`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕެސްޓިސައިޑް ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތްތަކުގެ މިންގަނޑު
ތަޢާރުފު
ބލައިފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ތަންތަން ަ
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
މިއިޖުރާއާތުތަކަކީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލައިފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރަށް މަގުދައްކައިދޭ އިރުޝާދުތަކެކެވެ.
ަ
ބލައިފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ  5ފިޔަވައްސެއްގައެވެ.
ަ .1

ބނުންވާ ހުއްދަތައް ހޯދުމާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމާއި ،ސާމާނުތައް ހޯދައި
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރުންޭ ( .
ަ .2
ތައްޔާރުކުރުން)

ބއްދަލުކުރުން)
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ވެރިފަރާތާ ަ
ބލައިފާސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ވަނުމާއި ،ފަށާ ސިންތާ ( ަ
ަ .3
ބލައިހޯދުމާއި ،ހެކި ހޯދުން.
ަ .4

ބއްދަލުކުރުން)
ބލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ވެރިފަރާތާ ަ
ބލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ލިޔުންދިނުމާއި ،ނިންމާ ސިންތާ ( ަ
ަ .5
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ލިޔުން.
ަ .6

ބހޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރުމުގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިއްޖެނަމަ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ަ .7
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެކަން ޕެސްޓިސައިޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ަ
އިންސްޕެކްޓަރަށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤުޞަދު
ބރުކުރަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭން ޭ
 .1ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ޭ

ބންދުކުރުމާއި ،އަލުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ،އުފެއްދުމާއިަ ،
 .2ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ

ބނުންކުރާ
ބނުންކުރުމާއި ،ރައްކާކުރުމާއި ނުވަތަ ގުދަންކުރަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލްކުރުމާއިޭ ،
ބންދުކުރުމާއި ،ލޭ ަ
ަ

ބހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލްކުރާ ރައްކާކުރާ
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކައި ،އުފައްދައިަ ،
 .3ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބހޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ނުވަތަ ގުދަންކުރާ ،ނައްތާލާ ތަންތަން ހިންގަނީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ބހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތާލަނީ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
 .4ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދާއިރާ
ބނުންކުރެވޭނީ،
ބލައިފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް ޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ތިރީގައި މިވާ ދާއިރާތަކަށެވެ.
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑަށެވެ.
ބރުކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
 .1ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ޭ

ބނުންކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގައި
ބލްކުރާޭ ،
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
 .2އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކައި ،އުފެއްދައިަ ،
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑަށެވެ.
ޭ

ބލްކުރާ،
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
 .3އަދި ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކައި ،ރައްކާކުރާ ނުވަތަ ގުދަންކުރާ ،އުފައްދައިަ ،
ނައްތާލާ ތަންތަނަށެވެ.

ޒިއްމާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރު

ވޖިބުތައް
ގ ބާރުތަކާއި ާ
ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރުން ެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކެވެ.
ބހޭ ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ަ
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ

ބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލުމުގެ ގޮތުން ،ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރާ،
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރޭތޯ ެ

ބނުންކުރާ އަދި ނައްތާލާ
ބލްކުރާ ،ރައްކާކުރާ ،ވިއްކާޭ ،
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
އެކްސްޕޯޓުކުރާ ،އުފައްދާަ ،
ބލައިފާސްކުރުން.
ގޮތާއި ،އެމަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ަ
ބގެން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ
ބލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑުތަކާއި ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލި ި
 .3އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ،އެތަކެތީގެ ކޮޕީ ހެދުން.

ބވަތުގެ ތަކެތީގެ ސެމްޕަލް
ބލެވޭ ާ
ބލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ޕެސްޓިސައިޑު ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑުކަމަށް ެ
 .4އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ެ
ނަގައި ،އެތަކެތި ތަޙުލީލުކުރުން.

ބތަކެއްގެ މައްޗަށް
ބ ު
 .5އެޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހިންގަމުންދާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބނުންކުރަމުންދާ އާލަތް،
ބލުކުރެވޭނަމަ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އެޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ޭ
ބނާކޮށް އިންސްޕެކްޓަރަށް ޤަ ޫ
ި

ޕެސްޓިސައިޑު ،ލިޔެކިޔުން ،ރެކޯޑު ނުވަތަ އެހެނިހެން ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން.
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަމަށް
 .6އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް ހޯދުމަކާ ނުލައި ،އެޤާނޫނުގައި ަ

ބލުކުރެވޭނަމަ ،ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
ބނާކޮށް އިންސްޕެކްޓަރަށް ޤަ ޫ
ބތަކެއްގެ މައްޗަށް ި
ބ ު
އެކަށީގެންވާ ސަ ަ

ބލުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާ
(ހ) ގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ެ

ބލައިފާސްކުރުން އަދި
ބނުންކުރާ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަން ަ
ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ދިރިއުޅުމަށް ޭ
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުން.
ޭ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތައް
 .1ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންނަނިވި އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތައް ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި
ހިފަހަށްޓަންވާނެއެވެ.

ބލައިފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ކަމާގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން
ަ .2
ބށާއި ،މަޤާމަށާއި ،ޖިންސަށާއި،
ބށާއި ،ޙަސަ ަ
ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަސަ ަ

ބލުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ.
ބތަށް ެ
ދިނަށާއި ،ސިޔާސީ ފިކުރަށާއި ،ޤައުމީ ނިސް ަ
ބރުދީ ،ވާގިވެރިވާ ފަރާތަކަށް
 .3ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތައް ނަގަހަށްޓައި ،އެއާ ޚިލާފުވުމަށް ާ
ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ބ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހޯދައިފައިވާ ސިއްރު ހިފަހަށްޓަންޖެހޭ
ބނުމުގައި ވަޒީފާގެ ވާޖި ު
 .4އަމިއްލަ ފާއިދާއެއް ހޯދުމުގެ ޭ
ބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ބރުހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ނާޖާއީޒުގޮތުގައި ޭ
އިތު ާ

 .5އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް އުޅޭކަން ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށޫއަރާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް
ބހަށްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ަ

ބނުމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫންކަމަކުވިޔަސް މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ތަފާތުކޮށް،
ބލުގައި މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ޭ
 .6މުޤާ ި

ބލުކުރުންފަދަ ކަމެއް
އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ތިމާއަށާއި ،ތިމާގެ ޢާއިލާއަށް އިސްކަންދިނުން ނުވަތަ މާލީ މަންފާއެއް ޤަ ޫ

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ބރަނުވެ ،ފުރިހަމަކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ު
ަ .7

ބވަތެއްގެ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް
ބޔަކަށް ނުވާތީ އެއްވެސް ާ
ބރުކުރާ ަ
 .8އިންސްޕެކްޓަރުންނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖު ޫ
ވަޢުދުވެގެންނުވާނެއެވެ.

ބދުވެސް
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމަށާއި ،ފަންނީ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް އަ ަ
ަ .9
މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ސުލޫކު
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރަކީ ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ ޢާއްމުންނާ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު
ބރުލުންދިނުމުގެ މާޙައުލެއް
ބ ސުލޫކެއްގެ ތެރެއިން އެއް ާ
އޮންނަ ގުޅުން ފަހިކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ފަރާތެވެ .ވީމާ ،ހަރުދަނާ ،އީޖާ ީ
ބ މީހަކަށެވެ.
ބވެރި ،ތޫނުފިލި ،ތަހުޒީ ު
ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓަރު ވާންޖެހޭނީ ޚުލްޤު ހެޔޮ ،އަދަ ު

ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޢާއްމުންނާ އޮންނަ ގުޅުން
ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ ޢާއްމުންނާއެކު އޮންނަ މަސައްކަތުގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު
ބނެދީ
ބލައިފާސްކުރަން ދާއިރު އިންސްޕެކްޓަރުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ ނަން ު
ކަމެކެވެ .ވީމާަ ،
3
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބނެދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މީހަކާ
ބނުން ު
ތަޢާރަފުވެލުމާއެކު ،އޭނާގެ ރަސްމީ ކާޑު ދައްކައި ،އައި ޭ
ބނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި
ބތައް އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހޯދައި މަޢުލޫމާތުތައް ޭ
ބކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އިންސްޕެކްޓަރުގެ ވާޖި ު
މުޚާޠަ ު
ބނުންތަކަށެވެ.
ރަސްމީ ޭ

އިންސްޕެކްޓަރގެ ތަޢުލީމީ ޤާބިލުކަމާއި ،ހުނަރު
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި،
ބހޭ ޤާނޫނާއި ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާއިަ ،
ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެނގުޅެންޖެހޭ ޞިއްހީ އަދި ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް އިންސްޕެކްޓަރަށް
މަސައްކަތުގެ ވާޖި ު
ބލައިފާސްކުރުމެއް ނިންމައިލުމަށްޓަކައި މުވާޞަލާތުކުރުމާއި ،އަމިއްލައަށް ދެނެގަތުމުގެ ހުނަރު،
އެނގެންވާނެއެވެ .ފުރިހަމަ ަ
ބއިގައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތް އިންސްޕެކްޓަރަށް
ރަނގަޅު އިންސްޕެޓަރެއްގެ ކި ަ
އެނގެންވާނެއެވެ.
ބތުކުރުން.
ބޔާންތައް ސާ ި
 .1ޙަޤީޤަތްތަކާއި ،ހެކީގެ ގޮތުގައި ހޯދައި ތަކެތިން ހެކިވެރިންގެ ަ
ބރުދޭ ހެކި ހޯދައި ދަފުތަރުކުރުން.
 .2މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ،ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށް ާ
ބތަކާއި ،ރިކޯޑުތަކާއި ،ތަޞްވީރުތައް ހިމަނައިގެން
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހޯދައި މަޢުލޫމާތުކާއި ،ޙިސާ ު
ަ .3
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުން.
ަ
ބރާއި ،ގާތްކަން ހޯދުން.
ބސްދީގަތުމުގެ ތެރޭގައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިޙުތިރާމާއި ،އިތު ާ
ަ .4
 .5ސެމްޕަލް ނެގުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް ރައްކާތެރި އަދި ޢިލްމީ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ،ހޯދޭ މާއްދީ ހެކި ރައްކާތެރިކޮށް
ގެންގުޅުން.
ބސްދީގަތުމުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ އަރައިރުންވުމާއި/ދެކޮޅުނުޖެހުމާއި،
ބނުންކުރުމާއިަ ،
ބސްދީގަތުމުގެ ރަނގަޅު ފަންނު ޭ
ަ .6
ތެދުވެރިކަން ނެތުން ދެނެގަތުން.
ބރަނުވުމާއި ،ހަމަހަމަކަން
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފުރިހަމަވުމާއި ،ވަކި އަތަކަށް ު
ބލައިފާސްކުރުމާއިަ ،
ަ .7
ގެންގުޅުން.
ބސް ދިނުން.
 .8ކޯޓުގައި ހެކި ަ

ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުމާއި ،ފައިލް ބެލެހެއްޓުން
ބންދުކުރެވޭ،
ބންދުކުރެވޭ ،އަލުން ަ
ބރުކުރެވޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކޭ ،އުފެއްދޭަ ،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭން ޭ
ބހޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލްކުރެވޭ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ލޭ ަ
ބލައިފާސްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހޯދޭ ލިޔެކިޔުންތައް ،ތަޞްވީރު ހޯދައި ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއްގައި
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލެވޭ ،ފޯމިޔުލާއާއި (އުފެއްދުމުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތް) ،ގަނެވިއްކުމާއި ،މާލީ ސިއްރުތައް ހިމެނޭ
ވިޔަފާރި ސިއްރުކަމުގައި ެ
ބލަހަށްޓަންވާނީ ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ،ވިޔަފާރީގެ ޒާތީ ސިއްރެއްގެ
ކޮންމެ މަޢުލޫމާތަކީ ވިޔަފާރީގެ ޒާތީ ސިއްރެކެވެ .އަދި މިތަކެތި ަ
ބލައިނުހެދޭނެއެވެ .މިގޮތުން ހޯދޭ" ،ވިޔަފާރި ސިއްރު"
ގޮތުގައެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށްނޫނީ މިތަކެތި ަ
ނުވަތަ "ޒާތީ/ސިއްރު މަޢުލޫމާތު" ކަމުގައި މާކުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން އޮވެގެން މެނުވީ
ނަކަލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ނަކަލުކުރުމަށް ލިޔުމުން ދެވޭ ހުއްދައިގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބ ފަރާތުގެ ނަން.
 .1ނަކަލު ލި ޭ
ބނުން.
ބނުންކުރުމަށް ގަޞްތުކުރާ ޭ
 .2ނަކަލު ޭ
ބނުންކުރުމަށްފަހު ނަކަލު ނައްތާލައި ގޮތް.
ޭ .3

ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިންސްޕެކްޓަރ ހޯދާ "ވިޔަފާރީގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު" ފައިލްކުރުމާއި ،ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ
އިޖުރާއާތު
ވިޔަފާރީގެ ޒާތީ/ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ފަށާ ސިންތާގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތުގެ ކަމާގުޅޭ ޙައްޤުތައް
ބލެހެއްޓުމުގައި ،ތިރީގައި މިވާ
އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ .އިންސްޕެކްޓަރ ހޯދާ "ވިޔަފާރީގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު" ފައިލްކުރުމާއި ެ
އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ބރާތް ލިޔެ މާކުކޮށްފައިވާ ފައިލެއްގައެވެ.
 .1މިގޮތުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރަންވާނީ" ،ވިޔަފާރީގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު" ޢި ާ
 .2މިފައިލް ގެންގުޅެންވާނީ ތަޅުލެވޭ އަލަމާރިއެއްގައެވެ.

ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ބލްކުރާ
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ތަންތަނަކީ ،ޚާއްޞަކޮށް ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާަ ،
ކާރުޚާނާއާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކުރާ ތަންތަންތަނަކީ އަރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަރައްކާތެރި ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވުން އެކަށީގެންވާތީ އަމިއްލަ ޞިއްޙަތާއި ،ރައްކާތެރިކަމަކީ
މިތަންތަން ަ
ބޑަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތަކެވެ .ވީމާ ،ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ރައްކާތެރިކަން
ކޮންމެ އިންސްޕެކްޓަރަކުވެސް އެންމެ ޮ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކުރަންޖެހެއެވެ.
 .1ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ތައްޔާރުވެ އެކަން ރޭވުން.
ބނުންކުރުން.
ބދުވެސް ގެންދިޔުމާއިޭ ،
 .2ހަށިރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު އަ ަ
ބވަތެއްގެ ތަނެއްގައިވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ހޭލާހުރުން.
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ާ
 .4ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ފަރުވާތެރިވެ ،ވިސްނައިގެން އުޅުން.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 .5ކަމަށް ގެންގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތައް މެދުވެރިވުން ހުއްޓުވުން .ވަޒީފާގެ
ބ އަދާކުރުމުގެ ރައްކާތެރި ގޮތާމެދު ސުއާލު އުފެދޭނަމަ އެކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ.
ވާޖި ު

ބަލައިފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ހ .ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު
ބލައިފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ،ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިވެދާނެ
ަ
ބނުންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ތަންތަނުގައި ކަމުގައިވާތީ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނުގެ ޭ
ބލައިފާސްކުރާއިރު ތިރީގައި މިވާ އާލަތްތައް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އެތަކެތި ގެންގުޅޭ ތަންތަން ަ
މިގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލަހަށްޓަންޖެހެއެވެ.
ބލައިަ ،
ބނުންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު ،ގަވާޢިދުން ސާފުކޮށްަ ،
ޭ
ށ .ލޯ ރައްކާތެރިކުރުމަށް:
ގޮގްލް :މޫނުމަތި ،ފޭސް ޝީލްޑު :މޫނު އައްޑަނަ
ނ .ފައިތިލަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް:
ބޓު
ސޭފްޓީ ސޫޒް ،ގަން ޫ
ރ .އަތްތިލައާއި އަތްދަނޑި ރައްކާތެރިކުރުމަށް:
ބރު އަންގި
ރަ ަ
ބ .ނޭފަތާއި ،އަނގަޔާއި ،ނޭވާލާ ނިޒާމު ރައްކާތެރިކުރުން
ޑަސްކް މާސްކު (ހިރަފުހުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އަނގަމަތި) ،ރެސްޕައިރޭޓަރ :ކާޓްރިޖް މާސްކު
ބ ރައްކާތެރިކުރުން
ޅޯ .
ހެލްމެޓް
ކ .ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި ،ހަށިގަނޑު ރައްކާތެރިކުރުން:
ކަވަރރޯލް :ވާރެކޯޓު
އ .އެހެނިހެން އާލާތްތައް:
ބގް) ،ޕާމަނަންޓް މާކަރު ،މާސްކިން ޓޭޕް ،ނޯޓު
ބރު ކޮތަޅު (ޒިޕް ލޮކް ޭ
ބއްލޫރި ފުޅި،އެކި ސައިޒުގެ ރަ ަ
ބއްތި ،ކެމެރާ،ކުދި ި
ޓޯޗު ަ
ފޮތް

6

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ޢާއްމު ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބލައިފާސްކުރުމަށް ތަނަށް ވަންނަކަން ،ތަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް އިންސްޕެކްޓަރ އަންގަންވާނެއެވެ.
ަ .1
ބލެވޭ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ތަނުގައި ހުރެދާނެކަމަށް ެ
ަ .2
ބހޭ މަޢުލޫމާތު އިންސްޕެކްޓަރ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ނުރައްކާތެރިކަމާއި ނުރައްކާތެރި ތަންތަނާ ެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
 .3ތަނަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ތަނުގައި ޢަމަލުކުރާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ެ
ބވާންވާނެއެވެ.
 .4ތަނުގައި ހުންނަ ،ރައްކާތެރިވުމަށް އަންގައިދޭ ނިޝާންތަކަށާއި ،އިރުޝާދުތަކަށް ތަ ާ
 .5ނުވަނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ތަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

އެތެރެކޮށް ،ބޭރުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ފަންނީ މިންގަނޑުތައް
ހަ .
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ފަންނީ މިންގަނޑުގައި ހިމެނެނީ ވަކިވަކި  3އިޖުރާއާތެވެ .މިއިޖުރާއާތުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ،
ަ
ބހަށްޓައިގެންނެވެ.
ބނުންކުރެވިދާނެކަން ވިސްނުމުގައި ަ
ފަންނީގޮތުން ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުގެ އިތުރުން ޢަމަލީގޮތުން ޭ
އެއިޖުރާއާތުތަކަކީ-:
ބލުން.
 .1ޝިޕްމަންޓާ އެކުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ެ
 .2ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނެނީ ކޮންކޮން ތަކެއްޗެއްކަމާއި ،އެތަކެތީގެ ޞައްޙަކަން ނުވަތަ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ބލުން.
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ
 .3ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގައި ަ
ބލުން
ށ .ޝިޕްމަންޓާ އެކުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ެ
ބލައިފާސްކުރެވެނީ ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބރުކުރެވޭ ޝިޕްމަންޓާ އެކުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ަ
އެތެރެކޮށްޭ ،
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ.
 .2ދިމާވޭތޯ.
 .3ރަނގަޅުތޯ.
 .4ޞައްޙަތޯ.

އެތެރެކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބލައިފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ،އެތެރެވާ ބަނދަރުގައި ަ
މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބޔާންކުރާ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ަ
މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޝަރުޠުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހ .އެތެރެކުރެވޭ ޝިޕްމަންޓާ އެކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:
 .1އިންވޮއިސް

 .2ޕެކިން ލިސްޓު

ބލް)
ބލް އޮފް ލޭޑިން/އެއާވޭ ި
 .3މެނިފެސްޓު ( ި
 .4އިމްޕޯޓު ޕާމިޓު

 .5ތަކެތީގެ އަޞްލު ޤައުމު އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓު
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް:
ށ .އެތެރެކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ަ
ބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ،އެތެރެކުރުމުގެ  48ގަޑިއިރުކުރިން ލިޔުމުން ނުވަތަ  SMSގެ
 .1ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ަ
ޒަރީޢާއިން އެތެރެކުރާ ފަރާތުން ތަކެތި އެތެރެވިކަން އަންގާފައިވާ އެންގުމާއި ،އެތެރެކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއާއި،
ހުއްދަ ދިރާސާކުރުން.
ބލް އޮފް
 .2އެތެރެކުރި ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް (އިންވޮއިން ،ޕެކިންލިސްޓުި ،
ބލުން.
ބލް) ެ
ބލް ،މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑޭޓާ ޝީޓު ،ލޭ ަ
ލޭޑިން/އެއަރވޭ ި
ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .3ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ
ބލުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި އަޞްލު ކަންވާރުގައިތޯ ެ
 .4ޕެސްޓިސައިޑު ހުރީ އެ ަ
ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް ރެނދުއެޅިފައި ،ތެޅިފައި ،ވީދިފައި ،ފެޅިފައި ،ފަޅައިގެންގޮސްފައި،
 .5ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ވިދުއެޅިފައި ،ކަންވާރުގެ މަތިގަނޑު ކެނޑިފައި ،ކަންފަތިވެ ،ގިރިފައި ،ލީކުވެ ނުވަތަ ވެރިފައިވޭތޯ ެ
ބލަށް
ބލް ހަރުކޮށްފައި/ޗާޕުކޮށްފައިވޭތޯ ،ލޭ ަ
ބވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
 .6އެތެރެކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ާ
ބހުންތޯ ،އަކުރުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން
ބލްގެ ލިޔުންކޮޅުތައް ހުރީ އިނގިރޭސި ަ
ބ ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ،ލޭ ަ
ގެއްލުމެއްނުލި ި
ބލުން.
އެނގޭތޯ ެ
ބލުމާއި،
ބހާތައް ފުރިހަމަތޯ ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ،މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ަ
 .7ލޭ ަ
ބލްގެ ފޮޓޯ ނެގުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި ކަންވާރާއެކު ލޭ ަ
ބލުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު ެ
ބރޭންޑު ނަމާއި ،ޢާއްމުނަމާއި ،ފޯމިއުލޭޝަނާއި ،ކޮންސެންޓްރޭޝަން،
ް
 .8އެތެރެކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގައިވާ
ބރޭންޑު ނަމާއި ،ޢާއްމުނަމާއި ،ފޯމިއުލޭޝަނާއި ،ކޮންސެންޓްރޭޝަނާ
ބލުގައިވާ ް
ކަންވާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވާ ލޭ ަ
ބލުމާއި ،ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ
ދިމާވޭތޯ ެ
ބލުން.
ެ
 .9އެތެރެކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ތަކެތި ދޫކުރިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ދޫކުރުން( .މިލިޔުމުގެ ކޮޕީ ކަސްޓަމަށާއި،
އެމްޕީއެލް/އެމްސީއެލް އަށް ދޭންވާނެއެވެ).
 .10ސެމްޕަލް ނަގަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ތިރީގައި މިވާ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު ،ނެގި ތާރީޚު ،ނެގި ފަރާތުގެ ނަން،
 .11ސެމްޕަލްގެ ތަފުޞީލު ނޯޓުކުރުން( .ނެގިތަނުގެ ނަން ނުވަތަ ނަން ަ
ބރު/ސެމްޕަލްގެ ސިލްސިލާ
ބރު (މިސާލަކަށް ނެގިތަނުގެ ނަން ަ
ތަޙުލީލުކުރަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،ސެމްޕަލް ނަން ަ
ބވަތް.
ބރު)  ،ސެމްޕަލްގެ ާ
ނަން ަ
ބރު ޖެހުން.
ބނުންކޮށްގެން ސެމްޕަލް ފާހަގަކުރާ ނަން ަ
 .12މާސްކިން ޓޭޕް ޭ
ބންދުކުރެވިފައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .13ޕެސްޓިސަޑު އަޅާފައިހުރި ކަންވާރު ރަނގަޅަށް ަ
ބންދުކުރުން.
ބރު ކޮތަޅަށްލައި ރަނގަޅަށް ަ
 .14ސެމްޕަލް ރަ ަ
ބލައިފާސްކުރާ ފޯމުގައި ސެމްޕަލްގެ ތަފުޞީލު ނޯޓުކުރުން.
ަ .15
ބވަތާއި ،ޢަދަދު)
 .16ސެމްޕަލް ނެގިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ދޫކުރުންާ ( .
ބހެއްޓުން.
ބލްކޮށްފައި ެ
 .17ސެމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގައި ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ލޭ ަ
ބޓަރީއަށް ފޮނުވުން.
 .18އެތަކެތި ތަޙުލީލުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ތަޙުލީލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލެ ޯ
 .19އެތެރެކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާނަމަ (އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ/ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނުހިމެނޭ
ބހަކުން
ބލް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ދޭހަނުވާ ަ
ބހާތައް ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ލޭ ަ
ބލްގެ ަ
ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނުވަތަ ލޭ ަ
ބ
ބ ު
ބލްގެ ލިޔުންކޮޅުތައް ހުރުމާއި ،އަކުރުތައް ފަނޑުވެފައި ނުވަތަ ފޭދިފައި ހުރުން) ތަކެތި ހިފަހައްޓައި ،ސަ ަ
ލޭ ަ
ބޔާންކޮށް ހިފެހެއްޓިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ދޫކުރުން( .މިލިޔުމުގެ ކޮޕީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށާއި،
ަ
އެމްޕީއެލް/އެމްސީއެލްއަށް ދޭންވާނެއެވެ).
ބލުމުގައި ދަށުގައި
 .20އެތެރެކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވެގެން ހިފަހަށްޓައި ތަކެތި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ސާވިސްގެ ެ
ބހެއްޓުން.
ެ
ބޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް
ބހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
 .21ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ހިފެހެއްޓި ތަކެއްޗާމެދު އެޅުން.
ބހޭ ގޮތުންނާއި،
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްކުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެތެރެކުރި ޕެސްޓިސައިޑާ ެ
ަ .22
ބޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ލިޔުން.
އެތަކެތީގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ަ
ބލަހަށްޓަންޖެހޭ އުޞޫލާ
ބލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ހޯދާ ލިޔެކިޔުންތައް ،ރިޕޯޓާ ގުޅުވުމަށްފަހު މިގޮތަށް ހޯދާ ލިޔެކިޔުންތައް ަ
ަ .23
އެއްގޮތަށް ފައިލްކުރުން.

ބޭރުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބރުވާ ބަނދަރުގައާއި،
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ،ރާއްޖޭން ޭ
ބރުކުރަން ގަސްދުކުރާ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭން ޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލައިފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން ަ
ގުދަނުގައި ަ
ބރުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޝަރުޠުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ޭ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
ބރުކުރެވޭ ޝިޕްމަންޓްގެ ލިޔެކިޔުންތައް
ހޭ .
 .1އިންވޮއިސް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ޭ .2

ބލް
ބލް/މާސްޓަރ ލޭ ަ
 .3ސަޕްލިމެންޓަލް ލޭ ަ

 .4ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް (މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑޭޓާ ޝީޓު)
 .5އުފެއްދުމުގެ ރިޕޯޓު

 .6ގަންނަ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ،އުފެއްދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ސިފަތައް (ޕްރޮޑަކްޝަން ސްޕެސިފިކޭޝަންސް)
 .7ތަކެތީގެ އަޞްލު ޤައުމު އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓު

ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބރުކުރެވޭ ޝިޕްމަންޓްތައް ަ
ށޭ .
ބރުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއާއި ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑެއްނަމަ ސެޓިފިކެޓް އޮފް ޕެސްޓިސައިޑު
ޭ .1
ބލްކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑެއްނަމަ
ބންދުކޮށްފައިވާ/ލޭ ަ
ބންދުކޮށްފައިވާ/އަލުން ަ
ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާަ /

އެކަންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދިރާސާކުރުން.
ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .2ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ

ބލުން.
ބލައިފާސްކުރާއިރު ގުދަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ
 .3ގުދަނުގައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ަ

ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ބރުކުރަން ކަނޑައަޅާ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ޭ .4

ބލް ،ގަންނަ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ،
ބރުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ،މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑޭޓާ ޝީޓު ،ލޭ ަ
(އިންވޮއިސްޭ ،
ބލުން.
އުފެއްދުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ސިފަތައް ،އުފެއްދުމުގެ ރިޕޯޓު) ެ

ބރޭންޑު
ބހޭ މަޢުލޫމާތު (ގަންނަ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ ނަންް ،
ބރުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޝިޕްމަންޓާ ެ
ޭ .5
ބނުމަށް އިންވޮއިސް،
ބލުން .މިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޭ
ބރުކުރާ ތާރީޚް ،އެތެރެކުރާ ޤައުމު) ެ
ނަން ،ޢާއްމު ނަން ،ޢަދަދާއިޭ ،
ބލް އޮފްލޭޑިން ހިމެނިދާނެއެވެ.
ޕެކިން ލިސްޓުި ،
ބލުން.
ބންދުކޮށްފައިހުރީ ކަމަށް އެކަށޭނެ ކަންވާރުގައިތޯ ެ
 .6ޕެސްޓިސައިޑު ަ

ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް ރެނދުއެޅިފައި ،ތެޅިފައި ،ވީދިފައި ،ފެޅިފައި ،ފަޅައިގެންގޮސްފައި،
 .7ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ވިދުއެޅިފައި ،ކަންވާރުގެ މަތިގަނޑު ކެނޑިފައި ،ކަންފަތިވެ ،ގިރިފައި ،ލީކުވެ ނުވަތަ ވެރިފައިވޭތޯ ެ

ބ
ބލަށް ގެއްލުމެއްނުލި ި
ބލް ހަރުކޮށްފައި/ޗާޕުކޮށްފައިވޭތޯ ،ލޭ ަ
ބވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑެއްގެ ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބރުކުރާ ކޮންމެ ާ
ޭ .8
ބލުން.
ބހުންތޯ ،އަކުރުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭތޯ ެ
ބލްގެ ލިޔުންކޮޅުތައް ހުރީ އިނގިރޭސި ަ
ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ،ލޭ ަ

ބލުމާއި،
ބހާތައް ފުރިހަމަތޯ ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ،މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ަ
 .9ލޭ ަ
ބލްގެ ފޮޓޯ ނެގުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި ކަންވާރާއެކު ލޭ ަ
ބލުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު ެ

ބރޭންޑު ނަމާއި ،ޢާއްމުނަމާއި ،ފޯމިއުލޭޝަނާއި ،ކޮންސެންޓްރޭޝަން،
ބރުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގައިވާ ް
ޭ .10
ބރޭންޑު ނަމާއި ،ޢާއްމުނަމާއި ،ފޯމިއުލޭޝަނާއި،
ބލުގައިވާ ް
ކަންވާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވާ ލޭ ަ
ބލުމާއި ،ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން
ކޮންސެންޓްރޭޝަނާ ދިމާވޭތޯ ެ
ބލުން.
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ެ
ބރުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ތަކެތި ދޫކުރިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރުން.
ޭ .11
ބރުކުރަން ހުއްދަދެވެންނެތްކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ވެރިފަރާތަށް
ބޔާންކޮށް ޭ
ބ ަ
ބ ު
ބރުކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،ސަ ަ
ޭ .12
ދޫކުރުން.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބހޭ ގޮތުންނާއި ،އެތަކެތީގެ
ބރުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ެ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްކުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޭ
ަ .13
ބޔާންކޮށް ރިޕޯޓެއް ލިޔުން.
ޙާލަތު ހުރިގޮތް ަ
ބލަހަށްޓަންޖެހޭ އުޞޫލާ
ބލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ހޯދާ ލިޔެކިޔުންތައް ރިޕޯޓާ ގުޅުވުމަށްފަހު މިގޮތަށް ހޯދާ ލިޔެކިޔުންތައް ަ
ަ .14
އެއްގޮތަށް ފައިލްކުރުން.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތްތަކުގެ 16-9
 .15ސެމްޕަލް ނަގަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތެރެކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަކުރުން.

ޕެސްޓިސައިޑުގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުން
މިއީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރައާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާއާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި
ބލައިފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން ަ
ބލްކުރާ ތަންތަން ަ
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
ަ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޝަރުޠުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑުގެ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ޭ
ބލައިފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ބވަތެއްގެ ަ
މުޢާމަލާތުކުރާ ތަންތަން ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ .މިގޮތުން ދެ ާ
ބލައިފާސްކުރުން)
ބލައިފާސްކުރުން( .ޖަދުވަލުކޮށްގެން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުން ަ
 .1އާދަވެގެން އިދާރީގޮތުން ަ
ބލައިފާސްކުރުން( .ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭވަރުގެ ޙަޤީޤަތްތަކެއް
ބކާ ހެދި ަ
ބ ަ
 .2އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ބލައިފާސްކުރުން)
ބގެން ަ
ހުރެގެން/ހެކިތަކެއް ލި ި
ބލައިފާސްކުރުމުގައިވެސް މީސްމީހުންގެ އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަންނައިރު ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ތަނާ ޙަވާލުވެހުރި
ބވަތުގެ ަ
މިދެ ާ
ބނުންވާނެއެވެ .ހުއްދަދިނުމަށް އިޢުތިރާޒުކޮށްފިނަމަ ތަނަށް ވަދެވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.
ފަރާތުގެ ހުއްދަ ޭ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ކުރީ ތައްޔާރީތައް
ހަ .
ބ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން.
ބލައިފާސްކުރާނެ ތާރީޚަކާއި ،މުނާސި ު
ަ .1
 .2ވިއްކާތަނުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއި/ވެރިފަރާތްތަކާއި (ކުންފުންޏެއް/ޕާޓްނާޝިޕެއްނަމަ) ،ތަނާ ޙަވާލުވެހުރި
ފަރާތާއި ،ތަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު ދެނެގަތުން.
 .3ތަން ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދިރާސާކުރުން.
ބހޭ
ބލާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާ ެ
 .4އެތަނުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ ލިސްޓު ހޯދައި ،މާސްޓާ ލޭ ަ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދިރާސާކުރުން.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން.
ބލައިފާސްކުރަން ކަނޑައަޅާ ތަނާ ގުޅޭގޮތުން މީގެކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަ
ަ .5
ބނުންވާ ޗެކުލިސްޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ޭ .6
ބނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދައި ،ތައްޔާރުކުރުން.
ބނުންވާ އާލަތްތަކާއި ،ކަމަށް ޭ
 .7އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޭ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލައިފާސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަނަށް ވަނުމާއި ،ފަށާ ސިންތާ (އޯޕެނިން ކޮންފަރެންސް)
ށަ .
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު
މިގޮތުން ތަނުގެ ވިޔަފާރި ސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަނުގެ ޙައްގުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއިަ ،
ބނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގެ އިސްފަރާތާ/ތަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތާ
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޭ
ބހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ފަށާ ސިންތާގެ ތެރޭގައި
ބއްދަލުކޮށް ފަށާ ސިންތާގެ ތެރޭގައި ތަނާ ެ
ަ
ވާހަކަދެކުވުނު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދަންވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމަށް މީސްމީހުންގެ އަމިއްލަ ތަންތަންތަނަށް ވަންނައިރު ވަނުމުގެ އިޒުނަ ހޯދުން.
ަ .1
ބހޭ ކުރު ތަޢާރަފެއް (ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ،އޭނާގެ މަޤާމް ،ކުރާ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު އިންސްޕެކްޓަރު ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ ެ
މަސައްކަތް) ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް/ތަނާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ދިނުން.
ބރު އޮޅުންފިލުވުން.
 .3ތަނުގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،ގުޅޭނެ ނަން ަ
ބއި ،މަޤުޞަދު ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.
ބ ާ
ބލައިފާސްކުރާ ސަ ަ
ަ .4
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް
ބއްދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ަ
 .5ތަނުގެ ވެރިފަރާތާ /ތަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތާ ަ
ބނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން.
ޭ
ބލުން.
ބހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމާއި ،ވިކުރާ ެ
 .6ވިކުރާއާ ެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.
 .7އެތެރެކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އެތެރެކުރާ ފަރާތާއި ،އެކްސްޕޯޓުކުރާ/ސަޕްލައިކުރާ އޭޖެންޓާ ެ
ބރުތަކާއި ،ތަނުގެ ދަށުން ހިންގާ
 .8ތަނުގެ ވިޔަފާރި ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ނަން ަ
އައުޓްލެޓެއް/އައުޓްލެޓްތަކެއް ހުރިނަމަ އެތަނުގެ/އެތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ނިންމާ ސިންތާ
ނަ .
ބއްވައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން
ބއްދަލުކޮށް ނިންމާ ސިންތާއެއް ާ
ތަނުގެ އިސްފަރާތާ/ތަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތާ ަ
މަޝްވަރާކުރެވިދާނެއެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ،މިހާތަނަށް ޙައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތައް ސާފުކޮށްދިނުން.
ަ .1
ބލަހަށްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފާހަގަކޮށްދިނުން.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުނުވެހުރިަ ،
ަ .2
ބޑުވާ ކަންތައްތައް
ބދިނުމާއި ،އެފަރާތުން ކަން ޮ
 .3ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ތަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާ ު
ބދިނުމުގައި
ބނާކޮށް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާ ު
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ި
ސާފުކޮށްދިނުން .މިގޮތުން އިންސްޕެކްޓަރަށް ލި ި
ބދޭން ނޭންގޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު /މައްސަލަތައް ސާފުކުރުމަށް
ފަރުވާތެރިވަންވާނެއެވެ .އިންސްޕެކްޓަރަށް ވަގުތުން ޖަވާ ު
ބއިން އެދުމަށް އިރުޝާދުދޭންވާނެއެވެ.
ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާގެ ކި ަ
 .4ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވުމާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާމަކުރުމާ ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ތަން ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އެތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި ،ވިއްކުމާގުޅުންހުރި
މިއީ ޢާއްމުންނަށް ވިއްކަން ހުންނަ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި،
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ރިކޯޑުތައް ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މަޤުޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން ަ
ޝަރުޠުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ަ
 .1ތަނާއި ،ތަން ހިންގުން ލައިސަންސްދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .2އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާއި ،ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 .3ހުއްދަދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު ރަޖިސްޓަރީގައި ނުހިމެނޭ/އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދޭ ޕެސްޓިސައިޑު ޢާއްމުންނަށް ވިއްކަން
ބލުން.
ހުރިތޯ ެ

ބލުން.
ބޑުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކަން ހުރިތޯ ެ
ބރޭންޑު ދިމާނުވާ ،މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ،ގަޑު ަ
ް .4

ބލުން.
ބނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލާއި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ،އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޭ
 .5ލޭ ަ

 .6ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ރެކޯޑުތަކާއި ،މިނިސްޓްރީއަށް އަހަރަކު  1ފަހަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ބލަހަށްޓައިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ބ ގަވާއިދުން ަ
ބނުންވާ ތަފާސް ހިސާ ު
ރިޕޯޓަށް ޭ

 .7ވިއްކަން ހުންނަ ތަކެތި ނެގުމަށާއި ،ވިއްކުން ހުއްޓައިލުމަށާއި ،ވިއްކުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވުމަށާއި ،ލައިސަންސް
ބޠިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުން.
ާ

 .8ފެންވަރުދަށްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އުފެއްދުންތަކާއި ،ހުއްދަނުދޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ސެމްޕަލް ނެގުން.

