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(ހ)

ށން
ރ ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
ނބަ ު
މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަ ް
ނޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް
ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަ ް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 51
އވާ ގަވާއިދެކެވެ2
ވލާފަ ި
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަ ާ

(ށ)

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

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްސަދަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު އެމަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތްތަކާއި

އާންމު

ރައްޔިތުންނާއި

މުދަލާއި

ތަކެއްޗަށ

ގެއްލުމެއް

ނުލިބޭނެ

ށ
ތ ް
ގޮ ަ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ2
ޢމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ
މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ި
އެއިރެއްގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކި އެކި
ހުއްދަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިދާރާތަކުންނެވެ2
މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 5އެކެއް) މަސް
ހުރިހާ

ދުވަހުގެތެރޭގައި

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ2

1

ރތްތަކުން
ފަ ާ

މި

ގަވާއިދާއި

އއްގޮތްވާ
ެ

ގޮތުގެ

މަތިން
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ދެވަނަ ބާބު
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާތައް
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އާންމު ޒިންމާތައް

.1

ނ
މތި ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ ތިރީގައި ަ
އަމަލުކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ2
(ހ)

ނ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ޑ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮ ު
( 521އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ި
މަސައްކަތެއް

އެއްވެސް

ކުރާނަމަ

މަސައްކަތުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

އެފަރާތުގެ

މުވައްޒަފުންނާއި ،އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ކަންކަން ރައްކާތެރިކުރާނެ
ތ
"ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ނުވަތަ ސަލާމަތީ އަދި ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާ ު
ކަރުދާހެއް ނުވަތަ އަތްމަތީ ފޮތެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު އެކުލަވާލާފައި މުވައްޒަފުންނަށް
ތަމްރީނުދީ އެ ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުން؛
(ށ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ގެންގުޅޭ

މަސައްކަތުގައި

ތަކެތި

ރމާއި،
ބޭނުންކު ު

ނ
އެއްތަނު ް

ދންކުރުމުގައި ،އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި ،ގު ަ
މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންގެ ސަލާމަތީ އަދި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން
ނތިޒާމެއް ފުރިހަމަކުރުން؛
ބޭނުންވާ ހުރިހާ އި ް
(ނ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަސައްކަތުގައި
ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އެކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް
އެންގުން؛

(ރ)

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް
ނުވަތަ

މީހަކު

ޒަޚަމްވެދާނެކަމަށް

ނުވަތަ

މީހެއްގެ

ޞިއްޙަތަށް

ނުރައްކަލެއް

ފޔަވަޅުތައް އަޅައި
ށ ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ި
ބލައި ފުރިހަމައަ ް
ވެދާނެކަމަށް ަ
ކުއްލި ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާން އިންދިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން؛
(ބ)

ވ
ތން އެކުލަވާލާފައި ާ
ގތުގެ މަ ި
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ވަނަ އަކުރު ަ
ތ
"ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު" ނުވަތަ ސަލާމަތީ އަދި ސިއްޙީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާ ު
ކަރުދާސް

ނުވަތަ

އަތްމަތީ

ފޮތާއި

އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން

ކަށަވަރުކުރުން؛
(ޅ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރުމުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

މުވައްޒަފުންނަށް

އެ

މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ސަލާމަތާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަމްރީން ދިނުން؛
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(ކ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގައި ކޮންކްރީޓްކުރުމާއި އަދި ސިމެންތި ޖެހުމާއި
މފަދަ އެހެންވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް
ކުލަލުމާއި ދަވާދުލުން އަދި ި
ނ
ރތްތަކާއި ވަށައިގެ ް
ވށައިގެން އުޅޭ ފަ ާ
ކުރަންވާނީ ،ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ަ
ށ ނުވަތަ ގޯޅިއަށް
ފރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަ ް
ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ު
ޑ އަދި މިނޫންވެސް އެއްޗެއްވެސް ނުފައިބާނެ ފަދަ
ސިމެންތި ،ކުލަ ،ދަވާދު ،ކުނ ި
ރކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ 2މިގޮތުން އަޅާ
ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެ ި
ގ
ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިމާރާތުގައި ޖަހާ ކަތި ބިއްގަ ނޑާއި ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ެ
އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތަކެއް؛

(އ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ކުރަންވާނީ

މަސައްކަތެއް

ރ
ބޭނުންކު ާ

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ތ
ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ވަސް އެކުލެވިގެންވާ ކެމިކަލް އަދި މިނޫންވެސް ތަކެ ި
ކތެރިވާނެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން؛
ބޭނުންކުރުމުގައި އާންމުން ރައް ާ
(ވ)

ނ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިންގ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ވަށައިގެ ް
ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނުގެ ފުރާޅަށާއި ގޯތިތެރެއަށާއި މަގަށް ނުވަތަ ގޯޅިއަށް ،ކުރާ
ވ
މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފައިބާނެ ގޮތަކަށް ،އެކަށީގެން ާ
ތކަކީ އިމާރާތުގައި
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ 2މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅު ަ
ޖަހާ ކަތި ބިއްގަނޑާއި ،ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ގެ އިތުރުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅު ތަކެއް؛

(މ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ޓައިލް ކެފުމާއި ޕުޓީ ގޭނުން ފަދަ
ދ
ށ އުނދަގޫވެ ،ސީ ާ
ހންނަ ް
ދ ކުނޑީގެ ސަބަބުން މީ ު
މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އުފެ ޭ
ށ
ނދާނެ ފަދަ ގޮތަކަ ް
ނށް ކުނޑިފަދަ ތަކެތި ު
މަގަށާއި އިންވެގެންވާ ގޭގެއާއި ތަންތަ ަ
ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

