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މަޤްސަދު

.2

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.3

(ހ)

ނ
ށ ް
ގެ ދަ ު

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ)

މ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާން ު
ރައްޔިތުންގެ

ރައްކާތެރިކަމަށް

ސަލާމަތާއި

މިންގަނޑުތައް

ނވާ
ބޭނު ް

ގ ޤާނޫނު) ގެ 59
ނބަރު ( 4/2017ޢިމަރާތްކުރުމު ެ
ނ ް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ަ
ދކެވެ.
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  9ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ނެރޭ ޤަވާޢި ެ
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ
ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

މރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު އެމަސައްކަތް ކުރާ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްސަދަކީ ޢި ާ
ފަރާތްތަކާއި

އާންމު

ނނާއި މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް
ރައްޔިތު ް

ގއްލުމެއް ނުލިބޭނެ
ެ

ގތަށް
ޮ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ.
ސ
ފށިގެން ( 6ހައެއް) މަ ް
މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ެ
ހުރިހާ

ދުވަހުގެތެރޭގައި

މި

ރތްތަކުން
ފަ ާ

ގަވާއިދާއި

އއްގޮތްވާ
ެ

ގޮތުގެ

ނ
މަތި ް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާތައް
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އާންމު ޒިންމާތައް

.4

(ހ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އެފަރާތެއްގެ

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް

މުވައްޒަފުންނާއި،

އާންމުންގެ

ކުރާނަމަ

މަސައްކަތުގެ

ސަލާމަތާއި

ޞިއްޙީ

ދާއިރާގައި
ކަންކަން

ޙިމާޔަތްކުރާނެ "ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ނުވަތަ ސަލާމަތީ އަދި ސިއްޙީ ކަންކަމާއި
އ
ޓރު އެކުލަވާލާފަ ި
ފތެއް ކޮންޓްރެކް ަ
ވތަ އަތްމަތީ ޮ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް ނު ަ
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އަނެއްތަނަށް

ދާއިރާގައި
ގންދިއުމާއި،
ެ

ގެންގުޅޭ

ތަކެތި

ގުދަންކުރުމުގައި،

މއި،
ބޭނުންކުރު ާ
ގ
އެފަރާތެއް ެ

ނ
ނ ް
އެއްތަ ު

އ
މުވައްޒަފުންނާ ި

ހ
ރ ާ
ނންވާ ހު ި
އާންމުންގެ ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ބޭ ު
އވެ.
އިންތިޒާމެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެ ެ
(ނ)

ވސް މަސައްކަތުގައި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ެ
ށ
ކމަށް ސަމާލުވުމަ ް
ދ އެކަން ަ
ހމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ީ
ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކުގެ ފުރި ަ
އަދި

އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

މީހަކަށް

ތެރޭގައި

ނުރައްކާތެރި

ގ
ށ ނުވަތަ މީހެއް ެ
ނވަތަ މީހަކު ޒަޚަމްވެދާނެކަމަ ް
ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ު
ޞިއްޙަތަށް

ނުރައްކަލެއް

ވެދާނެކަމަށް

ބަލައި

ފުރިހަމައަށް

ސަމާލުވެ

ވނެއެވެ.
ބެލެހެއްޓެން ާ
(ރ)

ވ "ސޭފްޓީ އެންޑް
ޢިމާރަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ،އެކުލަވާލާފައި ާ
ތ
ހެލްތު" ނުވަތަ ސަލާމަތީ އަދި ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ނުވަ ަ
އަތްމަތީ ފޮތާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ދއިރާގައި އެފަރާތުގެ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގެ ާ
މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތަށް ފަރުވާތެރިވުމުގައި،
ށ
ކަމާގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތަ ް
ނތައްތަކުގެ ތަމްރީން ދޭންވާނެއެވެ.
ފަރުވާތެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަ ް

(ޅ)

ދ
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ،ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް އަ ި
ގ
އބާނެ ފަދަ ގޮތެއް ެ
މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފަ ި
ކމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.
މަތިން ،އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ަ

(ކ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގައި ކޮންކްރީޓްކުރުމާއި އަދި ސިމެންތި ޖެހުމާއި
ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުން އަދި މިފަދަ އެހެންވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް
ނ
ކުރަންވާނީ ،ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ވަށައިގެ ް
ފރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް
ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ު
ސިމެންތި ،ކުލަ ،ދަވާދު ،ކުނޑި އަދި މިނޫންވެސް އެއްޗެއްވެސް ނުފައިބާނެ ފަދަ
ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ .މިގޮތުން އަޅާ
ގ
ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަނޑާއި ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ެ
އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތަކެކެވެ.

(އ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތެއް

ކުރަންވާނީ

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ރ
ބޭނުންކު ާ

ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ވަސް އެކުލެވިގެންވާ ކެމިކަލް އަދި މިނޫންވެސް ތަކެތި
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ކތެރިވާނެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގައި އާންމުން ރައް ާ
(ވ)

ނ
ގ ް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ވަށައި ެ
ރ
ވތަ ގޯޅިއަށް ،ކު ާ
ށ ނު ަ
ގ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަ ް
ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނު ެ
ވ
މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފައިބާނެ ގޮތަކަށް ،އެކަށީގެން ާ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ .މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިމާރާތުގައި
ހ
ޖަހާ ކަތި ބިއްގަނޑާއި ،ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެ ޭ
ފިޔަވަޅު ތަކެކެވެ.

(މ)

ދ
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އުފެ ޭ
ކުނޑީގެ އުނދަގޫ މީހުންނަށް ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި
ހަމަ

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޓައިލް

އއެކު
އެ ާ

މަސައްކަތްކުރާއިރު ނިކުންނަ ކުނޑި

ކެފުމާއި

ޕުޓީ

ދ
ފަ ަ

ގޭނުން

ސީދާ މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގޭގެއާއި

ކށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނށް ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަ ަ
ތަންތަ ަ
(ފ)

އިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަންތަނުގައި ހުންނަ ޓިނު/ފުލައިވުޑް އަދި މި ނޫންވެސް އެއްޗެއް
ހުންނަންވާނީ

ވައިގަދަވުމުގެ

ސަބަބުން

ނުވަތަ

މި

ވސް
ނޫން ެ

ސަބަބަކުން

ކށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު
ނ ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަ ަ
ވިއްސައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެ ް
އަޅާފައެވެ.
(ދ)

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭމީހުން
ށ ހެދުންއަޅައި އެ
ތިބެންވާނީ ،ކުރާ މަސައްކަތަކާއި އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަ ް
ޓ
މަސައްކަތަކާއި އެކަށީގެންވާފަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ސޭފް ީ
ފޓީ ބޫޓު ،ވެލްޑިންގ
ހލްމެޓް ،ސޭފްޓީ ގްލަވް ނުވަތަ އަންގި ،ސޭ ް
ބެލްޓް ،ސޭފްޓީ ެ
މާސްކް

އަދި

މިނޫންވެސް

ތަކެތި،

ކުރާ

މަސައްކަތާއި

ނ
ގުޅޭގޮތު ް

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
(ތ)

ނ
ލ ް
ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް ގެއް ު
ނވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.
ނުވާނެ ގޮތަށް ،އެކަށީގެ ް
ގ
އ ެ
އތަނެއް ނުވަތަ އެތަނެ ް
ނވަތަ ބިނާއެއްވާނަމަ ެ
އަދި އިންވެގެން ޢިމާރާތެއް ު
އކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި
ފހެއްޓުމަށާއި ފައުންޑޭޝަން ރަ ް
ފަސްގަނޑު ދަމައިގަތަނުދީ ހި ެ
ފައުންޑޭޝަން

ނ
ޕްރޮޓެކްޝަ ް

މެތަޑެއް

ވނެއެވެ.
ބޭނުންކުރަން ާ

އެގޮތުން

ނ
ގ ޙުއްދަ ދިން އިރު ފާސްކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަ ް
ނ ޢިމާރާތްކުރުމު ެ
ބޭނުންކުރަންވާ ީ
ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑެވެ.
(ލ)

މި މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ
ށ
ނ ް
ތެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނެއްގެ ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަ ަ
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މީހުންނާއި މުދައު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން
ނުވަތަ ކުއްލިހާލަތުގައި
ކަންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން
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ޢިމާރަތްކުރުމުގެ
އެކުލަވާލައި

މަސައްކަތްކުރާ
ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން
މިފަދަ

އިމަރޖެންސީ

އިމަރޖެންސީ

ރެސްޕޮންސް

ރެސްޕޮންސް

ޕްލޭނެއް

ޕްލޭނެއްގައި،

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ހާލަތްތައް ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުން ،މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތަށް ދިމާވެދާނެ
ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އިމަރޖެންސީ
ރެސްޕޮންސް ޕްލޭންގައި ދިމާވެދާނެ ހާދިސާގެ ނިސްބަތަށާއި ޒާތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި އެންމެ މަދުވެގެން ،އަންނަނިވި ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރެވެންވާނެއެވެ.
(ހ)

ފަސްޓްއެއިޑު

ދިނުމުގެ

ތަމްރީނު

ލިބިފައިވާ

މީހަކު

މަސައްކަތުގެ

ވެށީގައި

އަބަދުވެސް ހުރުން؛
(ށ)

ހރުން؛
މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ފަސްޓްއެއިޑު ކިޓް ފަސޭހައިން ލިބޭގޮތަށް ު

(ނ)

އ
އަދި ފަސްޓްއެއިޑު ކިޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހަމައަށް ،ރަނގަޅު ހާލަތުގަ ި
ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން؛

(ރ)

ށ
މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ،ޞިއްޙަތާއި ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ނޯޓިސް ،ފެންނާނެ ގޮތަ ް
ބޯޑެއްގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން؛ އަދި

(ބ)

ޙާލަތުގައި

ކުއްލި

ގުޅަންޖެހޭ

ހުރިހާ

ފޯނު

އ
ނަންބަރުތަ ް

ނޯޓިސް

އ
ބޯޑުގަ ި

ރން މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ފަސްޓް އެއިޑް ދޭ
ހުންނަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތު ު
މީހާއާއި ،ސައިޓް ސްޕަރވައިޒަރ ނުވަތަ ސައިޓް މެނޭޖަރ ،އެމްބިއުލާންސް،
ޕޮލިސް ،އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ގުޅާ ނަންބަރުތައްވެސް މި ނޯޓިސް
ބޯޑްގައި ހުރުން.
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އޒަރ"
ޕވަ ި
"ސައިޓް ސޭފްޓީ ސު ަ
ގއި
ވށީ ަ
ތގެ ެ
މސައްކަ ު
ނުވަތަ " ަ
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އ
ށޓަކަ ި
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ސަލާމަތްތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަ ް
ޓ
އ ާ
"ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރު" ނުވަތަ "މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ސަލާމަތްތެރިކަން ބަލަހަ ް

ހއްޓާ
ތރިކަން ބަލަ ަ
ސަލާމަތް ެ

ޓ ސުޕަވައިޒަރެއް މަސައްކަތުގެ
ސަރުދާރު" ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،ސައިޓް ސޭފް ީ

ރދާރު"
ސަ ު

ގޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ.
ވެށީގައި ނުވަތަ ސައިޓުގައި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު ( )12ބާރަ ަ
"ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރު" ދުވާލަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ސައިޓް ޗެކުކޮށް ،ޗެކުކުރެވުނު
ކަންތައްތަކާއި ޙާލަތްތައް އެނގޭގޮތަށް ސައިޓުގައި އޮންނަ ލޮގް ފޮތުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ .އަދި
ރ
ޓގައި ފެން ހެދުމާއި ،މަދި ި
ވ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ސައި ު
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފަދަ

އާލާވާނެ

ތަކެތި

ނތަން
ތަ ް

ހުރިތޯ

ލންވާނެއެވެ.
ބަ ަ

މިނިސްޓްރީގެ

މިގޮތުން

ވެބްސައިޓުގައިވާ "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުގައި ފެން ހެދުމާއި ،މަދިރި ފަދަ ތަކެތި
ލއި ޗެކްކުރާ ޗެކްލިސްޓް" ގައިވާ ކަންތައްތައް މަދުވެގެން
އާލާވާނެ ތަންތަން ހުރިތޯ ބަ ަ
ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.

ޗެކްލިސްޓު

އިސްވެދެންނެވުނު

ނސްޓްރީގެ
މި ި

ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އޒަރ"
ޕވަ ި
"ސައިޓް ސޭފްޓީ ސު ަ
ގއި
ވށީ ަ
ތގެ ެ
މސައްކަ ު
ނުވަތަ " ަ

.7

ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭ
އ
އ އެންގުމެ ް
ގތުން އެންގުމަށްފަހުެ ،
ލމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވަ ު
ނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާ ު

ހއްޓާ
ތރިކަން ބަލަ ަ
ސަލާމަތް ެ

އަންގާތާ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް

މ
ރދާރު" ގެ ޒިން ާ
ސަ ު

ށ
އ ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަށާއި މިނިސްޓްރީއަ ް
ގތުން އެންގޭ އެންގުންތަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މި ޮ
24

(ސައުވީސް)

ގަޑިއިރުގެ

ތެރޭގައި

ލިޔުމުން

ނުވަތަ

އީ-މެއިލްގެ

ޒަރީޢާއިން

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
އިންޝުއަރަންސް

.8

އާންމުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން

.5

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުންނަށާއި ،ތަކެއްޗަށް،
ނ
ކއި( 9 ،ފަހެއް) މިލިއަ ް
މަސައްކަތުގެ ވެށިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށްޓަ ަ
ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ

ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ވެސް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތަކުންވެސް އެއްވެސް އާންމު
ގތަކަށް މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ
ގނެ ޮ
ދނެ ފަދަ ކަމެއް ނުހިނ ާ
ފަރާތަކަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެ ާ
ނވާނެއެވެ.
ހުރިހާ ކަމެއް އިންތިޒާމުކޮށް ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަ ް
(ހ)

ގ
މސައްކަތުގެ ވެށީ ެ
މަގުމައްޗާ އިންވެގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ،އާންމުންނަށް ަ
ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ތިބެ އަދި މަގުގެ ޓްރެފިކުން ސަލާމަތްވެ މަގުގައި
ވތަ "ޕެޑެސްޓްރިއަން ޑީޓުއަރ" ސާފުކޮށް އެނގެން ހުރުން؛
ހިނގަންވީގޮތް ނު ަ

(ށ)

އ
އއި ބެހެއްޓުމުގަ ި
ދުވާރުމަތީގައި މަސައްކަތުގެ އާލާތްތައް ދުއްވައި ގެންގުޅުމުގަ ާ
އާންމުންނަށާއި
ކަންކުރުން؛

5

ގތިގެދޮރާއި
ޯ

މުދަލާއި

ތަކެއްޗަށް

ކލެއް
ނުރައް ަ

ށ
ނުވާގޮތަ ް

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
(ނ)

މ
މަސައްކަތުގެ ސާމާނާއި އާލާތްތައް ،ހަވާގެތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކަ ާ
ކށް
ޓތަކެއްގެ ބޭނުން ޮ
އ ު
ވލެއް ،ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލަ ި
ގުޅޭ އިންޒާރުގެ ދިދައެއް ،ނި ަ
ނ
ގ ބިނގާވެ އުޅު ް
ނ ހިނ ާ
ތކުގެ ދަށުން އާންމު ް
މަސައްކަތުގެ ސާމާނާއި އާލާތް ަ
ހުއްޓުވުން؛

(ރ)

ދ
ތނުގައި ވަޅުގަނޑު ވަށައިގެން ބިތްޖެހުން .އަ ި
ކޮނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ަ
ނ
ތނަކަށް ފެން ނޭޅޭ ެ
އެފަދަ ވަޅުގަނޑަކަށް ފެން އެޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ ،އެ ަ
ނ
ފދަ ވަޅުގަނޑުތައް ވަށައިގެ ް
ވއްޓޭނެގޮތަކަށް އެ ަ
ގޮތަކަށް އަދި ކުޑަކުދިން ނު ެ
ހއި ނިވާކުރުން .އާންމު ތަނެއްގައި ވަޅު ކޮންނަ
ޖ ަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބިތް ަ
ކަމުގައިވާނަމަ،

އެ

ވަޅުގަނޑެއްގެ

ކައިރީގައި

އިންޒާރުގެ ނިޝާން

ޖަހައި،

ނ؛ އަދި
ޓ ް
ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އިންޒާރުގެ ބައްތި ދިއްލާފައި ބެހެއް ު
(ބ)

ތ
ގއި މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި އެކަށީގެންވާ ސަލާމަ ީ
މަސައްކަތް ނުކުރާ ވަގުތުތަކު ަ
ވ ވަޅުގަނޑު އަދި
ނވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ކޮނެފައި ާ
އިންތިޒާމުތައް ކޮށްފައި ހުންނަ ް
އާނގަ

ފަދަ

ތަންތަން

ނިވާކުރަންވާނެއެވެ.