ބހޭ
ބލާއި ،މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓު (ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާ ެ
 .9ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް) ގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކުރުމާއި ،ފިހާރައިގެ ހަރުގަނޑުތަކުގައި
ބހެއްޓުމުގައާއި ،ހިފައިގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ެ
ބރުދޭ ހެކި ހޯދުން.
 .10ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ހިނދެއްގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަން ލާޒިމުކުރާ ފިޔަވަޅަށް ާ
ހ .ރެކޯޑުތައް(ދަފުތަރުތައް) ،ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިފާސްކުރުން
ބޔެވެ .މީގެތެރޭގައި
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މުހިއްމު އެއް ަ
ރެކޯޑުތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ޗެކުކުރުމަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ގެންގުޅޭ ތަން ަ
ހިމެނެނީ ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ރެކޯޑުތަކެވެ.
 .1ތަނަށާއި ،ތަން ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް.
 .2ދުވަހު ވިކުރާއާއި ،މަހުވިކުރާ.

 .3އެތެރެކޮށްފައިވާ/ގަނެފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އިންވޮއިސް .މިގޮތުން އޭގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ބރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ،އައިޓަމް ނަން
ބރާއި ތާރީޚު ،ވިއްކި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭ ނަން ަ
(ޙަވާލާދެވޭ ނަން ަ
ބރޭންޑު ނަން ،ތާސީރު އެކުލެވޭ މާއްދާ) ،ޢަދަދު.
( ު

ބނު ތާރީޚު ،ވިކުނު ޢަދަދު ،މުއްދަތު ހަމަވެގެން/ހަލާކުވެގެން އެކަހެރިކުރެވުނު
ބލެންސް ޝީޓު( .ޝިޕްމަންޓު ލި ު
 .4ސްޓޮކް ެ
ބކީ ހުރި ޢަދަދު)
ޢަދަދުާ ،

13

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބނާކޮށް
ބ ސްޓޮކު ފުރަތަމައަށް ވިއްކުމުގެ އަސާސުގެ މައްޗަށް ި
ބރުވާ ނުވަތަ ފުރަތަމައަށް ލި ޭ
 .5ފުރަތަމަ އެތެރެވާ ފުރަތަމަ ޭ

ބލުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ،ސްޓޮކް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ދަފުތަރު
ގަވާއިދުން ސްޓޮކް ދައުރުކުރޭތޯ ެ

ބލުން.
ބންދުކޮށްފައިވާ ސައިޒުން ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށްވެސް ވަކި ދަފުތަރެއް ގެންގުޅޭތޯ ެ
ބލުން .މިގޮތުން ަ
ެ


ބރު)
ފިހާރައިގެ ނަން (އައުޓްލެޓް ހުރިނަމަ އައުޓްލެޓްގެ ނަން/ނަން ަ



ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރިނަމާއި ޢާއްމުނަން



ބނު ތާރީޚު
ފިހާރައަށް ލި ު



ބނު ޢަދަދު
ފިހާރައަށް ލި ު



ޕެކިން ސައިޒު



ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތުގެ ނަން



މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު



ވިއްކި ތާރީޚާއި ،އެތާރީޚުގައި ވިކުނު ޢަދަދު



ބކީހުރި ޢަދަދު (ކޮންމެ ޕެކިން ސައިޒެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް)
ސްޓޮކުގައި ާ



ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކަންތައް ކުރާނެގޮތުގެ އިޖުރާއާތުތައް.

ށ .ވިއްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް
ބނުންކުރާ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ޢާއްމުންނަށް ވިއްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފައްދުންތައް ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޝަރުޠުތަކަށް ފެތޭކަން
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ނ .ވިއްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑްތައް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ
ބލުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި އަޞްލު ކަންވާރުގައިތޯ ެ
ޕެސްޓިސައިޑު ހުރީ އެ ަ
ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް ރެނދުއެޅިފައި ،ތެޅިފައި ،ވީދިފައި ،ފެޅިފައި ،ފަޅައިގެންގޮސްފައި،
ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ވިދުއެޅިފައި ،ކަންވާރު ނުވަތަ މަތިގަނޑު ކެނޑިފައި ،ކަންފަތިވެ ،ގިރިފައި ،ލީކުވެ ނުވަތަ ވެރިފައިވޭތޯ ެ
ބލްގެ
ބ ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ،ލޭ ަ
ބލަށް ގެއްލުމެއްނުލި ި
ބލް ހަރުކޮށްފައި/ޗާޕުކޮށްފައިވޭތޯ ،ލޭ ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލުން.
ބހުންތޯ ،އަކުރުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭތޯ ެ
ލިޔުންކޮޅުތައް ހުރީ އިނގިރޭސި ަ
ބލުމާއި،
ބހާތައް ފުރިހަމަތޯ ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ،މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ަ
ލޭ ަ
ބލްގެ ފޮޓޯ ނެގުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި ކަންވާރާއެކު ލޭ ަ
ބލުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު ެ
ބހުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ހުރޭތޯއާއި ،ގަންނަ
ވިއްކަން ހުންނަ ކޮންމެ ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރަކާ އެއްކޮށް ދިވެހި ަ
ބލުން.
ފަރާތަށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭތޯ ެ
ބޔާންކުރާ ،މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ޕެސްޓިސައިޑު ގަންނަ ފަރާތަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި
ގަވާޢިދުގައި ަ
ބލުން.
ބހާތައް ފުރިހަމައަށް ހުރޭތޯ ެ
ހުރިހާ އަސާސީ ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރ .ފިހާރަ ޢިމާރާތް ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފިހާރަ ހިންގުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފިހާރަ ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ

ބ .ޕެސްޓިސައިޑް ވިއްކާ ފިހާރަ ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
.1

ބތަކެތި ވިއްކާ،
ފިހާރައާ އިންވެގެން ހުންނަ /ކައިރީގައި ހުންނަ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށާއި ،ޢިމާރާތްތަކަށާއި ،ކާ ޯ
އުފައްދައި ،ގެންގުޅޭ ތަންތަނަށާއި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނަށާއި ،ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން ފަދަ
ބނުންކޮށް/އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށާއި ،ތިމާވެށްޓަށް ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރުކުރުމުގެ
ޢާއްމުކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޭ
ބލައި ،ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރަ ހުންނަ ތަނާއި ،ހަދާފައި ހުންނަ ގޮތާއި،
ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ަ
ބލުން.
ޙާލަތާއި ،ފެންވަރު ެ

.2

ބއިގެން ނުދާނެ ގޮތުންނާއި،
ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެގެން ފިހާރައިގެ ތެރެއަށް ވެރިގެންދާ ހިނދެއްގައި މަގުމައްޗަށް ފައި ަ
ބލައި ތަޅުން އަޅާފައިވާ ގޮތާއި،
ބއިގެން ނުދާނެ ގޮތުން ަ
ބމު އަޑިއަށާއި މޫދަށް ފައި ަ
ބޑުވާ ހިނދެއްގައި ި
ވިއްސާރަވެ ފެން ޮ
ބމު އަޑީގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ
އެފަދަ ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި ފަސްގަނޑާއިި ،
ބލުން.
ފިޔަވަޅުތައް ެ

.3
.4

ބލައި
ފަސޭހައިން ހުޅުހިފުމާއި ،އެތެރެއަށް ޕެސްޓިސައިޑު ފޫދިގެން ނުދިއުމާއި ،ފަސޭހައިން ސާފުތާހިރުކުރެވުމުގެ ގޮތުން ަ
ބލުން.
ބތްތަކާއި ،ތަޅުންގަނޑާއި ،ފަންގިފިލާ ހަދާފައި ހުންނަ މާއްދާއާއި ،ގޮތާއި ،ޙާލަތު ެ
ފިހާރައިގެ ފާރުތަކާއިި ،
ބނުންކުރާ ކައުންޓަރ) ،ވިއްކާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް
ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ކައުންޓަރާއި (ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޭ
ބހަށްޓާފައި (ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި) ހުންނަ ތަނާއި ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަނާއި ،އަތްގާތްކޮށްދޭ މަސައްކަތު
ދައްކަން ަ
ބލުން.
ބތްގަނޑު ހަދައިގެން ވަކިކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
ބ ތަންި ،
މީހުން ތި ޭ

.5

ބހޭ
ބލާއި ،މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓު (ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމާ ެ
ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް) ގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވިއްކުމަށް/ދެއްކުމަށް ަ
ބލުން.
ބހެއްޓުމުގައާއި ،ހިފައިގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރޭތޯ ެ
އުފެއްދުންތައް ފިހާރައިގެ ހަރުގަނޑުތަކުގައި ެ

.6
.7

ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ މިންވަރު ،ދައްކަން ހުންނަ ތަނުގެ ޖާގައާ
ދެއްކުމަށާއި ،ވިއްކަން ަ
ބލުން.
ބލުމާއި ،ދައްކަން ހުންނަ ތަން ،ރައްކާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ
އެކަށީގެންވޭތޯ ެ
އެތެރެއަށް ޕެސްޓިސައިޑު ފޫދިގެންދިއުމާއި ،ގިރިކަންފަތިވުން ތަޙައްމަލުކުރުމާއި ،ވަރުގަދަކަމާއި ،ފަސޭހައިން
ބހަށްޓައި ހަރުތައް ހަދާފައި ހުންނަ މާއްދާއާއި ،ގޮތާއި ،ޙާލަތު
ސާފުތާހިރުކުރެވުމުގެ ގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ަ
ބލުން.
ެ

.8
.9
.10

ބލުން.
ހަރުތަކުގެ އުސްމިނާއި ،ހަރުތައް އަތުރާފައި ހުންނައިރު ދެހަރު ދޭތެރޭ ހުންނަ ދުރުމިން މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލައި ކޮންމެ
ބވަތަށް (ޓައިޕު) ަ
ވިއްކަން/ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާފައި ހުންނަގޮތަށާއި (ފޮމިއުލޭޝަން)ާ ،
ބލުން.
ބވަތެއް ވަކިކޮށް ރެކުތަކުގައި އަތުރާފައި ހުންނަ ގޮތް ެ
ާ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ގޮތް
ބލުމާއިަ ،
ބހަށްޓާނަމަ ވަކިކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
ޕެސްޓިސައިޑާއެކު ފާޓިލައިޒަރ ދައްކަން/ވިއްކަން ަ
ބލުން.
ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
.11
.12
.13
.14

ބލުމާއި ،އެތަކެތި
ބހަށްޓާފައި ހުންނަނީ ޕަލެޓް މަތީގައިތޯ ެ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ހަންފަދަ ކަންވާރުތައް ަ
ތަޅުން މަތީގައި ަ
ބލުން.
އަތުރާފައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލް ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ވަރަށް
ދައްކަން ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ލޭ ަ
ބލުން.
ބތޯ ެ
ޤުދުރަތީ ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އަލި ތަނުގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ލި ޭ
ބލުން.
ބ ގޮތަށް ހުރިތޯ ެ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިރުގެ ސީދާ އަވި ނުލި ޭ
ވިއްކުމަށް/ދެއްކުމަށް ަ
ޕެސްޓިސައިޑު އަޅާފައިވާ ކަންވާރު ހަލާކުވެގެން ލީކުވެ ،ވެރިފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި،
ޢަމަލުކުރުމުގައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ވެރޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި ،ވެރިފައިވާ ތަން ރަނގަޅަށް
ބލުން.
ސާފުތާހިރުކުރޭތޯ ެ

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

ބލިދީއާއި ،ހިކި
ބނުންވާ ،އުވަ އަޅާފައި ހުންނަ ާ
ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެ ،ވެރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ޭ
ބލުން.
ބންހުރިތޯ ެ
ހިލަވެލި ،އެކްޓިވޭޓެޑް ޗާރކޯލް ،މަށްޓާއި ،ހުސް ކަންވާރާއި ،ފަކީރާއާއި ،ސާފުފެން ލި ެ
ބލުން.
ބލަހައްޓައިތޯ ެ
ފިހާރަތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ަ
ބރުވެ ،ދައުރުވުމާއި ،ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން
އެއާކޮންޑިޝަނާ ނުލައި ފިހާރައިގެ ތެރެއަށް ސާފު ވައި ވަދެ ޭ
ބލުން.
ކޮންޓްރޯލުކުރެވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިހުރިތޯ ެ
ބލުން.
ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ނިއްވި ހުރިތޯއާއި ،ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ެ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ތަނުގައި ކަރަންޓު ވައިރުކޮށްފައިވާ ނަރުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާފައިވާ
ޕެސްޓިސައިޑު ދައްކަން ަ
ބލުން.
ފިޔަވަޅުތައް ެ
ބން ފަދަ ސާފުތާހިރުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ފިހާރައިގައި ހުރިތޯ
ބޏްޏާއި ،ދޮންނަ ސިންކާއި ،ޓިޝޫ ،ޑަސް ި
ފެނާއި ،ސައި ޯ
ބލުން.
ެ
ފަސްޓު އެއިޑު ކިޓުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ސާމާނާކާއެކު ފަސްޓު އެއިޑު ކިޓާއި ،އަމިއްލަ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތައް
ބލުން.
ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ތަނެއްގައި ހުރިތޯ ެ
ބލުން.
ބއެއްތޯ ެ
ބފައިވާ ަ
ބ މުވައްޒަފުންނަކީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ފުދޭވަރަށް ތަމްރީނުލި ި
ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކަން ތި ޭ
ބލްގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި ،ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަޥަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށް
ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބލުން.
އިޝްތިހާރުކުރޭތޯ ެ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ ތަނަށް ހުއްދަނެތި ނުވަދެވޭ ގޮތަށް
ވިއްކުމަށް/ދެއްކުމަށް ަ
ބއި ހެދުން މަނާ" 18 " ،
ހުރުމާއި " ،ހުއްދަނެތި ވަނުން މަނާ" " ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ"  " ،ކައި ޮ
ބލުން.
ބޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރިތޯ ެ
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ނުވިއްކާ" ލިޔުންކޮޅުތައް ލިޔެފައިވާ ޯ

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ގުދަން ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އެތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަނާއި ،ގުދަނުގެ ރިކޯޑުތައް ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި
މިއީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޝަރުޠުތަކަށް ފެތޭކަން
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ޭ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މަޤުޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން ަ
ކަށަވަރުކުރުމަށް ަ
 .1ތަނާއި ،ތަން ހިންގުން ލައިސަންސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .2އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާއި ،ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލުން.
 .3ހުއްދަދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު ރަޖިސްޓަރީގައި ނުހިމެނޭ/އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދޭ ޕެސްޓިސައިޑު ހުރިތޯ ެ
ބލުން.
ބޑުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު ހުރިތޯ ެ
ބރޭންޑު ދިމާނުވާ ،މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ،ގަޑު ަ
ް .4

ބލުން.
ބނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލާއި ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ،އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޭ
 .5ލޭ ަ

ބލަހަށްޓައިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .6ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ރެކޯޑުތައް ގަވާއިދުން ަ
 .7ފެންވަރުދަށްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އުފެއްދުންތަކާއި ،ހުއްދަނުދޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ސެމްޕަލް ނެގުން.

ބލާއި ،މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓު (ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ
 .8ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ

ބހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް) ގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކުރުމުގައާއި،
ރައްކާތެރިކަމާ ެ

ހިފައިގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ބރުދޭ ހެކި ހޯދުން.
 .9ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ހިނދެއްގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަން ލާޒިމުކުރާ ފިޔަވަޅަށް ާ
ހ .ރިކޯރޑުތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިފާސްކުރުން
ބޔެވެ .މީގެތެރޭގައި
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މުހިއްމު އެއް ަ
ރެކޯޑުތަކާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް ޗެކުކުރުމަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ގުދަން ަ
ހިމެނެނީ ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ރެކޯޑުތަކެވެ.
 .1ގުދަން ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް.