(ފ)

އ ހުންނަ ޓިނު ނުވަތަ ފުލައިވުޑް ނުވަތަ މިފަދަ
ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަންތަނުގަ ި
އެހެން އެއްޗެހި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ސަބަބަކުން
ވިއްސައިގެން ނުވަތަ ވެއްޓިގެން ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު
އަޅާފައި ހުރުން؛

(ދ)

ކުރަމުންދާއިރު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތައް ކުރާ

މަސައްކަތަކާއި

އިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތުގައި

އެކަށީގެންވާ

ގޮތަކަށް

ފަދަ

ލވް ނުވަތަ އަންގި،
ހެދުންއަޅައި ،ސޭފްޓީ ބެލްޓް ،ސޭފްޓީ ހެލްމެޓް ،ސޭފްޓީ ގް ަ
ސކް އަދި މިނޫންވެސް ތަކެތި ،ކުރާ މަސައްކަތާއި
ސޭފްޓީ ބޫޓު ،ވެލްޑިންގ މާ ް
ގުޅޭގޮތުން

ކށް،
ބޭނުން ޮ

އެ

އަޅައިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

3

މަސައްކަތާއި

އެށީގެންވާ

ސަލާމަތީ

ފިޔަވަޅު

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
(ތ)

ނ
ނށް ގެއްލުން ނުވާ ެ
ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަ ަ
ގޮތަށް ،އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،އެތަނެއް ނުވަތަ އެތަނެއްގެ
ފަސްގަނޑު ދަމައިގަތަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށާއި ފައުންޑޭޝަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި
ތޑެއް ބޭނުންކުރުން؛
ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެ ަ

(ލ)

ޕރޮޓެކްޝަން މެތަޑް
މި މާއްދާގެ (ތ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފައުންޑޭޝާން ް
ނ ޕްރޮޓެކްޝަން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި
ޝ ް
ބޭނުންކުރުމުގައި ،ފައުންޑޭ ާ
ފާސްކޮށްފައިވާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ބޭނުންކުރުން؛

(ގ)

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ
ތެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނެއްގެ ވަށައިގެން ހުރި ގޭގެއާއި ތަންތަނާއި
މީހުންނާއި މުދައު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން
ނުވަތަ ކުއްލިހާލަތުގައި
ކަންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން

.1

އ
ސއެއް ހިނގައިފާނެ ހާލަތްތަ ް
ޢިމާރަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ނުރައްކާތެރި ހާދި ާ
ލތެއްގައި ދިމާވެދާނެ ހާދިސާގެ ނިސްބަތަށާއި ޒާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ފާހަގަކޮށް ،އެފަދަ ހާ ަ
ރއްކާތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ
ތއި ޞިއްޙަތަށް ދިމާވެދާނެ ނު ަ
މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ސަލާމަ ާ
ތ
އން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެ ި
މލި ަ
ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި( 521 ،އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) ި
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އެންމެ މަދުވެގެން އަންނަނިވި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް
އެކުލަވާލައިފައިވާ އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ2
(ހ)

އެ ސައިޓަކަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް ސައިޓަށް
މ ސަރަޙައްދެއްގައި
އން އާން ު
ސހައިން ފެންނާނޭ ފަދަ ި
ވަދެނުކުމެވާ އެންމެންނަށް ފަ ޭ
ހަރުކޮށްފައި ހުރުން؛

(ށ)

ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނަށް
އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނު ދީފައިވުން؛

(ނ)

އަހަރު މަދުވެގެން  1ފަހަރު އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޑްރިލެއް
ބޭއްވުން؛

(ރ)

ފަސްޓްއެއިޑު

ދިނުމުގެ

ތަމްރީނު

ލިބިފައިވާ

މހަކު
ީ

މަސައްކަތުގެ

އ
ވެށީގަ ި

އަބަދުވެސް ހުރުން؛
(ބ)

ހރުން؛
މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ފަސްޓްއެއިޑު ކިޓް ފަސޭހައިން ލިބޭގޮތަށް ު

(ޅ)

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

(ކ)

ށ
ގތަ ް
މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ،ޞިއްޙަތާއި ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ނޯޓިސް ،ފެންނާނެ ޮ

4

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ބޯޑެއްގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން؛ އަދި
(އ)

މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ފަސްޓް އެއިޑް ދޭ މީހާއާއި ،ސައިޓް ސްޕަރވައިޒަރ ނުވަތަ
ސައިޓް މެނޭޖަރ ،އެމްބިއުލާންސް ،ޕޮލިސް ،އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ގުޅާ
ނޓިސް
ނންބަރުތައް ޯ
ފނު ަ
ހން ޯ
އ ގުޅަންޖެހޭ އެހެނި ެ
ލ ޙާލަތުގަ ި
ނަންބަރުތަކާއި ކުއް ި
ބޯޑުގައި ހުރުން2

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

.7

(ހ)

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ

މަސައްކަތުގެ

ފަރާތުން

ސަލާމަތްތެރިކަން

ވެށީގައި

ށޓަކައި "ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރު" ނުވަތަ "މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ހއްޓާ
ތރިކަން ބަލަ ަ
ސަލާމަތް ެ

ސރުދާރު" ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ2
ސަލާމަތްތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ަ

ނ
ކރު ް
އއްޔަން ު
ރދާރު" ަ
ސަ ު

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރު" ވާންވާނީ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު ދަށްވެގެން ސަރުދާރު ފެންވަރުގެ މީހަކަށެވެ2

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

.2

(ހ)

