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  ބެހޭ އާއްމު ޤަވާއިދުއިކާ ބޯ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާ
  

ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އުފެއްދުމާއި މިޤަވާއިދަކީ    )ހ(  .1  ފްތަޢާރަ
ގުދަންކުރުމާއިތައްޔަރުކުރުމާއި ވިއްކުމާއި އުފުއްލުމާއި 

ގެންގުޅުމާއި ފޮނުވައިދިނުމުގައި ކާބޯތަކެތި
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަޑުތަކުގެ

  .ގަވާއިދެވެ
  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެމިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ     )ށ(    
ގެ 19/2006އޮފީހުގެ ދެންނެވުން ނަންބަރު 

  .ދަށުންނެވެ
  

ކާ ބޯ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ "މިޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ     )ނ(    
  .އެވެ" ބެހޭ އާއްމު ޤަވާއިދުއިތަންތަނާ

  
ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ    )ހ(  .2  ސަރަހައްދު

ސިނާއީ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުސާފު
ވެއްޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކުން
ތަނުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ނޭދެވޭއަސަރު ކޮށްފާނެ

  . ސަރަހައްދުތަކާ ދުރު ސަރަހައްދެއްގައެވެ
  

މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަންކާބޯތަކެތީ ގެ     )ށ(    
ހުންނަންވާނީ، ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ކަންކަމުން
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ

  .ސަރަހައްދެއްގައެވެ
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ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން    )ނ(    
ހުންނަންވާނީ، ޖަނަވާރާއި އެހެނިހެން ދޫނި

  .ސަރަހައްދެއްގައެވެސޫފާސޫފިން އުނދަގޫ ނުވާ 
  

ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން    )ރ(    
ހުންނަންވާނީ، ކުނިގޮނޑު ފަދަ ތަންތަނާ ދުރު

  .ސަރަހައްދެއްގައެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ 
  މަސައްކަތްކުރާތަން

ކަބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާތަން ހުންނަންވާނީ    )ހ(  .3
.ގޮތަށެވެފަސޭހައިން ސާފުކޮށް މަރާމާތު ކުރެވޭ 

ޢިމާރަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އެ
އިމާރާތް ނިމިފައި ހުންނައުިރ އޭގައި ފަނިފަކުސާއަށް

އަދި. އަށަނުގަނެވޭނެ ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ
ވިހަގޭހާއި ނޭދެވޭ މާއްދާތަކުން ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ
  .އަސަރު ފޯރާނެ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާތަނުގެ އެތެރެ ބަހާފައި    )ށ(    

ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުކޮށްފާނެ ތަކެތި
އެކަތި އަނެކެއްޗާއިގުޅި، ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރު ނުވާނޭ

ކައްކާފައި ހުރި ކާބޯތަކެތި: މިސާަލކަށް. ގޮތަށެވެ
ގެންގުޅޭ ތަންތަނާއި ނުކައްކާ އަދި ރޯ ތަކެތި

  .ގެންގުޅޭތަންތަން ހުންނަންވާނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ ފަސޭހައިން    )ނ(    
މަސައްކަތް ކުރެވޭ އަދި އެމަަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ

  .ވަރުގެ ޖާގައޮތް ތަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންހަދާފައި    )ރ(    
ހުންނަންވާނީ ސިއްހީގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށް މަސައްކަތް

  : މިގޮތުން. ކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ހަދާފައި  .1      
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ހުންނަންވާނީ އެތަނުގެ ތެރެއަށް ހިކަނދި، މީދާ، ބުޅާ
ސޫފާސޫފިތަކަށް ވެސްއަދި އެފަދަ އެހެނިހެން 

އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ތަނުގެ ތެރެއަށް. ނުވަދެވޭގޮތަށެވެ
އަދި .ވަދެ އަށަގަނެ ތަން ހަޑިކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ

ކާބޯތަކެތީ މަސައްކަތްކުރާތަން ހަދާފައި
ހުންނަންވާނީތަނުގެ ތެރެއަށް ދުމާއި، ހިރަފުހާއި
ނެކުނޑި ފަދަ ކާބޯ ތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާ

  .ށެވެކައެއްޗެތި ނުވަންނާނެ ގޮތަ
  

ތަން ފަރުމާ ކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން  .2      
  .ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ

  
ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަަކައި  .3      

ތަކެތި ފިނިކޮށްތަނުގައި، ފިނިކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ 
ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ހޫނުކޮށްއަދި ހޫނުކޮށް 

ބެހެއްޓޭނޭ އެކަށޭނެ ނިޒާމެއް ތަނުގައި ގާއިމްކޮށްފައި
އަދި އެފަދަ ކާބޯތަކެތި ރައްކާ .ހުންނަންވާނެއެވެ

ކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ފިނިހޫނުމިން ބަލާ
ޗެކްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްވެސް ޤާއިމްކޮށްފައި

  .ހުންނަންވާނެއެވެ
  

މަަސައްކަތް ކުރާތަންތާގައި ހިމެނޭ ކާބޯތަކެތީގެ    )ބ(    
ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ތަންތަން ހުންނަން ޖެހޭނީތިރީގައި

  .ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ގޮތަށެވެ
  

ންނަންވާނީ ފަސޭހައިންު ހަދާފައި އޮތަޅުންގަނޑ  .1      
ނައްތާލެވޭ ވަސީލަތްތައް އަދި ޖަރާސީމު ކޮށްސާފު

ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހަރު އަދި ފެންނުފާއްދާ
އަދި ފެން ބޭރުކުރާ ނިޒާމަށް ފެން. އެއްޗަކުންނެވެ

   .ދަތުރުކުުރާ ގޮތަށް ފެން ފަހިކޮށެވެ
  

ް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެން ހަރުނުލާ، ފެންފާރުތައ  .2      
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އަދިނުފާއްދާ، ފަސޭހައިން ދޮވެވޭފަދަ އެއްޗަކުން، 
އަދި. ދިރޭ ސޫއްޕަށް އަށަނުގަނެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ

މަސައްކަތްކުރާ ހިސާބު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އޮމާން
ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރެވޭނެ

  .ގޮތަކަށެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އެތަކެތި ސީދާ  .3      
ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި

ސާފުކޮށް އަދި ޖަރާސީމް ނައްތާލެވޭނޭ ރަނގަޅު
އަދި އެތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ. ހާލަތެއްގައެވެ

އޮމާން، ފެންނުފާއްދާ، އަދި ޢާއްމުގޮތެއްގައި
  .ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާޭނ އެއްޗަކުންނެވެ

  
      4.  

  
ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ފަންގިފިލާ ނުވަތަ ސީލިންގް

ހިރަފުސްނުހިފާ، އުދާސްހެދި ފެންތިކި ހަރުނުލާ،
ތެތްވެ ފޫނުޖަހާ އަދި ދަވާދާއި ކުލަ ފޮޅިގެން ނުފައިބާ

  .ގޮތަށެވެ
  

އޮމާން، ދޮރާ ދޮރުފަތް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ދޮރުތައް  .5      
އަދި ތަނުގެ މަސައްކަތާ. ފެންނުފާއްދާ އެއްޗަކުންނެވެ

ގުޅޭގޮތަށް އަމިއްލައަށް ރަގަޅަށް ދޮރުފަތް
  .ލެއްޕޭގޮތަށެވެ

  
ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ، ކުޑަދޮރު  .6      

އަދި. ހިރަފުސް ހަރުނުލާގޮތަށް ހަރު އެއްޗަކުންނެވެ
ބޭނުންވެއްޖެ ހިދެއްގައި ނައްޓާ ސާފުކުރެވޭގޮތަށް

ތަނުގައި ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ހުންނަ .ނަރުދާ ޖަހާފައެވެ
ކުދި ދޮރު ހުންނަންވާނީ ނުހުޅެވޭ ވަރަށް ބަންދު

  .ކޮށްފައެވެ
  

ކާބޯ ތަކެތި ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގެ މަތީގައި    )ޅ(    
ކާބޯހަރުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ 
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ތަކެއްޗަށާއި އެތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުފޯރާނޭތަކެއްޗަށް 
މިތަކެތި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ. ގޮތަކަށެވެ
އަދި އޭގެ. ން ސާފު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެފަސޭހައި

ސަބަބުން އުދާސްހެދި ފެންތިކި ހަރުލުމާއި ދަވާދު
ފޮޅުން ނުވަތަ ަދބަރު ފޮޅުން ނުވަތަ ފޫޖެހުން ފަދަ