 .2ގުދަނުގެ ދަފުތަރު :ދަފުތަރުގައި ހިމެނެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ބރު
 .3ގުދަނުގެ ނަން/ނަން ަ

ބރާއި ތާރީޚު
 .4އިންވޮއިސް ނަން ަ

 .5ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިޔަފާރިނަމާއި އާއްމު ނަން
ބވަތާއި ޢަދަދު
 .6ޕެސްޓިސައިޑުގެ ާ

ބރުކުރި  ،ހަލާކުވެގެން/މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނައްތާލި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޢަދަދު
ބނު  ،ގުދަންކުރި  ،ގުދަނުން ޭ
 .7ގުދަނަށް ލި ު
ބނު ތާރީޚު
 .8ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދި ތާރީޚާއި ،މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ،ގުދަނަށް ލި ު
ބލައިގަތް މީހާގެ ނަމާއި މަޤާމު
ަ .9

 .10ފޮނުވި/ވިއްކި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ބރު
 .11އުފުލި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަން ަ

ށ .ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފައްދުންތައް ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޝަރުޠުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ނ .ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .1ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ
ބލުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި އަޞްލު ކަންވާރުގައިތޯ ެ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ހުރީ އެ ަ

ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރުތައް ރެނދުއެޅިފައި ،ތެޅިފައި ،ވީދިފައި ،ފެޅިފައި ،ފަޅައިގެންގޮސްފައި،
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ަ

ބލުން.
ވިދުއެޅިފައި ،ކަންވާރު ނުވަތަ މަތިގަނޑު ކެނޑިފައި ،ކަންފަތިވެ ،ގިރިފައި ،ލީކުވެ ނުވަތަ ވެރިފައިވޭތޯ ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލްގެ
ބ ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ،ލޭ ަ
ބލަށް ގެއްލުމެއްނުލި ި
ބލް ހަރުކޮށްފައި/ޗާޕުކޮށްފައިވޭތޯ ،ލޭ ަ
 .4ޕެސްޓިސައިޑު ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލުން.
ބހުންތޯ ،އަކުރުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭތޯ ެ
ލިޔުންކޮޅުތައް ހުރީ އިނގިރޭސި ަ

ބލުމާއި،
ބހާތައް ފުރިހަމަތޯ ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ،މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ެ
ބލްގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ަ
 .5ލޭ ަ
ބލްގެ ފޮޓޯ ނެގުން.
ބންދުކޮށްފައި ހުރި ކަންވާރާއެކު ލޭ ަ
ބލުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު ެ

ރ .ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަން ޢިމާރާތް ބަލައިފާސްކުރުން
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހިންގުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި
މިގޮތުން ަ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ގުދަން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ޭ
ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބ .ޕެސްޓިސައިޑް ގުދަން ޢިމާރާތް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބނުންކުރާ ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭ ނުވަތަ
 .1އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާއި ،ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،އިންސާނުން ޭ
ބޑުވާ ތަންތަނާ ނުވަތަ ތެޔޮ ގުދަން ފަދަ
ބތަކެތި ވިއްކައި/އުފައްދައި ،ގެންގުޅޭ ތަންތަނާ ނުވަތަ މޫދާ/ކުޅިއާ/ފެން ޮ
ކާ ޯ

ފަސޭހައިން އަލިފާން ރޯވާ ތަންތަނާ އެކަހެރިކޮށް/ދުރުގައި ހުރުމުގެ ގޮތުން ގުދަން ހަދާފައި ހުންނަ ތަނާއި ،ސަރަޙައްދު
ބލުން.
ެ
ބލުމަށް ގެންގުޅޭ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ،އަލިފާން ނިއްވާ އެއްގަނމު އުޅަނދުފަހަރަށް ފަސޭހައިން
 .2އަރުވާ ޭ
ބލުން.
ވަދެނުކުމެވުމުގެ ގޮތުން ގުދަން ހުރިތަނާއި ،ހުރިގޮތް ެ

ބލުން.
ބހޭ މީހުންނަށާއި ،ކުދި ޖަނަވާރަށް ނުވަދެވުމުގެ ގޮތުން ގުދަން ހަދާފައިވާ ގޮތުގެ ރައްކާތެރިކަން ެ
 .3ކަމާނު ެ

ބލާ ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުން އަޅާފައިވާ ގޮތާއ ،ތަޅުމުގެ ގަދަ ދެރަމިން
 .4ގުދަނާއި ،ގުދަނުން/ގުދަނަށް ޕެސްޓިސައިޑު އަރުވާ ާ
ބލުން.
ެ

ބނުންކުރާ ފެނާއި ،އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެގެން
 .5ލީކުވެގެން ގުދަނުގެ ތެރެއަށް ވެރިގެންދާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ދޮންނަން ޭ
ބޑުވާ ހިނދެއްގައި ގުދަނުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ފެން ގުދަން
ބނުންކުރާ ފެނާއި ،ވިއްސާރަވެ ފެން ޮ
އަލިފާން ނިއްވުމަށް ޭ

ބމު އަޑީގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގުދަނުގެ
ބއިގެން ގޮސް ފަސްގަނޑާއިި ،
ބންގަނޑަށް ފައި ަ
ހުންނަ ި
ބލާ ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުން އެޅުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި،
ތަޅުމާއި ،ގުދަނުން/ގުދަނަށް ޕެސްޓިސައިޑު އަރުވާ ާ
ބލުން.
އެފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ގޮތް ެ
ބލައި ގުދަނާއި ،ގުދަނުން/ގުދަނަށް
ބއިގެން ނުދާނެ ގޮތަށް ަ
ބމު އަޑިއަށާއި މޫދަށް ފައި ަ
ބޑުވާ ހިނދެއްގައި ި
 .6ވިއްސާރަވެ ފެން ޮ

ބލާ ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުން އަޅާފައިވާ ގޮތާއި ،ގަދަ ދެރަމިނާއި ،އެފަދަ ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި
ޕެސްޓިސައިޑު އަރުވާ ާ

ބމު އަޑީގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އެފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ
ފަސްގަނޑާއިި ،
ބލުން.
ގޮތް ެ
 .7އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ
ބލުން.
ފަޔަރ އެންޑު ރެސްކިޔު ސާވިސްއިން ހުއްދަދީފައިވާ ގުދަނެއްތޯ ެ

ބލުން.
 .8ހޮނު އެޅުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގުދަނުގައި ހޮނު ދަނޑި ހަރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ

 .9ހުޅުހިފުމާއި ،އެތެރެއަށް ޕެސްޓިސައިޑު ފޫދިގެން ނުދިއުމާއި ،ފަސޭހައިން ސާފުތާހިރުކުރެވުމާއި ،ގުދަނުގެ ފަންގިފިލާ
ބލުން.
ބތްތަކާއި ،ތަޅުންގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަ މާއްދާއާއި ،ގޮތާއި ،ޙާލަތު ެ
ނުވަތަ ފުރާޅާއި ،ފާރުތަކާއިި ،
18

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލުން.
ބލަހައްޓައިތޯ ެ
 .10ގުދަން މަރާމާތުކޮށް ަ

ބރުވެ ،ދައުރުވެ ،ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލުވޭތޯއާއި ،އެކަމުގެ ވަސީލަތް
 .11ގުދަނުގެ ތެރެއަށް ސާފު ވައި ވަދެ ޭ
ބލުން.
ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރިތޯ ެ

ބލާއި ،އިރުޝާދުގެ ނިޝާންތަކާއި ،މާކުތައް ހުރިހާ
 .12ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ލޭ ަ

ބތޯ
ވަގުތެއްގައިވެސް ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ވަރަށް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ މަޞްނޫޢީ އަލި ތަނުގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ލި ޭ
ބލުން.
ެ

ބލުމާއި،
 .13ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ މިންވަރު ،ގުދަނުގެ ޖާގައާ އެކަށީގެންވޭތޯ ެ
ބލުން.
ގުދަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ގުދަން ފެތޭތޯ ެ

ބލުން.
 .14ގުދަން ކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިރުގެ ސީދާ އަވި ،ނުދޭގޮތަށް ހުރިތޯ ެ

ބން ކަންފަތިވެ ގިރުމުންނާއި ހުޅުހިފުމުން
ބ ު
 .15ގުދަނުގައި ކަރަންޓު ވައިރުކޮށްފައިވާ ނަރުތަކާއި ފެން ހޮޅިތައް ކެމިކަލްގެ ސަ ަ
ބލުން.
ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ެ

ބލާއި ،މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާގައި
 .16ގުދަނުގައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ގުދަންކުރުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބލުން.
ގުދަންކުރުމުގައި ކަންކުރަންޖެހޭ އިރުޝާދުތަކަށާއި ގުދަންކުރުމުގެ ޢާއްމު މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ެ

ބވަތެއް ވަކިކޮށް ރެކުތަކުގައި
ބލައި ކޮންމެ ާ
ބވަތަށް (ޓައިޕު) ަ
 .17ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާފައި ހުންނަގޮތަށާއި (ފޮމިއުލޭޝަން)ާ ،
ބލުން.
އަތުރާފައި ހުންނަ ގޮތް ެ

ބސް/މުޑުވައް އޮށް ފަދަ ތަކެތި ގުދަންކުރާނަމަ ނުވަތަ އަވަހަށް
 .18ޕެސްޓިސައިޑާއެކު ފާޓިލައިޒަރ/ޖަނަވާރުގެ ކާނާއާއި ޭ

ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ގޮތް
ބލުމާއިަ ،
ބހަށްޓާނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުރުމިނުގައި ވަކިކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ އެއްޗިހި ަ

ބލުން.
ެ
ބހަށްޓާފައި ހުންނަ ގޮތް
ބރު އަދި ލުއި ކަންވާރުތައް ގުދަނުގައި އަތުރާފައި ނުވަތަ ަ
 .19ޕެސްޓިސައިޑު އަޅާފައި ހުންނަ ަ
ބލުން.
ެ

 .20ހަރުތަކުގެ އުސްމިނާއި ،ހަރުތައް އަތުރާފައި ހުންނައިރު ދެހަރު ދޭތެރޭ ހުންނަ ދުރުމިން މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯއާއި ،ގުދަނުގެ
ބލުން.
ތެރޭގައި ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށާއި ސާފުތާހިރު ކުރެވޭގޮތަށް ހަރުތައް އަތުރާފައި ހުރޭތޯ ެ

ބލަކާއި
ބންދުކުރެވޭ/ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް ހުރިތޯއާއި" ،ޕެސްޓިސައިޑްސް" ލަފުޒު ލިޔެ ،ކަށް ޮ
 .21ގުދަނަށް ވަދެވޭ ދޮރު ަ
ބޑާއި" ،ހުއްދަ ނެތި ވަނުން މަނާ" "ދުންފަތުގެ
ކާލިކޮށްފައިވާ ދެ ކަށް ކަށިގަނޑުގެ ނިޝާން" ޖަހާފައިވާ ޯ

ބލުން.
ބޑު ،ގުދަނުގެ ދޮރު ކައިރީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
ބއިހެދުން މަނާ" ލިޔެފައިވާ ޯ
އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ"" ،ކައި ޮ
ބ ގެއްލުންތަކުން ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައި
ބންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރަށް ލި ޭ
ބން ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އެ ަ
ބ ު
 .22ދުވަސްވުމުގެ ސަ ަ
ބލުން.
ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ސްޓޮކު ދައުރުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ނިޒާމު ެ

 .23ފަސްޓު އެއިޑު ކިޓުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ސާމާނާކާއެކު ފަސްޓު އެއިޑު ކިޓާއި ،ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑާ
ބނުންކުރާ ސާފު ފެނާއި ،ދޮންނަ
ބ ފެންވަރުގެ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތަކާއި ،ދޮވެ ،ސާފުތާހިރުކުރުމަށް ޭ
މުނާސި ު
ބހަށްޓާނެ ޚާއްޞަ
ބން ފަދަ ތަކެއްޗާއި ،އެތަކެތި ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ގޮތަށް ަ
ބޏްޏާއި ،ޓިޝޫ ޑަސް ި
ސިންކާއި ،ސައި ޯ
ބލުން.
ބރުގައި ހަދާފައި ހުރޭތޯ ެ
ތަނެއް ގުދަނުގެ ޭ
ބލުން.
 .24ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ނިއްވި ހުރިތޯއާއި ،ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 .25ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި ،ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކަންތައް ކުރާނެގޮތުގެ

ބހުންނާއި ،އިނގިރޭސި
އިޖުރާއާތުތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ދިވެހި ަ

ބލުން.
ބހުން ލިޔެ ،ގުދަނުތެރެ ފިޔަވައި ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނަން ހުރޭތޯ ެ
ަ


ބވަތާއި ،ޢަދަދު އެނގޭ ،ގަވާއިދުން އަދާހަމަކުރަމުންގެންދާ ލިސްޓެއް.
ގުދަނުގައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ާ



ބއުލެންސް ،ޕޮލިސް).
ބރު/ތައް (ފަޔަރ އެންޑު ރެސްކިޔު ސާވިސް  ،އެމް ި
ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ



ބފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވައްތަރުތައް
އަރައްކާގެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް (ހުޅުހިފާ ،ވިހަ) ލި ި
ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ތަނާއި ،ގޮތް.



ގުދަން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލީ ކުރެހުން( .ލޯ އަދި ގައި ދޮންނަ ،އަލިފާންނިއްވި ،ސާފުކުރުމަށް
ބނުންކުރާ ސާމާނު ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނުކުންނަ ދޮރު ހުންނަ ތަންތަން ފާހަގަވާ ގޮތަށް)
ޭ



ބރު.
ގުދަން ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ ޒިއްމާ ޙަވާލުވެފައި ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ނަން ަ

ބލިދީއާއި ،ހިކި
ބނުންވާ ،އުވަ އަޅާފައި ހުންނަ ާ
 .26ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެ ،ވެރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ޭ
ބލުން.
ބންހުރިތޯ ެ
ބރުސް ،ސާފުފެން ލި ެ
ހިލަވެލި ،އެކްޓިވޭޓެޑް ޗާރކޯލް ،މަށްޓާއި ،ހުސް ކަންވާރާއި ،ފަކީރާއާއިު ،

 .27ޕެސްޓިސައިޑު އަޅާފައިވާ ކަންވާރު ހަލާކުވެގެން ލީކުވެ ،ވެރިފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި،
ޢަމަލުކުރުމުގައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ވެރޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި ،ވެރިފައިވާ ތަން ރަނގަޅަށް
ބލުން.
ސާފުތާހިރުކުރޭތޯ ެ
ބހަށްޓަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއް ގުދަނުގައި
 .28މުއްދަތު ހަމަވެގެން/ހަލާކުވެގެން/ވެރިގެން ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ހުރޭތޯ ެ

ބންޏާއި ،ތުވާލި/ފުހޭ
ބނުންކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރި ފާޚާނާ ފަދަ ސާފުތާހިރުވެވޭ ތަނެއް ހުރޭތޯއާއި ،އެތަނުގައި ސައި ޯ
ޭ .29
ބލުން.
ކަރުދާސް ހުރޭތޯ ެ

ބލުން.
ބދަލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ވަކި ތަނެއް ހުރޭތޯ ެ
 .30ހެދުން ަ

 .31ގުދަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުނަށް ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ތަނުގައި ގެންގުޅޭ އާލަތްތައް

ބނުންކުރުމާއި ،ޢަލިފާނުންނާއި ޙާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކަންކުރާނެ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޭ

ބލުން.
އިޖުރާއާތުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ދީފައިވޭތޯ ެ
ބލުން.
 .32ގަވާއިދުން ގުދަން ސާފުތާހިރުކުރޭތޯ ެ

ދަނޑުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރުމަށް ދަނޑުގައި ނުވަތަ ދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރަން
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބނުންކުރާ ތަންތަނާއި ،އެތަންތަނުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ،ރައްކާކުރުމުގެ ޙާލަތު ހުރީ
ޭ
ބ އަރައްކާ ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ
ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުން އިންސާނުންނަށާއި ،ވެއްޓަށާއި ،ވެށީގައި އުޅޭ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ލި ޭ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ކުޑަކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިންގަނޑުތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހ .ދަނޑުގައި ނުވަތަ ދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ތަން ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ،ދަނޑުގައި ނުވަތަ ދަނޑު ސަރަޙައްދުގައި
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބޔާންކުރާ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ރައްކާކުރާ ތަން ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލާއި ،މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބލަނ ާ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ޯ
ށ .ދަނޑު ނުވަތަ ދަނޑުސަރަޙައްދުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާތަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ،ވިއްސާރައާއި ،ގަދަވައިން
ބހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ،ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރަށް ނުވަދެވޭނެހެން ތަޅުލައި ަ
 .1ކަމާނު ެ
ބލުން.
ރައްކާތެރިވާނެހެން ހަދާފައިވާ ތަނެއްތޯ ެ

ބލުން.
 .2އިންސާނުންނަށާއި ،ވެއްޓަށް ރައްކާތެރި ،ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަނެއްތޯ ެ

ބން ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ
ބ ު
ބދަލުތަކުގެ ސަ ަ
 .3ވާރޭވެހުމާއި ،ހޫނު ގަދަވުމާއި ،ވައި ގަދަވުން ފަދަ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ަ
ބލުން.
ބދާނެ ފަދަ ތަނެއްތޯ ެ
ބލަށް ގެއްލުން ލި ި
ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރަށާއި ،ލޭ ަ
ބދަލުއައިސްަ ،
ޕެސްޓިސައިޑަށް ަ

ބލުން.
 .4ރައްކާކުރާ ތަނަށް ސީދާ އަވި ދީ ،އެތަނުގައި ފެންހެދޭތޯ ެ

ބޑު،
ބހޭ ފަރާތްތަކުން ގާތްނުވުމުގެ އިންޒާރާއި ،ނުރައްކާ އަދި ޕެސްޓިސައިޑުކަން އަންގައިދޭ އިންޒާރު ޯ
 .5ކަމާނު ެ
ބލުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ

ނ .ދަނޑު ނުވަތަ ދަނޑުސަރަޙައްދުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް
ބނުންކުރާ
ބނުންކުރުމަށް ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ

ރ .ދަނޑު ނުވަތަ ދަނޑުސަރަޙައްދުގައި ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
 .1ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކައިކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލުން.
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްތޯ ެ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ

ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .2ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ
ބލުން.
 .3މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕެސްޓިސައިޑެއްތޯ ެ

ބޔަކަށް ލީކުވާވަރުގެ އެއްވެސް
ބންދުކޮށްފައިވާ އަޞްލު ކަންވާރުގައިތޯއާއި ،ކަންވާރުގެ އެއްވެސް ަ
 .4ޕެސްޓިސައިޑު ހުރީ އެ ަ
ބފައި ހުރިތޯ
ގެއްލުމެއް (ރެނދުލައި ،ތެޅިފައި ،ފޫގޮއްސައި ،ވިދުއެޅިފައި ،ކަންވާރު ނުވަތަ މަތިގަނޑު ގިރިފައި) ލި ި
ބލުން.
ެ
ބލަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި،
ބހާތައް ފުރިހަމަވުމާއި ،ލޭ ަ
ބލްގެ ަ
ބލް ތަތްކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވުމާއި ،ލޭ ަ
 .5ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލުން.
ބހުން ހުރިތޯ ެ
ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް އިނގިރޭސި ަ

