބާވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އުފެއްދުމުގެ ސަފުގައި އެއް އުފެއްދުމެއް ޖެހިޖެހިގެން ތަކުރާރުކުރުން ރަނގަޅުކުރުން.43

 މިންގަނޑަށް ނުފެތ އުފެއްދުންތަކާއި ،ދުވަސްވެފައިވާ އުފެއްދުންތަކާއި ،ނީރުންވެ ،ވެރ ތަކެތި އުފެދުމާދުރުހެލިވުން.
ޅ .އަލުން އުފެއްދުން (އިޔާދަކުރުން ،އަލުން ބނުންކުރުން)
މީގެ ބައެއް މިސާލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 ފިލްޓަރަށް ފދ ތަކެތި އަލުން އުފެއްދުމަށް ބނުންކުރުމަށްޓަކައި ،އުފައްދުމުގެ ކޮންމެ ސަފެއްގައި ފުރނުމުގެވަކި ނިޒާމެއް ހަރުކުރުން.
 ފީފާގައި ފޯރުކޮށްދ ހިކި މާއްދާތައް ބަންދުކުރާއިރު އެތެރެއަށް ލައްވާ ކޮތަޅު ބނުންކުރުން .އެތެރެއަށްލައްވާފައިވާ ހަޑިވެފައިވާ ކޮތަޅު ވަކިކޮށްލާއިރު ފީފާގެ ބރުަު ޢާންމުގޮތެއްގައި ހަޑިއެއްނުވާނެއެވެ.
 ތާސީރު އެކުލެވ މާއްދާތަކާއި ،އެނޫން މާއްދާތައް ފޯރުކޮށްދ ފީފާތައް ،އުފައްދާ ނިމިފައިވާ ގުޅ/އެއްގޮތްއުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރުމަށް އަލުން ބނުންކުރުން.
 ގުޅ ގިރުވާ މާއްދާތައް ބނުންކޮށްގެން ހުސް ފީފާތައް ދޮވުމާއި ،ދޮންނަ ފެން ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކުރާއިރުއަލުން ބނުންކުރުން.
 ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރަން ގެންގުޅ އާލާތައް ދޮވުމަށްފަހު އިޔާދަކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް ޖަމާކޮށް،އުފެއްދުމަށް އަލުން ބނުންކުރުން.
ކ .އިތުރަށް ދިޔާވުމާ ނުވަތަ ފެތުރުމާ ދުރުހެލިވުން
ޢާއްމުގޮތެއްގައި އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުގެ އޮލަކަން ބޮޑުވީ ވަރަކަށް ،މާރަނގަޅަށް ،މާ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ހހަންކޮށް،
ނައްތައިލެވެއެވެ .މިގޮތުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔާއި ،ފެން މައިތިރިނުވެ އިތުރުވުމުން ދުރުހެލިވަންޖެހެއެވެ.
މައިތިރިނުވެ އިތުރަށް ދިޔާވުމާ ނުވަތަ ފެތުރުމާ ދުރުހެލިވުމުގެ ބައެއް މިސާލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 ރަނގަޅަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ،އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ވައިހިނގާ މައިގަނޑު ވަސީލަތް. ވައިހިނގާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަށާއި ،ޢާއްމު ވަސީލަތަށް ވައި ފުރާނާ ،ސާފުކުރާ ވަކި ނިޒާމެއް ގެންގުޅުން. ގެއްލިގެންދާ ފެނުގެ މިންވަރު ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ދޮންނަ ގޮތުގެ އިޖުރާތުތަކާއި ،އެކަމަށް ބނުންކުރާއާލާތައް ރަނގަޅަށް އެނގނެހެން ކަނޑައެޅުން.
 ނީރުންވެ ،ވެރ ދިޔާ ތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު (ވެލިނޫން) ފޯވާ މާއްދާތައް ބނުންކުރުން.މެޝިނުން އަންދައިގެން ކުނި ނައްތައިލާނަމަ އެދެވ ގޮތަކީ ،ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ ފޯވާ ނުވަތަ ތަތްލާ މާއްދާތައް
ބނުންކުރުމެވެ.