މީގެ

އކަށީގެންވާގޮތަށް
ެ
ތރުން،
އި ު

މަތިއަޅާ

މަސައްކަތުގެ

ނވަތަ
ު

އ
އާލާތްތަ ް

އ
ބިތްޖަހަ ި
ނ
ވ ީ
ބަހައްޓަން ާ

ނިއްވާލާފައި އަދި ނުދުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ .ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
ރ ގޮތަކަށެވެ .އަދި
ނމަ ބަހައްޓަންވާނީ ސަލާމަތްތެ ި
މަތިމައްޗަށް ބަހައްޓާކަމުގައިވާ ަ
ށ
ޗ ް
ނވަތަ ބިންމައް ަ
އުފުލައި ގެންގުޅޭ ސިޑި ނުވަތަ ހަރުގަނޑުތައް ނަގާފައި ު
ޓން.
ތިރިކޮށްފައި ބެހެއް ު
އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ގެންގުޅޭ
ސާމާނު ނުވަތަ "ޕަރސަނަލް
ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް"

.11

ރ
ބނުންކު ާ
މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް ވެސް ،އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ޭ
ޓރެކްޓަރ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮން ް
އސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.
ނނިވި އާންމު ު
މިގޮތުން ،އަން ަ
(ހ)

އދި އެފަދަ ސާމާނު
ގތާއި ަ
ބނުންކުރާ ސާމާނު ބޭނުންކުރާނެ ޮ
އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ޭ
ހރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި
ބބުތައް ު
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސަ ަ
ދނުން.
ހން މަސައްކަތު މީހުންނަށް އަންގައި ތަމްރީނު ި
ނުހިމެނޭ އެހެނި ެ

(ށ)

ސޭފްޓީ ހެލްމެޓް އެޅުން.

(ނ)

ސޭފްޓީ ބޫޓަށް (ބޫޓުގެ ކޮޅުގައި ދަގަނޑު އަޅާފައިވާ ހުންނަ ވައްތަރުގެ ބޫޓަށް) އެރުން.

(ރ)

ނ
ދ ެ
ލބި ާ
ކން ލޮލަށް ި
ކޮންކްރީޓުން ނުވަތަ ލަކުޑި ކުނޑިން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަ ު
ގެއްލުމަކުން ލޯ ސަލާމަތްކުރުމަށް ސޭފްޓީ ގްލާސް އެޅުން.
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
(ބ)

ށޓަކައި ،ހިއަރިންގ
ތ ކުރުމަ ް
މަސައްކަތްކުރާ އަޑުގަދަނަމަ ކަންފަތުގެ އިވުން ސަލާމަ ް
ޒމެއް ގެންގުޅުން.
ނވާކުރެވޭނެ މަފްލަރ ނުވަތަ ނި ާ
ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ކަންފަތް ި

(ޅ)

ކއި ،އަންގި ލުން.
ކުރާ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަތް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަ ަ

(ކ)

ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ،ރެސްޕިރޭޓަރީ
ޕްރޮޓެކްޝަން

ނުވަތަ

ނުރައްކަލާ

އެކަށީގެންވާފަދަ

މތްތެރިކަމާއި
ސަލާ ަ

ކ
އެ ު

މކަލްގެ ދުން އަދި
ގންގުޅުން .މިގޮތުން ،އެސްބެސްޓޮސް ،ކެ ި
ނޭވާލެވޭނެ އާލާތް ެ
ހިރަފުހުގެ ނުރައްކާ ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު
ނޭވާލެވޭނެ ރެސްޕިރޭޓަރީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(އ)
ނ
ޑން" ޖެހު ް
ބިތް ނުވަތަ "ހޯރ ި

.11

(ހ)

ގތަށް ސޭފްޓީ ބެލްޓް ބޭނުންކުރުން.
ސަލާމަތީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ޮ
ގ
ދށް މިންގަނޑެއް ެ
ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި "ހޯރޑިން" ނުވަތަ ބިތްޖެހުމުގައި އެންމެ ަ
ޢމަލުކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.
ނނިވި ކަންކަމަށް ަ
ގޮތުން ،އަން ަ
މަސައްކަތްކުރާ

.1

ވަށައިގެން

ސައިޓުގެ

ބޭނުންކުރާ

ނ
މ ް
އާން ު

ސަރަޙައްދުތަކަށް ނިވާކަން ލިބޭގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ބިތްގަނޑު ޖަހާ
ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުރުން.
ބިތްގަނޑުގައި މަދުވެގެން ( 1811އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ) މިލިމީޓަރުގެ

.2

އުސްމިން ހުރުމާއި ،ބިތްގަނޑު ބިމާއި ގުޅިފައި ހުރުން .ބިތްގަނޑު
ހުންނަންވާނީ

މަސައްކަތްކުރާ

ސައިޓުގެ

ނިސްބަތާއި

ޒާތަށް

އ އަދި އެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިފައި.
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފަ ި
.3

މަސައްކަތުގެ ވެށްޓާއި ބިތްގަނޑާއި ދެމެދު އެކަށީގެންވާ ދުރުމިނެއް
ހުރުން.

.4

މަސައްކަތުގެ ވެށީން އެއްޗެއް ވެއްޓި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ އާންމު މީހަކަށް،
އއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގައި ވަނީ
މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ެ
ނަމަ،

މަސައްކަތްކުރާ

ޢިމާރާތާއި

އާންމު

ސަރަޙައްދުތަކާ

ވަކިކުރެވޭނެގޮތަށް ގެންޓްރީ ޖަހާ ނިވާކުރެވިފައިހުރުން.
.9

ގއްލުމެއް
ށ ެ
ބިތްގަނޑު ފަރުމާކުރުމުގައާއި ޖެހުމުގައި އާންމު މީހަކަ ް
ޓން.
ކންކަން ބެލެހެއް ު
ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ަ
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.6

ސއްކަތުގެ
އ އުނދަގޫ ނުވާނެ ގޮތަށް މަ ަ
އާންމު ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލާ ި
ސައިޓަށް ވަދެނިކުތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުރުން .މިގޮތުން،
ށ
ވނެ ގޮތަ ް
މސައްކަތުގެ ސައިޓަށް ނުވަދެ ޭ
ކަމާއި ނުބެހޭ ފަރާތްތައް ަ
ނވާނެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ ސެކިއުރިޓީ ހުންނަ ް

.7

ނ
ކަމާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އިންޒާރުގެ ނުވަތަ ފަރުވާތެރިވުމުގެ ނިޝާ ް
ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.

.8

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނުވަތަ މެޓީރިއަލް ގެންގުޅެންވާނީ އަދި
ކުރެވިފައި

ގުދަން

ނންވާނީ
ހުން ަ

ކރެވިފައިވާ
ނިވާ ު

ޖހައި
ބިތް ަ

ސަރަޙައްދުގައި.
އެއްވެސް

ޙާލަތެއްގައި

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ނންކުރާ
ބޭ ު

ތ
ތަކެ ި

ނުވަތަ

ޓންވާނީ އެކަމަށް ޙުއްދަ ދޭ އިދާރާއަކުން
މެޓީރިއަލް ،މަގުމަތީގައި ބަހައް ަ
ނންކުރުމުގެ ޙުއްދަ ނެގުމަށްފަހު އެ ޙުއްދައިގެ ދަށުން
އެ ބޭނުމަށް މަގު ބޭ ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް؛ އަދި ހުއްދަ ދޭ
ށ ޙުއްދަ
ނނަ ގޮތަ ް
އިދާރާއިން ބޯޑެއް ދޫކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެ ބޯޑު ފެ ް
ދީފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓުން.
މަސައްކަތުގެ

.5

ސައިޓުގައި

ހަރުކޮށްފައި

ހުންނަ

ގޭޓު

ފަރުމާކޮށްފައި

ގތަށް އަދި ޖޯރު ހުންނަގޮތަށް.
ގންވާ ޮ
ހުންނަންވާނީ ކަމާ އެކަށީ ެ
.11

މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ސަލާމަތީ ދައު ،ބިއްގަނޑު އަދި ގެންޓްރީ ފަދަ
ކޑް ގައިވާ
ބލްޑިންގ ޯ
ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ި

"ކްލޯސް އެފް :9.ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިމޮލިޝަން ހެޒަރޑްސް"
ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މި ޑޮކިއުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
(ށ)

ބައެއް ބައިތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު
"ހޯރޑިން" ނުވަތަ ބިތްޖެހުމުގައި އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުން ،މި މާއްދާގެ
އވެ.
ނނިވި ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރެވެން ޖެހޭނެ ެ
(ހ) ގެ އިތުރުން އަން ަ
އަދި

.1

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ

ދިރިއުޅެމުން

ދިއުމާއެކު،

ތަނެއްގެ
މީހުން

ނިމިފައިވާ
ދިރިއުޅޭ

ބައިތަކުގައި
ބަޔަށް

މީހުން

ދިއުމަށްޓަކައި

ލބީ ،ގޯޅިގަނޑު ،ސިޑި ،ލިފްޓް އަދި
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މަގުގައިވާ ޮ
ގން މަސައްކަތް ކުރާ
ވތަ ތަނަކާ އިންވެ ެ
ތނެއްގައި ނު ަ
މިނޫންވެސް ތަން ަ
ތަނެއް ވުމާއެކު އެތަނަކާއި މީހުން ހިނގާ ސަރަޙައްދާ ދެމެދު ހުރަހެއް
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ނުވާނަމަ އަދި އެތަނަކާއި މީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މަގާއި ދެމެދުގައި
ނނަންވާނީ
ހ ް
ު
ގއިވާ ފަދަ ބިތްގަނޑެއް
ަ
ވެސް މި މާއްދާގެ (ހ)
ޖަހާފައެވެ.
.2

ވނަ ނަންބަރުގައިވާ ސަރަޙައްދަކީ އެއްފަރާތުން
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަ 1
ސއްކަތް ކުރާ ތަން އޮންނަ ސަރަޙައްދެއް
ބެދިފައި އަނެއް ފަރާތުގައި މަ ަ
ކަމުގައިވުމާއެކު އެތަނަކީ މަތި ހާމަކޮށް އޮތް ސަރަޙައްދަކަށް ނުވާނަމަ
އެތަނަކާއި މީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މަގާއި ދެމެދުގައި ވެސް މި
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ބިތްގަނޑެއް ހުންނަންވާނީ ޖަހާފައެވެ.
ލފަށް މި
ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި ޚި ާ
ވލް އިން
ވތަ ފްލޯ ލެ ަ
ބން ނު ަ
ނންވާނީ ި
ބިއްގަނޑުގެ އުސްމިން ހުން ަ
ނވަތަ ފުރާޅާ ހަމައަށް ސުރެން ސުރެން
ފެށިގެން ސީލިންގ ،ސްލެބް ު
ނެވެ .އަދި ބިތްގަނޑު ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓުގެ ނިސްބަތާއި
ޒާތަށް

ފަރުމާކުރެވިފައި

ށ
ތ ް
އެކަށީގެންވާގޮ ަ

އެގޮތުގައި

އަދި

ބެލެހެއްޓިފައެވެ.
.3

އަދި

ތަނެއްގެ

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ

ނިމިފައިވާ

ބައިތަކުގައި

މީހުން

ނ މަގަށް
އން ަ
ނ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެން ޮ
ދިރިއުޅެމުން ދިއުމާއެކު ،އެމީހު ް
ޅ މީހަކަށް،
މަސައްކަތުގެ ވެށީން އެއްޗެއް ވެއްޓި ހިނގާބިނގާވެ އު ޭ
އއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގައި ވަނީ
މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ެ
ނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ ބަޔާއި މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދާ
ވަކިކުރެވޭނެގޮތަށް ގެންޓްރީ ޖަހާ ނިވާކުރެވިފައިހުރުން.
.4

އަދި

ތަނެއްގެ

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ

ނިމިފައިވާ

ބައިތަކުގައި

ނ
މީހު ް

ނ
ދިރިއުޅެމުން ދިއުމާއެކު ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ބަޔަށް ދިއުމަށް އޮން ަ
މަގުގައި ނުވަތަ މަގާ ގުޅިފައި އޮންނަ ބައިގާ އާނގައެއް ވާނަމަ އެ
އވާ ފަދައިން ސަލާމަތީ ރެއިލިންގ އެއް
ތަނެއްގައި ހުންނަންވާނީ ތިރީގަ ި
ޖަހާފައެވެ.
އެގޮތުން
ރެއިލިންގ

އިންވެގެންވާ

ގއެއް
އާނ ަ

ފަރުމާކޮށްފައި

ފަދަ

ހުންނަންވާނީ

ތަނެއް

ވާނަމަ

ރެއިލންގގެ

ސަލާމަތީ

އުސްމިނުގައި

މަދުވެގެން ( 1211ބާރަސަތޭކަ) މިލިމީޓަރު ހުރުމާއެކު ،އެ ރެއިލިންގގެ
ނ
އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން 129މިލިމީޓަރު ހުން ަ
(ސްފިއަރ އެއް) ނުދާވަރަށެވެ.
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އަދި

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ

ނިމިފައިވާ

ތަނެއްގެ

ނ
މީހު ް

ބައިތަކުގައި

ނ
ދިރިއުޅެމުން ދިއުމާއެކު ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ބަޔަށް ދިއުމަށް އޮން ަ
ނނަ ލިފްޓް ޝާފްޓެއް ނުވަތަ އާނގައެއް
ހ ް
މަގުގައި ،ލިފްޓް ހަރުނުކޮށް ު
އގަނޑެއް
ފދަ ޙާލަތެއްގައި ސަލާމަތީ ބި ް
ތނެއްގައި މި ަ
ވާނަމަ ،އެފަދަ ަ
ގ
ނުވަތަ ރެއިލިންގ ޖަހާއިރު ،އެ ބިއްގަނޑު ނުވަތަ ރެއިލިންގ ެ
އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން ( 1811އަށާރަސަތޭކަ) މިލިމީޓަރު ހުރުމާއެކު
އެ

ބިއްގަނޑު

(129ސަތޭކަ

ނުވަތަ

ރެއިލިންގގެ

ފަންސަވީސް)

އެއްވެސް
ހުންނަ

މިލިމީޓަރު

ހުސްޖާގައަކުން
ބޯޅައެއް

ވަރުގެ

(ސްފިއަރ އެއް) ނުދާވަރަށެވެ.
ނަމަވެސް މި ލިފްޓް ގޮޅިއަކީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެހެން ފްލޯތަކަށް
ތނަކަށް ވާނަމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ 9
ނންކުރާ ަ
ތަކެތި އެރުވުމަށް ބޭ ު
ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ހަރުކުރަންވާނީ

މި

ފަދަ

ރެއިލިންގ

ގ
މާއްދާ ެ

(ހ)

އެއް
ވނަ
ަ

ޖެހުމުގެ

ބަދަލުގައި

އވާ
ނބަރުގަ ި
ނަ ް

ފަދަ

ބިއްގަނޑެކެވެ.
ފށް މި
ނންބަރާއި ޚިލާ ަ
ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ަ
ނ
ފލޯ ލެވަލް އި ް
ބިއްގަނޑުގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ ބިން ނުވަތަ ް
ނވަތަ ފުރާޅާ ހަމައަށް ސުރެން ސުރެން
ފެށިގެން ސީލިންގ ،ސްލެބް ު
ނެވެ.

