ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ސޭފްޓީ ޗެކްކުރާ ޗެކްލިސްޓު
ސްޓޭޓަސް | މައްސަލައެއް ނެތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

| އިތުރަށް ޗެކްކުރަން ޖެހޭ:

ގޭގެ ނަން

| އުސްމިން )ބުރި(:

އިމާރާތުގެ ބާވަތް:

| ބްލޮކް ނަންބަރު:

މަގުގެ ނަން

ބާވަތް :ދިރިއުޅޭ ،އޮފީސް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ހޮޓެލް ،ފިހާރަ ،ގުދަން ،ޓިއުޝަންދޭ ތަން،
ކްލިނިކް ،މެކޭނިކް ގަރާޖް ،ޕާކިންގ ގަރާޖް ،ސައި ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރަންޓް

ސަރވޭ ކުރި ތާރީޚް:
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން:

ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:
| އައި.ޑީ.ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

| ރ .ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ފަރާތަކީ :ވެރިފަރާތް
ކޮންޓްރެކްޓަރު

ސަލާމަތީ ފޯމުން ޒިންމާ ނަގާފައިވަނީ :ވެރިފަރާތް

މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތުގެ ނަން:

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު:

ފޯނު ނަންބަރު:

މޭސަންރީ/ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް

ބައެއް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި
ރަނގަޅުކުރާ ފަރާތް | :ވެރިފަރާތް
ނަން:

| ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތް

| އައި.ޑީ.ނަންބަރު:

ސްޓްރަކްޗަރ

ފައުންޑޭޝަން

| ކޮންޓްރެކްޓަރު

| ތާރީޚް:

| ސޮއި

| އެހެން

ފަރާތް :2

ފަރާތް:1

#

ރަނގަޅުކުރި
ނަމަ ކުރި ގޮތް

ޗެކްކޮށްފައި

ހުރީ ރަނގަޅަށް

ހުރީ ގޯސްކޮށް

ވަގުތުން ރަނގަޅުކޮށްފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްވެފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްނުވޭ

އިތުރަށް ޗެކްކުރަން ދާންޖެހޭ

)ހ( ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޙުއްދަ ފެންނަގޮތަށް ސައިޓުގައި ހުރި
)ށ( މަގުގައި ބިއްގަނޑު ޖަހާފައި ވާނަމަ ނުވަތަ ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ
މަގުބަންދުކުރުކުރުމުގެ ޙުއްދަނަގާފައިވޭ
)ނ( ފައުންޑޭޝަނަށް ކޮނެގެން ފެން ޕަންޕުކުރާނަމަ ޑީ-ވޯޓަރިންގ ޙުއްދަ
)ރ( ގޯތީގެ އިން ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ވަނީ ހޯދާފައި

*

)ބ( ސައިޓުގައި ގޭގެ ނަން ،ކޮންޓްރެކްޓަރު އަދި ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ
ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ވޭ
)ޅ( އެހެން ގެއެއްގެ އިމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ނަގާފައި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޙުއްދަ ދީފައިވާ ކުރެހުން

)ހ( ޙުއްދަ ދީފައިވާ ކުރެހުން ސެޓު އޮތް
)ށ( މަސައްކަތް ކުރަނީ ޙުއްދަ ދީފައިވާ ކުރެހުން ސެޓާ އެއްގޮތަށް
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*

*

*

އެއްބަސްވެފައިވަނީ ވަކި ވަކި

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ވެރިފަރާތުން ރަނގަޅުކުރަން

ޗެކްކުރަންވީ ތަންތަން

އިތުރު ތަފްޞީލު

ކަންތައްތައް ނަމަ ސޮއިކުރުމަށް

ހާލަތް

3

ކޮންނަނީ

އިތުރު ބަޔާން:

ސަރވޭކުރި ޓީމް ނަންބަރު:

1

ކޮންޓްރެކްޓަރު

4

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ  -ރައްކާތެރިކަން

)ހ( ތަނުގެ ކައިރިން ހިނގާ އާންމުންނަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެފަދަ މަސައްކަތެއް
ކުރާނަމަ އެ ކަމަކަށް ސަމާލުކުރުމަށްޓަކައި ސައިން ބޯޑެއް ބެހެއްޓިފައިވޭ
)ށ( ކޮނުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ ވަޅުގަނޑުގެ ވަށައިގެން ބިއްގަނޑު ޖަހާފައިވޭ
)ކުޑަކުދިން އުޅޭނަމަ ވަޅުގަނޑަށް އެކުދިން ނުވެއްޓޭގޮތަށް(
)ނ( އާންމު ތަނެއްގައި ވަޅުކޮންނަނީ ނަމަ ،އެވަޅުގަނޑެއް ކައިރީގައި އިންޒާރުގެ
ނިޝާން ޖަހާފައިވޭ
)ރ( އާންމު ތަނެއްގައި ވަޅުކޮންނަނީ ނަމަ ،އެވަޅުގަނޑެއް ކައިރީގައި ހުރީ ރޭގަނޑުގު
ބައްތި ދިއްލޭގޮތަށް
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

#

ރަނގަޅުކުރި
ނަމަ ކުރި ގޮތް

ޗެކްކޮށްފައި

ހުރީ ރަނގަޅަށް

ހުރީ ގޯސްކޮށް

ވަގުތުން ރަނގަޅުކޮށްފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްވެފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްނުވޭ

)މެޓީރިއަލް ހުރީ ވަޔާނުދާ ގޮތަށް(etc ،
)ޅ( ސައިޓުގައި ކުނި ހުރީ ވަކި ގޮތަކަށް ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓާފައި

އިތުރަށް ޗެކްކުރަން ދާންޖެހޭ

*

*

*

*

)ބ( ސައިޓުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވެހިކަލް ހުރީ ރައްކާތެރިކޮށް ބަހައްޓާފައި

)ކ( ތަޅާލާ ތަނުން ނެގޭ ތަކެއްޗާއި ކުންޏާއި ހިރަފުހުން ޢާންމު ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ
ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ގެންޓްރީއާއި ބިތްގަނޑާއި އަދި ހިނގަބިނގާވެ އުޅެވޭނެ މަގު

*

*

*

*

އިންތިޒާމްކޮށްފައި
)އ(
ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކުއްލިއަކަށް ޖެހިދާނެ ބާރުގަދަ ވައިރޯޅިއެއްގައި
އަޅާފައި ވެއްޓޭނެފަދަ ބަލި ފާރެއް ނުވަތަ ފާރުބުރިއެއް ކޮޅަށް ދޫކޮށްލާފައި ނުވޭ
5

ޖެހިގެން ހުރި ގެއާއި އިންވެގެން ކޮންނަނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް
)2ގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން(

)ހ( ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ބޭނުންކުރޭ
)ށ( ކުރެހުމާއެކު ޙުއްދަ ދީފައިވާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ބޭނުންކުރަނީ
)ނ(
ޖެހިގެންހުރި ގޭގެ އިން ކައިރިން ޕްރޮޓެކްޓް ނުކޮށް ކޮންނަންވާނީ 1މީޓަރަށްވުރެ
ބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް
)ރ( ޖެހިގެން ހުރިގޭގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލޯޑް ބެއަރިންގ ފުޓިންގއެއް ނުވަތަ
ސްޓްރަކްޗުރަލް ބައެއްގެ ދަށުން ނުކޮނޭ
)ބ( ޢިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ފައުންޑޭޝަނުގެ ފުންމިނަށްވުރެ އިތުރަށް ފައުންޑޭޝަން
ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ޕްރޮޓެކްޝަން ތިރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
)ޅ( ފެންނަފެނުމަށް ޕްރޮޓެކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފައުންޑޭޝަން
ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ތަކެތި
)ކ( ދީފައިވާ ޕްރޮޓެކްޝަން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން
މެތަޑާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ހިފެހެއްޓިފައި )ބްރޭސްކޮށްފައި(
)އ( ބިންގަނޑު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ޖެހިގެން ނުވަތަ އިންވެގެންވާ ގޯތިތަކުގައިވާ
އިމާރާތްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ނުވަތަ އެގޯތިތަކުގައިވާ އެހެން ބިނާއަކަށް
ގެއްލުން ނުވަތަ ގުޑުން ނާރާނެފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަމުންދަނީ
6

ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތަނެއްނަމަ

)ހ( ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

ސަފްޙާ 3ގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ސަފްޙާ

*

*

*

*

އެއްބަސްވެފައިވަނީ ވަކި ވަކި

*

*

*

*

ވެރިފަރާތުން ރަނގަޅުކުރަން

ޗެކްކުރަންވީ ތަންތަން

އިތުރު ތަފްޞީލު

ކަންތައްތައް ނަމަ ސޮއިކުރުމަށް

ހާލަތް

ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އިންޖިނިއަރ )މިނިސްޓަރީގައި
ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އިންޖިނިއަރު( އްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
)ށ( އެޕްރޫވްކުރާ އިންޖިނިއަރުގެ ލޮގް ސައިޓުގައި އެބައޮތް ) 9ނޮވެމްބަރުން 2015
އިން ފެށިގެން އޮންނަންޖެހޭ(
7

3މީޓަރަށްވުރެ އުސްނޫން ތަނެއްގައި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ

)ހ( ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި އާއި
އެހެނިހެން ތަކެތި ނުފައިބާނެ ގޮތެއް ހަދާފައި
)ށ( މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށްވާ ފަރާތްތަކުގައި  1.8މީޓަރަށްވުރެ ތިރިނޫން ބިއްގަނޑެއް،
ފިލާ ނުވަތަ ޓިނު ފަދަ އެއްޗަކުން ޖަހާފައިވޭ
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ރަނގަޅުކުރި

#

ޗެކްކޮށްފައި

ހުރީ ރަނގަޅަށް

ހުރީ ގޯސްކޮށް

ވަގުތުން ރަނގަޅުކޮށްފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްވެފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްނުވޭ

އިތުރަށް ޗެކްކުރަން ދާންޖެހޭ

)އިތުރުން
)ހ( އިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ،ބިމުން
ފެށިގެން މައްޗަށް  3މީޓަރާއި ހަމައިގައި ހަދާ އިމާރާތާ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮށް
ބިއްގަނޑެއް
)ށ(
އެހެން ފަރާތްތަކުގައި ކަތި ބިއްގަނޑު ޖަހާފައި )ޖެހެން އޮތް އެންމެ ތިރީގައި(
)ނ( ބިއްގަނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް ސަލާމަތީ ދާ ޖަހާފައި
)ރ( ސަލާމަތީ ދަލަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުގަދަ އެއްޗެއް
)ބ( ސަލާމަތީ ދާ ޖަހާފައި ހުރީ އިމާރާތަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވި ،ފްރޭމެއްހަދައި
އެފްރޭމްގައި ދާ ހަރުކޮށް ވަޔާއި ނެއްޓިގެން ނުދާފަދަ ގޮތަކަށް
)ޅ( ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި އާއި
އެހެނިހެން ތަކެތި ފައިބާތޯ
)ކ( މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ،ސްކެފޯލްޑިންގ ނުވަތަ އަށީގެ ހުރިހާ އަރިމައްޗެއްގައި
ގާރޑްރެއިލް )މިޑް ރެއިލް އަދި ޓޯބޯޑާއާއެކު( ހަރުކޮށްފައިވޭ
)ވ( މަގަށް މަތިން ނެރެފައިވާނަމަ އެބައިގާވަނީ ރަނގަޅަށް ބިއްގަނޑެއް ޖަހާ
މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ނުވެއްޓޭނެ ގޮތް ހަދާފައި
9