  . ކަންތައް ނުހިނގާނޭ ގޮތަކަށެވެ
  

މީހުން އުޅޭ ތަންތަނާއި ފާހާނާ ފަދަ ތަންތަން    )ކ(    
ކުރާ ތަންތަނާއިހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު 

އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގެ ދޮރު. ވަކިންނެވެ
ހުންނަންވާނީ، ކޯާބ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނަށް

  .ސީދާ ކޮށް ނުހުޅެވޭ ގޮތަކަށެވެ
  

ކަބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ    )އ(    
ފެނާއި، އާވި ހުންނަންޖެހޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ

  .ގޮތަށެވެ
  

ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް -ބޯންކަމުދާ ފެން  .1      
ފެން .ބޯންކަމުދާ ފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ

ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ ބަހައްޓަންވާނީ ކަމަށް
އަދި އޭގައި. އެކަށީގެންވާ ސާފު ތާހިރު އެއްޗެއްގައެވެ

ފެން ތަޣައްޔަރުކުރުވަނިވި އެއްޗެއް ހުރެގެްނ
  .ނުވާނެއެވެ

ގަނޑުފެން އުފައްދާނަމަ އުފައްދަންވާނީ -ް ގަނޑުފެނ  .2      
އަދި ގަނޑުފެން ގެންގުޅެ،.ބޯންކަމުދާ ފެނުންނެވެ

ބަހައްޓަންވާނީ އެއަށް ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަފަދަ
  .ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ

ކާބޯތަކެތީގައި ޖެހޭގޮތަށް ބޭނުންކުރާ އާތްވަކީ - އާވި  .3      
ތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާ

ނެ ނުވަތަ ތަޣައްޔަރުކަމެއް ހުރި އެއްޗަކަށްކޮށްފާ
  .ވެގެން ނުވާނެއެވެ
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އާވި އުފެއްދުމަށާއި ފިނި - ބޯންކަމުނުދާ ފެން  .4      
ކުރުމަށާއި އަލިފާން ނިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޯން
ކަމުނުދާ ފެން ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިފެނާއި މުޅިން

އަދި މިފެން ހުންނަންވާނީ. ކުރެވިފައެވެވަކި 
އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުހުންނަ ގަޮތށް ރައްކާތެރިފެނާ

ކުލަ ވަކިކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހައިން އެނގޭގޮތަށް ފެން
  .ވައިރުކޮށްފައެވެ

  
ކާބޯ ތަކެތީގެ މަަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ    )ވ(    

ދިފެންވަރަކަށް، އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އަ
ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ފާޚާނާއާއި ހެދުން
.ބަދަލު ކުރާތަން ހަމަޖިެހފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
ފާޚާނާތައް ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން
ސާފުތާހިރުކުރެވޭ އަދި ތަނުން ކުނިބުނި ބޭރުކުރެވޭ

އަދި ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލިކަން. ގޮތަށެވެ
ބޭރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުސާފު ވައި ހުރުމާއެކު

ތަނުގައި ސާފު ފެނާއި. ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
އަދި. ސައިބޯނިފަދަ އެއްޗެތި ހުންނަންވާނެއެވެ

ހޫނުވައިން ނުވަތަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ކަހަލަ
އަތް ފޮހޭ އެއްޗަކުން އަތް ހިއްކުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް

  .ވެކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ތެރެއަށް މީހުން    )މ(    
ވަންނަ އިރުގައްޔާއި ތަނުގެ އެތެރޭގައި އުޅޭއިރު އަތް
ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ހޫނުވައިން ނުވަތަ
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ކަހަލަ އަތްފޮހޭ ތަކެތީން
.އްތްހިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

ދޮވުމަށް ހުންނަންވާނީ ބޯން ކަމުދާ ރައްކާތެރި އަތް
  . ފެނެވެ

  
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާތަން ހުންނަންވާނީ    )ފ(    

ގުދުރަތީ އަލި ލިބޭ/ ކިއެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޮ
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ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ. ގޮތަށެވެ
ދިޔައަސް އޭގެބޮކިތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅައިގެން 