އއްޔަންކުރާ ސައިޓް
މތިން ަ
ގ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ެ
ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރެއް މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ނުވަތަ ސައިޓުގައި ކަންތައްތައް ހުރީ

ހއްޓާ
ތރިކަން ބަލަ ަ
ސަލާމަތް ެ

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތޯ ޗެކުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި

މ
ރދާރު" ގެ ޒިން ާ
ސަ ު

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ދާއިރު

އަދި

މަސައްކަތް

ހުއްޓާލާފައި

ނ
ހުން ަ

ވަގުތުތަކުގައިވެސް ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ2
(ށ)

އއްޔަންކުރާ ސައިޓް
މތިން ަ
ގ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ެ
ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރެއް މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ނުވަތަ ސައިޓުގައި ކަންތައްތައް ހުރީ
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތޯ ޗެކުކުރުމުގެ ގޮތުން މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު ( )51ބާރަ
ގަޑިއިރު ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ2

(ނ)

އޔަނުކުރާ "ސައިޓް
ތން އަ ް
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރު" ދުވާލަކު ( 5އެކެއް) ފަހަރު ސައިޓް ޗެކުކޮށް ،މި
ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކާއި

ސިއްހީ

އެކިއެކި

ގަވާއިދުތަކާއި

މަދިރިއާއި ސޫފާސޫފި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ
ގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކން ހުރިތޯއާއި އެ ގަވާއިދުތަކު ަ
ގޮތުގެ މަތިން ސައިޓްގެ ކަން ަ
ސައިޓުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް،
ޗެކުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ޙާލަތްތައް އެނގޭގޮތަށް ރެކޯޑުކޮށް ލިޔެ ބަލަހައްޓުން؛
(ރ)

ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ފހު
ތން އެންގުމަށް ަ
ށ ވަގު ު
ސއްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަ ް
މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމަށް މަ ަ
ސައިޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުވުން ،އަދި އެ އެންގުމެއް އަންގާތާ 14
ޓރެކްޓަރަށް ސައިޓް
(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން ކޮން ް

5

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރ އެންގުން2
(ބ)

ނ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތް ހުއްޓާލަ ް
އެންގިކަން ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް ( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ-މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރ
ވ
އަންގަންވާނެއެ ެ

އިންޝުއަރަންސް

.5

އާންމުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަން

.5.

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުންނަށާއި ،ތަކެއްޗަށް،
ކއި( 1 ،ފަހެއް) މިލިއަން
މަސައްކަތުގެ ވެށިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށްޓަ ަ
ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ2

ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ

ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ވެސް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތަކުންވެސް އެއްވެސް އާންމު
ގތަކަށް މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ
ފަރާތަކަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެ ޮ
ނވާނެއެވެ2
ހުރިހާ ކަމެއް އިންތިޒާމުކޮށް ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަ ް
(ހ)

މަގުމައްޗާ އިންވެގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ،އާންމުންނަށް މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ
ބ އަދި މަގުގެ ޓްރެފިކުން ސަލާމަތްވެ މަގުގައި
ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ތި ެ
ވތަ "ޕެޑެސްޓްރިއަން ޑީޓުއަރ" ސާފުކޮށް އެނގެން ހުރުން؛
ހިނގަންވީގޮތް ނު ަ

(ށ)

ދުވާރުމަތީގައި މަސައްކަތުގެ އާލާތްތައް ދުއްވައި ގެންގުޅުމުގައާއި ބެހެއްޓުމުގައި
އާންމުންނަށާއި

މުދަލާއި

ގޯތިގެދޮރާއި

ތަކެއްޗަށް

ނުރައްކަލެއް

ނުވާގޮތަށް

ކަންކުރުން؛
(ނ)

މ
މަސައްކަތުގެ ސާމާނާއި އާލާތްތައް ،ހަވާގެތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކަ ާ
ޓތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށް
ގުޅޭ އިންޒާރުގެ ދިދައެއް ،ނިވަލެއް ،ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލައި ު
މަސައްކަތުގެ ސާމާނާއި އާލާތްތަކުގެ ދަށުން އާންމުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުން
ހުއްޓުވުން؛

(ރ)

ކޮނުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ތަންތަނުގައި

ވަޅުގަނޑު

ވަށައިގެން

ކުޑަކުދިން

ވޅުގަނޑަކަށް ފެން
ގތަކަށް ބިތްޖަހައި ،އެފަދަ ަ
ނުވެއްޓޭނެފަދަ އެކަށީގެންވާ ޮ
މ
ށ ނިވާކޮށް ،އާން ު
އ ތަނަކަށް ފެން ނޭޅޭނެ ގޮތަކަ ް
އެޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަެ ،
ތަނެއްގައި ވަޅު ކޮންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ވަޅުގަނޑެއްގެ ކައިރީގައި އިންޒާރުގެ
ނިޝާން
ބެހެއްޓުން؛
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ޖަހައި،

ރޭގަ ނޑުގެ

ވަގުތުތަކުގައި

އިންޒާރުގެ

ބައްތި

އ
ދިއްލާފަ ި

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
(ބ)

މަސައްކަތް ނުކުރާ ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތީ
އިންތިޒާމުތައް ކޮށްފައި ހުރުން؛

(ޅ)

ނ
ނތަ ް
ނފައިވާ ވަޅުގަނޑު އަދި އާނގަ ފަދަ ތަ ް
ގތުން ،ކޮ ެ
ންނަންވާނެއެވެ 2މި ޮ
ތ ބިތްޖަހައި ނިވާކުރުން؛
އެކަށީގެންވާގޮތަށް މަތިއަޅާ ނުވަ ަ

(ކ)