ބިތްގަނޑު

އަދި

ހުންނަންވާނީ

މަސައްކަތްކުރާ

ސައިޓުގެ

އގޮތުގައި
ވގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އަދި ެ
ކށީގެން ާ
ނިސްބަތާއި ޒާތަށް އެ ަ
ބެލެހެއްޓިފައެވެ.
ނުރައްކާތެރި ތަކެއްޗާއި އެކު
މަސައްކަތްކުރާއިރު އެކަށީގެންވާ

.12

ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ނުވަތަ ހެޒެޑަޒް ސަބްސްޓަންސް

އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ

ގންވާ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި
ތށް ނިވާކުރެވޭނެ އެކަށީ ެ
ގ ަ
ތަކެތި ހަމުގައި ނުޖެހޭނެ ޮ

ނިވާ ލިބުން

އކަށީގެންވާ އަންގިއާއި އަތްދިގު ގަމީހާއި (ނުވަތަ މިފަދަ
ތންެ ،
ހުންނަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
އ ބޫޓު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އަތްދިގު އަންނައުނެއް) ،މުޅި ފައި ނިވާވާގޮތަށް ހުންނަ ހަރުވާޅާ ި

ތިން މީޓަރަށްވުރެ އުހުގައި
މަސައްކަތް ކުރުން

.13

ތިން

މީޓަރަށްވުރެ

އުހުގައި

މަސައްކަތްކުރާނަމަ،

ތިރީގައިވާ

ސަލާމަތީ

އުސޫލުތަކަށް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޢިމާރާތުގެ ވަށާ އަރިމަތިން ނުވަތަ އަނގަމަތި ހުޅުވިފައިވާ ފުރާޅަކުން ،ނުވަތަ
ތަޅުމަކުން ނުވަތަ ލިފްޓު ޝާފްޓަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް އާނގައަކުން މީހަކު
ވެއްޓުނަ ނުދިނުމަށް ގާޑް ރެއިލް ޖަހަންވާނެއެވެ .ޖަހާ ގާޑް ރެއިލް ސިސްޓަމް
ނވާނެއެވެ.
ގއި އަންނަނިވި ސިފަތައް ހުންނަ ް
ނުވަތަ ބިތްގަނޑު ފަރުމާކުރުމު ަ
.1

މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށްވުރެ ( 1211ބާރަސަތޭކަ) މިލިމީޓަރު އުހުގައި
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ހުރުން.
.2

މިޑް-ރެއިލްއެއް ހިމެނިފައި ހުރުން.

.3

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ،މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ތިރިއަށް
އ
ކރާ ތަނުގެ ތަޅުމުގެ އަރިމަތީގައި ޓޯބޯޑެ ް
ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ު
ލަކުޑި ނުވަތަ މިނޫންވެސް

ށ
ށވާ ގޮތަ ް
އެއްޗަކުން ،ތަޅުމުން މައްޗަ ް

ވނެއެވެ.
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ާ

(ށ)

ސޭފްޓީ ނެޓް ނުވަތަ ސަލާމަތީ ދައު ބޭނުންކުރުން .މި ދައު ގައި ތިރީގައި
ރހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފު ި
ނޓް) ޖަހަންވާނެ އުސްމިންކަމަށް މިބައިގައި
ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ެ

.1

މރާތުގައިކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން،
ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ އި ާ
ވަށައިގެންހުރި ގޭގެ އާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް
ފރުޞަތު
އބާނެ ު
އ އެހެނިހެން ތަކެތި ފަ ި
ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާ ި
ގތުން ޖަހާ ދަލަކީ ކަމުގެ މަޤުޞަދު
ނޯންނާނެ އުސްމިނަކަށެވެ .މި ޮ
ޙާޞިލުވާ ފަދަ ،އެކަށީގެންވާ ވަރުގަދަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މި
ދައު

ޖަހާފައި

ނ
ހުންނަންވާ ީ

އިމާރާތަށް

ރަނގަޅަށް

ހަރުކުރެވި،

ފްރޭމެއްހަދައި އެފްރޭމްގައި ދާ ހަރުކޮށް ވަޔާއި ނެއްޓިގެން ނުދާފަދަ
ގޮތަކަށް ވާންކޮށެވެ .އަދި އިމާރާތުގައި ޖަހާ ސަލާމަތީ ދައު (ސޭފްޓީ
ނެޓް) ހަރުކުރުމަށް ހަދާ ފްރޭމް ހުންނަންވާނީ ،އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް
އިމާރާތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.
ތ
މަސައްކަތު މީހުންނަށް މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ތަނަވަސްކޮށް އުޅެވޭނެގޮ ް

.2

ބނުންކުރާ ސާމާނުގެ ތެރެއިން
ގ ވެށީގައި ޭ
ފަހިވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތު ެ
އެއްޗެއް ވެއްޓިގެން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ސޭފްޓީ
މސައްކަތުގެ
ވނެއެވެ .މިގޮތުން ،ސޭފްޓީ ނެޓު ޖެހުމުގައިަ ،
ނެޓު ޖަހަން ާ
ވެށީގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ވެއްޓުމުން

ދިމާވެދާނެ

ރޅު ފަދަ
ށ ދަމާ ނެޓް ދެމުމުގައި ،ފު ާ
ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްކުރުމަ ް
ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް
ހިފޭ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ނެޓް ދަމާފައި ހުންނައިރު
އުސްތަނަކުން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ތިރީގައި ހުރި ތަނެއްގައި އެ
ރ ތަނާއި
ދމާފައިވާ ނެޓާއި ތިރީގައި ހު ި
ރށް ަ
މީހަކު ނުޖެހޭނެ މިންވަ ަ
ދެމެދު ޖާގަ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މށް
ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ވެއްޓުނަ ނުދިނު ަ
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ނޒާމެއް ގެންގުޅުން.
ލޓުގެ ި
ބޭނުންކުރާ ސަލާމަތީ ބެ ް
ތ ނިޒާމުގެ
 .1މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ވެއްޓުނަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަލާމަ ީ
ތެރޭގައި ،އިނަރޝިއަރ ރީލް ސިސްޓަމް ،ސޭފްޓީ ހާނަސް ،ލޭންޔާރޑް
އަދި

ސްޓެޓިކް

ލައިން

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ޙާލަތެއްގައި

ނ
ބޭނުންކުރެވެ ް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބނުންކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ
ތތަކަށް އެތަކެތި ޭ
ނންކުރާ ފަރާ ް
 .2މިފަދަ އާލާތް ބޭ ު
ތަމްރީނު ދޭންވާނެއެވެ.
ށ
ހކު މަސައްކަތުގައި އެކަނި ނޫޅޭނެ ގޮތަކަ ް
ނންކުރާ މީ ަ
 .3ސޭފްޓީ ހާނަސް ބޭ ު
ޑ
މަސައްކަތް ރޭވިފައި އޮތުމާއި ،މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ވެއްޓި ފުލްބޮ ީ
އ
ގ ތެރޭގަ ި
މ ގިނަވެގެން ( 21ވިހި) މިނިޓު ެ
ހާނަސްގައި އެލިފައި އޮވެއްޖެނަ ަ
އެ

މީހާ

ކުރެވޭނެ

ނ
ސަލާމަތްކުރަ ް

އިންތިޒާމު

ހމަޖައްސާފައި
ަ

ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .4ސޭފްޓީ ނެޓް ނުވަތަ އިނަރޝިއާ ރީލް ސިސްޓަމް ،ސޭފްޓީ ހާނަސް،
ލޭންޔާރޑް

އަދި

ސްޓެޓިކް

ލައިން

ވާންވާނީ

ވ
އެކަށީގެން ާ

ވަރުހުރި

ވ
އެއްޗަކަށެވެ .އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރާއިރު މި އާލާތްތައް އެކަށީގެން ާ
ވަރުހުރި ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އ
ތންތަނުގަ ި
 .9މަސައްކަތްކުރާ އަށްޓެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ފުރާޅު ފަދަ ަ
މަސައްކަތްކުރާއިރު ،މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ހިނގާއުޅުމުގައި ރައްކާތެރި
ސަރަޙައްދަކުން ނުރައްކާތެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުން ހުއްޓުވާ ސަމާލުވެ
އުޅުމުގެ ގޮތުން ސޭފްޓީ ހާނަސް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
ހނަސްއެއް
 .6ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކުރާއިރު ،ޕެރަޝޫޓް ސޭފްޓީ ާ
ޓނެ އެންމެ
އ ޭ
ނންކުރާ މީހާ ވެއްޓޭ ހާލަތެއްގައި ވެ ް
ބޭނުންކުރާ ނަމަ ،ބޭ ު
ގން ތިރިއަށް ( 1.9ދޮޅު)
ތިރި މިންވަރަކީ އޭނާ ހުރި ތަނުން ފެށި ެ
މީޓަރުކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ހނަސް ބޭނުންކުރާއިރު ،އެއާއި ގުޅިފައިވާ
 .7ޕެރަޝޫޓް ޒާތުގެ ފުލްބޮޑީ ާ
ނވާނީ ފުރަގަހުގައި ހަރުކޮށްފައެވެ.
ލޭންޔާރޑް ނުވަތަ ވައު ހުންނަ ް
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ޓ
 .8އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމަކާ ނުވަތަ ސޭފް ީ
ދއިރު ،އެ
ކށް ހަ ާ
ހާނަސްއަކާ ގުޅޭ ސްޕެއަރ ނުވަތަ އޭގެ ބައިތައް އައު ޮ
ސޭފްޓީ ހާނަސްއެއް ނުވަތަ ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކުރި
ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި

ފަރާތުގެ

ގޮތަކުން

ހުރިހާ

ތަކެތި

ތ
އެއްގޮ ް

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ގން  3މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ،
ބިމުންފެށި ެ
އ ފިޔަވައި އެހެން
ތތަ ް
ނނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާ ް
އެ އިމާރާތާ އިންވެގެން އޮ ް
ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެން އޮތް އެންމެ ތިރިމިނެއްގައި ،ހަދާ އިމާރާތް ވީ ފަރާތަށް
ކަތިކޮށް

ބިއްގަނޑެއްޖަހައި

ފެށިގެން

އެބިއްގަނޑުން

އިމާރާތުގެ

މައްޗަށް

މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ޖަހަންވާނެއެވެ.
ނ
މ ް
އަދި އިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ،ބި ު
ފެށިގެން މައްޗަށް  3މީޓަރާއި ހަމައިގައި ހަދާ އިމާރާތާ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް
ތގެ މަސައްކަތްކުރާ
ބިއްގަނޑެއް ޖަހާ ،އެ ބިއްގަނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް އިމާރާ ު
ހންވާނެއެވެ.
އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ޖަ ަ
(ބ)

ބިމުން

ގން
ފެށި ެ
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ނރަ)
(ފަ ަ

އިމާރާތެއްގެ

އގައި
އުސްތަނެ ް

މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ،ތިރިވެގެން ( 5ނުވައެއް)
ވ
އ ހަދާ އިމާރާތާ ީ
ގ ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގަ ި
ގ މަ ު
މީޓަރ ތިރީގައި ،އިމާރާތު ެ
ގ
ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ .މި ބިއްގަނޑަކީ ،އިމާރާތުގެ މަ ު
ހ
ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ދުވާރުން ފެށިގެން  3މީޓަރ އުހުގައި ޖަހަންޖެ ޭ
ރ
ކަތި ބިއްގަނޑުގެ އިތުރުން ޖަހަންޖެހޭ ބިއްގަނޑެކެވެ .މިކަމާ ބެހޭ އިތު ު
މިގަވާއިދުގެ

ތަފްޞީލް

ރބައިގެ
އިތު ު

1

ނބަރު
ނަ ް

ކުރެހުން

ގެ

1

އ
ގަ ި

ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.
(ޅ)

އަދި މި އިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާ ވީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި
އެހެން

ފަރާތްތަކުގައި،

ނއޮތް
ޖހެ ް
ެ

އެންމެ

އ
ތިރިމިނެއްގަ ި

ޖަހަންޖެހޭ

ތ
ކަ ި

ބިއްގަނޑަށްވުރެ ( 12ބާރަ) މީޓަރ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ،
މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން ( 5ނުވައެއް) މީޓަރ ތިރީގައި އިތުރު
ބިއްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.

ގ
މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދު ެ

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  1ގެ ކުރެހުން  2ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.
(ކ)

މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ސަލާމަތީ ދައު ،ބިއްގަނޑު އަދި ގޭންޓްރީ ފަދަ ތަކެތި
ހުންނަންވީ

ބޭނުންކުރުމުގައި

މިންގަނޑުތައް

ޑންގ
ބިލް ި

ކޯޑުގެ

ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމުގައިވާ "ކްލޯސް އެފް :9.ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިމޮލިޝަން

ހެޒަރޑްސް"
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ގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މި

ޑޮކިއުމަންޓް

މިނިސްޓރީގެ

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރާ އަށީގެ އަދި

.14

ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތް

.19

ވެށީގެ ވަށާ އަރިމަތި

(ހ)

ޓ
ވތަ އެއްޗެއް ވެއް ި
މަސައްކަތްކުރާ އަށީގެ އަދި ވެށީގެ ވަށާ އަރިމަތިން މީހަކު ނު ަ
ކން ރައްކާތެރިވުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެފަދަ އެއްޗެއް
މީހަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަ ު
ވނެއެވެ .މިގޮތުން،
ނުވަތަ މީހަކު ވެއްޓިދާނެ ދުރުމިނަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަންނަން ާ
ދ
ވެއްޓުން ހުއްޓުވުމަށް ތިރީގައި ވަގުތީގޮތުން ހުރިއެއްޗަކަށް ބަރޯސާކުރަންވާނީ އެފަ ަ
އެއްޗަކުން ވެއްޓޭ މީހަކަށް ފުރިހަމަ ސަލާމަތްކަން ލިބޭނެ ނަމައެވެ .މަސައްކަތްކުރާ
ޖހަންވާނެއެވެ.
އަށީގެ ވަށައިގެން ގާޑް ރެއިލް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ޗެންޗޭނު ަ

(ށ)

މަސައްކަތްކުރާ އަށްޓަކީ ނުވަތަ ވެށްޓަކީ އާންމުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ތަނެއްގެ
އ
ދިމާ މަތީގައިވާ ތަނެއް ނަމަ އަދި އެފަދަ ތަނަކުން އެއްޗެއް ވެއްޓި ތިރީގަ ި
ދ
ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް ސަމާލުވުމުގެ ގޮތުން ،އެފަ ަ
ނ
އކީ ބަންދުކުރެވެ ް
ގތަށް ެ
ނށް ނުވަދެވޭ ޮ
ޖހާ މީހުން ަ
ބތް ަ
މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ ތިރި ި
ޅ
ވ އު ޭ
ނކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ތިރީގައި ހިނގާބިނގާ ެ
ބންދު ު
ނ ަ
ވާނެއެވެ؛ މިފަދައި ް
މސައްކަތުގެ ވެށީގެ
ށ އެ ަ
ކތެރިކަމެއް ލިބޭ ވަރަ ް
ކށީގެންވާ ރައް ާ
މީހުންނަށް އެ ަ
ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ބިތްގަނޑު ހުންނަންވާނީ ބޭރަށް ނެރެފައެވެ.

(ހ)

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު

ފުރާޅުގައި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ގެންގުޅެންވާނީ

ދ
އެފަ ަ

މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ،ތަޖުރިބާއާއި އަދި ވައްޓަފާޅި ހުރި މީހުންނެވެ.
(ށ)

ތ
ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރާވާ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،މަސައްކަތުގެ ސަލާމަ ީ
ޤާއިމުކޮށް،

ނިޒާމެއް

އެކަމަށް

އެކަށީގެންވާ

ސާމާނާއި

އ
އާލާތްތަ ް

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކ
ހ ު
ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ،މަސައްކަތުގެ ވެށިން މީ ަ
ޓ
ނދީ ނުވަތަ ވެއް ޭ
ޓނަ ު
ވެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ނަމަ ،ވެއް ު
ނވާނެއެވެ.
މީހަކަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ހުރިހާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ް

(ރ)

ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ދޭންވާނެއެވެ:
.1

ޓ
ސްޓެޓިކް ލައިން ،އިނަރޝިއަރ ރީލް ލައިން ނުވަތަ ސޭފްޓީ ނެ ް
ހަރުކުރެވިފައި ހުރީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ ބަލާ ޔަގީންކުރުން.