  .އެތިކޮޅު ނުފައިބާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި، ހޫނުގަދަވެ    )ދ(    
ވައި ބޭރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި އުދާސްހެދިފައިވާ
ވައިދައުރުކުރާ ނިޒާމް. ހުންނަންވާނެއެވެ

ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ނުސާފު ސަރަހައްދުތަކުން
.ސާފު ސަރަހައްދުތަކަށް ވައި ދައުރުނުވާނެ ގޮތަށެވެ
ވައި ވައްދަން ހަދާފައި ހުންނަ އާނގަތައް

ވޭ ގޮތަށްހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ނައްޓާ ސާފުކުރެ
  .ދާޖަހާފައެވެ

  
އުކާލެވެންދެން އުކާލާ ކާއެއްޗެއްސާއި ކުނިބުނި    )ތ(    

ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ތަނުގައި ބަހައްޓާނޭ ތަންތަން
އަދި ކުނިބުނި. ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ބުޅާ، މީދާ އަދި
ދޫނިފަދަ ތަކެއްޗަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް އަދި އޭގެ

މާރާތާއިޢިސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗަށާއި ބޯފެން އަދި 
  .މަގު މައްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނޭ ގޮތަކަށެވެ

  
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އެތަނުން    )ލ(    

ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމްއުކާލެވޭ 
.ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޤާއިމް ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
އަދި އެގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މަތިޖެހި
ޑަސްބިން ހުރުމާއެކު، އެތަކެތި މަދުވެގެން ދުވާލަކު
އެއްފަހަރު ދޮވެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމް

ދި ގަވާއިދުންއަ. ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނޭ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް

  .ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ    )ގ(    
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އެއްޗިއްސާއި ވެންޑިން މެޝިން ފަދަ ތަކެތި
ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިންފަރުމާކުރެވިފައި 
ދި ފަނިފަކުސާ އަށަގަނެއަ. ސާފުކުރެވޭނެގޮތަކަށެވެ

  .ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނެ ގޮތަށެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް 
ކުރާ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ 

ފާ އިކުއިޕްމަންޓާއި ހި
  ގެންގުޅޭ ތަކެތި 

ޖެހޭގޮތަށްކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރު އެތަކެތީގައި     )ހ(  .4
މެޝިންތަކާއި ކަންވާރުފަދަ ތަކެތި ހަދާފައި ގެންގުޅޭ

ހުންނަންވާނީ އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ވިހައެއް
ނުވަތަ ނޭދެވޭ ވަހެއް ނުވަތަ އޫެނންވެސް އެއްވެސް
.ނޭދެވޭއަސަރެއް ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުކުރާނެ ގޮތަށެވެ
މިފަދަ ތަކެތި ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ ފެން ނުފާއްދާ

ފުކުރިއަސްނަގިނައިން ސާދަބަރު ނުޖަހާ އަދި ގި
އަދި ލަކުޑި .ކޫރުންއެޅި އޮމާންކަން ނުދާ ތަކެތިންނެވެ

ފަދަ ފަސޭހައިން ސާފުނުކުރެވޭނޭ ތަކެތި ބޭނުން
ކުރަންވާނީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

  .ހާލަތެއްގައެވެ
   

ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި    )ށ(    
އިކުއިޕްމަންޓާއި ސާމާނު ފަރުމާކުރެވި ބެހެއްޓިފައި

އަދިހުންނަންވާނީ ރަގަޅަށް ސާފުކުރެވޭގޮތަށް 
އަދި. ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުރަގަޅު އަސަރު ނުކުރާ ގޮތަށެވެ

  .ފަސޭހައިން ބަލާ ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެެވެ
  

ބާކީވާ ތަކެއްޗާއި އުކާލެވޭތަކެތި އަޅަންވާނީ،    )ނ(    
ފެންނުފާއްދާ، ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ، އަދި

  .ރަނގަޅަށް މަތިޖެހޭ ތަކެއްޗަށެވެ
  

އުކާލެވޭ ތަކެތި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި    )ރ(    
އަދި. ހުންނަންވާނީ ރަގަޅަށް ފާހަގަކުރެވޭގޮތަށެވެ

  .މިތަކެތި ކާބޯތަކެތި އެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
  

ކޯލްޑްސްޓޯރ ތަކާއި ރެފްރިޖަރޭޓަޑް ކޮންޓެއިނަރު ތައް    )ބ(    
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ހުންނަންވާނީ ފިނިހޫނުމިން ރިކޯރޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ
  .ގޮތަށެވެ