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ހހަންކުރުމާއި ،ނައްތައިލުން (ޓްރީޓްމަންޓް އަދި ޑިސްޕޯޒަލް)

ހހަންކުރުމާއި ،ނައްތައިލުމުގެ އިޖުރާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަން ތަން ހިންގާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .ތަނުގައި
އެކަންކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތްނަމަ ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
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ހ .ތަޣައްޔަރުވެ ހަޑިވެފައިވާ ވައި ހހަންކުރުން
ތަނުގައި ގެންގުޅ މާއްދާތަކާއި ،އާލާތާއި ،ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އިޖުރާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވައި ޖައްވުގެ
ތެރެއަށް ދޫވުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކޮށްގެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔަށް ހހަންކުރެވިދާނެއެވެ.
 ހިރަފުސް/ކުނޑި ވަކިކުރާ ވަސީލަތެއްގެ އެހީގައި ވަޔާ އެކުވެފައި ހުންނަ ހިކި/ހަރު މާއްދާތައް ފުރނުން. ވައި ސާފުކުރާ ޓަވަރަކަށް ހިކި މާއްދާތައް ނުވަތަ ގސް/އާވި ފޯކުރުން. -ތަތްލާ ޓަވަރެއްގައި (ފައްކާކޮށްފައިވާ ކާރބަން އަޅާފައިވާ) ގސް/އާވި ތަތްލެއްވުން.

 (މާބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި މާއްދާތަކާއި ،ވަސް ގަދަ މާއްދާތައް ގެންގުޅުން ފަދަ) ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައިެ ،ދ ަކ ެމ ްއ(މިސާލަކަށް :ފުރާނާ ނިޒާމާއި ،ސާފުކުރާ ޓަވަރު) އެއްކޮށްލައިގެން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ށ .ތަޣައްޔަރުވެ ހަޑިވެފައިވާ ފެން ހހަންކުރުން
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ،ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނުގެ މަޞްދަރުތަކަކީ މީގެ މިސާލުތަކެކެވެ.
 އާލާތް ދޮންނަން ބނުންކުރާ ފެން (އަލުން ބނުންނުކުރާނަމަ). ޚާއްޞަކޮށް ނީރުންވެ ،ވެރިގެން ތަޅުންގަނޑު ދޮންނަ ފެން. ނީރުންވެ ،ވެރުމަށްފަހު ވެހ ވާރ ފެން. ފުރނީގެ ފޮތިގަނޑު ސާފުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ފެން. ތަޙުލީލުކުރާ ކޮޓަރިން ބކާރުވާ ފެން. ކަހައި އާލާތް ދޮންނަ ފެން.ނ .މާއްދީގޮތުން ހހަންކުރުން
ހހަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މާއްދީގޮތުން ހހަންކުރާ ގޮތްތައް ބނުންކުރަނީ ތިމާވެއްޓަށް އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުގެ
އޮލަކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން ،އެންމެ ފަހުން ނައްތައިލަން ހުންނަ ކުނީގެ މިންވަރު ކުޑަވެއެވެ.
ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ބކާރުވާ ފެނަށް ހހަންކުރުމަށްފަހު އެފެން ހުންނަންވާނީ ކަމާގުޅުން ހުރި ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.
ރ .މާއްދީ ގޮތުން ވަކިކުރުން
ފެނުތެރގައި ހުންނަ ކަވި ކުނޑިތައް/އެތިކޮޅުތައް ވަކިކުރަނީ ،ފާއްދައިގެން ނުވަތަ ފުރާނައިގެން ނުވަތަ އަނބުރައިގެން
(ސެންޓްރިފިޔުޖް) ނުވަތަ އުފުލުވައިގެން/ހިލުވައިގެން ފަދަ ގޮތްތައް ބނުންކޮށްގެންނެވެ .ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކެމިކަލް
އަޅައިގެން ގަނޑުގަތުވުމާއި ،ފުރނީގެ އެހީގައި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ބ .އިރުގެ އަވިން އާވިވުން
ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،ތަޣައްޔަރުވެ ހަޑިވެފައިވާ ފެން ،ނުފދ ވެވަކަށް އަޅައިގެން އިރުގެ އަވިން އާވިވުން
ބނުންކޮށްގެން އޮލަކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތް އެކަށީގެންވަނީ ،ހޫނު ގަދަ މާޙައުލުތަކުގައި މަދު މިންވަރެއްގެ ފެން
އާވިވުމަށެވެ .ތެތްފިނި މާޙައުލުތަކުގައި ވެވުގެ މަތި އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
ފެނާ މަސްހުނިވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޠަބީޢަތަށް ބަލާއިރު ،މިގޮތް ބނުންކުރުމުން ގަޔާނުވާ ވަސް އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ
ކަމެކެވެ.