ށ ބެހެއްޓުން؛
ލފައި އަދި ނުދުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަ ް
މަސައްކަތުގެ އާލާތްތައް ނިއްވާ ާ

(އ)

އވާނަމަ ރައްކާތެރި
ކތި މަތިމައްޗަށް ބަހައްޓާކަމުގަ ި
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަ ެ
ދ
ޓން؛ އަ ި
ގޮތަކަށް ބެހެއް ު

(ވ)

ށ
އުފުލައި ގެންގުޅޭ ސިޑި ނުވަތަ ހަރުގަނޑުތައް ނަގާފައި ނުވަތަ ބިންމައްޗަ ް
ޓން2
ތިރިކޮށްފައި ބެހެއް ު

އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ގެންގުޅޭ
ސާމާނު ނުވަތަ "ޕަރސަނަލް
ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް"

.55

ރ
މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް ވެސް ،އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ބޭނުންކު ާ
ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ2
އސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ2
ނނިވި އާންމު ު
މިގޮތުން ،އަން ަ
(ހ)

އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި އަދި އެފަދަ ސާމާނު
އޒަފުންގެ ތެރޭގައި
ހރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ،މުވަ ް
ހ ސަބަބުތައް ު
ބޭނުންކުރަންޖެ ޭ
ދނުން2
ހން މަސައްކަތު މީހުންނަށް އަންގައި ތަމްރީނު ި
ނުހިމެނޭ އެހެނި ެ

(ށ)

ސޭފްޓީ ހެލްމެޓް އެޅުން2

(ނ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ސައިޓަށް ޙާއްސަ ސޭފްޓީ ބޫޓަށް އެރުން2

(ރ)

ނ
ކޮންކްރީޓުން ނުވަތަ ލަކުޑި ކުނޑިން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ލޮލަށް ލިބިދާ ެ
ގެއްލުމަކުން ލޯ ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސޭފްޓީ ގްލާސް އެޅުން2

(ބ)

މަސައްކަތްކުރާ އަޑުގަދަނަމަ ކަންފަތުގެ އިވުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ،ހިއަރިންގ
ޒމެއް ގެންގުޅުން2
ނވާކުރެވޭނެ މަފްލަރ ނުވަތަ ނި ާ
ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ކަންފަތް ި

(ޅ)

ކއި ،އަންގި ލުން2
ކުރާ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަތް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަ ަ

(ކ)

އ ދިމާވެދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ،ރެސްޕިރޭޓަރީ
ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ނުރައްކަލެ ް
ޕްރޮޓެކްޝަން

ނުވަތަ

ނުރައްކަލާ

އެކަށީގެންވާފަދަ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި

އެކު

މކަލްގެ ދުން އަދި
ލތް ގެންގުޅުން 2މިގޮތުން ،އެސްބެސްޓޮސް ،ކެ ި
ނޭވާލެވޭނެ އާ ާ
މސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު
ހިރަފުހުގެ ނުރައްކާ ހުންނަ ަ
ނޭވާލެވޭނެ ރެސްޕިރޭޓަރީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ2
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(އ)
ނ
ޑން" ޖެހު ް
ބިތް ނުވަތަ "ހޯރ ި

.51

(ހ)

ގތަށް ސޭފްޓީ ބެލްޓް ބޭނުންކުރުން2
ސަލާމަތީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ޮ
ދށް މިންގަނޑެއްގެ
އންމެ ަ
ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި "ހޯރޑިން" ނުވަތަ ބިތްޖެހުމުގައި ެ
ޢމަލުކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ2
ނނިވި ކަންކަމަށް ަ
ގޮތުން ،އަން ަ
)(1

މަސައްކަތްކުރާ

ވަށައިގެން

ސައިޓުގެ

ނ
އާންމު ް

ރ
ބޭނުންކު ާ

ޑ ޖަހާ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ނިވާކަން ލިބޭގޮތަށް ފުރިހަމައަށް ބިތްގަނ ު
ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުރުން2
)(2

މަސައްކަތްކުރާ

ސައިޓުގެ

ނިސްބަތާއި

ޒާތަށް

ށ
އެކަށީގެންވާގޮތަ ް

ބިތްގަނޑު ފަރުމާކޮށްފައި ހުރުމާއި ބިތްގަނޑުގައި މަދުވެގެން 52..
ބތްގަނޑު
މޓަރުގެ އުސްމިން ހުރުމާއިި ،
(އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ) މިލި ީ
ނ2
ލހެއްޓު ް
ބިމާއި ގުޅިފައި ހުރުމާއި މި ގޮތުގެ މަތިން ބިތްގަނޑު ބެ ެ
)(3

މަސައްކަތުގެ ވެށްޓާއި ބިތްގަނޑާއި ދެމެދު ދުރުމިނެއް ދެވެން ހުންނަ
ޙާލަތެއްގައި އެކަށީގެންވާ ދުރުމިނެއް ހުރުން2

)(4

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ ( 35ތިރީސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

މަސައްކަތުގެ ވެށީން އެއްޗެއް ވެއްޓި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ އާންމު
މީހަކަށް،

ށ
މުދަލަކަ ް

ވެދާނެކަމުގައި

ވަނީ

ތ
ނުވަ ަ
ނަމަ،

އެއްޗަކަށް

އެއްވެސް

މަސައްކަތްކުރާ

ޢިމާރާތާއި

ގެއްލުމެއް
އާންމު

ސަރަޙައްދުތަކާ ވަކިކުރެވޭނެގޮތަށް ގެންޓްރީ ޖަހާ ނިވާކުރެވިފައިހުރުން2
)(5

ގއްލުމެއް
ބިތްގަނޑު ފަރުމާކުރުމުގައާއި ޖެހުމުގައި އާންމު މީހަކަށް ެ
ޓން2
ކންކަން ބެލެހެއް ު
ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ަ