*

*

*

*

*

*

*

*

4ވަނަ ނަންބަރުގެ އިތުރުން 15މީޓަރަށްވުރެ އުސް ތަނެއްގައި ޢިމާރާތުގެ
މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ

)ހ(

4ގެ ހ ގެ ކަތިބިއްގަނޑަށްވުރެ  15މީޓަރ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތުގެ
މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން  9މީޓަރ
ތިރީގައި އިތުރު ބިއްގަނޑެއް ޖަހަން

)ށ( ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް އަދި މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ސިމެންތި އާއި
އެހެނިހެން ތަކެތި އަދި އެކި މަސައްކަތުގެ ފައިބާތޯ
 10ފުރާޅުގައި މަސައްކަތް ކުރުން
)ހ( ސްޓެޓިކް ލައިން ،އިނަރޝިއަރ ރީލް ލައިން ނުވަތަ ސޭފްޓީ ނެޓް
ހަރުކުރެވިފައި ހުރީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް
)ށ( މަތިން ވެއްޓިދާނެ އެއްޗަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޕެރިމީޓަރ ގާޑް ރެއިލް،
ސްކެފޯލްޑް ނުވަތަ ވަށާ ބިތްގަނޑު ޖެހާފައިވޭ
)ނ( ފުރާޅުގެ އެކި ބައިތައް މައްޗަށް އުފުލާއިރު ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނޭ ފަދަ ވަށާ
ބިތްގަނޑު ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވު
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ތާރީޚް:

3މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ )#4ގެ

އިތުރު ތަފްޞީލު

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ

ހާލަތް

ޗެކްކުރަންވީ ތަންތަން
8

ނަމަ ކުރި ގޮތް

 11ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ
ގޯޅިއަށް ތަކެތި އެޅުނަ ނުދިނުމަށް ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ
އިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަނޑާއި ،ސަލާމަތީ ދާ ގެ އިތުރުން ސަލާމަތީ
ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން
)ހ( ޝީޓު އެޅުމާއި ތަނބުއެޅުން އަދި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުން
)ށ( ވެލްޑިންގ މަސައްކަތް
)ނ( ކުނޑި އުފެދޭ ފަދަ މަސައްކަތް )ސީދާ މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގޭގެއާއި ތަންތަނަށް
ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް(
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ރަނގަޅުކުރި

#

ނަމަ ކުރި ގޮތް

ޗެކްކޮށްފައި

ހުރީ ރަނގަޅަށް

ހުރީ ގޯސްކޮށް

ވަގުތުން ރަނގަޅުކޮށްފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްވެފައި

ރަނގަޅުކުރަން އެއްބަސްނުވޭ

އިތުރަށް ޗެކްކުރަން ދާންޖެހޭ

)ހ( މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ހެދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ އާލާތް
ބޭނުންކޮށްގެން
)ށ( ސޭފްޓީ ބޫޓު އަދި ހެލްމެޓް ބޭނުންކުރޭ
)ނ( އަންގި ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންގި ބޭނުންކުރޭ
)ރ( 3މީޓަރަށް ވުރެ އުހުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ސޭފްޓީ ބެލްޓު ނުވަތަ ފޯލް
އެރެސްޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރޭ
)ބ( ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރުން )އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސޭފްޓީ ހެދުމުގެ އިތުރުން
ވެލްޑިންގ މާސްކް(
)ޅ(
ކުނޑި އުފެދޭ ފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ )މާސްކް ،ސޭފްޓީ ގްލާސް(
)ކ( ވިހަ ގޭސް އުފެދޭ ނުވަތަ ހުރި ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ
)އެކަށީގެންވާގޮތަށް ނޭވާ ލެވޭނެ އާލާތެއް(
)އ( ވިހަ ގޭސް އުފެދޭ ނުވަތަ ހުރި ތަނެއްގައި އަދި ވަޅުފަދަ ކުޑަ ތަނަކަށް އެރިގެން
މަސައްކަތް ކުރާނަމަ )އެފަރާތެއް ފަސޭހައިން ނެގުމަށް ސޭފްޓީ ހާނެސް އެއް ފަދަ
އެއްޗެކް ބޭނުންކުރުން(
)ވ( އަޑުގަދަ މަސައްކަތެއްކުރާނަމަ ހިއަރިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ކަންފަތް
ނިވާކުރެވޭނެ މަފްލަރ ނިޒާމެއް
)މ( ހަރުގަނޑު ނުގުޑާނޭ ފަދައިން ނުވަތަ ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން
)ފ( ސިލިންޑަރު އުފުލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ ،ޗޭނަކުން ސިލިންޑްރު
ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ސިލިންޑަރ ޓްރޮލީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން
)ދ( ރޯވާ ޒާތުގެ ތަކެތި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާނަމަ އެތަނުގައި
އެކަށީގެންވާގޮތަށް އަލިފާން ނިއްވޭނެ އާލާތް އެބަހުރި

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 13މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން :ސަސްޕެންޑެޑް ސްކެފޯލްޑިންގ ނުވަތަ
އެލުވާލާފައިހުންނަ އަށި ބޭނުންކުރާނަމަ
)ހ( އަށި ހުރީ އިމާރާތުގައި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައިވާ އައުޓްރިގަރއެއްގައި ނުވަތަ

*

*

*

*

*

*

*

*

)ނ( ފެންނަފެނުމުގައި ވަލުގައި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޖޯރު ހުންނާނެ

*

*

*

*

)ރ( އަށި މަތީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ސޭފްޓީ ހާނެސް ބޭނުންކުރޭ

*

*

*

*

އޮނިގަޑެއްގައި
)ށ( ފެންނަފެނުމަށް ވައު ދެމޭގޮތަށް ހުރީ އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ބްރެކެޓެއްގެ
ތެރެއިން
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އެއްބަސްވެފައިވަނީ ވަކި ވަކި

 12މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެދުން އަދި އާލާތް ބޭނުންކުރޭ

ވެރިފަރާތުން ރަނގަޅުކުރަން

ޗެކްކުރަންވީ ތަންތަން

އިތުރު ތަފްޞީލު

ކަންތައްތައް ނަމަ ސޮއިކުރުމަށް

ހާލަތް

)ބ( ސޭފްޓީ ހާނެސް ހުރީ ނުގުޑާ ހަރުތަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވަތަ ވަކިން
އޮތް ސަލާމަތީ ވަލެއްގައި ހަރުކުރެވިފައި
)ޅ( އެލުވާފައިވާ އަށީގެ ދެކޮޅުގައާއި އަރިމަތީގައި ގާރޑްރެއިލާއި ،މިޑްރެއިލް
ޗެންޗޭނާއި އަދި ޓޯބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި

*

*

*

*

*

*

*

*

)ކ( އަށި އެލުވާފައި ހުރީ ޢާންމުކޮށް މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ތަނެއްގެ މަތީގައި
ނަމަ ،ފަރުވާތެރިވުމުގެ އަދި ސަމާލުވުމުގެ ނިޝާނާއި އިންޒާރު ލިޔެފައިވާ ބޯޑު

*

*

*

*

ބަހައްޓާފައިވޭ
)އ( އެލުވާފައި ހުންނަ އަށިމަތީގައި މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ނުކުރާ ،އިތުރުވެފައިވާ
ސާމާނާއި އާލާތްތައް ބަހައްޓާފައިނުވޭ
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންތައްތައް

*

*

*

*
*
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ޙެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ އުޞޫލުގައި ވާ ކަންތައްތައް