.2

ފުރާޅުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ހުރީ މިފަދަ ސޭފްޓީ ނެޓް ނުވަތަ ސްޓެޓިކް ލައިން
ބލާ ކަށަވަރުކުރުން.
ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށްތޯ ަ

.3

ތ
ނ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ގާޑް ރެއިލް ނުވަ ަ
މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ ވަށައިގެ ް
ބިތްގަނޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.
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.4

ރ
ގއިވާ ސަރަޙައްދަކީ ފުރާޅުލުމަށް ބޭނުންކު ާ
ބިންމަތި ނުވަތަ ފުރާޅުގެ ތިރީ ަ
އާލަތްތަކާއި

ސާމާނު

ގެންގުޅޭވޭ

ވަރުގެ

ރައްކާތެރިކަން

ތ
އ ޯ
އޮތްތަނެ ް

ކަށަވަރުކުރުން.
.9

އުހުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ވީވަރަކުން މަދުކުރެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން،
ފުރާޅުގެ އެކި ބައިތައް ތިރީގައި ޕްރީ-އެސެމްބަލް ކުރުމާއި ،ފުރާޅުގެ އެކި
ބތްގަނޑު،
ބައިތައް މައްޗަށް އުފުލާއިރު ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނޭ ފަދަ ި
އވެ.
ދ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުން ހިމެނެ ެ
ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ޖެހުން ފަ ަ

.6

ށވުރެ އުހަށް އަޅާ ސްކެފޯލްޑިންގ އެއް
ރ ް
ބިމުން ( 9ފަހެއް) މީޓަ ަ
ވ
ހަރުކުރަންވާނީ އެކަމުގެ ޚާއްސަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ،ކަމަށް އެކަށީގެން ާ
މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

.7

މަތިން ވެއްޓިދާނެ އެއްޗަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޕެރިމީޓަރ ގާޑް ރެއިލް،
އ
ސްކެފޯލްޑް ނުވަތަ ބިތްގަނޑު ވަށައިގެން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެ ް
ދޭންވާނެއެވެ.

.8

ސަލާމަތީ ދައު ނުވަތަ ސޭފްޓީ މެޝް ހަރުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ
ރައްކާތެރި އަށްޓެއްގެ ގޮތުގައި މޯބައިލް އަދި ޓަވަރ ސްކެފޯލްޑިންގ
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

ޕެރިމީޓަރ

ހަރުކުރުމަށް

ސްކެފޯލްޑެއް

އަޅާ

އަށީގެ

އުސްމިން

ނ
ވ ީ
ހުންނަން ާ

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އަރިމައްޗާއި ނުވަތަ ދިޔަދޮތްވާއި ނުވަތަ ފޭސިއާއި ވީހާ
ވ
ގން ( 511ނު ަ
ތ ފޭސިއާއިން ފެށި ެ
ކައިރިއެއްގައެވެ .އަދި ދިޔަދޮވިން ނުވަ ަ
މިލިމީޓަރާއި

ސަތޭކަ)

1111

(އެއްހާސް

އެއްސަތޭކަ)

މިލިމީޓަރާ

ދ
ދެމެ ު

ނބޭނޭފަދަ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ.
އުސްމިނަށް ރިޖިޑް ގާޑް ރެއިލް ނުވަތަ ނުލެ ް
ހަރުގަނޑު

.16

(ހ)

މަސައްކަތުގެ

ވެށީގައި

ހަރުގަނޑު

ބޭނުންކުރުމުގައި

ނނިވި
އަން ަ

ށ
މ ް
ކަންކަ ަ

ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
.1

ރން؛
މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބާވަތުގެ ހަރުގަނޑު ބޭނުންކު ު

.2

ނ
މރީނު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނު ް
ހަރުގަނޑުގެ ބާވަތަކާގުޅޭ ތަ ް
ވން؛
ނުވަތަ ލިބިފައި ު

.3

ރކުރެވިފައި
ގތަށް ހަ ު
ހަރުގަނޑު ނުގުޑާނޭ ފަދައިން ނުވަތަ ނުވެއްޓޭނެ ޮ
ހުރުން؛
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.4

މަސައްކަތްކުރާ ތަނާ ވީހާ ގާތުގައި ހަރުގަނޑު ހަރުކުރުން؛

.9

ގއި ނަމަ،
ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރަނީ މަސައްކަތްކުރާ އަށްޓަކަށް އަރަންކަމު ަ
މަސައްކަތްކުރާ އަށްޓަށްވުރެ ހަރުގަނޑު ( 1އެކެއް) މީޓަރު އުސްވުން؛

.6

ތށް ލައްޕާ
ބނޭ ގޮ ަ
ގއި ،ހަރުގަނޑު ނުލެން ޭ
ހަރުގަނޑު ބޭނުންނުކުރާ ވަގުތު ަ
ޓން؛
ގުދަންކޮށްފައި ބެހެއް ު

.7

އަބަދުވެސް ފުރިހަމައަށް ސާފުކޮށް ހަރުގަނޑު ބެހެއްޓުން؛

.8

ދިގު ހަރުގަނޑާއި ،ބަރު ހަރުގަނޑު އުފުލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
މީހުން ގެންގުޅުން؛

.5

އެއްފަޅިއަށް ހުންނަ ހަރުގަނޑާއި ،ހުޅުވޭ ހަރުގަނޑުތައް ހަރުކުރާއިރު،
އ
ނ ހަރުގަނޑުގެ ދިގުމިނުގެ ¼ (ހަތަރުބަ ި
ގ ް
މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ފެށި ެ
ކުޅަ އެއްބައި) ގެ ދުރުމިނުގައި ހަރުގަނޑުގެ ފައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން؛

އ
 .11ހަރުގަނޑަކީ ހުޅުވާ ވައްތަރުގެ ހަރުގަނޑެއްނަމަ ،ހަރުގަނޑުގެ އަރިމަތީގަ ި
އދި
ނނަ ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރުން؛ ަ
ހަރުފަތްތައް ތަޅުލެވޭ ނިޒާމު ހު ް
 .11ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ،މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަށް އަތްފޯރަނީ
ށ
އތްފޯރާގޮތަ ް
ނ ފަސޭހައިން ަ
އުނދަގުލުން ނަމަ ،ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރަންވާ ީ
ދުރަށް

ނުވަތަ

ހަރުގަނޑެއް

ކައިރިއަށް

ޖައްސައިގެން

ބޭނުންކޮށްގެން.

އެއްވެސް

ކަމާ

ވ
އެކަށީގެން ާ

ނުވަތަ

ޙާލަތެއްގައި،

ފަސޭހައިން

މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މިނެއްގައި ހަރުގަނޑު ބޭނުން ނުކުރުން.
ސްކެފޯލްޑިންގ

.17

މަސައްކަތުގައި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ސްކެފޯލްޑިންގ

ބޭނުންކުރަނީ

ރައްކާތެރިކަމާއި

އެކު

މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ އަށި އެޅުމަށެވެ.
(ހ)

ގ
ސްކެފޯލްޑިންގ އެޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ެ
ހންމެވެ .މިގޮތުން:
ބެލުމުގެ ދަށުން ކަންކުރުން މު ި
.1
.2

ސްކެފޯލްޑިންގ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން އިންސްޕެކްޓްކުރުން؛
ސްކެފޯލްޑިންގ

ނދާއިރު،
ބޭނުންކުރަމު ް

ކޮންމެ

ކ
ހަފުތާއަ ު

އެއްފަހަރު

ސްކެފޯލްޑިންގ ބަލާ ފާސްކުރުން؛
.3

ނ
މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ސްކެފޯލްޑިންގަަަށް އަސަރެއްކޮށްފާ ެ
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މގެ ކުރިން
ބނުންކުރު ު
ނމެ ހިނދެއްގައި އެ ޭ
ކ ް
ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޮ
ދ
ބެލުން؛ އަ ި
ސްކެފޯލްޑިންގ

.4

ބޭނުން

ކރާތާ
ނު ު

ވެފައިވާނަމަ،

ދުވަސްތަކެއް

އެ

ބނުންކުރުން.
ބލުމަށްފަހު ޭ
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އަލުން ެ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ބެލުމުން ފެނުނު ކަންކަމާއި ،ރަނގަޅުކުރެވުނު
ކަންކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށް ،އެ ބެލި މީހަކު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
މިފަދަ

ފަރާތަކުން

އިންސްޕެކްޓްކުރާ

ކންކަމަށް
ަ

އަންނަނިވި

ނ
ސަމާލުކަ ް

ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
.1

ސްކެފޯލްޑް

ޕްލެޓްފޯމަށް

ނުވަތަ

އަށްޓަށް

ފަސޭހައިން

އަރާ

ނ
ފޭބޭ ެ

ނ؛
އިންތިޒާމު ހުރިތޯ ބެލު ް
.2

ކޮޅަށް ނަގާފައި ހުރި ހޮޅިތައް ހުރީ ތެދަށްތޯ ބަލާ އަދި އޭގެ ފައިދަށުގައި
ނ؛
ބޭސްޕްލޭޓް ހުރިތޯ ބެލު ް
ސްކެފޯލްޑިންގ ހުރީ ރަނގަޅަށް އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޢިމާރާތުގައި

.3

ތ
ހަރުކުރެވިފައިތޯ ބަލައި އަދި ބިޑިތައް ހުރީ ވަރުގަދައަށް ބާރުކުރެވިފައި ޯ
ބެލުން؛
ސްކެފޯލްޑިންގ ހަރުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ބިޑިއެއް ނައްޓާފައި ހުރިނަމަ،

.4

ނ ބިޑިއެއް ހަރުކުރެވިފައިވޭތޯއާއި އަދި ބިޑި
ދލުގައި އެހެ ް
ނެއްޓި ބިޑީގެ ބަ ަ
ހަރުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ބިޑި ހަރުކުރުން ނުވަތަ
އެހެން ގޮތަކުން ސްކެފޯލްޑިންގ ހަރުކުރުން؛
ނވާ ވަރަށް
ށ އެކަށީގެ ް
ސްކެފޯލްޑިންގ ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ލޮޅުން ނާރާގޮތަ ް

.9

ލން؛
ހަރުދަނާކޮށްތޯ ބެ ު
ވނީ އޭގެ މައްޗަށް އަރާނެ
ސްކެފޯލްޑިންގ ފަރުމާކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ަ

.6

ތންތޯ ކަށަވަރުކުރުން؛
ބަރުދަނާ އެކަށީގެންވާ ތަކެ ި
.7

ސްކެފޯލްޑިންގގެ ކޮޅަށްޖަހާފައިވާ ހޮޅިތަކާއި ،ހުރަސްތަކާއި އަދި މަޅުތައް
ނ؛
ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލު ް

.8

ސްކެފޯލްޑިންގެ

މަޅުތައް

ހުރީ

ފުރިހަމައަށްތޯ

ބަލައި

އަދި

މަޅެއް

އ ހުރިގޮތުން އޭގެ މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ
ވތަ އަތުރާފަ ި
ބިނދިފައިވޭތޯ ނު ަ
ތށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން؛
މީހަކު މަޅެއްގައި އަޅައިގަންފައި ނުވެއްޓޭނެގޮ ަ
.5

ސްކެފޯލްޑިންގގެ
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ހުރީ

ނުގުޑާނެގޮތަށް

އ
ޓފައިތޯއާ ޮ
ހފެހެއް ި
ި
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ނ؛
ބާރުކުރެވިފައިތޯ ބެލު ް
 .11ސްކެފޯލްޑިންގއިން

މީހަކު

ތށް
ނުވެއްޓޭނެގޮ ަ

އަރިމައްޗެއްގައި

ހުރިހާ

ގާޑްރެއިލް އާއި ޓޯ ބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބެލުން؛
 .11ސްކެފޯލްޑިންގ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ،އޭގެ މަތީގައި މަސައްކަތުގެ އާލާތާއި
ސާމާނު

އުފުލާގެންގުޅުމަށްކަމުގައި

ގެންގުޅުމަށް

ސްކެފޯލްޑިންގ

ވަނީނަމަ،

އެފަދަ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިހުރީ

ތ
ތަކެ ި

ބަރުދަން

އުފުލާ
ހަމައަށް

ނ؛
ށތޯ ބެލު ް
ބެހޭގޮތަ ް
 .12ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ނުކުރެވި ހުރި ސްކެފޯލްޑިންގއެއް (މިސާލަކަށް،
މަޅުތައް ފުރިހަމަނުވެ ހުރި) ބޭނުން ނުކުރުމަށް ،ސަމާލުވުމުގެ އިންޒާރުގެ
ގތަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބެލުނ؛ އަދި
ނިޝާން ބޯޑުތައް އެކަށީގެންވާ ޮ
ގ
 .13ސްކެފޯލްޑިންގގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތު ެ
ވ
ރައްކަލަށް އަރިމަތީގައި ޖަހާ ގާޑްރެއިލްއާއި ޓޯ ބޯޑުގައި ބަހައްޓަން ީ
ގ ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމުގައިވާ "ކްލޯސް އެފް:4.
މިންގަނޑުތައް ބިލްޑިންގ ކޯޑް ެ
ސޭފްޓީ ފްރޮމް ފޯލިންގ" ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މި ޑޮކިއުމަންޓް
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
އެލުވާފައިހުންނަ އަށި ނުވަތަ
ސަސްޕެންޑެޑް ސްކެފޯލްޑިންގ

(ނ)

ކރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ޚާއްސަ ތަމްރީނާއި
އެލުވާފައި ހުންނަ އަށި ހަރު ު
ނވަތަ ސަސްޕެންޑެޑް
ށ ު
ވއެވެ .އެލުވާފައި ހުންނަ އަ ި
ބފައިވާ މީހަކު ލައް ަ
ތަޖުރިބާ ލި ި
ސްކެފޯލްޑިންގ

ހަރުކުރުމުގައި

އަދި

ބޭނުންކުރުމުގައި

އަންނަނިވި

ށ
ކަންކަމަ ް

ބަލަންވާނެއެވެ.
 .1އަށި އުފުލާ އަދި ތިރިކުރާ ވައު ހުރީ ޢިމާރާތުގެ އެކަށީގެންވާ ޖޯރު ހުރި
އ
ގޅިފައިވާ ބައެއްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާތޯއާ ި
ތ ޢިމާރާތާ ު
ތަނެއްގައި ނުވަ ަ
މިގޮތުން

ހަރުކޮށްފައިވަނީ

އކަމަށް
ެ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ބްރެކެޓެއް،

ބުޅިގަނޑެއް ނުވަތަ ކައުންޓަރ ވެއިޓަކާތޯ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
.2

އެލުވާފައިވާ އަށީގެ ދެކޮޅުގައާއި އަރިމަތީގައި ގާރޑްރެއިލާއި ،މިޑްރެއިލް
ނވާނެއެވެ.
ޗެންޗޭނާއި އަދި ޓޯބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރަ ް

.3

އެލުވާފައިވާ އަށްޓެއްގެ މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސޭފްޓީ
ނ
ވ ީ
ހާނަސްއެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިސޭފްޓީ ހާނެސް ހުންނަން ާ
ނ
ނނަންވާ ީ
ހނަސް ހު ް
ފއެވެ .ނުވަތަ އެ ާ
ވަރުގަދަ ތަނެއްގައި ހަރުކުރެވި ަ
ވަކިން އޮތް ސަލާމަތީ ވަލެއްގައި ހަރުކުރެވިފައެވެ.

.4

އރިއަޅާލުން
ވތަ ަ
ސަސްޕެންޑަޑް ސްކެފޯލްޑިންގގައި ޓިލްޓް ސްވިޗް ނު ަ
އ
ހުއްޓުވާ ސްވިޗް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް ޙާލަތެއްގަ ި
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މ
ށ އަރި އަޅާނަމަި ،
ށވުރެ ބޮޑަށް އަތަކަ ް
އަށި ( 11ދިހައެއް) ޑިގްރީއަ ް
އަށި

ސްވިޗުން

އެލުވާފައިވާ

ވައު

ދަމާ

ނ
ވަގުތު ް

ރ
މޯޓަ ު

ހުއްޓުވާލަންޖެހޭނެއެވެ.
.9

އަށި އެލުވާފައި ހުރީ އާންމުކޮށް މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ތަނެއްގެ
ގ އަދި ސަމާލުވުމުގެ ނިޝާނާއި އިންޒާރު
މަތީގައި ނަމަ ،ފަރުވާތެރިވުމު ެ
ލިޔެފައިވާ ބޯޑު އެކަމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށް
ނންވާނެއެވެ .ވަކިން،
ތށް ބަހައްޓާފައި ހުން ަ
ގ ަ
ފަސޭހައިން ފެންނަން ހުންނަ ޮ
ޚާއްސަ

ނުރައްކަލެއް

ކުރިމަތިވެދާފަދަ

ވ
އކަށީގެން ާ
ެ

ޙާލަތްތަކުގައި،

ވނެއެވެ.
ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ާ
.6

ކރާ ،އިތުރު
އ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ނު ު
މތީގަ ި
އެލުވާފައި ހުންނަ އަށި ަ
ސާމާނާއި އާލާތްތައް ބެހެއްޓުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ .އަދި އެއްވެސް
ފއިވާ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރާ ސާމާނާއި
ޙާލަތެއްގައި މިގޮތަށް އިތުރުވެ ަ
އގެން ނުވާނެއެވެ.
އޓަ ި
އާލާތްތައް އަށިމަތީގައި ބަހަ ް

.7

ލ ވަގުތުގައާއި އަދި ތިރިކުރާ ވަގުތުގައި
ފ ާ
ނ އަށި އު ު
އެލުވާފައި ހުން ަ
އަށިމަތީގައި

އެއްވެސް

މީހަކު

ހުރެގެން

ނުވާނެއެވެ.