ބލުން.
ބހުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޕެސްޓިސައިޑާއެކުގައި ހުރިތޯ ެ
 .6ދިވެހި ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހައްދަން ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ތަންތަނާއި،
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހައްދަން ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރަން ޭ
މިގޮތުން ަ
އެތަންތަނުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ،ރައްކާކުރުމުގެ ޙާލަތު ހުރީ ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުން
ބ އަރައްކާ ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި
އިންސާނުންނަށާއި ،ވެއްޓަށާއި ،ވެށީގައި އުޅޭ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ލި ޭ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ޭ
ހ .ގޯތިތެރޭގައި ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ތަނާއި ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ގޯތިތެރޭގައި ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރާ ތަނާއި ،ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑު،
މިގޮތުން ަ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލާއި ،މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ
ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބލަނ ާ
އިރުޝާދުތަކަށް ޯ
ށ .ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހައްދަން ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑް ރައްކާކުރާތަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
 .1ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކައިކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލުން.
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްތޯ ެ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ

ބހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ،ކުޑަކުދިންނަށާއި ގެންގުޅޭ ޕެޓު ޖަނަވާރަށް
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަނީ ކަމާނު ެ

ބލުން.
ބންދުކުރެވޭ ،ރައްކާކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައިތޯ ެ
ގާތްނުވެވޭފަދަ ތަޅުލައި ަ

 .3ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ،ނުރައްކާ އަދި ޕެސްޓިސައިޑުކަން އަންގައިދޭ އިންޒާރުގެ ލިޔުންކޮޅު ހަރުކޮށްފައި
ބލުން.
ހުރޭތޯ ެ

ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .4ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ
ބލުން.
 .5މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕެސްޓިސައިޑެއްތޯ ެ

ބޔަކަށް ގެއްލުމެއް (ރެނދުލައި،
ބންދުކޮށްފައިވާ އަޞްލު ކަންވާރުގައިތޯއާއި ،ކަންވާރުގެ އެއްވެސް ަ
 .6ޕެސްޓިސައިޑު ހުރީ އެ ަ
ބލުން.
ބފައި ހުރިތޯ ެ
ތެޅިފައި ،ފޫގޮއްސައި ،ވިދު އެޅިފައި ،ކަންވާރު ނުވަތަ މަތިގަނޑު ގިރިފައި) ލި ި

ބލަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި،
ބހާތައް ފުރިހަމަވުމާއި ،ލޭ ަ
ބލްގެ ަ
ބލް ތަތްކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވުމާއި ،ލޭ ަ
 .7ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލުން.
ބހުން ހުރިތޯ ެ
ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް އިނގިރޭސި ަ

ބލުން.
ބހުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ޕެސްޓިސައިޑާއެކުގައި ހުރިތޯ ެ
 .8ދިވެހި ަ

ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރުން ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބނުންކުރަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޭ
މިގޮތުން ަ
ބލްގައި ދީފައިވާ
ބލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށާއި ،ލޭ ަ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބހުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ބލާއި ،ދިވެހި ަ
ބނުންކުރުމާއި ،ލޭ ަ
އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ

22

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ބލުމަށާއި ،ދަނޑުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ކަރުދާހުގައިވާ އިރުޝާދުތައް އޮޅުންފިލައިތޯ ެ
މިންގަނޑުތައް ހިފަހަށްޓައިކަން ދެނެގަތުމަށެވެ.
ބނުންކުރާ ތަންތަން
ބނުންކުރުމުގެ ތަފާތު ޙާލަތްތަކާއިޭ ،
ބލައިފާސްކުރުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރުން ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލްގައި
ބނުންކުރަނީ ،ލޭ ަ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރުން ަ
ހިމެނެއެވެ .ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރާ ފަރާތުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ދެނެގަތުމަށެވެ .ޕެސްޓިސައިޑު
ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާޭ ،
ބލައިފާސްކުރުމުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައި މިވާ ތަންތަނެވެ.
ބނުންކުރުން ަ
ޭ
 .1ދަނޑުތަކާއި ،އެތަންތަނުގައި ހައްދާ ގަސްތައް.

 .2ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ގޯތިތެރޭގައި ގަސްހައްދާ ތަންތަނާއި ،ގަސްތައް.
ބނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޕެސްޓިސައިޑު ރައްކާކުރުމާއި،
ދަނޑުގައާއި ،ގޯތިތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާއިރު ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ހިފައިގެންގުޅުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު (ފެނާ/ތެލާ) އެއްކުރުމާއި ،އުފުލައި ނަޤުލުކުރުމާއި ،ސްޕްރޭކުރުމާއި ،ނައްތައިލުން ހިމެނެއެވެ.
ބލައިފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ .އަދި ކުރިން
ބނުންކުރުމުގެ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލައިފާސްކުރެވިދާނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި މަތިވަރު ކަނޑާ ނިމުމުންވެސް
ބނުންކޮށްފައި/ސްޕްރޭކޮށްފައިވާ ތަންތަންވެސް ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލައިފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.
ަ
ހ .ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރުން ބަލައިފާސްކުރެވޭ ގޮތްތައް
ބޔެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ަ
ބނުންކުރުން ަ
ބލުމަކީ ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑުތައް ެ
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ބލްގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑު
ހިނގާ ޙާދިސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ަ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައިަ ،
ބނުންކުރުން ަ
ޭ
ބރު
ބސްދީގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ނަން ަ
ަ .1
ބރު
ބނުންކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ނަން ަ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރި ތަން :ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި (ރަށް ހިމެނޭގޮތަށް) ،ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބވަތް ،ގަސް ހައްދާފައިވާ
ބވަތް (ދަނޑު ،ގޯތި) ހައްދާފައިވާ ގަހުގެ ާ
ބރާއި ،ގަސްހައްދާފައިވާ ތަނުގެ ާ
ނަން ަ
ބނުންކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި،
ބވަތް) ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލީގެ ާ
ބޑުމިން ،އަމާޒުކުރެވޭ ޕެސްޓުގެ ( ަ
ސަރަޙައްދުގެ/ދަނޑުގެ ޮ
ބނުންކުރި އިރުގެ މޫސުމީ ޙާލަތު ،މިނޫނަސް ކަމާގުޅުންހުރި މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު.
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބރު،
ބޗް ނަން ަ
ބރުެ ،
ބރޭންޑު ނަމާއި ޢާއްމު ނަން ،ފޯމިއުލޭޝަން  ،ދަފުތަރު ނަން ަ
ބވަތްް :
ބނުންކުރި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ާ
ޭ .4
ޕެސްޓިސައިޑު ގިންތި.

ބނުންކުރި މާއްދާ.
ބވަތް ،ދިޔާކުރި މިންވަރު ،ދިޔާކުރަން ޭ
ބނުންކުރި އާލާތުގެ ާ
ބނުންކުރި މިންވަރުޭ :
ޭ .5

ބނުންކުރާ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި
 .6ސެމްޕަލް :ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބއިތަކުގެ ސެމްޕަލް ނެގުން.
ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރު ހުންނަ ގަހާއި ގަހުގެ ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ށ .ސަބަބަކާ ހެދި ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރުން ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ތަނާ ކައިރީގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ
ބނުންކުރުމުގެ ޙާދިސާއަކަށް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންވާ ހެކި ހޯދުމަށް ޕެސްޓިސައިޑު
ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމާގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޭ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު
ބނުންކުރާ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސެމްޕަލް ނެގުމުގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް ،ޙާދިސާއާ ެ
ޭ
ހޯދަންވާނެއެވެ.
 .1ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވެގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް/ތައް.
ބގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައް.
 .2އެހިސާ ު
ބނުންކުރި ފަރާތް.
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ޭ

ނ .ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ،ޖަހާ ތަންތަނާއި ،ޖަހާ ގޮތް ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ފަރާތް
ބ ފަދަ އާލާތްތަކަކީ ކަމަށް އެކަށޭނަ ،އެ ޭ
ބނުންކުރާ ގުން ާ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހަން ޭ
މިގޮތުން ަ
ބދާނެ އަރައްކާ ކުޑަ ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި،
ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުން ރައްކާތެރި ،ތިމާވެއްޓަށާއި ،ވެށީގެ ދިރުންތަކަށް ލި ި
ބދާނެ އަރައްކާތަކުން އިންސާނުންނާއި ،ތިމާވެއްޓާއި ،ވެށީގައި އުޅޭ އެހެނިހެން ދިރޭ އެއްޗިހި ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ޕެސްޓިސައިޑުން ލި ި
ބނުންކުރާ ތަނުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުން
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި،
ބނުންކުރާ ފަރާތުގެ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު ޭ
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބނުންކުރާ ވެއްޓާއި ،އެވެށީގައި ދިރިއުޅޭ
ބނުންކުރާ ފަރާތާއި ،އެ ޭ
ބދާނެ އަރައްކާތަކުން ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ޕެސްޓިސައިޑުން ލި ި
ބލުމަށެވެ.
މީހުންނާއި ،ޖަނަވާރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހައި ގޮތް ެ
ރ .ޕެސްޓިސައިޑު ސްޕްރޭކުރާ އާލާތް ބަލައިފާސްކުރުން.
ބ ފަދަ އާލާތްތަކަކީ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާއިރު ވިހުރުވިގެންދާ
ބނުންކުރާ ގުން ާ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހަން ޭ
މިގޮތުން ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތް ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުން ރައްކާތެރި،
ބލައި ،ކަމަށް އެކަށޭނަ ،އެ ޭ
ބރައިގެން ދިއުމަށް ަ
އާވި ،ވަޔަށް ު
ބދާނެ އަރައްކާ ކުޑަ ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
އިންސާނުންނަށާއި ،ތިމާވެއްޓަށާއި ،ވެށީގެ ދިރުންތަކަށް ލި ި
ބ .ޕެސްޓިސައިޑު ސްޕްރޭކުރާ އާލާތް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބޑުމިން އިޚުތިޔާރުކުރުމާއި،
ބގެ ޮ
ބލައިގެން ގުން ާ
ބޑުމިނަށް ަ
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާ ތަނުގެ (ގަސްތަކުގެ ޢަދަދު) ކުޑަ ޮ

ބވަތަށާއި ،ގަސް ހައްދާފައިވާ ވެށްޓާއި (ގޯތިތެރެ ،ދަނޑު) ،ވެށީގައި އުޅޭ އިންސާނުންނާއި އެހެނިހެން
ޕެސްޓުގެ ާ

ބނާކޮށް އޭގެ
ބޑުމިނަށް ި
ބއާއި ،ވިހުރުވިގެންދާ ތިކިތަކުގެ ކުޑަ ޮ
ބލައިގެން ގުން ާ
ދިރުންތަކުގެ (ކުޅި ،މޫދު) ރައްކާތެރިކަމަށް ަ
ބލުން.
ނޮޒްލްގެ ވައްތަރު އިޚުތިޔާރުކުރޭތޯ ެ
ބލުން.
ބގެ ޙާލަތު ނުވަތަ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ެ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން ގުން ާ
ބލުން.
ބގެ ތެރޭގައި ފެނުގައި ދިޔާކޮށް ،މަސްހުނިކުރާ ގޮތް ެ
 .3ޕެސްޓިސައިޑު މިނެކިރާ ،ގުން ާ
ބލުން.
ބއިތައް ދޮވެ ސާފުކުރޭތޯ ެ
ބގެ ަ
ބއާއި ،ގުން ާ
 .4ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމަށްފަހު ގުން ާ
ބލުން.
ބލަހައްޓައިތޯ ެ
ބ މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅަށް ަ
 .5ގުން ާ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ .ގަސްތަކަށް ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ގަސްތަކަށް ޖަހަން ޭ
މިގޮތުން ަ
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޕެސްޓިސައިޑެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ކ .ގަސްތަކަށް ޖަހަން ޭ
ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .1ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ
ބލުން.
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕެސްޓިސައިޑެއްތޯ ެ

ބޔަކަށް ގެއްލުމެއް (ރެނދުލައި،
ބންދުކޮށްފައިވާ އަޞްލު ކަންވާރުގައި ތޯއާއި ،ކަންވާރުގެ އެއްވެސް ަ
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ހުރީ އެ ަ
ބލުން.
ބފައި ހުރިތޯ ެ
ތެޅިފައި ،ފޫގޮއްސައި ،ވިދު އެޅިފައި ،ކަންވާރު ނުވަތަ މަތިގަނޑު ގިރިފައި) ލި ި

ބލަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި،
ބހާތައް ފުރިހަމަވުމާއި ،ލޭ ަ
ބލްގެ ަ
ބލް ތަތްކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވުމާއި ،ލޭ ަ
 .4ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލުން.
ބހުން ހުރިތޯ ެ
ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް އިނގިރޭސި ަ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ބނުންކުރަނީ އެކަރުދާހުގައި ަ
ބލުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބހުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އޮތްތޯ ެ
 .5ދިވެހި ަ
ބލުން.
ގޮތަށްތޯ ެ

ބވަތާއި،
ބލީގެ ާ
ބވަތް ނުވަތަ ޖެހިފައިވާ ަ
ބފައިވާ ގެއްލުމުގެ ާ
 .6ޕެސްޓިސައިޑު އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ގަސްތަކަށް ލި ި
ބޑުމިން ވަޒަންކުރުމާއި ،ކަމުގެ
ބފައިވާ ގެއްލުމުގެ ކުޑަ ޮ
ބރުގެ މަރުޙަލާތައް ދެނެގަތުމާއި ،ލި ި
ޕެސްޓުގެ ޙަޔާތުގެ ު

ބލުން.
ބކާރުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދައިތޯ ެ
ތަޖުރި ާ
ބއާ އެކަށީގެންވާ ޕެސްޓިސައިޑު ފޯމިއުލޭޝަނަށް
 .7ޕެސްޓިސައިޑު އިޚުތިޔާރުކުރާއިރު ،ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހަން ގެންގުޅޭ ގުން ާ
ބލުން.
ރިޢާޔަތްކުރޭތޯ ެ

ބލް/މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ކިޔައިތޯ
ބނުންކުރުމުގެ ކުރިން ލޭ ަ
 .8ޕެސްޓިސައިޑެއް އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ ކުރިންނާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލުން.
ެ

ބނުންކުރުމަށްޓަކައި
 .9ޕެސްޓިސައިޑުން އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ،ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ޭ

ބލްގައި/މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށާއި،
ޕެސްޓިސައިޑު ދިޔާކުރުމުގެ ކުރިންނާއި ،ޖެހުމުގެ ކުރިން ލޭ ަ

ބލުން.
ބވޭތޯ ެ
އިރުޝާދުތަކަށް ތަ ާ
ބވަތްތަކުގެ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ގަހުކާނާ މަސްހުނިކުރުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާއިރު ގަހުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ތަކެތި
 .10ތަފާތު ާ
ކެނޑުމުގެ ކުރިން ދޫކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި ،ޖެހިގެންޖެހިގެން އެއް ގުރޫޕެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު
ބއިތޯ
ބލަނ ަ
ބލުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ޯ
ބވަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ދިޔާކުރާ މިންގަނޑާއި ،ޕެސްޓުގެ ާ
ބލުން.
ެ
ކ .ގަސްތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުން ބަލައިފާސްކުރުން
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާގޮތާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމުގެ ޙާލަތްތަކެވެ.
މިގޮތުން ަ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
އ .ގަސްތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑް ޖަހާގޮތް ަ
ބނަވުން ،ފިނިހޫނުމިން)
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާއިރު މޫސުމީ ޙާލަތްތަކަށް (ޖައްވުގެ ވައި ،ވިއްސާރަވުމާއި އުޑުމަތި ަ
ބލުން.
ރިޢާޔަތްކުރޭތޯ ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބކަށް އެއްވަރަކަށް
ބލުމާއި ،ޕެސްޓު އަށަގެންފައިވާ ގަސްތަކުގެ ހުރިހާ ހިސާ ަ
ބވަތަށް ެ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމުގައި ޕެސްޓުގެ ާ
ބލުން.
ބސް ޖަހައިތޯ ެ
ޭ

ބލުން.
ބހަށްޓައިތޯ ެ
ބގެ ނޮޒްލާ ވަކި ދުރުމިނެއް ަ
ބށާއި ،އަމާޒާއި ގުން ާ
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާއިރު ވައިޖެހޭ މިސްރާ ަ
ވ .ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާ ގަސްތައް ހުންނަ ނުވަތަ ދަނޑު އޮންނަ ސަރަޙައްދު ބަލައިފާސްކުރުން
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާ ދަނޑު ނުވަތަ ގަސްތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދެވެ.
މިގޮތުން ަ
މ .ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާ ގަސްތައް ހުންނަ ނުވަތަ ދަނޑު އޮންނަ ސަރަޙައްދު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބގައި ދިރިއުޅޭ އިންސާނުންނާއި ،ދަނޑުގެ މަސައްކަތު
ބނުންކުރާ ސަރަޙައްދުގެ މާޙައުލާއި ،އެހިސާ ު
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާޭ /
މީހުންނާއި ،ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުން ހުއްޓުވުމަށް/ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ
ބލުން.
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އެފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ގޮތް ެ
ބހޭ ފަރާތްތައް ވަނަނުދިނުމަށް އަޅާ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާފައިވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ދޫކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަމާނު ެ
ބލުން.
ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އެފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ގޮތް ެ

ފ .ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުގެ އަރައްކާއިން ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާ ފަރާތުގެ ހަށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް
މިގޮތުން ަ
ބލެހެއްޓުމެވެ.
ބނުންކުރުމާއި ،އެތަކެތި ެ
ގެންގުޅޭ އާލާތްތަކުގެ ޭ
ދ .ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބނުންކުރޭތޯއާއި ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ ވިހާގެ ދަރަޖައާ
ބނުންކުރާއިރު ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު ޭ
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާއިރުޭ /
ބލުން.
ބނުންކުރޭތޯ ެ
ބވަތުގެ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތައް ޭ
ބލްގައި އިރުޝާދުދީފައިވާ ާ
އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ލޭ ަ

ބލުން.
ބނުންކުރާ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނު ދޮވެ ސާފުކުރޭތޯ ެ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމަށްފަހުޭ ،
ތ .ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަން
ބނުންކުރާ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އެފިޔަވަޅުތައް އަޅައި
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
މިގޮތުން ަ
ގޮތެވެ.

ލ .ޕެސްޓިސައިޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބލުން.
ބފައިވޭތޯ ެ
ބނުންކުރާ ފަރާތަށް ކަމާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ،މަޢުލޫމާތު ލި ި
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ޭ

ބ
ބނުންކުރުމުން އިންސާނުންނާއި ،ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތަށާއި ،ތިމާވެއްޓަށް ލި ޭ
 .2ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ޕެސްޓިސައިޑު ޭ

ބފައިވޭތޯއާއި،
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ލި ި
އަރައްކާއާއި ،ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަޥަޅުތަކާ ެ

ބލުން.
އެފިޔަވަޅުތައް އަޅައިތޯ ެ
ބލުން.
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ޖެހުމަށްފަހު ގަޔާއި ،ލައިގެން ހުންނަ ހެދުން ދޮވޭތޯއާއި ،ދޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ެ

 .4ގައިގެ ހަމުގައި ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅުން ނުވަތަ ލޮލަށް ޕެސްޓިސައިޑު ދިޔުން ފަދަ ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުން
ބލުން.
ބ ކުދިކުދި ގެއްލުންތަކަށް ދެވޭ ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ މިންގަނޑުތައް އެނގޭތޯ ެ
ޞިއްޙަތަށް ލި ޭ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލައިގެން ޑަކްޓަރެއްގެ އެހީތެރިކަން
 .5ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާއިރު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ަ
ބލުން.
ހޯދެންދެން ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހެން މީހަކު އެކުގައި ގެންގުޅޭތޯ ެ

ބލުން.
 .6ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ސާމާނު ގެންގުޅޭ ފޮށި ގެންގުޅޭތޯ ެ

ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތައިލުން ބަލައިފާސްކުރުން
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބންދުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ
ބންދުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަލުން ަ
އެތެރެކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ަ
ބންދުކޮށްފައި
ބރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ތެރެއިން ނައްތައިލަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ޭ
ބގެން ލީކުވެގެން/ވެރޭ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ވިއްކަން ނުވަތަ ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ނުވަތަ ދަނޑު
ހުންނަ ކަންވާރަށް ގެއްލުން ލި ި
ހެއްދުމަށާއި ،ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހެއްދުމަށް ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ
ބކީވެފައިހުރި ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު
ބނުންކޮށްފައި އިތުރުވެގެން ާ
ކަންވާރު ހަލާކުވެގެން ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑާއިޭ ،
އެކުވެފައިވާ ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުންޏާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކޮށްފައިވާ ކަންވާރާއި ،ހަލާކުވެފައިވާ ކަންވާރު
ނައްތައިލުމާއި ،ނައްތާލާ ގޮތެވެ.
ބލައިފާސްކުރުން
ހ .ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރައާއި ގުދަނުގައި ހުންނަ ،ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބނުންނުކުރާ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރައާއި ،ގުދަނުގައި ހުންނަ ،މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނުވަތަ ޭ
މިގޮތުން ަ
ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ލީކުވެގެން ނުވަތަ ކަންވާރު ހަލާކުވެގެން ވެރޭ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންވާރު ނައްތާލުމާއި،
ނައްތާލާ ގޮތެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ށ .ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކާ ފިހާރައާއި ގުދަނުގައި ހުންނަ ،ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބހޭ ދަފުތަރާއި ،އެދަފުތަރު
 .1ނައްތައިލަންޖެހޭ ނުވަތަ ނައްތާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާ ެ
ބލުން.
ބލަހައްޓައިތޯ ެ
ަ

ބންދުކޮށްފައި
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންވާރުތަކާއި ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެގެން އަސަރުކޮށްފައި ހުންނަ ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ

ބހޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ހުންނަ ފޮށިތަކާއި ،ލީފްލެޓް/ލޭ ަ

ބލާއި މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާގައި ނައްތާލުމުގައި
ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ަ
ބލުން.
ކަންކުރަންޖެހޭ އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ެ
 .3ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތައިލުމުގެ އިންތިޒާމު ،ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ
ބލުން.
މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސާފައިވޭތޯ ެ

ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
 .4ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން ނައްތައިލަން ކަނޑައަޅާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިއްކަން/ގުދަންކޮށްފައި

ބލްކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތެރެއިން ނައްތައިލަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ހުންނަ ،އުފައްދައި ،އަލުން ަ
ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންސެންޓްރޭޓާއި ،އެހެން މާއްދާއަކާ އެކުވެފައި/މަސްހުނިވެފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑާއި،
ލީކުވެފައި/ވެރިފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑު ސާފުކޮށްފައި ހުންނަ މާއްދާތަކާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކޮށްފައި ހުންނަ ކަންވާރުތަކާއި،
27

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލްތައް
ބންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށިތަކާއި ،ލީފްލެޓް/ލޭ ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވެގެން އަސަރުކޮށްފައި ހުންނަ ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބންދުކުރާ ކަންވާރާއި ،ކަންވާރުގެ މާއްދާއާއި އެތަކެތި
ބންދުކުރާ ގޮތާއި ަ
ބހަށްޓައި ގޮތާއިަ ،
ބހަށްޓައި ތަނާއިަ ،
ގުދަނުގައި ަ
ބހޭ ޤާނޫނާއި
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލްކުރާ ގޮތާއި ،އުފުލާގޮތް ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ފާހަގަކުރުމަށް ލޭ ަ
ބރު  )2013/R-58ގައި ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގިންތި ( )2ގައި ހިމެނޭ
ބހޭ ގަވާއިދު (ނަން ަ
ގަވާއިދާއި ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ެ
ބހެއްޓުމަށް
ބހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެތަކެތި ެ
ބވަތްތައް މެނޭޖުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯއާއި ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ެ
ާ

ބލުން.
ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނަގާފައިވޭތޯ ެ
 .5ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންސެންޓްރޭޓާއި ،އެހެން މާއްދާއަކާ އެކުވެފައި/މަސްހުނިވެފައި ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތާލުމުގައި

ބލުން.
ބޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންތައް ކުރޭތޯ ެ
ބރު  )2013/R-1057ގައި ަ
ބހޭ ގަވާއިދު (ނަން ަ
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާ ެ

ބލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތައިލުން ަ
ނ .ދަނޑުގައާއި ،ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާ ގަސްތަކަށް ޭ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުގައާއި ،ގޯތިތެރޭގައި ގަސް ހެއްދުމަށް ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައި
މިގޮތުން ަ
ބކީވާ ޕެސްޓިސައިޑު ފެނާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ
ބނުންނުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ގަސްތަކަށް ޖެހުމަށްފަހު ާ
ޕެސްޓިސައިޑާއިޭ ،
ކަންވާރު ނައްތާލުމާއި ،ނައްތާލާ ގޮތެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތައިލުމަށް ަ
ރ .ދަނޑުގައާއި ،ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާ ގަސްތަކަށް ޭ
 .1މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ،ނުވަތަ ކަންވާރު ހަލާކުވެގެން ލީކުވެގެން ވެރޭ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ގަސްތަކަށް ޖެހުމަށް ފެނާ/ތެލާ

ބ ސާފުކޮށްފައި ހުންނަ ފެނާމެދު ކަންކުރާ
ބކީވާ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާ ގުން ާ
އެއްކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުން ާ

ބލުން.
ގޮތް ނުވަތަ އެތަކެތި ނައްތައިލާ ގޮތް ެ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންވާރުތަކުން ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރު ނައްތައިލުމަށް/ކުޑަކުރުމަށް ކަންކުރާ ގޮތާއި ،އެހެން
ބލުން.
ބނުންނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކަންކުރާ ގޮތް ެ
ކަމަކަށް އެތަކެތި އަލުން ޭ

ބނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ،ހެދުން ފަދަ ޕެސްޓިސައިޑުން ހަޑިވެފައިވާ ނުވަތަ އޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ
 .3ހަށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޭ
ބލުން.
ތަކެއްޗާ މެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ެ

ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާތަންތަނާއި ،އުފެއްދުންތައް ބަލައިފާސްކުރުން
ބނުންކުރާ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާއާއި ،އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑު ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން
ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބލައިފާސްކުރުން
ހ .ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާ ަ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
މަތިން އިންސާނުންނާއި ،ތިމާވެއްޓާއި ،ވެށީގައި އުޅޭ ދިރުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ކާރުޚާނާއާއި ،ކާރުޚާނާގައި
ބނުންކުރުމުގައި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި،
ގެންގުޅޭ އާލަތްތައް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ،ކާރުޚާނާއާއި ،އާލާތްތައް ޭ
ބގައި އުޅޭ އިންސާނުންނާއި ،ޖަނަވާރާއި ،ތިމާވެށި ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުގެ އަރައްކާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް
އެތަނާ ކައިރި ހިސާ ު
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ށ .ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާތަންތަން  /ކާރުޚާނާ ަ
ބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
 .1ކާރުޚާނާ ހިންގުމަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ބލުން.
ލައިސަންސް އޮތްތޯ ެ

 .2ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ކާރުޚާނާ ހުންނަތަނާއި (އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތާއި ،ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،އިންސާނުން
ބތަކެތި ވިއްކައި/އުފައްދައި ،ގެންގުޅޭ ތަންތަނާ ނުވަތަ
ބނުންކުރާ ނުވަތަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ކާ ޯ
ޭ

ބޑުވާ ތަންތަނާ އެކަހެރިކޮށް/ދުރުގައި ހުރުން) ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،ތަނުގައި މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް
މޫދާ/ކުޅިއާ/ފެން ޮ
ބލުން.
ފަންނީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ
 .3ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ،ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނާއި ،ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ،ވެށި
ބލުން.
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދުރާލާ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ެ

ބއްވުމަށް ފުދޭވަރުގެ ޖާގަ އޮތްތޯ
 .4ފަސޭހައިން ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭނެ ޖާގައާއި ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލު ސާފުތާހިރުކޮށް ޭ
ބލުން.
ެ

ބލުން.
 .5ފުށްކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑާއި ،ދިޔާކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދައި ތަން ވަކިކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ

ބލައި ތަޅުން އަޅާފައިވާ ގޮތާއި ،މާއްދާއާއި ،ފަސޭހައިން ހުޅުނުހިފުމުގެ ގޮތުން
 .6ޕެސްޓިސައިޑު ފޫދިގެން ނުދިއުމުގެ ގޮތުން ަ
ބލުން.
ބލައި ތަން ހަދާފައިވާ ގޮތާއި ،މާއްދާ ެ
ަ

ބލުން.
ބންހުރިތޯ ެ
 .7ތަނަށް ސާފުތާހިރު ފެން ލި ެ

ބތަކުގައި ،ވެރޭ ޕެސްޓިސައިޑު އޮހޮރިގެން ފެތުރިގެންނުދިއުމަށް އަޅާފައިވާ
ބރުއޮތް ހިސާ ު
 .8ޕެސްޓިސައިޑު ވެރިގެންދިއުމުގެ ި
ބލުން.
ފިޔަވަޅުތައް ެ

ބގައި އުފެދޭ ހިރަފުހާއި ،އާވި
ބންދުކުރާ ހިސާ ު
ބރުވެވޭނެ ގޮތާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށްަ ،
 .9ތަނަށް ވައި ވަދެ ޭ
ބލުން.
ބރުވެވޭނެ ވަސީލަތް ޤާއިމުވެފައި ހުރިތޯ ެ
ޭ

ބލުން.
ބތޯ ެ
ބލް ކިޔަން އެނގޭވަރަށް ތަނަށް އަލި ލި ޭ
 .10ލޭ ަ

ބލުން.
 .11ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި ތަނުން ފަސޭހައިން ނުކުމެވޭ ގޮތް ހުރޭތޯ ެ

ބލުން.
ބގައި އަލިފާން ރޯވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ެ
ބންދުކުރާ ހިސާ ު
 .12ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށްަ ،
ބގައި ކަރަންޓު ނަރުތަކާއި ،ކޮންޓްރޯލު ޕެނަލާއި ،ސްވިޗްތަކާއި،
ބންދުކުރާ ހިސާ ު
 .13ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށްަ ،
ބލުން.
ސޮކެޓްތަކާއި ،ޕްލަގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ެ

ބރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ހިރަފުސް
ބރުވާ ހިރަފުސް ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ޭ
ބންދުކުރާ ނިޒާމުން ޭ
 .14ޕެސްޓިސައިޑު ތައްޔާރުކޮށްަ ،
ބލުން.
ބރުވެވޭނެ ވަސީލަތް ޤާއިމުވެފައި ހުރިތޯ ެ
ފިލްޓަރެއްގެ ތެރެއިންލާފައި ކާރުޚާނާގެ ތެރެއިން ވައި ޭ

ބލުން.
 .15ތަނުގައި އުފެދޭ ގަނޑު އަދި ދިޔާ ކުނި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް/ނައްތާލުމަށް ކަންކުރާ ގޮތް ެ
ބލައިފާސްކުރުން
ނ .ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ަ
ބޔާންކުރާ
ބހޭ ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބލުމަށެވެ .މިގޮތުން އުފައްދައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ
މިންގަނޑުތަކަށް ،ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ފެތޭތޯ ެ
ބޔާއި،
ފެންވަރުކަމުގައި ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ޙަވާލާދީފައިވާނީ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތާސީރުއެކުލެވޭ ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލިޔޫ .އެޗް .އޯ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމާގުޅުންހުރި
ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތާ (ފޯމިއުލޭޝަން) ގުޅޭގޮތުން އެފް.އޭ.އޯ އާއި ޑަ ް
މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ރ .ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތައް ަ
ބލުން.
ބވަތެއްތޯ ެ
 .1ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ާ

ބޔާއި ،ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތް (ފޯމިއުލޭޝަން) ،އެފް.އޭ.އޯ އަދި
 .2އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތާސީރުއެކުލެވޭ ަ

ބލިޔޫ .އެޗް .އޯ ގެ ކަމާގުޅުންހުރި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ ތަޙުލީލު ރިޕޯޓު
ޑަ ް

ބލުން.
ެ
ބދަލެއް
ބތުކަމާއި (ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ އިރު ޕެސްޓިސައިޑަށް ަ
ބލުކަމާއި ،ސާ ި
 .3ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ ސާފުކަމާއި ،ޤާ ި

ނައުން)  ،ރައްކާތެރިކަން ކަމާގުޅުންހުރި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކެމިކަލް އަދި ފިޒިކަލް ތަޙުލީލާއި،
ބލުން.
އެމާއްދާ ލޮލަށް ފެންނަން ހުންނަ ގޮތް ެ

ބ ހިރާސް ކުޑަވުމުގެ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ތިމާވެއްޓަށް ލި ޭ
ބނުންކުރުމުގެ އާޚިރުނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ޭ
 .4ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލުން.
ބލްކުރާ ގޮތް ެ
ބންދުކުރާ ގޮތާއި ،ލޭ ަ
ގޮތުން ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާ ގޮތާއި ،ހުންނަ ގޮތާއިަ ،

ބލައިގަނެވޭ މިންވަރަށް
ބހޭ ޓެސްޓުތަކުގައި ަ
 .5ދިރޭ އެއްޗިއްސަށް ކުރާ ވިހާގެ އަސަރާއި ،ވެށްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރާ ެ
ބއިތައް ހުރޭތޯ
ބޔާއި އެނޫން ަ
މާއްދާތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރާ އެއްފެންވަރެއްގައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ ތާސީރުއެކުލެވޭ ަ
ބލުން.
ެ
ބވަތެއްގެ
ބވަތެއްގެ (ޕެސްޓިސައިޑު) އުފެއްދުމަކުން އަނެއް ާ
ބވަތްތަކުގެ ޕެސްޓިސައިޑު އުފައްދާއިރު އެއް ާ
 .6ތަފާތު ާ

ބވަތާއި،
ބނުންކުރި މެޝިނާއި އާލާތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑު (ކުރިން އުފެއްދި ާ
ބދަލުކުރާއިރު އުފައްދަން ޭ
އުފެއްދުމަކަށް ަ
ބލުން.
ބލަހައްޓައިތޯ ެ
އުފެއްދި ތާރީޚާއި ،މެޝިންތަކާއި އާލާތްތައް ސާފުކުރި ތާރީޚު) ަ

ބލުން.
 .7ވިއްކުމަށް ނެރޭ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ސާފުކަމާއި ،ފެންވަރު ،ހުއްދަކޮށްފައިވޭތޯ ެ

ބރުތަކަކުން ނުވަތަ އަކުރުތަކަކުން ދެނެގަނެވޭ
ބޗެއް) ،ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ނަން ަ
 .8އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ކޮންމެ ވަރިއެއް ( ެ
ބލުން.
ގޮތަށް ހުރޭތޯ ެ

ބޒާރަށް ނެރުމަށް އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ފެންވަރު ،ގެވެހި (ޑޮމެސްޓިކު) އުފެއްދުންތަކުގެ
ބއިނަލް އަޤުވާމީ ާ
ަ .9
ބލުން.
މިންގަނޑުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެއްގޮތްތޯ ެ

ބލުން.
ބޒާރަށް ނެރުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވޭތޯ ެ
 .10އުފައްދާ އެއްވެސް ޕެސްޓިސައިޑެއް ާ

ބނުންކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޕެސްޓިސައިޑުގެ މޮޅުކަމާއި ،އެއިން ކުރާ އަސަރާއި ،ނުކުންނަ ނަތީޖާއާއި ،އަރައްކާއާއި،
ޭ .11
ބލުން.
ހިރާސް ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ޓެސްޓުކޮށްފައިވޭތޯ ެ

ބލުކުރެވޭ ޢިލްމީ އިޖުރާއާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ
ބޓަރީ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ރަނގަޅު އާދަތުގެ އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަ ޫ
 .12ލެ ޯ
ބލުން.
ޓެސްޓުތަކެއްތޯ ެ

ބޒާރަށް ނެރުމުގެ ކުރިން އެންމެ މައްޗަށް ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަސަރު ދެމިހުރުމުގެ ޙައްދު/މިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަސަރު
ާ .13
ބލުން.
ދެމިހުރުމުގެ ޓެސްޓު ހަދާފައިވޭތޯ ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލައިފާސްކުރުން
ބންދުކުރާ އާލާތްތައް ަ
ބންދުކުރާގޮތް އަދި ަ
ބ .ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބޔާންކުރާ
ބހޭ ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
 .1މިގޮތުން ަ
ބލުމަށެވެ .މިގޮތުން
ބނުންކުރާ ކަންވާރު ފެތޭތޯ ެ
ބންދުކުރުމަށް ޭ
ބންދުކުރުމާއިަ ،
މިންގަނޑުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު ަ