  
ހުންނަންޖެހޭ 
  ސާފުތާހިރުކަން

ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އިމާރާތާއި    )ހ(  .5
އިކްއިޕްމަންޓާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފެނާއި

ނިޒާމް މަރާމާތުކޮށް ދަމަހައްޓާ ނަރުދަމާގެ
  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން އަދި އެތާގެ    )ށ(    

ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް

  .ޖަރާސީމް ނައްތާލެވިފައެވެ
  

ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗާއި ސާމާނު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  .1      
އޭގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗަށްސާފުކޮށް 

  .ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަވަރަށް ބެލެހެއްޓިފައި
  

ތަނާއި ތަކެތި ސާފުކުރާއިރު ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ  .2      
ސަބަބުން ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަ އަދި ބޭނުންކުރެވޭ

ތަކެތީގެ އަސަރު ނުކުރާނޭ ގޮތަކަށްޑިޓާޖަންޓް ފަދަ 
  .ރަގަޅަށް ސާފުކުރެވިފައި

  
ހުންނައިރު ތަންސާފުކުރާ ނިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި  .3      

ޕްރޮސެސިންގް) ޕްލޭސް ސިސްޓަމްސް-އިން-ކްލީން(
  .ލައިން ރަގަޅަށް ދޮވެވި ޑިސިން ފެކްޓް ކޮށްފައި

  
ފާހާނާތަކާއި ހެދުން ބަދަލް ކުރާ ކޮޓަރިތައް  .4      

  .ހުންނަންވާނީ އަބަދުވެސް ސާފުތާހިރުކޮށެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު    )ށ(    
ހުރިހާ ތަނަކާއި ތަކެއްޗާއި ސާމާނު ސާފުކޮށް
ޖަރާސީމް ނައްތާލެވޭ  ގޮތްތައް ބަޔާން ކުރާ ތާވަލެއް
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އެއްގޮތަށްއަދި މިތާވަލާއި . ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
އިމާރާތުގެ ބައިތަކާއި ތަކެއްޗާއި ސާމާނު ރަގަޅަށް

  .ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ
  

ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތައްޔާރުނުކޮށް    )ނ(    
ހުންނަ ތަކެތި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ

އަދި މިތަކެތި ހުންނަންވާނީ ކޮން. ވަކިންނެވެ
  .އެނގޭގޮތަށް ރަގަޅަށް ލޭބަލްކުރެވިފައެވެއެއްޗެއްކަން 

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބާކީވާތަކެތި    )ރ(    
ބެެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް

  .ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަ ގޮތަކަށެވެ
  

އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި ތަނުގައި ގިނަވެ،    )ބ(    
.ހުރެގެންނުވާނެއެވެބެހެއްޓިފައި ގިނައިރުވަންދެން 

ގެ 3އަދި ) ތ(ގެ  3އަދި މިތަކެތި މިގަވާއިދުގެ 
  .ގައިވާ ގޮތަށް ނައްތާލަންވާނެއެވެ) ލ(
  

ތަނަށް ބުޅާ ފަދަ އޮޅުކުރި ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ    )ޅ(    
ޖަނަވާރުތަކާއި، ދޫނިފަދަ ތަކެތި ވައްދައިގެން

  .ނުވާނެއެވެ
  

މެހި، ކުރަފި، ހޯނު، މީދާ، ހިކަނދި ފަދަ އުނދަގޫ    )ކ(    
ދިރޭ އެއްޗެތި ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާކުރާ 

އަދި މިފަދަ އެއްޗެތި. ތަނުގައި އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލް) ނުވަތަ ޕެސްޓް(

ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއް ތަނުގައި
  .އި އޮންނަންވާނެއެވެޤާއިމް ކުރެވިފަ

ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދައޭގެ ސަބަބުން     )އ(    
ޕެސްޓިސައިޑްސް އަދި އެހެނިހެން(ކެމިކަލްސް 
ބަހައްޓަންވާނީ އޭގެ ވިހަ މާއްދާއާއި) ކެމިކަލްސް