ޅ .ފޯކުރުން
މިގޮތަށް ހހަންކުރާއިރު ،ފެނަށް ގިރިފައިވާ އޯގަނިކު މާއްދާތަކުން (މިސާލަކަށް :ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތާސީރު އެކުލެވ
މާއްދާތައް ،ގިރުވާ މާއްދާތައް ،ކުލަ ފަދަ) ފޯކުރުމަށްޓަކައި ފައްކާކޮށްފައިވާ ކާރބަންފަދަ މުނާސިބު މާއްދާތައް
ބނުންކުރެއެވެ.
އަރައްކާހުރި މާއްދާތަކުން ފޯކޮށްފައިވާ ،ފައްކާކުރި ކާރބަން ނައްތައިލަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށެވެ .އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ
މެޝިނުގައި އެންދުމެވެ.
ކ .ކެމިކަލްގޮތުން ހހަންކުރުން
ބައެއް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ހައިޑްރޮލައިސިސް ނުވަތަ އޮކްސިޑޝަން ގެ ވަސީލަތް ބނުންކުރުމަކީ ފައިދާހުރި
ގޮތެކެވެ .ވަކިވަކި މުރައްކަބު މާއްދާތައް ރޫޅިގެންދިއުން ފާހަގަކޮށްލެވ ދަރަޖައަކަށް ތަފާތުވާއިރު ،ކެމިކަލުން ހހަންކުރުން
ޢާއްމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ (ޙަޔަވީގޮތުން ހހަންކުރުން ފަދަ) އެހެނިހެން ގޮތްތަކާއެކުގައެވެ.
އ .ޙަޔަވީގޮތުން ހހަންކުރުން
ޙަޔަވީގޮތުން ހހަންކުރުމުގެ ކަންތައް ބިނާވެގެންވަނީ ،ކަވި ދިރުންތައް މެދުވެރިވެގެން ވަކި ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ރޫޅާލުމުގެ
ނުވަތަ މަޢުދަނަށް ހަދާލުމުގެ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށެވެ .މިކަން ކުރަނީ ،ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލުކުރެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައެވެ.
ނަމަވެސް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނުގައި ހިމެނ ބައިތަކަށް ވަރަށް ފަސހައިން ބަދަލުއައިސް އެފަދަ
ތއްގެ
ކަވި ދިރުންތަކަށް ވިހަ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ވީމާ ،މިއީ ފެން ތަޣައްޔަރުކޮށް ހަޑިކުރާ ހުރިހާ ޒާ ެ
މާއްދާއެއް ހހަންކުރުމުން އެދެވ ނަތީޖާނެރެވ ގޮތަކަށް ނުވެދާނެއެވެ.
ކާރުޚާނާގެ ޖަންގުޝަނުގައާއި ،ކާނުތަކުގައި އުފެދ ޗަކަ ،ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާކުން ކުޑަކޮށް ތަޣައްޔަރުވެފައި ހުރުމަކީ
އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ،އެތަކެތި ނައްތައިލަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށެވެ.
ކަމުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ހހަންކުރުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެގޮތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ
ގޮތްތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން ބނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
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ވ .މެޝިނުގައި އެންދުން (އިންސިނެރޝަން)
ގަދަ ހޫނުން އަންދާ މެޝިން ހުރި ޙާލަތެއްގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ،އެހެނިހެން ކުންޏާއެކު އަންދާލައިގެން
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތައިލެވެއެވެ .އިޤުތިޞާދީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި ވީވަރަކުން މިންވަރު މަދުކޮށް ،އޮލަމިން
(ކޮންސެންޓްރޝަން) މަތިކުރަންޖެހެއެވެ.