)(6

އާންމު ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލާއި އުނދަގޫ ނުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތުގެ
ޒމު ހަމަޖައްސާފައި ހުރުން2
ސައިޓަށް ވަދެނިކުތުމުގެ އިންތި ާ

)(7

ތތައް މަސައްކަތުގެ ސައިޓަށް ނުވަދެވޭނެ
މިގޮތުން ،ކަމާއި ނުބެހޭ ފަރާ ް
ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުން؛

)(8

ނ
ނޒާރުގެ ނުވަތަ ފަރުވާތެރިވުމުގެ ނިޝާ ް
ތށް އި ް
ކަމާއި އެކަށީގެންވާ ގޮ ަ
ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރުން2
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)(9

ވނީ އަދި
ތ ނުވަތަ މެޓީރިއަލް ގެންގުޅެން ާ
ކ ި
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަ ެ
ގުދަން

ކުރެވިފައި

ނންވާނީ
ހުން ަ

ނިވާކުރެވިފައިވާ

ބިތްޖަހައި

ސަރަޙައްދުގައި2
)(10

އެއްވެސް

ޙާލަތެއްގައި

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ނންކުރާ
ބޭ ު

ތ
ތަކެ ި

ތ
ނުވަ ަ

ދރާއަކުން
ދ އި ާ
ޓންވާނީ އެކަމަށް ޙުއްދަ ޭ
އ ބަހައް ަ
މެޓީރިއަލް ،މަގުމަތީގަ ި
މގެ ޙުއްދަ ނެގުމަށްފަހު އެ ޙުއްދައިގެ
އެ ބޭނުމަށް މަގު ބޭނުންކުރު ު
ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް؛ އަދި
ނ
ޑ ފެން ަ
ހުއްދަ ދޭ އިދާރާއިން ބޯޑެއް ދޫކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެ ބޯ ު
ގޮތަށް ޙުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓުން2
)(11

މަސައްކަތުގެ

ސައިޓުގައި

ހަރުކޮށްފައި

ހުންނަ

ގޭޓު

ފަރުމާކޮށްފައި

ގތަށް އަދި ޖޯރު ހުންނަގޮތަށް2
ގންވާ ޮ
ހުންނަންވާނީ ކަމާ އެކަށީ ެ

(ށ)

ގން މުޅި
ވހުން ފެށި ެ
ށތާ ( 35ތިރީސް އެކެއް) ވަނަ ދު ަ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަ ާ
ކ ވަކި ބައިތަކުގައި
ނންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާތުގެ ވަ ި
ޢިމަރާތް ބޭ ު
ރތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު "ހޯރޑިން"
މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ،ޢިމާ ާ
ދށް މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ނުވަތަ ބިތްޖެހުމުގައި އެންމެ ަ
ވ
އިތުރުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ ެ
)(1

ތގެ ވަކި
"މުޅި ޢިމަރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމުގެ ކުރިން ޢިމާރާ ު
ދރިއުޅޭ
މހުން ި
ހން ދިރިއުޅެމުންދާ ،ޢިމާރާތެއްގައި ީ
ވަކި ބައިތަކުގައި މީ ު
ކރަންޖެހޭ މަގުގައިވާ ލޮބީ ،ގޯޅިގަނޑު،
ބަޔަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުން ު
އ ބަޔަށް
ނ އަނެ ް
ސ ޢިމާރާތުގެ އެއްބައި ް
މނޫންވެ ް
ސިޑި ،ލިފްޓް އަދި ި
ތ
ދިއުމަށް ހުންނަ ގޯޅި ފަދަ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ނުވަ ަ
ކ އިންވެގެން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް
އިސްވެދެންނެވުނު ފަދަ ތަނަ ާ
ވުމާއެކު އެތަނަކާއި މީހުން ހިނގާ ސަރަޙައްދާ ދެމެދު ފާރެއް ފަދަ
ވ އުޅޭ
ތނަކާއި މީހުން ހިނގާ ބިނގާ ެ
ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ އެ ަ
ތގަނޑެއް
ބ ް
ަަސަރަޙައްދާއި ދެމެދުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ި
ޖެހުން؛
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)(2

ނ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ސަރަޙައްދަކީ އެއްފަރާތު ް
ރޙައްދެއް
ސއްކަތް ކުރާ ތަން އޮންނަ ސަ ަ
ބެދިފައި އަނެއް ފަރާތުގައި މަ ަ
މ
ކަމުގައިވުމާއެކު އެތަނަކީ މަތި ހާމަކޮށް އޮތް ސަރަޙައްދަކަށް ނުވާނަ ަ
އެތަނަކާއި މީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ މަގާއި ދެމެދުގައި ވެސް މި
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ބިތްގަނޑެއް ޖެހުން؛

)(3

ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޖަހާ ބިތްގަނޑު ބިން ނުވަތަ ފްލޯ ލެވަލް އިން ފެށިގެން ސީލިންގ،
ސްލެބް ނުވަތަ ފުރާޅާ ހަމައަށް ސުރެން ސުރެން ބެހެއްޓުމާއެކު،
މަސައްކަތްކުރާ

ސައިޓުގެ

ނިސްބަތާއި

ޒާތަށް

ށ
އެކަށީގެންވާގޮތަ ް

ތގަނޑު ބެލެހެއްޓުން؛
ބ ް
ފަރުމާކޮށް ،އެގޮތުގެ މަތިން ި

)(4

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގެ ނިމިފައިވާ ބައިތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން
ސއްކަތުގެ
ދިއުމާއެކު ،އެމީހުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެން އޮންނަ މަގަށް މަ ަ
ތ
ށ ނުވަ ަ
ވެށީން އެއްޗެއް ވެއްޓި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހަކަށް ،މުދަލަކަ ް
އެއްޗަކަށް