ކުރާ ބޭނުންތައް އެނގޭގޮތަށް ގެންގުޅެންވާ ގޮތާއި
މިފަދަ ތަކެތި. ރަގަޅަށް ލޭބަލް ކުރެވިފައެވެ
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ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނީ ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް
މިތަކެތި. ހުންނަ ކަބަޑެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައެވެ

ބޭނުންކުރަންވާނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ތަމްރީނު
އަދި މިތަކެތި ބޭނުން. ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެވެ

ކުރަންވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވެ  ކާބޯ
  .ތަކެއްޗަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާ ގޮތަކަށެވެ

  
އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާއި 
ސިއްހީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

  ކަންތައްތައް

ކާބޯތަކެތިކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް    )ހ(  .6
ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުމަށާއި އަމިއްލަ
 .ސާފުތާހިރުކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތަމްރީނު ދޭންވާނެއެވެ

  
ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންވާންވާނީ ވަޒީފާ    )ށ(    

ދިނުމުގެ ކުރިން އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު
އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިކަމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ފަރާތަކަށް ދެއްކުމަށްފަހު މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

މި. މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމުގައެވެ
ޓެސްޓިނަލްމެޑިކަލް ޓެސްޓް ކުރުމުގައި އިން

ޕެރަސައިޓްސް އާއި ސަލްމޮނެއްލާ ސްކްރީނިން
  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
ޖަރާސީމްގައިންގަޔަށް އަރާބައްޔެއް ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ     )ނ(    

ގައިގާހަށިގަނޑުގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ 
އް، ފާރުވެފައިވާފާރުގަނޑެއް، ހަމުގެ އިންފެކްޝަނެ

ހުރި ތަނެއް ނުވަތަ ބޭރަށް ހިންގުން ފަދަ ކަމެއް
ހުރިމީހަކު ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެގެން

އަދި ކާބޯ ތަކެއްޗަށް އޭގެ އަސަރު. ނުވާނެއެވެ
ކޮށްފާނެ ފަދަ ކަމެއއް ހުރި މީހެއްނަމަ މެނޭޖްމަންޓާއި

ދައްކައިގެން އެކަން ރަނގަޅުވަންދެން ާކބޯ ވާހަކަ
ތަކެތި ގެންގުޅޭ ސަރަހައްދުން އެމީހަކު ބަހައްޓަންވާނީ

އެފަދަ މީހަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ. ވަކިކޮށްފައެވެ
ހުއްދަ އަލުން ލިބޭނީ ފަރުވާ ކުރެވި
ރަގަޅުވެފިައވާކަމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް
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  .ލިބިފައިވާނަމައެވެ
  

ތަނެއް ކެނޑި ނުވަތަ ފާރުވެފައިވާ މީހަކު ކާބޯތަކެތީގެ    )ރ(    
މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީގައި އަތްލެވޭ ފަދަ

މިގޮތުން. މަސައްކަތެއްގައި އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ
ކޮންމެހެން މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައިވެސް ފެންނުވަންނަ ކަހަލަ މަލަން އަޅާ

ހު ނޫނީ އެމަސައްކަތެއް ކޮށްގެންށްފަބަންދު ކުރުމަ
އަދި ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ. ނުވާނެއެވެ

ތަނުގައި ފަސްޓް އެއިޑް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް
  .ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ

  
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ    )ބ(    

.ކޮންމެ މީހަކުމެ ގިނަގިނައިން އަތް ދޮަންނަންވާނެއެވެ
މިގޮތަށް އަތް ދޮންނަންވާނީ އަތް ސާފުކުރުމަށް

އޮހޮރޭ ގޮތަށްއެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން 
އަބަދުވެސް ފާހާނާކޮށް. ހުންނަ ބޯންކަމުދާ ފެނުންނެވެ

މަން ނުވަތަ ހަޑި އެއްޗެއްގައި އަތް ހޭކިއްޖެނަނިމިގެ
  .ރަނގަޅަށް އަތްދޮންނަންވާނެއެވެ

  
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ސާފުތާހިރުކޮށް    )ޅ(    

ތިބޭ އަދި ސާފުތާހިރު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް
ގައި އުޅޭ މީހުންއަދި މަސައްކަތު. ވާންވާނެއެވެ
މީގެ. ރައްކާތެރި ސާފުތާހިރު ހެދުމުގައެވެތިބެންވާނީ 