މ .ހަޑިވެފައިވާ ކުންޏަށް ހހަންކުރުމާއި ،ނައްތައިލުން
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށް ،ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުނީގެ ބާވަތްތަކާއި ،ކުނީގެ
އަޞްލުތައް އުފެދެއެވެ.
 ހަޑިނުވެ ހުންނަ ކުނި (މިސާލަކަށް :ކާރުޚާނާގެ ގޯތިތެރގައި އުފެދ ކުނި ،ސާފުތާހިރު ކަރުދާސް ފޮށި،ސަންދަރޯސް ،ލަކުޑި ،ކަރުދާސް)
 ކުޑަކޮށް ހަޑިވެފައިވާ ކުނި (މިސާލަކަށް :ބަންދުކުރަން ގެންގުޅ ހަޑިވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ތާސީރު ހުންނަ މާއްދާކުޑަކޮށް އުނގުޅިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ބނުންކޮށްފައިވާ ފެނަށް ހހަންކުރާއިރު އުފެދ ޗަކަފަދަ އަރައްކާހުރި ތަކެތި)
 އަރައްކާހުރި ކުނި (މިސާލަކަށް :މިންގަނޑަށް ނުފެތ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ،ދުވަސްވެފައިވާ ނުވަތަމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ،ފުރާނައިގެން އުފެދ ކުނިބުނި ،ނީރުންވެ ،ވެރިގެން
އުފެދ ކުނި)
 ކުނި އެއްކޮށް ،ޖަމާކޮށް ،ރައްކާކޮށް ،ހހަންކޮށް ،ބަންދުކޮށް ،ލބަލްކޮށް ،އުފުލުމުގެ ޒިއްމާތަކާއި ،ކަންކުރާގޮތުގެ އިޖުރާތުތައް ސާފުކޮށް އެނގ ނިޒާމެއް ،ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
 ޖަމާކުރުމާއި ،ހހަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި (ފިއްތާ ބަންޑަލިކުރުން ،ދޮވުން ،ފިސްކުރުން ،ކޮށުން) ،ރައްކާކުރުމާއި ،އުފުލުމާއި ،ނައްތައިލުން ފަދަ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ބނުންކޮށްގެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުންޏަށް
ލިބިފައިވާ އަރައްކާތަކުގެ ސިފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ގެންގުޅެންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ތިރީގައި
މިވަނީ އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފާތަކެކެވެ.
 އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުނި ގެންގުޅެ ،ނައްތާލުމަށްޓަކައި ،ތިރީގައި މިވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަކީއެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
 ކުނި ފިއްތާ މެޝިން (ކުނީގެ ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށާއި ،ހިރަފުހަށް ހާސާވުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްރަނގަޅަށް ބަންދުކުރުމަށް)
 ކޮށައި މެޝިން (ސަންދަރޯސް ހަން ،ދަޅު ،ފުޅި ފަދަ ކަންވާރުތައް ބނުންނުކުރެވ ގޮތް ހެދުމަށާއި ،އގެސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް)
 ފިސްކުރާ މެޝިން (ފީފާ ،ޓައްޕު ،ޑަބިޔާ ،ދަޅު ،ކަޓޫރާ ފަދަ ކަންވާރުތައް ބނުންނުކުރެވ ގޮތް ހެދުމަށާއި،ސައިޒު ކުޑަކުރުމަށް)
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 ކޮށައި މެޝިނާއި ،ފިސްކުރާ މެޝިން ނެތް ޙާލަތުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް އަލުން ބނުންނުކުރެވނަމަ ،ފޫދުއްވައިގެން ބނުންނުކުރެވ ގޮތަށް ހަދަންވާނެއެވެ.
 ފިއްތާ ފުރންޏާއި ،ވައިން ހިއްކާ ބެޑު ފަދަ ފެން ހިއްކާ އާލާތް ބނުންކޮށްގެން ،ކުނި ފެން ނައްތައިލުމުގެކުރިން ހހަންކުރުމުގެ ތެރގައި އުފެދ ޗަކައާއި ،ކިސަޑު ހިއްކުން.