އެއްވެސް

މަސައްކަތްކުރާ

ބަޔާއި

ގެއްލުމެއް
މީހުން

ވެދާނެކަމުގައި
ހިނގާބިނގާވެ

ނ
ވަ ީ
އުޅޭ

ނަމަ،

ސަރަޙައްދާ

ވަކިކުރެވޭނެގޮތަށް ގެންޓްރީ ޖަހާ ނިވާކުރެވިފައިހުރުން2
)(5

އޅެމުން
މފައިވާ ބައިތަކުގައި މީހުން ދިރި ު
ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގެ ނި ި
ތ
އ ނުވަ ަ
ބޔަށް ދިއުމަށް އޮންނަ މަގުގަ ި
ދިއުމާއެކު ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ަ
ދވެގެން
ތނެއްގައ މަ ު
މަގާ ގުޅިފައި އޮންނަ ބައިގާ އާނގައެއް ވާނަމަ އެ ަ
( 51..ބާރަސަތޭކަ) މިލިމީޓަރު އުސްމިން ހުރި ،އަދި އެއްވެސް
ހންނަ ވަރުގެ ބޯޅައެއް (ސްފިއަރ އެއް)
ދޭތެރެއަކުން 511މިލިމީޓަރު ު
ނުދާވަރުގެ ސަލާމަތީ ރެއިލިންގ އެއް ޖެހުން؛
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)(6

އޅެމުން
މފައިވާ ބައިތަކުގައި މީހުން ދިރި ު
ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގެ ނި ި
ޓ
ނ މަގުގައި ،ލިފް ް
ބޔަށް ދިއުމަށް އޮން ަ
ދިއުމާއެކު ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ަ
ފޓެއް ނުވަތަ އާނގައެއް ވާނަމަ ،އެފަދަ
ހަރުނުކޮށް ހުންނަ ލިފްޓް ޝާ ް
ރއިލިންގ
ތަނެއްގައި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ސަލާމަތީ ބިއްގަނޑެއް ނުވަތަ ެ
މދުވެގެން
ތ ރެއިލިންގގެ އުސްމިނުގައި ަ
ޖަހާއިރު ،އެ ބިއްގަނޑު ނުވަ ަ
ތ
( 52..އަށާރަސަތޭކަ) މިލިމީޓަރު ހުރުމާއެކު އެ ބިއްގަނޑު ނުވަ ަ
ރެއިލިންގގެ އެއްވެސް ހުސްޖާގައަކުން (511ސަތޭކަ ފަންސަވީސް)
މިލިމީޓަރު ހުންނަ ވަރުގެ ބޯޅައެއް (ސްފިއަރ އެއް) ނުދާވަރަށް ހުރުން؛

)(7

ޓ ގޮޅިއަކީ
ވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ލިފް ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ 1
ބނުންކުރާ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެހެން ފްލޯތަކަށް ތަކެތި އެރުވުމަށް ޭ
ވ ފަދަ
ތަނަކަށް ވާނަމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ާ
ރެއިލިންގ

އެއް

ޖެހުމުގެ

ބަދަލުގައި

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ވަނަ

އ ހަރުކުރުން؛
ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ބިއްގަނޑެ ް

)(8

ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފަށް މި
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ބިއްގަނޑުގެ
ނ
ނ ނުވަތަ ފްލޯ ލެވަލް އިން ފެށިގެ ް
އުސްމިން ހުންނަންވާނީ ބި ް
ޅ ހަމައަށް ސުރެން ސުރެން ނެވެ 2އަދި
ސީލިންގ ،ސްލެބް ނުވަތަ ފުރާ ާ
އކަތްކުރާ ސައިޓުގެ ނިސްބަތާއި ޒާތަށް
ނނަންވާނީ މަސަ ް
ބިތްގަނޑު ހު ް
އ އަދި އެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިފައެވެ2
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފަ ި

ނުރައްކާތެރި ތަކެއްޗާއި އެކު
މަސައްކަތްކުރާއިރު އެކަށީގެންވާ

.53

ޒޑަޒް ސަބްސްޓަންސް
ވތަ ހެ ެ
ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ނު ަ

އާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ

އ
ވ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފަ ި
ތށް ނިވާކުރެވޭނެ އެކަށީގެން ާ
ހނެ ގޮ ަ
ތަކެތި ހަމުގައި ނުޖެ ޭ

ނިވާ ލިބުން

ތން ،އެކަށީގެންވާ އަންގިއާއި އަތްދިގު ގަމީހާއި (ނުވަތަ މިފަދަ
ހުންނަންވާނެއެވެ 2މިގޮ ު
އ ބޫޓު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ2
އަތްދިގު އަންނައުނެއް) ،މުޅި ފައި ނިވާވާގޮތަށް ހުންނަ ހަރުވާޅާ ި

ތިން މީޓަރަށްވުރެ އުހުގައި
މަސައްކަތް ކުރުން

.54

ތިން

މީޓަރަށްވުރެ

އުހުގައި

މަސައްކަތްކުރާނަމަ،

ތިރީގައިވާ

ސަލާމަތީ

އުސޫލުތަކަށް

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ވ
ނވަތަ ތަޅުމެއްގައި ާ
ވތަ ފުރާޅުގައިވާ ކެނޑުމަކުންު ،
ތން ނު ަ
ޢިމާރާތުގެ ވަށާ އަރިމަ ި
ކ
މނޫންވެސް އާނގައަކުން މީހަ ު
ޝފްޓަކުން ނުވަތަ ި
ާ
ކެނޑުމަކުން ނުވަތަ ލިފްޓު
ވެއްޓުނަ ނުދިނުމަށް ގާޑް ރެއިލް ޖަހަންވާނެއެވެ2