ށ
އަ ި

އ
އުފުލަ ި

ވ
ށ ބޭނުން ާ
މހާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ،އަކަމަ ް
ނނަ ީ
ތިރިކުރަނީ އަށީގައި ހު ް
ވނެއެވެ.
ހން މީހަކު އަށީގައި ހުރެގެން ނު ާ
މީހާ ނުވަތަ މީހުން ފިއަވައި އެ ެ
.8

ސަސްޕެންޑެޑް ސްކެފޯލްޑްގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ ރެކޯޑް ދަފްތަރެއްގައި
އދި އެ ސްކެފޯލްޑް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ
ަ
ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މީހަކަށްވެސް އެފަދަ ރެކޯޑްތައް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކަރަންޓު ސަޕްލައި

.18

(ހ)

ހިފާގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނާއި އާލަތް ވިއްސާރަ ނުވަތަ ތެތް މާހައުލެއްގައި
ށ
ނ ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ސަލާމަތީ މިންގަނޑަކަ ް
ތ ް
ނނިވި ގޮ ު
ގެންގުޅެންވާނީ އަން ަ
ފެތޭ ގޮތަށެވެ.
.1

ވނީ 231
ނން ާ
ތށް ކަރަންޓު ގުޅާފައި ހުން ަ
ލ ަ
ކަރަންޓު ސާމާނަށް ނުވަތަ އާ ާ
ތ
އދި އާރ ު
ށވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ަ
(ދުއިސައްތަ ތިރީސް) ވޯލްޓަ ް
ކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓު ސަޕްލައިއަކުންނެވެ.

.2

ނނަ އާރތު
ކަރަންޓް ސަޕްލައި ލައިނުގައި ވަކިން ބެލޭނެ ގޮތަށް ހު ް
ސަރކިޓް މޮނީޓަރެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި އާރތު
ޓގެ އާރތު
ސަރކިޓުން ކަރަންޓު ސާމާނަށް ނުވަތަ އާލާތަށް ލިބޭ ކަރަން ު
ކެނޑޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ކަރަންޓުވެސް ވަގުތުން
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ވނެއެވެ.
ކެނޑޭގޮތަށް ހުންނަން ާ
.3

ކަރަންޓު

އާލާތްތައް

ސާމާނާއި

ހުންނަންވާނީ

ޑަބަލް

ނސިއުލޭޓް
އި ް

ކުރެވިފައެވެ.
.4

ތ އެއްވެސް
ބ ް
އާރތު ކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓެއްގެ ވޯލްޓޭޖާއި އާރތުގެ ނިސް ަ
ލޓަރނޭޓިންގ
ފންސާސް ފަހެއް) ވޯލްޓްސް އޭ.ސީ (އޮ ް
ހާލަތެއްގައި ަ ( 99
ކަރަންޓު) އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ރެސިޑުއަލް ކަރަންޓް ޑިވައިސް (އާރް.ސީ.ޑީ) ބޭނުންކުރުން.

.9
ވަގުތީ ކަރަންޓް

.15

ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސަޕްލައި ސްވިޗްބޯޑަކީ ،އެއިން ކުރާ
ދ
ށ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަ ި
ވ ގޮތަ ް
ބޭނުމާއި އެކަށީގެން ާ
ތ
ނ ހިޔާކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ނޫންނަމަ ،އެތަކެ ި
ނންކުރަ ީ
ސްވިޗް ބޯޑުތައް ބޭ ު
ފަރުމާކުރެވިފައި

މޫސުމުން

ނ
ހުންނަންވާ ީ

ނ
ނުރައްކަލަކު ް

ދިމާވެދާނެ

ރައްކާތެރިކުރެވިފާ ހުންނަގޮތަށެވެ.
ސާމާނާއި އާލާތްތައް ބަލައި
ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ

.21

(ހ)

ހިފައި

ގެންގުޅޭ

ހުރިހާ

ކަރަންޓު

ސާމާނަކާއި

އާލާތެއް

ފުރަތަމަ

ފަހަރަށް

ލ
ބ ާ
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ،އެތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތެއްގައިތޯ ަ

އިންސްޕެކްޓްކުރުން

ނ
ކ ް
ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ،އެތަކެތި ކޮންމެ ( 3ތިނެއް) މަހަ ު
އެއްފަހަރު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތުގައި ހުރިތޯ ބަލާ ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ނސްޕެކްޓް ކުރެވުނު
ހުރިހާ ސާމާނަކާއި އާލާތެއްގައި އެތަކެތި އެންމެ ފަހުން އި ް
ތާރީޚާއި ދެން އިންސްޕެކްޓް ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ޓެގެއް ހަރުކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަތިން ދަމާފައި ހުންނަ ކަރަންޓު
ސަޕްލައި ލައިނަށް ރައްކާތެރިވުން

.21

ކެރޭނެއްގެ ،ކޮންނަ މެޝިނެއްގެ ،އެކްސްކަވޭޓަރެއްގެ ،ތޮރުފާ ޑްރިލް ރިގެއްގެ ނުވަތަ މިނޫން
އެހެން ވައްތަރެއްގެ މެކޭނިކަލް ޕްލާންޓެއްގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ސްކެފޯލްޑިންގއެއްގެ
ނޓް ސަޕްލައި ލައިނަކާއި 4
ވސް މަތިން ދަމާފައިވާ ކަރަ ް
ނުވަތަ ހަރުގަނޑެއްގެ ބައެއް ެ
ގ
އ ގެންގުޅެންވާނީ ،ކަރަންޓް ސަޕްލައި ލައިނެއްގެ ވެރިފަރާތު ެ
(ހަތަރު) މީޓަރަށް ވުރެ ގާތުގަ ި
ގއެވެ.
ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހު ަ

ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ކެމިކަލް
ގެންގުޅުން

.22

(ހ)

ކެމިކަލް

ނުވަތަ

އެފަދަ

ވތުގެ
ބާ ަ

ތަކެތި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ގެންގުޅުމުގައި

ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމާ ގެންގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެއް ކޮންމެ
ކޮންޓްރެކްޓަރަކުވެސް

ތ
ނުވަ ަ

މަސައްކަތް

ކުރުވާ

ފަރާތަކުންވެސް

ޤާއިމު

ނވާ ހުރިހާ ކަމެއް
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ސިޔާސަތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ބޭނު ް
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގާ ފަހި ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ސަލާމަތީ
ސިޔާސަތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ:
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.1

ކެމިކަލާއި

އެބާވަތުގެ

ތަކެތި

ނުރައްކާތެރި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ލ
އަތް ާ

ގެންގުޅޭނެ ގޮތް.
.2

ކ
ނރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެ ު
ު
ކެމިކަލް އާއި އެބާވަތުގެ
ގުދަންކުރާނެ ގޮތް.

.3

ކ
ނރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެ ު
ު
ކެމިކަލް އާއި އެބާވަތުގެ
އމުގައި ސަމާލްވާންވީ މިންގަނޑު.
ނށް ގެންދި ު
އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ

.4

ކެމިކަލް

އާއި

އެބާވަތުގެ

ނުރައްކާތެރި

ތަކެތި

ތރިކަމާއެކު
ރައްކާ ެ

ނގަނޑު.
ނައްތާލުމުގައި ގެންގުޅެންވާ މި ް
(ށ)

ނ
ގންގުޅުމުގައި ސަމާލުވާ ް
އކާތެރި ތަކެތި ހިފައި ެ
ކެމިކަލާއި އެ ބާވަތުގެ ނުރަ ް
ރ
ވދާނެ ނުރައްކާތެ ި
ނރައްކާތެރި ކަމެއް ނުވަތަ ދިމާ ެ
ނ ު
ތން ދިމާވެދާ ެ
ޖެހެނީ އެތަކެ ި
ކަމެއް ކުޑަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ .މިގޮތުން ،ހިފައި ގެންގުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން
ނ ލޭބަލް ސަމާލުކަމާއެކުގައި ކިޔުމާއި އަދި އޭގައިވާ
އެ ތަކެތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުން ަ
އިރުޝާދާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުން މުޙިންމެވެ .ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލެއް
ފއިވާ އަސްލު ކޮންޓެއިނަރުގައި ،ރައްކާތްތެރި އަދި
ރައްކާކުރަންވާނީ އެތަކެތި އަޅާ ަ
ރަނގަޅަށް

ވައި

ދަތުރުކުރާފަދަ

ތަނެއްގައި،

އޭގެ

އިރުޝާދާއި

ގއިވާ
ލޭބަލް ަ

އެއްގޮތަށެވެ.
(ނ)

ނ
އބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގައި ދިމާވެދާ ެ
ެ
ކެމިކަލް ނުވަތަ
ތ
ތއި އެފަދަ ތަކެ ި
ސލާމަތްވުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮ ާ
ަ
ނުރައްކާތެރި ހާދިޘާތަކުން
ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ތ
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަ ީ

މިންގަނޑުތަކާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ،އެ ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ
ވނެއެވެ.
އެންމެންނަށް ދޭން ާ
އެސްބެސްޓޮސް

.23

(ހ)

އެސްބެސްޓޮސް

ކުނޑިއަށް

ނޭވާލުމުން

ފުއްޕާމޭގެ

ނުރައްކާތްތެރި

ބައްޔެއް

ޖެހިދާނެއެވެ .އެސްބެސްޓޮސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ،މުޅި ހަށިގަނޑު
މއް ލާންވާނެއެވެ.
ނިވާވާނެ ފަދަ ޑިސްޕޯސަބަލް ނުވަތަ ދޮވެވޭނެ ވައްތަރެއްގެ ހެދު ެ
(ށ)

ނނަ މާސްކު މޫނުގައި
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނޭވާލެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހު ް
ވ
ނވަނީ އެކަށީގެންވާ ޕްރެޝަރުގައި ފިލްޓަރކޮށްފައި ާ
އަޅަންވާނެއެވެ .ބޮޑަށް އެދެވިގެ ް
ވައި މާސްކަށް ފޮނުވައިދޭ ޕޮސިޓިވް ޕްރެޝަރ މާސްކެއް ބޭނުންކުރުމެވެ.

(ނ)

މި ފަދަ މަސައްކަތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އެސްބެސްޓޮސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ
ތަން އިމްޕަރވިއަސް ޝީޓުން ނުވަތަ ވައިދަތުރު ނުކުރާފަދަ ސަތަރި ފަދަ
އެއްޗަކުން

އެސަރަހައްދު

ބަންދުކުރެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަދި

ށ
ބޮޑަ ް

ގ
އެދެވިގެންވަނީ މީގެ އިތުރުން ކުނޑި ބޭރުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނު ެ
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އެތެރޭގެ ވައިގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ.
(ރ)

އ
ކރިން އެތަނުގެ ވަ ި
ހން ވަނުމުގެ ު
ވ ތަނަކަށް މީ ު
އެސްބެސްޓޮސް ބޭނުންކޮށްފައި ާ
ތަޣައްޔަރު ވެފައި ހުރިތޯ ބަލަން އެއަރ ޓެސްޓެއް ކުރަންވާނެއެވެ.

ފްލޭމް ކަޓިންގ އާއި ކޮމްޕްރެސްޑް
ގޭސް ވެލްޑިންގއިން ދިމާވެދާނެ
ނުރައްކާތައް

.24

(ހ)

ވ
ފްލޭމް ކަޓިންގ އާއި ކޮމްޕްރެސްޑް ގޭސް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި އަންނަނި ި
ށ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްތެރިވުމަ ް
()1

ހޮޅި ހަލާކުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހޮޅީގެ ޖޮއިންޓެއް ރަނގަޅަށް
ނުބައްދާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގޭސް (ޕްރޮޕޭން ނުވަތަ އެސެޓެލީން) ބޭރުވެ
އަލިފާން ރޯވުން.

()2

ނ އޮކްސިޖަން ލީކުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭސް
ކަޓިންގ ޓޯޗުން ނުވަތަ ހޮޅި ް
ސިލިންޑަރ ގޮވުން.

()3

ރ
ކށްލާ އި ު
ވައިގައި ހުރި ދުން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކްސިޖަން ދޫ ޮ
މަސައްކަތްކުރާ ވެށީގައި ހުންނަ އޮކްސިޖަން ލެވެލް އިތުރުވުމުން ،ކުޑަ ކުޑަ
އަލިފާން

ކަންޏަކުންވެސް

ފރާމުގައި
ޭ

ހުޅުހިފާނެއެވެ.

ދ
އަ ި

ވަކިން

ރސް އުނގުޅިފައި ހުރި ފޭރާމެއްގައި ހުޅު
ޙާއްޞަކޮށް ތެޔޮ ނުވަތަ ގި ި
ހިފުން އަވަސްވެފައި ފަސޭހަވާނެއެވެ.
()4

އޮކްސިޖަނާއި ފިޔުލް ގޭސް ،އެއްހޮޅިއެއްގައި ހުއްޓާ ޓޯޗް ރޯކުރަން
ނ ރޯވެގެން
ލފާ ް
ވތަ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް އަ ި
އުޅުމުގައި ފްލޭޝްބެކްވުން ނު ަ
ވަދެގެން ދިއުން.

()5

ތ
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރޯވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ހުރި ޓޭންކެއް ނުވަ ަ
ތ ފްލޭމް ކަޓަރަކުން ކަނޑަން އުޅުމުގައި
ތާންގީއެއް ވެލްޑްކުރަން ނުވަ ަ
ގޮވައި ރޯވުން.

()6

ނ
ނންކުރުމުގައި ނުވަތަ ގޭސް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި އެއި ް
ފްލޭމް ކަޓަރު ބޭ ު
ލން.
ނުކުންނަ ނުރައްކާތްތެރި ދުމަށް ނުވަތަ އާތްވަށް ނޭވާ ު

()7

އ ނުވަތަ ގޭސް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި،
ބނުންކުރުމުގަ ި
ފްލޭމް ކަޓަރު ޭ
އެތަނާއި ކައިރީގައި ހުރި ރޯވާ ފަދަ އެއްޗެއްގައި އަލިފާން ހިފުން.

22

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
ސިލިންޑަރު ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލު .29

ވާންޖެހޭ ކަންކަން

ދ
ގޭސް ސިލިންޑަރު އުފުލާ ގެންގުޅުމުގައި ،ބިންމަތީގައި ރޯލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަ ި
ނ ނުވާނެއެވެ .ސިލިންޑަރު
ލއި ހެދުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްގެ ް
ފ ަ
ތނަށް އު ު
އެއްތަނުން އަނެއް ަ
ނޑްރު ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ
ނވާ ގޮތަކީ ،ޗޭނަކުން ސިލި ް
އުފުލުމުގައި ބޮޑަށް އެދެވިގެ ް
އ
ސިލިންޑަރ ޓްރޮލީއެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ .އުފުލައިގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެނެސްފަ ި
ގންވާ
ސ ހަމަޖެހުމަށް އެކަށީ ެ
ރމުގެ ކުރިން ،އޭގައި ހުރި ގޭ ް
ބނުންކު ު
ހުންނަ ސިލިންޑަރެއް ޭ
ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ސިލިންޑަރު ރައްކާކޮށް

.26

މއި ވެލްޑް ކުރުން
އަލިފާނުން ކެފު ާ

.27

ގުދަންކުރުން

(ހ)

މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ،ހުރިހާ ހޮޅިއަކާއި އަދި ކަޓަރުގެ އާލާތްތައް ސިލިންޑަރުން
ވަކިކޮށް ގުދަން ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ސިލިންޑަރު ގުދަން ކުރަންވާނީ ކޮޅަށް ހުންނަގޮށެވެ .އަދި ގުދަންކުރަންވާނީ
ރޯވެދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަލިފާން ކަނި ކެނޑޭނެ ތަކެއްޗާ ދުރުގައެވެ.