އިތުރުން ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ތިބެންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްތަށިނުފައިބާނެ ގޮތަކަށް

  .އިސްތަށިިގަޑު ނިވާކޮށްފައެވެ
  

އި ގެންގުޅޭއިރު ބޭނުންކުރާކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުމުގައާ    )ކ(    
  .ތާހިރުކޮށެވެއަންގި، ހުންނަންވާނީ ސާފު

  
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަމަލުތައް    )އ(    
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ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުފޯރާ
މިގޮތުން ތަނުގެ ތެރޭގައި ކެއުމާއި،. ގޮތަށެވެ

ބުއިމާއި، ދުފުން، ޗުއިންގަމް ކެއުން ފަދަ ކަންތައް
އަދި ިކނބިހި އެޅުމާއި. ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނެފަތް ކޮށްޓުންފަދަ ކަންތައް ތަނުގެނޭފަތްފޮޅުމާއި 
  . ނުވާނެއެވެތެރޭގައި ކޮށްގެން 

  
ކާބޯތަކެތީގައި އަތްލާ ގެންގުޅޭ މީހުން ތިރީގައި    )ވ(    

ފައިވާ ފަދަކަމެއް ކޮށް އަދި އެނޫންވެސްބަޔާންކޮށް
ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެން އެއްޗަކާއި ގުޅި ތަޣައްޔަރުވާނޭ

  .އަމަލެއް ކޮށެްގން ނުވާނެއެވެ
  

މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އަތުގައި އަނގޮޓިއާއި،  .1      
  .އަތުކުރީގަޑި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުން

  
ތަނުގެ ތެރެއަށް ގަހަނާއާއި އަމިއްލަ ހެދުންފަދަ ތަކެތި  .2      

ވައްދާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުރައްކާ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ
  .ތަނެއްގައި އެފަދަ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

  
ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗަކީ  .3      

އިންސާނުން ކެއުމަށް ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަމުގެ
  . ޔަގީންކަން ލިބޭގޮތަށް ހުރި އެއްޗަކަށް ނުވުން

  
ކާބޯތަކެތި ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމުގައްޔާއި  .4      

އުފުލުމުގައްޔާއި ވިއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
  .ކުރެވިފައި ނެތުންރައްކާތެރި 

  
ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް މެހެމާނުން    )މ(    

ވައްދަންވާނީ ތަނަށް ވަނުމުގައި އަޅަންޖެހޭ
ފޭރާންތަކާއި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް

އަދި މި އިންތިޒާމް ތަނުގެ. ތަބާވާނަމައެވެ
  .މެނޭޖްމަންޓުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ
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ވާ ތަކެތި ގޯސްވެފައި

  އަނބުރާ ގެނައުން
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އުފެއްދުމުގައި      .7

އެތަކެތި ހޯދުމުގެ ޖެކަން އެނގިއްޖެނަމަ،ގޯހެއް ހުރެއް
އިންތިޒާމް ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން

އަދި އަނބުރާ ގެނެވޭ މިފަދަ. ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ
ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ނައްތާލެވެންދެން ނުވަތަ އެހެން
ރައްކާތެރި ބޭނުމެއް ކުރެވެންދެން މެނޭޖްމަންޓުގެ

  . ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައެވެ
  

ކާބޯތަކެތީގެ 
ން ރައްކާތެރިކަ

  ބެލެހެއްޓުން 

ނުވަތަ އުފައްދާ، ވިއްކާ، ރުކުރާޔާކާބޯތަކެތި ތައް      .8
އުފުލާ، ގުދަންކޮށް ގެންގުޅޭ އަދި ފޮނުވައިދޭ ތަންތަން
ހިނގަމުންދަނީ މިޤަވާއިދާ އެގޮތަށްތޯ ބަލާނީ
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ނުވަތަ
މިއޮތޯރިޓީ އިން އެކަން ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

  . ފަރާތަކުންނެވެ
   

ޚިލާފު ޤަވާއިދާއި 
ވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ 

  ފިޔަވަޅުތައް

މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފަވާ ފަރާތަކަށް    )ހ(  .9
އެކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި އެކަން
.ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ
ނަމަވެސް އެކަމަކީ ޢާއްމު ސިއްހަތަށްހުރި ކުއްލި

އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް
ބަންދު ފެނިއްޖެނަމަ އެތަނެއްގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޙިދުމަތް

  .ކުރެވޭނެއެވެ
  

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި/  މިމާއްދާއަކީ އަދަބު     )ށ(    
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ

  .މިވަނީ މިގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ
  

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި/  އަދަބު  މިމާއްދާއަކީ    )ނ(    
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ

  .މިވަނީ މިގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފައެވެ
  



15 
 

ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން ތަކުރާރުކޮށް މިގަވާއިދާ    )ރ(    
ޙިލާފުވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވިފަރާތަށް، ކާބޯތަކެތި

އިވާ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމަށްހަދާ ވިއްކުމަށް ދެވިފަ
ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމެުގ އިޚްތިޔާރު
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ލިބިގެން

  .ވެއެވެ
  

މިގަވާއިދުގައި 
ބޭނުންކޮށްފައިވާބަސްތަކުގެ 

  މާނަތައް

  :މިގަވާއިދުގައި     10

ބޭނުން ކަމަށް" ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން"        
ކުރެވިފައި ވަނީ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ
އުފައްދާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި އިމާރާތްތައް ހިމެނޭ

އިމާރާތެއްގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ،. ގޮތަށެވެ
ތައްޔާރުކޮށް، އުފައްދާ ތަންތަން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި

  .ހިމެނޭނެއެވެ
  

ބެލެވެނީށް ކަމަ" ބޯން ކަމުދާ ފެން"        
ގެ ކެމިކަލް އޭ.އެސް.ޑަބްލިޔު.އެމް/އޯ.އެޗް.ޑަބްލިޔު

.އަދި މައިކްރޯބައޮލޮޖިކަލް މިންގަޑުތަކަސް ފެތޭ ފެނެވެ
  

ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ހަޑިފިލުވުން،" ސާފުކުރުން"        
ތަތްލާފިައވާ ކާތަކެތި ފިލުވުން، ތެޔޮފިލުވުން، ނޭދެވޭ

  .އެހެން މާއްދާތައް ފިލުވުމަށެވެ
  

ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުރަގަޅު ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަރު"        
ކަމަށް ބެލެވެނީ ކާބޯތަކެތީގައި އެކުލެވޭ" ކުރުން

ނުވަތަ އެޅޭ ޖަރާސީމެއް، ކެމިކަލެއް ނުވަތަ
އެހެންވެސް އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް

  .ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ ފަދަ ކޮންމެ ކަމެކެެވެ
  

ކަމަށް" ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން"        
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ކާބޯތަކެތީގައި ސީދަލަށް ނުވަތަ ބުނެފައިވަނީ
ކާބޯތަކެތި ޖެހޭ. ނުސީދަލަށް އަތްލާ މީހުންނަށެވެ

ހިސާބުގައި ކާބޯތަކެތީގައި ކާބޯތަކެތި ކެއްކުމަށް
އާަޅފައި ބެހެއްޓުމަށްބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި 
އި އަތްލާ މީހުންނާއިބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގަ

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބަންދުނުކޮށް
ހުންނަ ކާބޯތަކެތީގައި ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާގޮތަށް

  .އަތްލާ ަހދާ މީހުން މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ
  

ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ކެމިކަލެއް" ޑިސްއިންފެކްޓް"        
ބޭނުންކޮށްގެންނުވަތަ އެހެނިހެން އެއްޗެއް 

ކާބޯތަކެއްޗަށް އަސަރު ނުފޯރާވަރަށް ތަނާއި ތަކެތީން
  .ޖަރާސީމް ނައްތާލުމަށެވެ

  
ކަމަށް" ކްލީން އިން ޕްލޭސް ސިސްޓަމް"        

ބުނެފައިވަނީ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނުގެ
ޕްރޮސެސިންގްލައިން ގައިވާ އިކްވިޕްމަންޓްއާއި އެއާއި

ނިހެންވެސް ބައިތައްގުޅިފައިވާ ހޮޅިތަކާއި އެހެ
ނައްޓާނުލައި އަމިއްލައަށް ސާފުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

  . ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަށެވެ
          

 