(ށ)

ތ
ށން ޖަހާ ޗެންޗޭނު (ގާޑް ރެއިލް ސިސްޓަމް) ނުވަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
އވެ2
ނވާނެ ެ
ބިތްގަނޑު ފަރުމާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ހުންނަ ް
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މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށްވުރެ ( 51..ބާރަސަތޭކަ) މިލިމީޓަރު އުހުގައި

)(1

ހުރުނ؛
ލކުޑި ފަދަ
ގއި ހުރަހަށް ދަގަނޑު ނުވަތަ ަ
ޖަހަނީ ޗެންޗޭނެއް ނަމަ ،މެދު ަ

)(2

އެއްޗަކުން ހުރަހެއް (މިޑް-ރެއިލްއެއް) ހިމެނިފައި ހުރުން؛
ޖަހަނީ

)(3

ޗެންޗޭނެއް

ނަމަ،

ރ
ބޭނުންކު ާ

މަސައްކަތުގައި

ސާމާނު،

ކރާ ތަނުގެ
މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ތިރިއަށް ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ު
ތަޅުމުގެ އަރިމަތީގައި ޓޯބޯޑެއް ލަކުޑި ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗަކުން،
(ނ)

ތަޅުމުން މައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުރުން؛
ސަލާމަތީ ދައު (ސޭފްޓީ ނެޓް) ނުވަތަ ސަތަރި ބޭނުންކުރުމާއެކު އެ ދައު ނުވަތަ
ސަތަރީގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުން؛
)(1

ގގެ އާއި
އިމާރާތުގައިކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ،ވަށައިގެންހުރި ޭ
ފުރާޅަށާއި

ތަންތަނުގެ
ސިމެންތިއާއި

ތރެއަށާއި
ގޯތި ެ

އެހެނިހެން

ތކެތި
ަ

މަގަށް

ފައިބާނެ

ނުވަތަ

ގޯޅިއަށް

ޞތު
ފުރު ަ

ނ
ނޯންނާ ެ

އުސްމިނަކށް ޖެހުން؛
)(2

މިގޮތުން ޖަހާ ދަލަކީ ކަމުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާ ފަދަ ،އެކަށީގެންވާ
ވަރުގަދަ

އެއްޗަކަށް

ވުމާއެކު

އާންމުކޮށް

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ގެންގުޅޭ

ވއްޓޭ ޙާލަތެއްގައި ދައު ފޫއަޅުވާލާފައި
ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ެ
ނުދާނެ ވަރުގެ ޖޯރެއް ހުރުން؛
)(3

ދފަދަ ގޮތަކަށް
ވ ،ވަޔާއި ނެއްޓިގެން ނު ާ
އިމާރާތަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެ ި
މގައި ހަރުކޮށްފައިހުރުން؛
ވާންކޮށް ،ފްރޭމެއްހަދައި އެފްރޭ ް

)(4

މށް ހަދާ
އަދި އިމާރާތުގައި ޖަހާ ސަލާމަތީ ދައު (ސޭފްޓީ ނެޓް) ހަރުކުރު ަ
ށ އިމާރާތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުރުން؛
ފްރޭމް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަ ް

)(5

ތ
މަސައްކަތު މީހުންނަށް މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ތަނަވަސްކޮށް އުޅެވޭނެގޮ ް
ފަހިވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ތެރެއިން
އެއްޗެއް ވެއްޓިގެން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ސޭފްޓީ
ދ
ނެޓު ޖެހުން؛ އަ ި

)(6

މިގޮތުން ،ނެޓް ދަމާފައި ހުންނައިރު އުސްތަނަކުން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ
ނއްގައި އެ މީހަކު ނުޖެހޭނެ މިންވަރަށް
ހާލަތެއްގައި ތިރީގައި ހުރި ތަ ެ
ދަމާފައިވާ ނެޓާއި ތިރީގައި ހުރި ތަނާއި ދެމެދު ޖާގަ ބެހެއްޓުން؛
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(ނ)

ލ
ގން ފޯ ް
ވހުން ފެށި ެ
ށތާ ( 35ތިރީސް އެކެއް) ވަނަ ދު ަ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަ ާ
ރ
އެރެސްޓް ސިސްޓަމް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ވެއްޓުނަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންކު ާ
ނގުޅުން2
ސަލާމަތީ ބެލްޓުގެ ނިޒާމެއް ގެ ް
ތ ނިޒާމުގެ
މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ވެއްޓުނަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަލާމަ ީ

)(1

ތެރޭގައި ،އިނަރޝިއަރ ރީލް ސިސްޓަމް ،ސޭފްޓީ ހާނަސް ،ލޭންޔާރޑް
އަދި

ސްޓެޓިކް

ލައިން

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ޙާލަތެއްގައި

ނ
ބޭނުންކުރެވެ ް

ހުންނަންވާނެއެވެ2
ބނުންކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ
ތތަކަށް އެތަކެތި ޭ
ނންކުރާ ފަރާ ް
މިފަދަ އާލާތް ބޭ ު

)(2

ތަމްރީނު ދޭންވާނެއެވެ2
ށ
ހކު މަސައްކަތުގައި އެކަނި ނޫޅޭނެ ގޮތަކަ ް
ނންކުރާ މީ ަ
ސޭފްޓީ ހާނަސް ބޭ ު