ސއްކަތްތަ ުކގައި ގެންގުޅޭ
ފަދަ މަ ަ

(ހ)

އަލިފާނުން ކެފުމާއި ވެލްޑް ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
ނ ނުވާނެއެވެ .އަދި
މިންގަނޑުގެ ހޮޅި ފިޔަވައި އެހެން ހޮޅިއެއް ބޭނުން ކޮށްގެ ް

އާލާތާއި ސާމާނު

ގެންގުޅޭ ހޮޅިއަށް އެއްވެސްގެއްލުމެއް ވެފައިވޭތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލައި ޗެކްކުރަން
ވާނެއެވެ.
(ށ)

އަލިފާނުން ކެފުން ނުވަތަ ވެލްޑް ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު ،މަސައްކަތަށް
ނކުރުމަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ .ހޮޅީގެ ބަޔަކަށް
ގ ު
ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ހޮޅި ދި ު
ބން އެބައި ވަކިކޮށް އިތުރު ބައެއް
ގެއްލުންވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަ ު

އ
ހޮޅި ާ

ގުޅުވަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ،އެ ހޮޅިއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ކަޕްލާސް އާއިކްލޭމްޕްސް
އ
ނ ކަޕްލާއެއް ހަދަ ި
ގތީގޮތު ް
ނކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ވަ ު
ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ބޭނު ް
ނނުވާނެއެވެ.
ބޭނުން ކޮށްގެ ް
(ނ)

ނންކޮށްގެން ސިލިންޑަރާއި ހޮޅީގައި ލީކެއްހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ސައިބޯނިފެން ބޭ ު
ލީކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އަދި އެފަދަ ލީކެއް ބަންދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެ ސިލިންޑަރު ވަކިކޮށް ވައިދަތުރުކުރާ ހާމަ ޖައްވު އޮތް ތަނަކަށް ސިލިންޑަރު
ގ
ނ ެ
ގެންގޮސް ،އެ ސިލިންޑަރެއް ސަޕްލައިކުރި ފަރާތަށް ގުޅައި އެކަން އޭ ާ
ނ
ނ ީ
މށް ފަހުގައި ޫ
ފ ހޯދު ަ
ހދަންވާނެއެވެ .އަދި ލަ ާ
ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ލަފާ ޯ
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ

(ރ)

ރ
ޑ ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކު ާ
އަލިފާނުން ކެފުން ނުވަތަ ވެލް ް
ކޮންމެ

ހޮޅިއެއްގައިވެސް

ހުޅުހިފުން

ހުއްޓުވާފަދަ

ބކް
ލޝް ެ
ފް ޭ

އެރެސްޓަރސް

ނން ވާނެއެވެ.
ހޮޅިތެރޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުން ަ
(ބ)

އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު ބަހައްޓާފައިވާ ތަނެއްގައި އޮކްސިޖަން ބިލްޑްއަޕް ވުމުގެ
ފންގަނޑެއް ރޯވުމުގެ ފުރުޞަތު
އލިއަކަށް ބޮޑު އަލި ާ
ނ ކު ް
ގ ސަބަބު ް
ނުވަތަ ގިނަވުމު ެ
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ނ
ގ ް
ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރެއް ބޭނުންކޮށް ެ
މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެ ސިލިންޑަރާއި އޭގެ ހޮޅިކައިރީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ޅގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު
ތެލެއް ނުވަތަ ގިރިސް ގެންގު ެ
ސ
ރ މީހެއްގެ ފޭރާމުގައިވެސް ތެޔޮ ނުވަތަ ގިރި ް
ގން މަސައްކަތް ކު ާ
ބޭނުންކޮށް ެ
ހޭކިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
ދުން ނުވަތަ އާވީގެ ނުރައްކަލުން

.28

އަލިފާން ނިއްވުމާއި ސަލާމަތީ

.25

މެކޭނިކަލް ޕަވަރ ބޭނުންކުރާ

.31

ސަލާމަތްވުން

(ހ)

ފްލޭމް ކަޓަރުން ލެޑް ހިމޭނޭ ދަވާދެއް ލާފައި ހުރި ދަގަނޑެއް ބުރިކުރާ ނުވަތަ ފަޅާ
ހވުމަކީ ވެލްޑިންގ
ޙާލަތެއްގައި ،ލެޑް ޕޮއިޒަންވުން ނުވަތަ ލެޑް ޒަހަރުން ވި ަ
ކުރުމުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ސިއްޙީ މައްސަލައެކެވެ .އަދި ޕްލޭޓެޑް ދަގަނޑުގެ
ލ
ޓ ް
މަސައްކަތްކުރާ ވެލްޑަރުންނާއި ގޭސް ކަޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކަށް "މެ ަ
ފިއުމް ފީވަރ" ނުވަތަ ދަނގަޑު އާވިން ހުންޖެހެއެވެ .އަދި ކެޑްމިއަމް

މަޢުދަނާއި

ނ ދަގަނޑު ވެލްޑިންގ ކުރާ ވެލްޑަރުންނާއި ގޭސް
ޒިންކުން ޕްލޭޓްކޮށްފައި ހުން ަ
ކަޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މި ނުރައްކާ ޙާއްޞަކޮށް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.
(ށ)

ތ
ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުނުވާގޮތަށް ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅުގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުވަ ަ
ވލްޑްކުރާއިރު ނުވަތަ
ބޭސްމެންޓު ވަޅެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ތާންގީއެއްގެ ތެރޭގައި ެ
އ ޖަމާވުން ވަރަށް
ގޭސް ކަޓަރުން ބޭނުންކުރާއިރު ނައިޓްރަސް އާވި ،ތަނުގެތެރޭގަ ި
އެކަށީގެން ވެއެވެ.
މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ތަނަވަސްކަމާއެކު ވައި ދައުރުވާނޭ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން މުޙިންމެވެ .އަދިނުރައްކާތެރި ދުމެއް ނުވަތަ އާތްވެއް
ހުރެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް،
ވ
ވމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނޭވާލުމަށް އެކަށީގެން ާ
އެފަދަ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ު
ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އާލާތްތައް

(ހ)

ރޯވާ ޒާތުގެ ތަކެތި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާނަމަ އެ ތަނުގައި
ނވާނެއެވެ.
ހންނަ ް
ގންވާ މިންވަރަށް ލިބެން ު
އަލިފާން ނިއްވޭނެ އާލާތް އެކަށީ ެ

(ށ)

އެފަދަ މަސައްކަތެއްގެ ވެށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ލޯ ރައްކާތެރިކުރާ
ގޮގްލްލޮސް އާއި އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވާ ސަލާމަތީ ހެދުން އަޅަންވާނެއެވެ.

ޕޯޓަބަލް މޮހޮރު ޖަހާ އަދި ހީރަސް
ޖަހާ އާލާތް ގެންގުޅުން

(ހ)

ހރަސް ޖަހާ އާލާތް
މެކޭނިކަލް ޕަވަރ ބޭނުންކުރާ ޕޯޓަބަލް މޮހޮރު ޖަހާ އަދި ީ
ކޮންމެ

ގެންގުޅޭ

މީހަކުވެސް

އަންނަނިވި

ސަލާމަތީ

އުސޫލުތަކާ

ށ
އެއްގޮތަ ް

މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި (އޭގައި މޮހޮރު ނުވަތަ ހީރަސް ނެތަސް) އެ އާލާތް
މީހަކާއި ދިމާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.2

ޓެސްޓުކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެނުވީ
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އެ އާލާތް އިސްޓާޓުކުރާ ފިތަށް އޮބައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.3

އާލާތް

ނންކުރަނީ
ބޭ ު

ނުވަތަ

ހީރަސްޖެހުމަށް

ތނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ
ަ
ނަމަ،

އާލާތް

އެ

ރ
ދާރައިގާ މޮހޮ ު

އ
ބނުންކުރުމުގަ ި
ެ

އިތުރު

ސަމާލުކަމެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.
.4

ކ ޓޫލެއްގައި
ވައިން މޮހޮރު ނުވަތަ ހީރަސް ޖަހާ އާލާތެއް ނުވަތަ ނިއުމެޓި ް
އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ނުވަތަ ވޮލަޓައިލް ގޭހެއް އެއްވެސް ހިނދެއްގައި
ދ އޮކްސިޖަން ގޭސްވެސް މިފަދަ އާލާތެއްގައި
ނ ނުވާނެއެވެ .އަ ި
ބޭނުންކޮގެ ް
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ

.9

ނވާނެއެވެ.
ގން ު
އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ނިޝާނެއް ހުރި އާލާތެއް ބޭނުންކޮށް ެ

.6

އެފަދަކަމަކަށް

މިފަދަ

އާލާތް

ގން
ކށް ެ
ބޭނުން ޮ

މޮހޮރު

ޖަހާއިރު،

ޙާއްސަކޮށްފައިވާ އާލާތެއް މެނުވީ ،އެއްވެސް ގޮތަކަށް މޮހޮރުގައި އާލާތް
ވނެއެވެ.
ގން ނު ާ
ވިއްދައިގެން ބޭނުންކޮށް ެ
.7

އކާތެރިކުރާ
ނންކުރާއިރު ކަމާއި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ލޯ ރަ ް
މިފަދަ އާލާތް ބޭ ު
ގޮގްލްސާއި ކަންފަތް ރައްކާތެރިކުރާ މަފްލަރ އަޅަންވާނެއެވެ.

ކަރަންޓު ޕަވަރ ޓޫލްސް ނުވަތަ
އާލާތް

 .31ކަރަންޓު ކީހާއި ،ރޮންދާ ،ސިމެންތި މިކްސަރ ،ކޮންކްރީޓު ކަނޑާ އާލާތް އަދި ކަރަންޓުން
ގންވާ ނިވާފަތެއް ނުވަތަ ގާޑު
ނކުރާއިރު އެ ތަކެތީގައި އެކަށީ ެ
ނ ް
ތ ބޭ ު
ހން އާލާ ް
ހިންގާ އެހެނި ެ
ވ
އަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ކަރަންޓު އާލާތް ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަންނަނި ި
ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

އ
ވގޮތަށް ެ
ގން ާ
ކންމެ މީހަކަށް ކަމާ އެކަށީ ެ
ކަރަންޓުގެ އާލާތެއް ގެންގުޅޭ ޮ
ލބިފައި ހުރުން.
އެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން ނުވަތަ ި

.2

ކުރާކަމާއި އެކަށީގެންވާ ޒާތުގެ އާލާތް ބޭނުންކުރުމާއި އަދި އެ އާލާތެއް
ނންކުރުން.
ގން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ބޭ ު
ބޭނުންކޮށް ެ

.3

ނ
ނ ް
ކށް ބޭ ު
އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެފައި ހުރި އާލާތެއް ފުރިހަމައަށް މާރާމާތުނު ޮ
ނުކުރުން.

.4

ބޭނުންކުރާ އާލާތުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގާޑު އެޅުވުން.

.9

ނވާގޮތަށް ލޯ ރައްކާތެރިކުރާ ގޮގްލްސާއި
ކ އެކަށީގެ ް
ބޭނުންކުރާ އާލާތަ ާ
ކަންފަތް ރައްކާތެރިކުރާ މަފްލަރ އެޅުން.

.6

ޓން.
އެ މެޝިނެއް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުން ސާފުކޮށް ބެހެއް ު
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.7

އ ގެންގުޅޭ
ތކެތީގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގަ ި
ގ ނުވަތަ ަ
ބޭނުންކުރާ އާލާތު ެ
ނވާނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިވުން.
ކަރަންޓު ވާގަނޑަށް ގެއްލުން ު

.8

ށ
މަސައްކަތްކުރާ ވެށީގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަލިކަން ލިބޭގޮތަ ް
ހުރުން.

.5
ކެރޭނާއި ތަކެތި އުފުލާ އާލާތް

.32

(ހ)

ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ހެދުން ބޭނުންކުރުން.

ކެރޭނާއި ތަކެތި އުފުލާ އާލާތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަދި އެފަދަ އާލާތުގައި
ވރުކުރަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަ ަ
.1

ށ
ނވަދެވޭ ސަރަހައްދަކަ ް
ކެރޭނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ އާންމުންނަށް ު
ހެދުން؛

.2

ނ
ކެރޭނުގައި އުފުލާފައިހުރި އެއްޗެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދެވޭ ެ
ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުން؛

.3

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތެއްގެ މުދަލެއްގެ މަތިން
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދަލެއްގެ މަތިން ކެރޭނުން އެއްވެސް އެއްޗެއް
ހ
ހދައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަ ު
އުފުލާއިރު އެފަރާތުގެ ރުހުން ޯ
ނ؛
ބޭނުންކުރު ް

.4

ށ
މަތީގައި ދަމާފައިވާ ކަރަންޓު ސަޕްލައި ލައިނަކާއި ( 4ހަތަރެއް) މީޓަރަ ް
ރން؛
ވުރެ ކައިރީގައި ކެރޭނެއް ނުވަތަ އެފަދަ މެޝިނެއް ބޭނުން ނުކު ު

.9

ރނު އިންސްޕެކްޓު ކުރުން އަދި ކޮންމެ 12
ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކެ ޭ
ޅ ކެރޭން ފުރިހަމައަށް ބަލާ އިންސްޕެކްޓް
(ބާރަ) މަހަކުން އެއްފަހަރު މު ި
ނނީ ތަމްރީނާއި
ޓ ކުރަންވާނީ ކަމުގެ ފަ ް
ކުރުން .މިގޮތުން އިންސްޕެކް ް
ގ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ .އަދި ކުރެވޭ ކޮންމެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ެ
ރިޕޯޓު ލިޔުމުން ރެކޯޑު ކުރެވިފައި އޮތުން؛

.6

ކޮންމެ ކެރޭނެއްގައިވެސް ސައްޙަ ޓެސްޓު ސެޓުފިކެޓެއް އޮތުން؛

.7

ނ ސައްޙަ
ކެރޭނު ދުއްވާ މީހާއަކީ އެކަމަށް ތަމްރީނު ލިބުމުގެ އިތުރު ް
ލައިސަންސެއް އޮތް މީހަކަށް ވުން؛

.8

ނ
ކެރޭނު ކޮންޓްރޯލުކުރާ އަތްގަނޑާއި ހުންގާނާއި ސްވިޗްތަކުގައި ،ވަކިވަކި ް
އެނގޭނެ ގޮތަށް ފާހަގަ ޖަހާފައި ހުރުން؛

.5

ކެރޭނުން އުފުލާ އެއްޗެއްގެ ބުރަދަން ނުވަތަ ލޯޑު އެ އެއްޗެއް އުފުލުމުގެ
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ކުރިން ކެރޭނު ދުއްވާމީހާއާއި ދާގީނާ ހޭރިޔާކުރާމީހާ ބަލައި ކަނޑައެޅުން؛
ކޕޭސިޓީއެއްގެ ޖިބް ކްރޭނެއް ގެންގުޅޭއިރު،
މތީ ެ
( 1 .11އެކެއް) ޓަނަށްވުރެ ަ
ކ އެއްފަހަރު
އޭގެ ސޭފް ލޯޑް އިންޑިކޭޓަރ ނުވަތަ މީޓަރު ކޮންމެ ހަފުތާއަ ު
ބަލައި ޗެކުކުރުން؛
ނ
ނމަ ،އެއި ް
ނންކުރަނީ ަ
 .11ހައިޑްރޯލިކް އެކްސްކަވޭޓަރަކުން ކެރޭނެއްގެ ބޭ ު
ސމަމް ސޭފް
ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުފުލޭނެ އެންމެ ބަރު މިނެއް ނުވަތަ މެކް ި
ލޯޑު

ސާފުކޮށް

ލިޔެވިފައި

ށ
އެނގޭނެގޮތަ ް

އަދި

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވ
މ އެކަށީގެންވާ ހައިޑްރޯލިކް ޗެކް ވޭލް ް
ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަ ާ
ހަރުކުރުން؛
ލ
ގއިތޯ ބަ ާ
ށ އޮތް ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ަ
 .12ކެރޭނު ބޭނުންކުރަނީ އެއްވަރަ ް
ކަށަވަރުކުރުން؛
 .13ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް

ކެރޭނު

އ
ތަނުގަ ި

ޖާގައިގެ

ވރުކުރުން؛
ތަނަވަސްކަން ހުރިތޯ ބަލާ ކަށަ ަ
 .14ސަވާޖީގައި މުދާ އަޅުވައިދީ ހަދާ މީހަކީ އަދި ދާގީނާ ހޭރިޔާ ކުރާ މީހަކީ
ނ
ދ ކެރޭނު ް
ދންނަ އަ ި
ރނުގެ ސިގްނަލްތައް ަ
އެމަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ކެ ޭ
ށ ވުން؛
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އުފުލޭނެ އެންމެ މަތީ ބަރުދަން ދަންނަ މީހަކަ ް
 .19ރޭޑިއަސް

ބަދަލުކުރެވޭ

ކަހަލަ

ކެރޭނެއްނަމަ،

އ
ެ

ނ
ކެރޭނު ް

ތ ބަރުދަން
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެކި ރޭޑިއަސްގައި އުފުލޭނެ އެންމެ މަ ީ
ކެރޭނުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ހުރުން؛
 .16ގަވާއިދުން އަދި ފުރިހަމައަށް ކެރޭނު ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުން؛ އަދި
 .17ކެރޭނުގައި

އެއްޗިހި

ނ
އުފުލަ ް

ބޭނުންކުރާ

ބައިތައް

ރ
ހު ީ

ރަނގަޅު

ޙާލަތުގައިތޯ ބަލައި ގަވާއިދުން ޗެކުކުރުން.
ބަންދުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި
މަސައްކަތް ކުރުން

.33

(ހ)

ކ އާނގަވަޅަކުން ވަދެ
ގ ތެރޭގައި ،ވަޅު ،ވަ ި
ތނު ެ
ހންނަ ތަން ަ
ބަންދުވެފައި ު
އ ހުންނަ ތާނގި،
ނިކުމެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފަ ި

ޗަކަވަޅު،

ނ
ކޮނެފައި ހުން ަ

ވަޅުތައް ،ބޮޑެތި ހޮޅި ،ދުންހޮޅި ،ޑަކްޓު ،ފުރާޅާއި ސީލިންގާ ދެމެދު ،އަދި
މނެއެވެ.
ތންތަން ހި ެ
ރ ފަދަ ަ
ނނަ ކޮޓަ ި
ބންދުކޮށް ހު ް
ނތަނުގައި ަ
ދ ތަ ް
ބޭސްމަންޓް ފަ ަ
އ
ވގޮތަށް ވައި ދައުރު ނުކުރާ ތަންތަނާއި ވައިގަ ި
އަދި މީގެ އިތުރުން އެކަށީގެން ާ
އ
ނވެސް ބަންދުވެފަ ި
ތންތަ ް
ތޣައްޔަރު ވެފައި ހުންނަ ަ
އޮކްސިޖަން މަދު ނުވަތަ ވައި ަ
ނނެއެވެ.
ނތަނުގެ މާނައިގާ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ހިމެ ޭ
ހުންނަ ތަ ް
(ށ)

އގައި އެކަށީގެންވާ
ކށް ވަނުމުގެ ކުރިން ،އެތަނެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަ ި
ބަންދު ތަނަ ަ
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ރައްކާތެރި މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން ހުރިތޯ ޓެސްޓުކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ
ގތެރޭގައި ރޯވާ ކަހަލަ ގޭހެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޒާތެއްގެ
އިތުރުން ،އެތަނެއްގެ ވައި ެ
ނއެވެ.
ވިހަ ގޭހެއް ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަންވާ ެ
(ނ)

ގއި ހުރި ވައިގައި އެއްވެސް ނުރައްކާތެރި ވައެއް
މިފަދަ ބަންދު ތަނެއްގެ ތެރޭ ަ
ށ އެއްވެސް މީހަކު
ތނަކަ ް
ޓކުން ދައްކައިފިނަމަ ،އެ ަ
ށ ޓެސް ަ
ނުވަތަ ގޭހެއް ހުރިކަމަ ް
ނ
ގ ް
ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފުރިހަމައަށް ވައި ދައުރުކުރާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކޮށް ެ
އެތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ވިހަ ގޭހެއް ނެރެ ނުވަތަ ސާފު ވައި ވައްދައިގެން އެފަދަ
ގ
މ ެ
އ ތަނަށް ވަނު ު
ގޭހެއް ރައްކާތެރި މިންވަރަށް މަދުކުރަންވާނެއެވެ .އެއަށްފަހު ެ
ނ
ގ ތެރޭގެ ވައި ހުރީ ރައްކާތެރި ހާލަތުގައިތޯ ބަލަ ް
ކުރިން އަނެއްކާވެސް އެ ތަނު ެ
ޓެސްޓުކުރަންވާނެއެވެ.
ކުރަމުންދާއިރު
ވައިގެ

ދަށުން

އިތުރުން،

މީގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލތު
ހާ ަ

ރ
ހު ީ

އެތަނުގެ

ވަގުތުތަކެއްގައި
ރައްކާތެރިކޮށްތޯ

އެތެރޭގައި

މަސައްކަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުޞޫލެއްގެ

ށ
މ ް
ބެލު ަ

ޓެސްޓުކުރަމުން

ގެންދަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މސައްކަތެއްނަމަ ،އެތަނެއްގައި އުޅޭއިރު ދިމާވެދާނެ
ވެށްޓެއްގައި ކުރާ ަ

ބަންދު

ނުރައްކަލަކަށް

ފަރުވާތެރިވުމުގެ

ގޮތުން،

އެފަދަ

ށ
ތަނަކަ ް

ވަދެ

ނ
ނިކުމެވު ް

ވދެނިކުތުމުގައްޔާއި،
ގ ތެރެއަށް ަ
ފުރިހަމައަށް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެތަނު ެ
ގޅެންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އެތަން ބޭނުންކުރުމުގައި ގެން ު
ކަނޑައަޅާ ،އެގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ދ
ނ ު
ކުރާ މަސައްކަތުގެ ޒާތުން އެކަމުގައި ހިމެނޭ ނުރައްކަލެއްގެ އިތުރުން ،ބަ ް
ތއް ކުރުމުގައިވެސް ސަމާލުވާންޖެހޭ ނުރައްކާތެރި
ތަނެއްގައި ކޮންމެ މަސައްކަ ެ
ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ .މިގޮތުން:
.1

ދ
ތނަށް ވަ ެ
ތން ަ
ކރާ މީހުންނަށް އެފަދަ ަ
ބަންދު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ު
ގ ތެރޭގައި
ކމަށާއި އަދި އެފަދަ ތަނެއް ެ
ކން ަ
ނިކުތުމުގައި ދިމާވެދާނެ ަ
މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކަންކުރަންވާ ގޮތުގެ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ
އވެ.
ތަމްރީނާއި އިރުޝާދު ދޭންވާނެ ެ

.2

ސ
އބަދުވެ ް
ތނެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީ ނަމަަ ،
ބަންދު ަ
އެތަނުގެ ބޭރުގައި އެކަކު ފާރަވެރިއަކަށް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް
ތރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވާހަކަ
ހުންނަ މީހަކަށް ،ތަނުގެ އެ ެ
ނއެވެ.
ވ ެ
ދައްކައި މުވާސަލާތުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ާ

.3

ތ
ބަންދު ތަނެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސަލާމަ ީ
ނުވަތަ ރެސްކިއު ހާނަސް އެއް އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި ރެސްކިއު ހާނަސް
ނންކުރެވޭފަދަ
ރށް ނެރެފައި އޮންނަ ،ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭ ު
ހުންނަންވާނީ ބޭ ަ
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ގ
އގައި އައްސާފައެވެ .މިގޮތުން ބަންދު ތަނު ެ
ވަލެއްގައި ނުވަތަ ލައިފްލައިނެ ް
ށ ވަންނަން
ތެރޭގައި ތިބި މަސައްކަތު މީހުންގެ ލައިފްލައިން އެތަނަ ް
ބޭނުންކުރާ

އާނގަވަޅުގައި

އެތާ

ނވަތަ
ު

ކައިރީގައި

ށ
އެކަށީގެންވާގޮތަ ް

ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ ވިންޗެއްގައި އަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
.4

ނ
އެފަދަ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކުއްލި ނުރައްކަލަކު ް
ވ
ބޭނުން ާ

ރައްކާތެރިވާން

ޙަރަކާތްތަކުގެ

ރެސްކިއު

ފުރިހަމަ

ނ
ތަމްރީ ު

ނ
ދ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ދިމާވެދާ ެ
ލިބެންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ބަން ު
ވ
ހނެތިފައި ާ
ކުއްލި ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޒަޚަމްވެފައި ނުވަތަ ޭ
މީހެއް އުފުލުމުގެ ތަމްރީން އެއްވެސް ހިނދެއްގައި އެންމެ މަސައްކަތު
މީހަކަށް

ދީގެން

އެކަނި

މިކަމުގައި

ނވާނެއެވެ.
ު

މ
އެން ެ

މީހަކަށް

ށ
ބަރޯސާވާންވާނީ ،އެމީހަކީ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ތަކެއްޗާއި މީހުން އުފުލުމަ ް
ބޭނުންކުރާ

ތތަކާއި
އާލާ ް

އެތަކެތި

ޙަވާލުވެ

އޮޕަރޭޓްކުރާ

ށ
މީހަކަ ް

ރ
ލ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކު ާ
ވަނީނަމައެވެ .ދިމާވެދާނެ ކުއް ި
ށ ވަންނަ އާނގަވަޅު ކައިރީގައި އަބަދުވެސް
ރެސްކިއު ސާމާނު ،ބަންދު ތަނަ ް
ށ
އ ނޭވާލުމަ ް
ލތުގަ ި
ގތުން ،އިމަޖެންސީ ހާ ަ
ހންނަންވާނެއެވެ .މި ޮ
ލިބެން ު
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ތތައް ތައްޔާރީ ޙާލަތުގައި ލިބެން ހުން ަ
ބޭނުންކުރާނެ އާލާ ް
.9

އ
އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ވިހަ އާތްވެއް ނުވަތަ ދުމެ ް
ނ
ނންކޮށްގެ ް
ނވަތަ ސާފު އޮކްސިޖަން ބޭ ު
ު
ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕިއޯ
ނުވާނެއެވެ.

.6

ނ
ރގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނޭވާލެވޭ ެ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އެތެ ޭ
ރައްކާތެރި

މާޙައުލެއް

ލަފާކުރެވޭނަމަކޮންމެ

ނެތްކަމަށް

މހަކުވެސް
ީ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނޭވާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
.7

ތ
ތނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެ ތަނެއްގެ ވައި ރަނގަޅު ޯ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ަ
ބެލުމަށްފަހު

ނޫނީ

އެ

ނއްގައި
ތަ ެ

މަސައްކަތްކޮށްގެން

ނވާނެއެވެ.
ު

ނޒާމެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރާނަމަ ނޭވާލެވޭނެ ި
ޢިމާރާތްތައް ތަޅާއިރު ވިސްނަންވާ
ކަންތައް

.34

(ހ)

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްވެސް
ނޓްރެކްޓަރަކު ލައްވައި އެ މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތްތަކުންވެސް
ނުވަތަ އެހެން ކޮ ް
ށވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ޢަމަލީ ކަންކަން ކަ ަ
.1

ތަޅާލުމުގައި އުފެދޭ ގައުކުނޑި ފަދަ ތަކެއްޗާއި ކުނޑިއާއި ކުނިން އާންމުން
ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ގެންޓްރީއާއި ބިތްގަނޑާއި އަދި
ހިނގަބިނގާވެ

އުޅެވޭނެ

މަގު

އިންތިޒާމްކުރުން.

އަދި

ނ
މިފަދައި ް

ނ
ފ ް
ޢަމަލުކުރުމުންވެސް ހިރަފުހާއި ކުނޑި އާންމުންނާ ހަމައަށް ފޯރާނަމަ ެ
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ޖެހުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން އިންތިޒާމަކުން ކުނޑި ނުވަތަ ހިރަފުސް
އެރުން ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ.
.2

ދ ވާތަކާއި،
ފނުލައިނުފަ ަ
އެތަނަކަށް ގުޅާފައި ހުރި ކަރަންޓާއި ،ގޭހާއިޯ ،
ރ
ނަރުދަމާއާއި އަދި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ހުރީ އެއްކޮށް ކަނޑާލާފައިކަން ކަށަވަ ު
ކުރުން

.3

ދ ވައިރޯޅިއަކުން ވެއްޓޭނެފަދަ ބަލި ފާރެއް
ކުއްލިއަކަށް ޖެހިދާނެ ބާރުގަ ަ
ހއްޓުން.
ނުވަތަ ފާރުބުރިއެއް ކޮޅަށް ނުބެ ެ

.4

އަޅުވައި ދަމާފައި ފާރެއް ވައްޓާލަނީ ނަމަ ،ވައްޓާ ފާރުގެ އިސްކޮޅުގެ
ދޮޅުގުނަ )½  (1އަށްވާ ޖާގައެއް އެފާރުގެ ވަށައިގެން ހުސްކޮށް ބޭއްވުން.

.9

ށ
ތަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތެޅި އެއްޗިއްސާއި ތަޅަން ބޭނުންކުރާ އާލާތް ތަނަ ް
ޓން.
ބށް ޖަމާކޮށްފައި ނުބެހެއް ު
ނުތަކާވަރަށް އުސްތުނ ަ

.6

އ
ރ ތަކެތީގަ ި
ޒަމާންވީ އިންސިއުލޭޝަންގައި އަދި އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންކު ާ
ވ ފިޔަވަޅު
ހުންނަ އެސްބެސްޓޮސްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އެކަށީގެން ާ
އެޅުން.

.7

ތ
އުސްވެފައި ހުރި ތާނގީއެއްގައި ވިހަ ނުވަތަ ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ހުރި ޯ
ބަލާ ޗެކުކުރުން.

.8

ތެޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުކުންނަ އަޑުތައް ވީހާވެސް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް
މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކުރުން.

.5

އ
ލއި ،ފަޔާ ި
އ ،ލޮ ާ
ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެން ސަލާމަތީ ހެލްމެޓާ ި
އަދި އިވުމުގެ ހިއްސު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އަޅާފައިވޭތޯ
ކަށަވަރުކުރުން.