ބންދުކުރާ ކަންވާރާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތައްކަމުގައި ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް
ބންދުކުރުމާއިަ ،
ަ
ބލްކުރުމުގައި  FAOއާއި  WHOގެ
ބންދުކުރުމާއި ،ލޭ ަ
ޙަވާލާދީފައިވާނީ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާއިަ ،

އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޔޫ.އެން .ގެ ނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާ ގުޅޭ
ލަފާތަކަށެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ
ބންދުކުރާގޮތް ަ
ބންދުކުރާތަން އަދި ަ
ބންދުކުރާގޮތްަ ،
 .2ޅ .ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
އިޖުރާއާތުތައް
ބގެން ހިންގާ ތަނެއްތޯއާއި ،ވިހަ އަރައްކާތަކުން އެކަށީގެންވާ
ބންދުކުރާ ތަނަކީ ،ލައިސަންސް ލި ި
 .1ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ބފައިވާ ތަނެއްތޯ ެ
ރައްކާތެރިކަން ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލި ި

ބހާތަކެއް
 .2އުފައްދާ ޕެސްޓިސައިޑު މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  MSDSއާއި ،އެކަރުދާހުގެ ހުރިހާ ަ
ބލުން.
ބހާތައް ފުރިހަމަތޯ ެ
ހިމެނޭތޯއާއި ،އެ ަ

ބލްގެ ސާފުކަމާއި،
ބހާތައް ފުރިހަމަތޯއާއި ،ލޭ ަ
ބހާތަކެއް ހިމެނޭތޯއާއި ،އެ ަ
ބލްގެ ހުރިހާ ަ
ބލުމާއި ،ލޭ ަ
ބލް ެ
 .3ޕެސްޓިސައިޑުގެ ލޭ ަ
ބލުން.
ބހަކުން (އިނގިރޭސި) ލިޔެފައިވޭތޯ ެ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަކަށާއި ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ

ބލިޔޫ .އެޗް .އޯ ގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ
ބންދުކުރަނީ އެފް.އޭ.އޯ އަދި ޑަ ް
ބޒާރަށް ނެރުމަށްޓަކައި އުފައްދައިގެން ަ
ާ .4
ބލުން.
ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕެސްޓިސައިޑުތޯ ެ

ބލްކުރުމާއި،
ބލްކުރުމުގައި  FAOގެ ލޭ ަ
ބންދުކުރުމާއި ،ލޭ ަ
ބޒާރަށް ނެރޭ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާއިަ ،
ާ .5
ބލުމާއި ،ނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާ
 WHOގެ އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ

ބހޭ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބއިނަލްއަޤުވާމީ ގަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ގުޅުންހުރި ަ

ބލުން.
ބވޭތޯ ެ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ތަ ާ
ބޒާރަށް ވަރި
ބރެއް ދީފައިވޭތޯއާއި ާ
ބޗް/ލޮޓް) ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް ވަކި ނަން ަ
 .6ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުގެ ކޮންމެ ވަރިއެއް ( ެ
ބލުން.
ބޗް/ލޮޓް) ނެރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ތާރީޚު ެ
( ެ

ބންދުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ
ބނުންކުރާ ކަންވާރުގެ ފެންވަރާއި ،ކަންވާރު އުފައްދާފައިވާ ގޮތާއިަ ،
ބންދުކުރަން ޭ
 .7ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބންދުނުކުރުން)
ބނުންކުރާހިތްވާ ޒާތުގެ ކަންވާރުގައި ަ
ބލުން( .އަލުން ޭ
ބނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްތޯ ެ
މުނާސިބު ،ފަސޭހައިން ޭ

ބލުން.
ބންދުކުރެވިފައިވޭތޯ ެ
 .8ކަންވާރަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށްފަހު ކަންވާރު ރަނގަޅަށް ަ

ބލުން.
ބންދުކުރާ ލައިންގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ލައިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތް ެ
 .9ހުސް ކަންވާރުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ަ

ބ ތަން ސާފުކޮށް އެނގެންހުރުމާއި ،ތޮއްނުޖެހޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ
 .10ލައިން ދޮށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތި ޭ
ބލުން.
ެ

ބލުން.
 .11އާލާތްތައް މަރާމާތުކުރަން ލެފުމަށް ފުދޭވަރުގެ ޖާގަ އޮތްތޯ ެ

ބހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ
ބވަތްތަކުގެ ޕެސްޓިސައިޑުތައް ވަކިކޮށްފައި ެ
 .12ޕެކިން ލައިނުން އުފައްދާ ތަފާތު ާ
ބލުން.
ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބތާ ދޭތެރޭގައި ފުދޭވަރުގެ ޖާގަ
ބޑުމިނާއި ،ދެގޮޅި ދޭތެރޭގައާއިި ،
 .13ޕެސްޓިސައިޑު ޕަލެޓްތައް އަތުރާފައިވާ ގޮޅިތަކުގެ ޮ
ބލުން.
ދޫކޮށްފައިވޭތޯ ެ

ބނުންކުރާ ހޫނު މާގަދަވިޔަނުދިނުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ
ބރު ތަތްކުރުމަށް ޭ
ބރު އޮޅާއިރު ރަ ަ
 .14ޕަލެޓްތައް ހަރުލެއްވުމަށްޓަކައި ރަ ަ
ބލުން.
ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިތޯ ެ

ބއިތަކުގައި
ބރޭ ަ
ބންދުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެޝިންތަކުގައި ހުންނަ އެނ ު
 .15ކަންވާރަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށާއި ،ކަންވާރު ަ
ބލުން.
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ެ

ބލުން.
ބންދުކުރާ ލައިންތަކުގެ ދިއުޅީގައި މަތަ ހަރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
 .16އޮޓޯކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ަ

ބރައިގެންދިއުމާއި،
ބލުމާއިު ،
ބންދުކުރާއިރު ކަންވާރު އެއްކޮށް ފުރައިނުލައި ދެމުމަށް ޖާގަދޭތޯ ެ
 .17ދިޔާ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ބންޑުންވުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޕެސްޓިސައިޑުއަޅާ މެޝިން ފަރުމާކޮށްފައިވޭތޯ ެ
ފޮނުއެރުމާއި ،ފުރި ަ

ބލުން.
ބލަހަށްޓައިތޯ ެ
 .18ލީކުވިޔަނުދިނުމަށް އާލަތްތައް ަ

ބންދުކުރާއިރު ހޫނު
 .19ކެކިގެން އާތްވަށް އަރާ ހޫނުމިން ދަށް ޕެސްޓިސައިޑު އަޅާފައިވާ ކަންވާރު ހޫނުން ތަތްކޮށްގެން ަ
ބލުން.
މާގަދަވިޔަނުދިނުމަށާއި ،ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ެ

ބ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ
ބންދުކުރާ ހިސާ ު
ބންދުކުރާއިރު ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމާއިަ ،
 .20ހިކިކޮށް ހުންނަ ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބލުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ހިރަފުސް ޖަމާނުވާ ގޮތަށްތޯއާއި ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށްތޯ ެ

ބލުން.
 .21ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރެވެނީ ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްތޯ ެ

ބން ،ރައްކާތެރިކޮށް ،އުފެއްދުންތެރިކޮށްތޯ.
ބނުންކުރެވެނީ ،ތަރުތީ ު
 .22ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖާގަ ޭ
 .23ސާފުތާހިރު ،ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްތޯ.

ބނި ރައްކާތެރިކޮށް ނައްތާލުމަށްތޯ.
 .24ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ު

ބނުންކުރާ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތަކަކީ ،ހިފައިގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާއާ އެކަށީގެންވާ އަދި
 .25ތަނުގައި ޭ
ބލުން.
ބޔާންކުރާ ފެންވަރުގެ އާލާތްތަކެއްތޯ ެ
ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ަ

ބލުން.
ބއި ހެދުން މަނާކޮށްފައިވޭތޯ ެ
 .26ތަނުގައި ކައި ޮ

ބލުން.
 .27ތަނުގައި އަތްދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ެ

ބއި ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދެއަތާއި ،މޫނު ދޮވުމަށް ލާޒިމުކޮށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
 .28ކައި ޮ
ބލުން.
އިރުޝާދުދީފައިވޭތޯ ެ

ބލުން.
ބދަލުކުރުމާއި ،ހެދުން ދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ެ
 .29ހެދުން ަ

ބލުން.
 .30ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅިފައިވާ މަސައްކަތު ހެދުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ދޮވޭތޯ ެ

ބޔަކަށް ވަދެވެންހުރި ހުރިހާ
ބލްކުރާ ،ގުދަންކުރާ) ަ
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
 .31ކާރުޚާނާގެ ހުރިހާ ( އުފައްދައިަ ،
ބލުން.
ބޑުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
ދޮރުތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ،ރައްކާތެރިވުމުގެ އިންޒާރުތައް ލިޔެފައިވާ ޯ

 .32ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން މުވައްޒިފުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމާއި ،ކޮންމެ  4މަހަކުން އަލުން
ބލުން.
ޗެކަޕް ހަދައިތޯ ެ

ބލުން.
ބހޭ ތިރީގައި މިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ެ
 .33ފުރަތަމަ ޞިއްހީ އެހީއާ ެ
•

ފުރަތަމަ ޞިއްޙީގެ އެހީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަކި ޑަކްޓަރެއް/ހޮސްޕިޓަލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖައްސައި ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވުން.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
•

ބނުންވާ ސާމާނު/
ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ޙާލަތެއްގައި ފުރަތަމަ ޞިއްޙީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭ
ބން.
ވަސީލަތް ކާރުޚާނާގައި ހުރުމާއި ،އެކަމުގެ ތަމްރީނު ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން އެކަށީގެން ޢަދަދަކަށް ތި ު

•

ފުރަތަމަ ޞިއްހީ އެހީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަނެއް ސާފުކޮށް
އެނގޭގޮތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުރުން.

 .34ވަގުތުން ފެންވެރުމާއި ،ލޯ ދޮވުން.

 .35މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް.

ބރު.
 .36ކުއްލި ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި ޞިއްހީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅޭނެ ނަން ަ

ބސް.
 .37ފުރަތަމަ ޞިއްހީ ކިޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސާމާނަކާއެކު ކާރުޚާނާގައި ގެންގުޅޭ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ ވިހާގެ ޭ

 .38ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުގެ ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދެއްގައި މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހުގެ
ބވުން.
އިރުޝާދުތަކަށް ތަ ާ

ބލިމީހާއެކު މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހާއި،
 .39ޑަކްޓަރީ ފަރުވާދިނުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތެއްގައި ަ
ބލް ،ޑަކްޓަރަށް/ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ

ބލުން.
 .40އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށާއި ،އަލިފާ ނިއްވުމަށް ކާރުޚާނާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ެ
 .41އަލިފާނުގެ ކުއްލި ހާދިސާގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުމާއި ،އެޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ހުރިހާ
ބލުން.
މުވައްޒިފުންނަށްވެސް ދީފައިވޭތޯ ެ

 .42ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވާ/ވެރޭ ޙާލަތުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ވެރޭ ތަކެތި
ބލުން.
ބނުންވާ ސާމާނު ހުރޭތޯއާއި ،ނައްތާލުމަށް ކަންކުރާ ގޮތް ެ
ނެގުމަށާއި ،ސާފުކުރުމަށް ޭ

ބނުންނުކުރާ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ވެރިފައި ހުރެގެން ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑާ މެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް
ޭ .43
ބލުން.
ެ

ބލުން.
 .44ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންވާރާއި ،ކަންވާރު ދޮންނަ މާއްދާއާ މެދު ކަންކުރާ ގޮތް ެ

ބލިޔޫ.އެޗް.އޯ ގެ
ބންދުކުރުމާއި ،ގުދަންކުރުމާއި ،ނައްތާލުން ،ކަމާގުޅުންހުރި އެފް.އޭ.އޯ އާއި ،ޔޫ.އެން.އީ.ޕީ އާއި ،ޑަ ް
ަ .45
ބލުން.
ބއިނަލް އަޤުވާމީ އެހެނިހެން މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ
ބނުންކުރާ ަ
ނުވަތަ ޭ

ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ބަންދުކުރުން ބަލައިފާސްކުރުން
ބޔާންކުރާ
ބހޭ ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބނުންކުރާ ކަންވާރުފެތޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ބންދުކުރުމަށް ޭ
ބންދުކުރުމާއި ،އަލުން ަ
މިންގަނޑުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ަ
ބންދުކުރާ ކަންވާރާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތައްކަމުގައި ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބންދުކުރުމާއި ،އަލުން ަ
މިގޮތުން އަލުން ަ
ބލްކުރުމުގައި  FAOއާއި  WHOގެ
ބންދުކުރުމާއި ،ލޭ ަ
މިންގަނޑުތައް ޙަވާލާދީފައިވާނީ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާއިަ ،

އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ޔޫ.އެން .ގެ ނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާ ގުޅޭ
ލަފާތަކަށެވެ.
ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބންދުކުރާތަންން ަ
ބންދުކުރާގޮތް އަދި ަ
ހ .ޕެސްޓިސައިޑް އަލުން ަ

ބގެން ހިންގާ ތަނެއްތޯއާއި ،ވިހަ އަރައްކާތަކުން އެކަށީގެންވާ
ބންދުކުރާ ތަނަކީ ،ލައިސަންސް ލި ި
 .1ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ަ
ބލުން.
ބފައިވާ ތަނެއްތޯ ެ
ރައްކާތެރިކަން ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލި ި
33

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބންދުކުރާތަނުގެ ތަޅުން އަޅާފައިވާ ފެންވަރާއި ،ގޮތް
ބލައި ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ަ
 .2ޕެސްޓިސައިޑު ފޫދިގެން ދިއުމުގެ ގޮތުން ަ
ބލުން.
ެ

ބލްކުރުމުގައި  FAOގެ
ބންދުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާއި ،ލޭ ަ
ބޒާރަށް ނެރުމަށް އަލުން ަ
ާ .3

ބލުމާއި ،ނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ
ބލްކުރުމާއި WHO ،ގެ އަރައްކާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ެ
ލޭ ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު
ބއިނަލްއަޤުވާމީ ގަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
ނަޤުލުކުރުމާ ގުޅުންހުރި ަ

ބލުން.
ބވޭތޯ ެ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ތަ ާ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބންދުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ
ބނުންކުރާ ކަންވާރުގެ ފެންވަރާއި ،ކަންވާރު އުފައްދާފައިވާ ގޮތާއިަ ،
ބންދުކުރަން ޭ
 .4ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބންދުނުކުރުން)
ބނުންކުރާހިތްވާ ޒާތުގެ ކަންވާރުގައި ަ
ބލުން( .އަލުން ޭ
މުނާސިބު ،އެއްޗެއްތޯ ެ

ބލުން.
ބނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަންވާރެއްތޯ ެ
 .5ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަސޭހައިން ޭ
ބލުން.
ބންދުކުރެވިފައިވޭތޯ ެ
 .6ކަންވާރަށް ޕެސްޓިސައިޑު އެޅުމަށްފަހު ކަންވާރު ރަނގަޅަށް ަ

ބރައިގެން ނުދައިގޮތް
ބންދުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލީކުވާ ނުވަތަ ވެރޭ ޕެސްޓިސައިޑު ޖަމާކުރެވޭނެ ގޮތް ހުރުމާއިު ،
 .7އަލުން ަ
ބލުން.
ހަދާފައި ހުރޭތޯ ެ

ބލުން.
ބންދުކުރާ ތަން ،ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ތަނާ ވަކިކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
 .8ޕެސްޓިސައިޑު އަލުން ަ

ބނުންކުރޭތޯ
ބންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އާލާތްތައް ޭ
 .9އަލުން ަ
ބލުން.
ެ

ބންދުކުރާ ތަނުގައި ޖާގައިގެ ގޮތުންނާއި ،ސާފުތާހިރުކަމުގެ ގޮތުންނާއި ،ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް
 .10އަލުން ަ
ބލުން.
ހަމަޖެހިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުވެފައި އޮތްތޯ ެ

ބލުން.
ބއި ހެދުން މަނާކޮށްފައިވޭތޯ ެ
 .11ތަނުގައި ކައި ޮ

ބލުން.
 .12ތަނުގައި އަތްދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ެ

ބއި ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދެއަތާއި ،މޫނު ދޮވުމަށް ލާޒިމުކޮށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
 .13ކައި ޮ
ބލުން.
އިރުޝާދުދީފައިވޭތޯ ެ

ބލުން.
ބދަލުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭތޯ ެ
ބ ހެދުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅި ހަޑިވާ ޙާލަތުގައި ހެދުން ަ
 .14ލައިގެން ތި ޭ
ބލުން.
ބލާ ހެދުން ގެއަށް ގެންދިއުން މަނާކޮށްފައިވޭތޯ ެ
 .15މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ގައިން ާ

ބންދުކުރާ ތަނުގައި ދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު
 .16ޕެސްޓިސައިޑު އުނގުޅިފައިވާ މަސައްކަތު ހެދުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަލުން ަ
ބލުން.
ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ެ

ބންދުކުރާ ތަނަށާއި ،ގުދަންކުރާ ތަނަށް ވަދެވެންހުރި ހުރިހާ ދޮރުތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ،ރައްކާތެރިވުމުގެ
 .17އަލުން ަ
ބލުން.
ބޑުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ެ
އިންޒާރުތައް ލިޔެފައިވާ ޯ

 .18ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން މުވައްޒިފުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމާއި ،އޭގެފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު
ބލުން.
 1ފަހަރު އަލުން ޗެކަޕް ހަދައިތޯ ެ

 .19ޞިއްޙީ ކުއްލި ޙާލަތެއް ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑަށް ހާސާވުމުގެ ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ހިނދުގައި ފުރަތަމަ ޞިއްހީ އެހީ
ބލުން.
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ފެންވަރާއި ،ގޮތް ެ

ބލުން.
 .20އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށާއި ،އަލިފާ ނިއްވުމަށް ކާރުޚާނާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 .21އަލިފާނުގެ ކުއްލި ހާދިސާގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުމާއި ،އެޕުލޭނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ހުރިހާ
ބލުން.
މުވައްޒިފުންނަށްވެސް ދީފައިވޭތޯ ެ

 .22ޕެސްޓިސައިޑު ލީކުވާ/ވެރޭ ޙާލަތުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އެވެރޭ ތަކެތި
ބލުން.
ބނުންވާ ސާމާނު ހުރޭތޯއާއި ،ނައްތާލުމަށް ކަންކުރާ ގޮތް ެ
ނެގުމަށާއި ،ސާފުކުރުމަށް ޭ

ބނުންނުކުރާ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ވެރިފައި ހުރެގެން ނައްތައިލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑާ މެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް
ޭ .23
ބލުން.
ެ

ޕެސްޓިސައިޑު ލޭބަލްކުރުން ބަލައިފާސްކުރުން
ބޔާންކުރާ
ބހޭ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުގައި ަ
ބނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ެ
ބލައިފާސްކުރެވޭނީ ،ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޭ
މިގޮތުން ަ
ބލަކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބލުމަށެވެ .މިގޮތުން ލޭ ް
ބލްކުރުން ފެތޭތޯ ެ
މިންގަނޑުތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު ލޭ ަ
ބލްކުރުމުގެ ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށާއި WHO ،ގެ އަރައްކާ
މިންގަނޑުތައް ޙަވާލާދީފައިވާނީ FAO ،ގެ ލޭ ަ

ބލީ
ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ ނަޤުލުކުރުމާ ގުޅޭ  UNގެ ލަފާތަކަށާއި ،ގްލޯ ަ
ބލިން އޮފް ކެމިކަލްސް ) (GHSކޯޑްސްއަށެވެ.
ހާމޮނައިޒްޑް ސިސްޓަމް އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޭ ެ

ބލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
ބލް ަ
ހ .ޕެސްޓިސައިޑްގެ ލޭ ަ
ބލުން.
ބލްކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑުގެ އުފެއްދުންތޯ ެ
ބޒާރަށް ނެރެނީ ،ޤާނޫނާއި ،ގަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ލޭ ަ
ާ .1

ބލް ޗާޕުކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ ފެންވަރު
ބލް ހަރުކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،ހަރުކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި ،ލޭ ަ
 .2ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލުން.
ެ

ބލުން
ބލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުތައް ހިފަހަށްޓާފައިވޭތޯ ެ
 .3ލޭ ަ
•

ބސްތަކާއި،
ބނުންނުކުރުމާއި ،ފާހަގަވާ ،ޢާއްމުކޮށް އެނގޭ ަ
ބސްތައް ޭ
ބރާތްތަކާއި ަ
ސާފުވުން :އުނދަގޫ ،ފަންނީ ޢި ާ
ބނުންކޮށްގެން އޮޅުމެއްނާރާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވުން.
ބސްކޯޅިތަކާއި ،ރަމްޒުތަކާއި ،ތަޞްވީރު ދޭހަތައް ޭ
ަ

•

ފުރިހަމަވުން :މުހިއްމު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އިރުޝާދެއް ނުހިމަނާ ދޫކޮށްލެވިފައި ނުވުން.