ފ .ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ކުނި ނައްތައިލުމަށް ދެވ އިޚުތިޔާރުތައް
ހަޑިނުވެ ހުންނަ ކުނި
މިފަދަ ކުނި ނައްތައިލަންވާނީ ،ކުނި މެނޖްކުރުމާ ގުޅގޮތުން ތަނުގައި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ގބިސީގައި އުފެދ ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރެވ އުޞޫލުންނެވެ.
ދ .ކުޑަކޮށް ހަޑިވެފައި ހުންނަ ކުނި
މިބާވަތުގެ ކުނި ނައްތައިލުމަށް އެންމެ އެދެވ ގޮތަކީ ކުނި އަންދާ މެޝިނުން އެންދުމެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ސަންދަރޯސް
ކަންވާރު ފަދަ ހުޅުހިފާ މާއްދާތައް ނައްތައިލަން އެންމެ ރަނގަޅީ މިގޮތެވެ.
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ނައްތައިލުމުގެ ދެވަނަ އިޚުތިޔާރަކީ ،ކުނި އެޅުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނަށް ކުނި އުކުމެވެ.
ފީފާ ،ޓައްޕު ،ޑަބިޔާ ،ދަޅު ،ކަޓޫރާ ފަދަ ދަގަނޑު/މައުދަނުން ހަދާފައިވާ ކަންވާރުތައް ނައްތައިލުމުގެ އިޚުތިޔާރުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން ތަފާތެވެ.
 ތިންފަހަރު ދޮވުމަށްފަހު ޕެސްޓިސައިޑު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް ރައްދުކުރެވނަމަ އެގޮތަށް ހެދުން. އަލުން ބނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާނަމަ ކާބޯތަކެތި އެޅުން ނޫން ބނުންތަކަށް ބނުންކުރުން. ފިސްކުރާ މެޝިން ހުރިނަމަ ފިސްކުރުން. ފިސްކުރާ މެޝިން ނެތްނަމަ ފޫދުއްވައިލުމަށްފަހު އުކައިލުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ތަންތަނަށް އުކައިލުން.ތ .އަރައްކާހުރި ކުނި
މިބާވަތުގެ ކުނި ނައްތައިލުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އިޚުތިޔާރަކީ ،ހޫނުގަދަ އަންދާ މެޝިނެއްގައި އެންދުމެވެ.
ދިރރަހަ ފަދަ ބަރު މާއްދާތައް އެކުލެވ ޕެސްޓިސައިޑު ،މެޝިނުގައި އަންދައިގެންނުވާނެއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި
އިރުޝާދު ހޯދަންވާނީ ،މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތުންނެވެ.
ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ނައްތައިލައި ގޮތް އިޚުތިޔާރުކުރަންވާނީ ،ކަމާގުޅުންހުރި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
ލ .ލިޔެކިޔުމާއި ،ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން
ކުންޏާއި ،ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމާއި ،ދަފުތަރު ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އުފައްދާ ފަރާތުން
ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ .ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 ކުނި އުފެދުނު އަޞްލު ތަން ކުނީގައި އެކުލެވ ބާވަތްތައް ކުނީގެ މިންވަރު ކުނި ދެނެގަތުމަށް ލބަލްކުރުން ކުނި ހިފައިގެންގުޅުމާއި ،އުފުލުމަށްޓަކައި ނުރައްކާތެރި ތަކެތީގައި ހަރުކުރާ ލބަލް ކުނި ނައްތާލުމަށް ތަނަކަށް ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވިތަނުގެ ތަފްސީލް ކުނި ނައްތާލުމަށް ފޮނުވުނު ތަކަތީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރު ނައްތާލާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލުގ .ކުނި އުފުލުމާއި ،ނަޤުލުކުރުން
ކުނި ނައްތައިލުމަށް އުފުލާއިރު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަންދންވާނެއެވެ .އަދި ކުނި މެނޖްކުރުމާބެހ
ޤަވާއިދުގެ އިތުރުން ކަމާއިގުޅ އެހެންއިދާރަތަކުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އުޅަނދު ދުއްވާ ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަކަށްވެސް ކުއްލިޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަލާމަތީ ތަމްރީނު ދންވާނެއެވެ .އަދި އަރައްކާއަށް ސަމާލުވުމުގެ
ނިޝާންތައް އެތަކެތި އުފުލާ އުޅަނދުގައި ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.
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