ރ ފިޔަވަޅު
 .11ތަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯނުވާނެގޮތަށް ރައްކާތެ ި
އެޅުން
 .11މަސައްކަތުގެ ވެށިން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން އާންމުން ޙިމާޔަތްކުރުން
 .12ޗެއިންސޯއެއް ބޭނުންކުރަނީ ނަމަ ،އެ ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ފަޔާއި ލޮލާއި އަދި
ކަންފަތް ރައްކާތެރިވާގޮތަށް ގާޑު އެޅުން
ށ
 .13ތަޅާ ތަނުގެ ކައިރީގައިވާ ދުވާރު ބޭނުންކުރާ އާންމުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަ ް
ނ ބޭތިއްބުން.
ކަމަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހު ް
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ދ ޙަރަކާތެއް
 .14ކޮންޓްރޯލްޑް ކޮލަޕްސް ޑިމޮލިޝަންއެއް ކުރަނީ ނަމަ ،އެފަ ަ
ފެށުމާއެކު

އެ

ސަރަޙައްދަށް

މީހަކަށް

އެއްވެސް

ށ
ވދެވޭގޮތަ ް
ނު ަ

އިންތިޒާމްކުރުން.
 .19މަސައްކަތުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ގެންގުޅޭ އަދި އުފުލައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ
އުޅަނދަކާއި

(މެކޭނިކަލް

އާލާތެއް

ގައި

ޕްލާންޓް)

މަތިން

އެއްޗެއް

ތށް ގާޑު ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
ވެއްޓިގެން ގެއްލުމެއް ނުވާނޭ ގޮ ަ
 .16ބަލި ފުރާޅެއް ރޫޅަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކަމާ އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ
ރައްކާތެރިކަމެއް ޚާއްސަކޮށް އިންތިޒާމުކުރުން.
އެހެނިހެން ބައިތައް

.39

(ހ)

ހުރިހާ މެޝިނެއް ،ޕްލާންޓެއް ،އަދި ވަދެނިކުމެވާ މަގުތަކުގައާއި ސިޑިތަކުގައި އަދި
މަސައްކަތުގެ ވެށްޓާއި އަދި އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުޅި ސަރަޙައްދަށް އެއްވާ
މ
ކ ާ
މށް އަޅަންޖެހޭ ަ
ދން ކަހައި ސާފުކޮށް ،ނައްތާލު ަ
ހުރިހާ ކުނިފަދަ ތަކެތި ޤަވާއި ު
ފަރުމާކުރެވިފައިވާ

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

ތ
ނުވަ ަ

ވަށި

ނތަނަށް
ތަ ް

ށ
ކ ް
ޖަމާ ޮ

ނ
ނމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްވެސް އަންނަނިވި ކަންކަ ް
އަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ކޮ ް
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ކޮންމެ

މަސައްކަތު

މީހަކަށްވެސް

އެ

މީހަކު

މަސައްކަތްކުރާ

ތަނަށް

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ވދެ ނިކުމެވޭނެގޮތް ކަށަވަރުކުރުން.
ހރުގަނޑާއި،
 .2މަސައްކަތުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ މަގުތަކާއި ،ގޯޅިތަކާއިަ ،
ސިޑިތަކާއި

އަދި

ސްކެފޯލްޑިން

ހުރީ

ރައްކާތެރި

ތއްގައިކަން
ޙާލަ ެ

ކަށަވަރުކުރުން.
ހ ވޯކްވޭއެއްވެސް ހުރީ އަޑިގުޑަން ފިލުވާފައި އަދި
 .3ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ހުރި ާ
ބަންދުވުމެއްނެތް ޙާލަތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .4މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނުވަތަ މެޓީރިއަލް ހުރީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ގުދަންކުރެވިފައިކަން ކަށަވަރުކުރުން
 .9ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުތައް ހުރީ އެކަށީގެންވާ މިނަށް ބިތްޖަހައި ،ފޮރުވިފައި
އަދި

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

ރވާތެރިވުމުގެ
ފަ ު

ނިޝާން

ކށްފައިކަން
ހަރ ޮ

ކަށަވަރުކުރުން.
ދ ކުނި ހުރީ އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ
 .6މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި އުފެ ޭ
ނ ކަށަވަރުކުރުން
ނތަނުގައި ކަ ް
ވަށީގައި ނުވަތަ ތަ ް
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 .7ތަޅާލިތަނުގައި ހުރި ލަކުޑި އަލުން ބޭނުންކުރަނީ ނަމަ ،އެފަދަ ފިލާ އަދި
ށ
ލަކުޑީގައި ހުރި މޮހޮރުތައްވަނީ ނައްޓާފައިތޯ ނުވަތަ ގަޔަށް ނުހެރޭގޮތަ ް
ވރުކުރުން.
ލަކުޑިގަނޑަށް ނުވަތަ ފިލާގަނޑަށް ޖަހާ ވައްދާފައިތޯ ބަލާ ކަށަ ަ
 .8މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ފޯރުކޮށްދީފައިވޭތޯ ބަލައި
ކަށަވަރުކުރުން.
 .5ވަގުތީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ކަމާ އެކަށީގެންވާ ވަގުތީ ބިތްގަނޑާއި
ނިވާގަނޑު ޖަހާފައިހުރިތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން.
(ށ)

ވސް މަސައްކަތެއް
ނޓަނަންސްގެ އެއް ެ
ރން ،ނުވަތަ މެއި ް
ޢިމާރާތްކުރުން ،މާރާތްމާތުކު ު
ދ
ކުރާނަމަ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި ،އެ ތަނެއް ބޭނުންކުރަމުން ާ
މީހުންނަށް

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާގައި

ކުރިމަތިވާނޭ

ސިއްޙީ

އަދި

ސަލާމަތީ

ނުރައްކަލުން އެމީހުން ޙިމާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އިތުރު ކަންތައްތައް
ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް ނުވަތަ

.36

(ހ)

ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާތައް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ތ
ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކުން ނަގާފައިނުވާނަމަ ،އެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ޢިމާރާ ް
ނނެވެ.
ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތު ް

(ށ)

ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
ރ
ނ ހުއްދަ ދޭ އިދާ ާ
ތަނުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގަމުންދާކަން އެނގުމު ް
އންގަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ މިނިސްޓަރީއަށް އެކަން ަ

މާނަކުރުން

.37

(ހ)

"ކޮންޓްރެކްޓަރު"
އެއްބަސްވުމެއް

ކަމަށް
ކުރާ

ބުނެފައިވަނީ،
ފަރާތަކަށެވެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އަދި

މައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ޓރެކްޓަރު
ކޮން ް

ނ
(މެއި ް

ސވުމެއް ހަދައިގެން
ކޮންޓްރެކްޓަރ) އާއި މައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ދަށުން އެއްބަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރު ވެސް މި މާނައިގައި ހިމެނެއެވެ .އަދި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިވެލޮޕަރުގެ އިތުރުން ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ ގޯތީގެ
ވެރިފަރާތަކީވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
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(ށ)

ތ
ތކުރަމުންދާ ނުވަ ަ
"ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަންތަން" މި ގަވާއިދު ބޭނުމަށް ޢިމާރާ ް
ގ
ހ ެ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ތަން ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ބަ ު
މާނައިގާ،

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ

ގ
ތަންތަނު ެ

އިތުރުން

ތކުރާ
މަރާމާ ް

ތަންތަނާއި،

އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ،މިފަދަ މަސައްކަތެއް
އވެސް މި ބަހުގެ
ނނިމި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ބައިތަ ް
ކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެއްކޮށް ު
މާނައިގާ ހިމެނޭނެއެވެ.
(ނ)

"ޢިމާރާތްކުރުން"

ގެ

މާނައިގާ

މި

ގަވާއިދުގެ

ށ
ބޭނުމަ ް

ޢިމާރާތްކުރުން،

މސައްކަތްތައްވެސް
މަރާމާތްކުރުން ނުވަތަ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ަ
ހިމެނޭނެއެވެ.
(ރ)

އ
ގ ބޭނުމަށް ބުނެފަ ި
ތކެތި" ކަމަށް މި ގަވާއިދު ެ
ނންކުރާ ަ
"ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭ ު
ނ
ލތްތަކުގެ އިތުރު ް
ގއި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އާ ާ
އެވަނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭ ަ
ނ
ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަނުގައި ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތިވެސް ހިމެ ޭ
ގޮތަށެވެ.

(ބ)

އ
މހުންނާއި މުދަލާ ި
"ގެންޓްރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ ީ
ނން އެއްޗެއް ވެއްޓޭ ވެއްޓުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ތަކެތި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަ ު
ރ ހުރި ބިއްގަނޑެއް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރ އަކަށެވެ.
މަތިހިޔާކޮށް ހެދިފައިހުންނަ ޖޯ ު
ގެންޓްރީ ހުންނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ "ކްލޯސް އެފް:9.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިމޮލިޝަން ހެޒަރޑްސް" ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

(ބ)

"ސަވާޖީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،މުދާ އަރުވައި ބާލާއިރު ،ނުވަތަ ބަރުއެއްޗެހި
ލ
ފ ަ
ަ
ށ ބޭނުންކުރާ ދެކޮޅު ގުޅުވައިފައި އޮންނަ
އުފުލާއިރު ،އޭގައި ބެއްދުމަ ް
ވާގަނޑަށެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ގަވާއިދާ ޚިލާވުމުން އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތާއި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު
އާންމު އަދަބު

.38

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން
ނ ހުރަހެއް
މކަށް މި ގަވާއިދު ް
އފުލު ަ
ރތެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދައުވާ ު
އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެފަ ާ
ނާޅައެވެ.

ވ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ
މި ގަވާއިދުގައި ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ާ
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މަނާކަމެކެވެ .މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ
މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މިބައިގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އެވަނީއެވެ .އަދި މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ މި
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއި
އެކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރުން

.35

ސަލާމަތީ ކަންކަމާ

.41

މި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން
އ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ޖހޭ ފަރާތްތަކުން" ،މި ޤާނޫނާ ި
އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނު ެ
ނ
ވއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ނކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަ ާ
ނންމާ ކަ ް
ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ި
ހޅިދާނެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަ ެ

ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅު

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ
މިބައިގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ .އަދި މި
މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި
މަސައްކަތް ކުރުން

(ހ)

މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެން ހިނގާބިނގާވާ މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި،
މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށްވާ ފަރާތްތަކުގައި  1.1މީޓަރަށްވުރެ
ތިރިނޫން ބިއްގަނޑެއް ،ފިލާ ނުވަތަ ޓިނު ފަދަ އެއްޗަކުން އެކަށީގެންވާފަދަ
ރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން
ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
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ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
ކަތިބިއްގަނޑު
އަދި ސޭފްޓީ ނެޓު

(ށ)

ބިމުންފެށިގެން  3މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ،
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަދާ ޢިމާރާތާއި ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް
ޖަހަންޖެހޭ ބިއްގަނޑު ޖަހާފައި ނުވާނަމަ އަދި އެ ބިއްގަނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް
ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދައު (ސޭފްޓީ ނެޓް)
ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު،
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.
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އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
ވަށައިގެންހުރި
ތަންތަނަށް

(ނ)

ޢިމާރާތުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ،ވަށައިގެންހުރި ގޭގެ އާއި ތަންތަނުގެ
ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތިއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި

ގެއްލުންވުން

ނުފައިބާނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ޖަހާ ދަލާއި ،އެ ދައު ހަރުކުރާ ފްރޭމާއި ،ކަތި
ބިއްގަނޑާއި ،އަދި އެ ބިއްގަނޑު ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލު ނުވާނެގޮތަށް ހަދައި
ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު،
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ނ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ނ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ނ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
މަގު/ގޯޅިއަށް
ސިމެންތިފަދަ
ތަކެތި ފޭބުން

(ރ)

ދުވާރުން ފެށިގެން  3މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން ތަނެއްގައި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް
ކުރާނަމަ ،ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި
އާއި

އެހެނިހެން

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ތަކެތި
ފިޔަވަޅު

ފައިބާނެ

ފަދަ

އެޅުމެއްނެތި

ގޮތަކަށް
މަސައްކަތް

ހުރުމާއި،
ކުރާނަމަ،

އެކަށީގެންވާ
ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ރ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ރ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ރ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ފަހަރު،

ހަތަރުވަނަ

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
ކަތި ބިއްގަނޑު
( 19މީޓަރު އުސް
ތަނެއްނަމަ)

(ބ)

ދުވާރުން

ފެށިގެން

މަސައްކަތްކުރާނަމަ،

15

މީޓަރަށްވުރެ

މަސައްކަތްކުރާ

އުސްތަނެއްގައި

އުސްމިނަށްވުރެ،

ތިރިވެގެން

އިމާރާތެއްގެ
9

މީޓަރ

ތިރީގައި ،އިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ހަދާ އިމާރާތާ ވީ
ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަނޑެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ،އަދި

މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާ ވީ

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި ،ޖެހެންއޮތް އެންމެ ތިރިމިނެއްގައި
ޖަހަންޖެހޭ

ކަތި

ބިއްގަނޑަށްވުރެ

12

މީޓަރ

އުސްތަނެއްގައި

އިމާރާތުގެ

މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން  9މީޓަރ ތިރީގައި
އިތުރު ބިއްގަނޑެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން
ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ބ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ބ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ބ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
ވަށައިގެން
ހުރި ތަންތަނަށް
ތަކެތި ފޭބުން

(ޅ)

ޢިމާރާތެއްގެ ޝީޓު އެޅުމާއި ތަނބުއެޅުން އަދި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމާއި
ދަވާދުލުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު ،ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ވަށައިގެން
ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް
ސިމެންތި ،ކުލަ ،ދަވާދު ފަދަ އެއްޗެއް ފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި،
އެކަށީގެންވާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ފިޔަވަޅުތައް

އަޅާފައިނުވާނަމަ،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް
އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 17.12.2018
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
ވެލްޑިންގ
މަސައްކަތް ކުރުން

(ކ)

ޢިމާރާތެއްގައި ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރާއިރު ،ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ
ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ،ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން
އެއްވެސް އެއްޗެއް ފައިބާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި ،އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ
ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ކ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ކ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ކ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

39
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ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
އުފެދޭ ކުނޑީގެ
މައްސަލަ

(އ)

ޢިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ
ކުނޑީގެ އުނދަގޫ މީހުންނަށް ވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި
ނުވާނަމަ އަދި ހަމަ އެއާއެކު ޓައިލް ކެފުމާއި ޕުޓީ ގޭނުން ފަދަ މަސައްކަތްކުރާއިރު
އުފެދޭ ކުނޑި ސީދާ މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް ދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން
ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (އ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (އ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (އ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
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ބަހައްޓާ ތަކެތި
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު

(ވ)

ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތުގައި ހުންނަ ޓިނު/ޕްލައިވުޑް ފަދަ
އެއްޗެހި ،ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވިއްސައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެން ނުދާނެ ފަދަ

ބެހެއްޓުން

ގޮތަކަށް

ފިޔަވަޅު

ރައްކާތެރިކަމުގެ

އަޅާފައި

ނުވާނަމަ،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް
އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ވ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ވ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ވ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
މަސައްކަތާއި
އެކަށީގެންވާ
ހެދުން

(މ)

ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭމީހުން،
ދ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކުރާ މަސައްކަތަކާއި އެކަށީގެންވާ ފަ ަ
މސައްކަތަކާއި އެކަށީގެންވާފަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު
ގޮތަކަށް ހެދުންއަޅައި އެ ަ
ރމަނާ ކުރުމާއިއެކު،
ނ ޖޫ ި
ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީ ް
އަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި ަ
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1
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ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (މ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (މ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (މ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/-

(ހަތްދިހަ

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

ހުއްދަދޭ

އިދާރާއިން

އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
ނުނިމޭބައިގައި
ބިއްގަނޑު އަދި
ނެޓު ޖެހުން

(ފ)

ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި ބައިތަކާއި ބުރިތަކުގައި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ދަލާއި ބިއްގަނޑު ނުޖަހައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ،
ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ

މަތީން

ޖޫރިމަނާ

ކުރުމާއިއެކު،

އެކަމެއް

ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު،

.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ފ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.2

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ދެވަނަ ފަހަރު( 15,000/- ،ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ފ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.3

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
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އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ތިންވަނަ ފަހަރު( 30,000/- ،ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.
މި މާއްދާގެ (ފ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް

.4

ދިން  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު،
ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު،

ޖޫރިމަނާކުރުން.

އަދި

75,000/ހުއްދަދޭ

(ހަތްދިހަ
އިދާރާއިން

ފަސްހާސް)

ރުފިޔާއިން

އަންގާފައިވާ

ގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
އެހެނިހެން ސަލާމަތީ
ކަންތައްތައް

.41

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ،
އަދި މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި
ނުވާނަމަ ،އެކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު،
އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
(ހ)

އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތުދީ އެކަން އެންގުމާއިއެކު ،ފުރަތަމަ
ފަހަރު( 5,000/- ،ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ދ)ގެ ()1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިން 3
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު ،ދެވަނަ ފަހަރު15,000/- ،
(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ދ)ގެ ()2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިން 3
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު ،ތިންވަނަ ފަހަރު30,000/- ،
(ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ދ)ގެ ()3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ދިން 3
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމެއް  3ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުމާއިއެކު ،ހަތަރުވަނަ ފަހަރު75,000/- ،
(ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން .އަދި ހުއްދަދޭ އިދާރާއިން
އަންގާފައިވާ

އެންގުމަށް

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން.
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ޢަމަލުކުރުމަށް

އަމުރު

ކޮށްދިނުމަށް

އެދި

މައްސަލަ
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އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 1
ކުރެހުން  :1ބިމުން ފެށިގެން  19މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާއި ވީ ފަރާތުގައި
އިތުރަށް ޖަހަންޖެހޭ ކަތިބިއްގަނޑު ދައްކައިދޭ ކުރެހުން
މަސައްކަތް ކުރާ ތަން
އގަނޑާ
ބި ް
ސއްކަތް
މަ ަ
ސމިނާ
ކުރާ އު ް
މދު 5
ދެ ެ
އއް)
(ނުވަ ެ
ވރެ
މީޓަރަށް ު
ވގެން
ބޮޑު ެ
ނއެވެ.
ނުވާ ެ

ތ
ބިންމަ ި
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ކުރެހުން  :2ޢިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާއި ވީ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެންއޮތް

އެންމެ ތިރީމިނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތިބިއްގަނޑަށްވުރެ  12މީޓަރު އުސްތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރަށް ޖަހަންޖެހޭ
ކަތިބިއްގަނޑު ދައްކައިދޭ ކުރެހުން
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