•

ބލްގެ އެހެނިހެން
ދޭހަވުން :މިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ތަޞްވީރު ދޭހަތަކުންނާއި ،ކުލަ ރަމްޒުންނާއި (ކަލާ ކޯޑު)  ،ލޭ ަ
ބހޭ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫތު ދީގެން.
ބލް ކިޔަންވާ ގޮތާ ެ
ޢުންޞުރުތަކުންނާއި ،ދޭހަކޮށްދޭ މާނައާއި ލޭ ަ

•

ބއިނަލްއަޤުވާމީ ގަވާއިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވުން :މިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ޤައުމީ އަދި ަ
ބވެގެން.
ތަ ާ

•

ބލްގެ
ބޔާން ފަދަ ލޭ ަ
ބޔާނާއި ،ދުރާލާ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ަ
ދިމާވުން :މިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ،އަރައްކާ ަ
ބހާތައް މިންގަނޑުކޮށްގެން.
ަ

ބލުން.
ބލް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމާ މެދު ޒިއްމާތައް އުފުލާފައިވޭތޯ ެ
 .4ލޭ ަ
•

ބލުކަން ހުރުން
ބލް ދޭހަވުމުގެ ޤާ ި
ބލް ކިޔާ ،ލޭ ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތް :ލޭ ަ
ޭ

•

ޢާއްމުންނާއި ތިމާވެށި :ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި ،ވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

•

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު :ކަމާގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވުން.

ބލުން.
ބލުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ެ
ބލް ެ
 .5ލޭ ަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބހާތައް:
ބލްގެ ަ
ލޭ ަ
•

ބހާތަކެއް ހިމެނިފައިވުން.
ބލްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ަ
ލޭ ަ

•

ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރުން.
ބލްގެ ހުރިހާ ލިޔުންކޮޅުތައް ގަވާއިދުގައި ަ
ލޭ ަ

•

ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުން.
ޕެސްޓިސައިޑު ޭ

•

ބހާތައް ހުރުން.
ބލްގެ ަ
ބލާ އެއްގޮތަށް ލޭ ަ
ބވަތުގެ ޕެސްޓިސައިޑުގެ ލޭ ަ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ އެ ާ

ބނާވެފައިވާ ގޮތް:
މަޢުލޫމާތު ި
•

ބޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތުތައް އަތުރާލާފައިވުން.
ގަވާއިދުގައި ަ

•

ބނުންވާ ހުރިހާ އިރުޝާދުތަކެއް ހިމަނާފައިވުން.
ޭ

•

ލިޔުންކޮޅުތަކުގެ ސުރުޚީތައް ސާފުވުން.

•

ބކޮށްފައިވުން.
ބލުކުރެވޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތުތައް ތަރުތީ ު
ޤަ ޫ

ބރާތް:
ބލްގެ ލިޔުންކޮޅުތަކުގެ ޢި ާ
ލޭ ަ
•

ބސް ދޭހަވުން.
ބލްގެ ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތަށް ލޭ ަ
ޭ

•

ބނުންކޮށްފައި ހުރުން.
ބސްތަކުގެ ކުރުގޮތް ރަނގަޅަށް ޭ
ަ

•

ބނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިވުން.
ޖުމްލަތައް ކުރުވުމާއިޭ ،

•

ހުރިހާ އިރުޝާދުތަކެއް ސާފުވުމާއި ،އޮޅުންނޭރުން.

•

ބނުންކޮށްފައިނުވުން.
ބސްތައް ޭ
ބނުމެއްނެތް ަ
ޭ

ޗާޕުކޮށްފައިވާ ގޮތް:
•

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހުދު ފަސްމަންޒަރެއްގައި ކަޅުއަކުރުން ލިޔުންކޮޅުތައް ހުރުން.

•

ބޔާންކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވުން.
ބއްޓަން ގަވާއިދުގައި ަ
ބޑުމިނާއިަ ،
ޗާޕުކޮށްފައިވާ އަކުރުތަކުގެ ޮ

•

ބހަށްޓައިގެން ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި ޢާއްމުކޮށް ހުންނަ އަލީގައި ލިޔުންކޮޅުތައް ކިޔަން
އަތްދަނޑީގެ ދިގުމިނުގައި ަ
އެނގުން.

•

ލިޔުންކޮޅުތަކުގެ ކުލައިގެ ގަދަ މަޑުމިން ފުދޭވަރުވުން.

•

ބހަށްޓައިގެން ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭވަރުވުން.
ޗާޕުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންކޮޅުތަކެއް އަތްދަނޑީގެ ދިގުމިނުގައި ަ

•

ބލް ރަނގަޅަށް ތަތްކޮށްފައިވުން.
ބއެއްކަމުގައިވުމާއި ،ކަންވާރުގައި ލޭ ަ
ބލްގެ ަ
ރައްކާތެރިވުމުގެ ލިޔުންކޮޅުތަކަކީ ލޭ ަ

•

ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަހުމުވުން.
ބނުންވާ މެސެޖާ ކުރެހުންތައް ގުޅުންހުރުމާއިޭ ،
ދޭން ޭ

•

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެވޭ އިރުޝާދުތައް ސާފުވުން.

•

ބއި ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގުން.
ބލްގެ ފަށްޖަހާފައިވާ ަ
ލޭ ަ

•

ބލް އިރާލައިގެން ހުޅުވައިލުމަށް އަޅާފައިވާ ކަވި ވިދުތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ފަށްޖަހާފައިވާ ލޭ ަ

ބލް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގެ ފެންވަރު:
ލޭ ަ
36

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
•

ބލް ނުވީދޭ ވަރަށް ވަރުގަދަވުން.
ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރު އުފުލައި ،ހިފައިގެންގުޅޭއިރު ލޭ ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ަ

•

ދިގު މުއްދަތަކަށް ހަލާކުނުވެ ގުދަންކުރުން ތަޙައްމަލުކުރުން.

•

ތެމި ،އަކުރު ފޭދުން ތަޙައްމަލުކުރެވޭ ވަރުގެ އޮފު ފަށަލައެއް ލާފައިހުރުން.

•

އަކުރު ނުފޭދި ޗާޕުކުރެވުން.

•

ބދަލެއް
ބދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުން ތަތްކުރާ ތެރެހަށާއި ޗާޕުކުރާ ދެއްޔަށް ަ
ބޑެތި ަ
ހޫނު ގަދަވުން ފަދަ މޫސުމީ ޮ
ނައިސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރުން.

ބނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނެހެން ކަމަށް ފުދޭ މުހިއްމު ޞައްޙަ
 .6ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހުއްދަދީފައިވާ ޭ
ބންދުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންވާރުތަކެއްގައާއި ،އެތަކެތި ލާފައި ހުންނަ
ބލް ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
މަޢުލޫމާތު ޗާޕުކޮށްފައިވާ ލޭ ަ
ބލުން.
ފޮށިތަކުގައިވެސް ހުރޭތޯ ެ
ބނުންކުރުން
ބނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެހެން އެ ޭ
ބލް ޗާޕުކޮށްފައި ހުރީ ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޭ
 .7ލޭ ަ
ބސް)
ބހަކުންތޯ (އިނގިރޭސި/ދިވެހި ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭހަވާ ،އެކަށީގެންވާ ަ
ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮތަކަށާއި ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ބލުން.
ެ
 .8އެކަށީގެންވާ ރަމްޒުތަކާއި ،ތަޞްވީރު ދޭހަތަކާއި ،އިރުޝާދުތަކާއި ،ސަމާލުވުމާއި ،ރައްކާތެރިވުމަށް އަންގައިދޭ އިންޒާރުގެ
ބލުން.
ބލްގައި ހުރޭތޯ ެ
ބރާތްތައް ލޭ ަ
ޢި ާ

ބލުން.
ބރެއް ދީފައިވޭތޯ ެ
ބލްގައި ވަކި ނަން ަ
ބޗް/ލޮޓް) ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް ލޭ ަ
 .9ޕެސްޓިސައިޑު އުފެއްދުމުގެ ކޮންމެ ވަރިއެއް ( ެ
ބރުގެ އިތުރުން ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި،
 .10ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ނަން ަ
ބލުން.
ބލްގައި ސާފުކޮށް އެނގެންހުރޭތޯ ެ
ބރު ލޭ ަ
ނަން ަ

ބލްކުރުމުގެ
ބޗް/ލޮޓް) ނެރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ތާރީޚާއި (އަހަރާއި މަސް) ،މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ،ލޭ ަ
ބޒާރަށް ވަރި ( ެ
ާ .11

ބހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވޭތޯއާއި ،ގުދަންކޮށްފައި
ގަވާއިދާއި ،މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ގުދަންކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ޙާލަތާ ެ
ބލުން.
ބލްގައި ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުރޭތޯ ެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ލޭ ަ
ބތުވެ ހުރުމާ ެ
ބދަލެއް ނައިސް ސާ ި
ހުންނައިރު ޕެސްޓިސައިޑަށް ަ

ބހޭ މަޢުލޫމާތު
ބލްގައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ ހަށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ސާމާނާ ެ
 .12ލޭ ަ
ބލުން.
ބރުއަޅާފައިވޭތޯ ެ
ބނުންކުރުމަށް ާ
ހިމަނައިފާވޭތޯއާއި ،ޚަރަދު ކުޑަ ،އެކަށީގެންވާ ސާމާނު ޭ

ބލުން.
ބޔާންކޮށްފައިވޭތޯ ެ
 .13ޕެސްޓިސައިޑު ޖަހާފައިވާ ތަނަށް އަލުން ވަންނަންވާ ވަގުތު ަ

ބނުންކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ
ބޒާރަށް ނެރޭ ވަކި ވިޔަފާރި ނަމެއް/މަރުކާއެއްގެ ދަށުން ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވަނީާ ،
ބލްގައި ަ
 .14ލޭ ަ
ބލުން.
ތާސީރު އެކުލެވޭ މާއްދާ އެކަނިތޯ ެ

 .15ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ތާސީރު އެކުލެވޭ ތަފާތު މާއްދާތަކަށް އެއްވަގުތެއްގައި އެއް ވިޔަފާރި ނަންތަކެއް/މަރުކާތަކެއް ދީފައިވޭތޯ
ބލުން.
ެ

ބލުން.
 .16ގުދަނުގައާއި ،ދަނޑުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ޕެސްޓިސައިޑު ގުދަންކުރުމުގެ އިރުޝާދު ދީފައިވޭތޯ ެ

ބނުންކުރުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭ އިންޒާރާއި ،އެތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް
 .17ޕެސްޓިސައިޑު ހުސްކުރާ ކަންވާރުތައް އަލުން ޭ

ބހުން)
ބހަކުން (ދިވެހި ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޭރުންވާ ަ
ބހޭ އިރުޝާދުތައް ،ޕެސްޓިސައިޑު ޭ
ދޮވެސާފުކުރުމާއި ،ނައްތާލުމާ ެ
ބނުންކުރުމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން މައިދާނީ
ބލްގައި ހިމަނާފައިވޭތޯއާއި ،ޒިންމާދާރުކޮށް ޕެސްޓިސައިޑު ގެންގުޅެ ޭ
ލޭ ަ
ބލުން.
ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ ެ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓުގެ ނަމޫނާ
ށަ .
މަތި ޞަފުޙާ
•

ކުންފުނީގެ ނަން/ވެރިފަރާތުގެ ނަން

•

އެޑްރެސް

•

މެއިލް އެޑްރެސް

•

ބރު
ގުޅޭނެ ނަން ަ

ބލައިފާސްކުރި ތާރީޚު
ަ
•

ބލައިފާސްކުރި ފަރާތުގެ ނަން
ަ

•

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ

•

ޑިވިޝަން

•

ސެކްޝަން

•

އެޑްރެސް

•

ބރު
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ރިޕޯޓު ނަން ަ
ަ

އެތެރެ ޞަފުޙާތައް
•

ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

•

ވެރިފަރާތުގެ ނަން

•

ބވަތް
ވެރިފަރާތުގެ ާ

•

ބރު
ލައިސަންސް ނަން ަ

•

ބރު
ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ނަން ،މަޤާމު ،ގުޅޭނެ ނަން ަ

ބލައިފާސްކުރި ތާރީޚު
ަ
ބލައިފާސްކުރި ފަރާތް/ފަރާތްތައް
ަ
•

މަޤާމު

•

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

ބލައިފާސްކުރުމުގެ މަޤުޞަދު
ަ
ވެރިފަރާތުގެ/ކުންފުނީގެ ފަސްމަންޒަރު
ބޔާން
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ޚުލާޞާ ަ
ަ
 .1ފަށާ ސިންތާ (އޯޕެނިން ކޮންފަރެންސް)
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބލައިފާސްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ނެގުނު ސެމްޕަލްގެ ތަފުޞީލު
ަ .2
 .3ނިންމާ ސިންތާ (ކްލޯސިން ކޮންފަރެންސް)
ނ .ގުޅުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ފިހުރިސްތު
ބލައިފާސްކުރުމުގެ ފޯމުތައް/ޗެކުލިސްޓުތަކާއި ،އެންގުންތަކުގެ ލިޔުންތައް:
ަ
•

ބލްކުރާ ،ނައްތައިލާ ތަން
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
ޕެސްޓިސައިޑު ވިއްކައި ،ގުދަންކުރާ ،ގެންގުޅޭ ،އުފައްދައިަ ،
ބލައިފާސްކުރަން އަންގާ ލިޔުން/ކޯޓު އަމުރު
ަ

•

ބރުކުރާ ތަކެތި ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން
އެތެރެކުރާޭ ،

•

ބޒާރަށް ނެރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
ބލްކުރާ ތަކެތި ާ
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
އުފައްދައިަ ،

•

ބލްކުރާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓިކަމުގެ ލިޔުން
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
ބރުކުރާ ،އުފައްދައިަ ،
އެތެރެކުރާޭ ،

•

ސެމްޕަލްނެގިކަމުގެ ލިޔުން

•

ބނުންކުރުން ހުއްޓުވުން،
އަންގައި އެންގުންތަކުގެ ލިޔުންތައް ( ރީއެކްސްޕޯޓުކުރުން ،ނައްތައިލުން ،ވިއްކުން ހުއްޓުވުންޭ ،
ބރާ
ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވުން ،ވިއްކަން ހުރި ތަކެތި ނެގުން ،ކުރިން އަންގައިފައިވާ އެންގުމެއް ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު އަނ ު
އިޢާދަކުރުމަށް އަންގައި އެންގުން.

ހެކިތައް
•

ލައިސަންސް ކޮޕީ

•

ބލް އޮފް ލޭޑިން ،ޕެސްޓިސައިޑު
އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (އިންވޮއިސް ،ޕެކިން ލިސްޓުި ،
ބލްގެ ތަޞްވީރު)
ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރާއި،ކަންވާރުގައި ތަތްކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވާ ލޭ ަ
ަ

•

ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރާއި،ކަންވާރުގައި
ބލް/ސަޕްލިމެންޓަރީ ލީފްލެޓް ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބރުކުރާ ތަކެތި (މާސްޓާ ލޭ ަ
ޭ
ބލްގެ ތަޞްވީރު ،މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،އުފެއްދުމުގެ ރިޕޯޓު،
ތަތްކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވާ ލޭ ަ
ބޓަރީ ޓެސްޓު)
ލެ ޯ

•

ބލް/ސަޕްލިމެންޓަރީ
ބލްކުރާ ތަކެތި (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،މާސްޓާ ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،ލޭ ަ
ބންދުކުރާ ،އަލުން ަ
އުފައްދާަ ،
ބލްގެ ތަޞްވީރު،
ބންދުކޮށްފައިވާ ކަންވާރާއި ،ކަންވާރުގައި ތަތްކޮށްފައިވާ/ޗާޕުކޮށްފައިވާ ލޭ ަ
ލީފްލެޓް ،ޕެސްޓިސައިޑު ަ
ބޓަރީ ޓެސްޓު)
މާއްދާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،އުފެއްދުމުގެ ރިޕޯޓު ،ލެ ޯ

•

އިންވެންޓަރީ ރިކޯޑު

•

ބޔާންތައް
ދީފައިވާ ަ
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