)(3

ޑ
މަސައްކަތް ރޭވިފައި އޮތުމާއި ،މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ވެއްޓި ފުލްބޮ ީ
އ
ގ ތެރޭގަ ި
މ ގިނަވެގެން ( 1.ވިހި) މިނިޓު ެ
ހާނަސްގައި އެލިފައި އޮވެއްޖެނަ ަ
ނއެވެ2
އެ މީހާ ސަލާމަތކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާ ެ

ސޭފްޓީ ނެޓް ނުވަތަ އިނަރޝިއާ ރީލް ސިސްޓަމް ،ސޭފްޓީ ހާނަސް،

)(4

ލޭންޔާރޑް

އަދި

ސްޓެޓިކް

ލައިން

ވާންވާނީ

ވ
އެކަށީގެން ާ

ވަރުހުރި

ވ
އެއްޗަކަށެވެ 2އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރާއިރު މި އާލާތްތައް އެކަށީގެން ާ
ވަރުހުރި ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ2
އ
ތންތަނުގަ ި
މަސައްކަތްކުރާ އަށްޓެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ފުރާޅު ފަދަ ަ

)(5

މަސައްކަތްކުރާއިރު ،މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި ހިނގާއުޅުމުގައި އެފަރާތަކަށް
ގެއްލުމެއް ވެދާނެގޮތަކަށް ވެއްޓުން ހުއްޓުވާ ސަމާލުވެ އުޅުމުގެ ގޮތުން
ނއެވެ2
ސޭފްޓީ ހާނަސް ބޭނުންކުރަންވާ ެ
ހނަސްއެއް
ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކުރާއިރު ،ޕެރަޝޫޓް ސޭފްޓީ ާ

)(6

ޓނެ އެންމެ
އ ޭ
ނންކުރާ މީހާ ވެއްޓޭ ހާލަތެއްގައި ވެ ް
ބޭނުންކުރާ ނަމަ ،ބޭ ު
ގން ތިރިއަށް ( 521ދޮޅު)
ތިރި މިންވަރަކީ އޭނާ ހުރި ތަނުން ފެށި ެ
މީޓަރުކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ2

ހނަސް ބޭނުންކުރާއިރު ،އެއާއި ގުޅިފައިވާ
ޕެރަޝޫޓް ޒާތުގެ ފުލްބޮޑީ ާ

)(7

ނވާނީ ފުރަގަހުގައި ހަރުކޮށްފައެވެ2
ލޭންޔާރޑް ނުވަތަ ވައު ހުންނަ ް
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ޓ
އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމަކާ ނުވަތަ ސޭފް ީ

)(8

ދއިރު ،އެ
ކށް ހަ ާ
ހާނަސްއަކާ ގުޅޭ ސްޕެއަރ ނުވަތަ އޭގެ ބައިތައް އައު ޮ
ސޭފްޓީ ހާނަސްއެއް ނުވަތަ ފޯލް އެރެސްޓް ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކުރި
ފަރާތުގެ

ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި

ގޮތަކުން

ހުރިހާ

ތަކެތި

ތ
އެއްގޮ ް

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ2
(ރ)

ގން  3މީޓަރަށްވުރެ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ،
ބިމުންފެށި ެ
އެ އިމާރާތާ އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން
މރާތް ވީ ފަރާތަށް
އންމެ ތިރިމިނެއްގައި ،ހަދާ ޢި ާ
ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެން އޮތް ެ
ކަތިކޮށް

ބިއްގަނޑެއްޖަހައި

އެބިއްގަނޑުން

ފެށިގެން

އޗަށް
މަ ް

އިމާރާތުގެ

ޓ ނެޓް) ޖަހަންވާނެއެވެ2
މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފް ީ
ނ
އަދި އިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ،ބިމު ް
ށ
ފެށިގެން މައްޗަށް  3މީޓަރާއި ހަމައިގައި ހަދާ އިމާރާތާ ވީ ފަރާތަށް ކަތިކޮ ް
ބިއްގަނޑެއް ޖަހާ ،އެ ބިއްގަނޑުން ފެށިގެން މައްޗަށް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ
ހންވާނެއެވެ2
އުސްމިނާ ހަމައަށް ސަލާމަތީ ދާ (ސޭފްޓީ ނެޓް) ޖަ ަ
(ބ)

ބިމުން

ފެށިގެން

51

މީޓަރަށްވުރެ

ނރަ)
(ފަ ަ

އުސްތަނެއްގައި

އިމާރާތެއްގެ

މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ،ތިރިވެގެން ( 5ނުވައެއް)
މީޓަރ ތިރީގައި ،އިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ހަދާ އިމާރާތާ ވީ
ޖހަންވާނެއެވެ2
ފަރާތަށް ކަތިކޮށް ބިއްގަނޑެއް ަ
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިއްގަނޑަކީ ،އިމާރާތުގެ މަގު ނުވަތަ
ތ
ގޯޅިއާ ވީ ފަރާތްތަކުގައި ދުވާރުން ފެށިގެން  3މީޓަރ އުހުގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަ ި
ހ ބިއްގަނޑެކެވެ2
ބިއްގަނޑުގެ އިތުރުން ޖަހަންޖެ ޭ

(ކ)

ށފައިވާ ބިއްގަނޑުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް މިގަވާއިދުގެ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  5ގެ ކުރެހުން  5ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ2

(އ)

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

ފަރާތްތަކުގައި،

ނއޮތް
ޖެހެ ް

އެންމެ

ތިރިމިނެއްގައި

ޖަހަންޖެހޭ

ކަތި

ބިއްގަނޑަށްވުރެ ( 51ބާރަ) މީޓަރ އުސްތަނެއްގައި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ،
މޓަރ ތިރީގައި އިތުރު
މަސައްކަތްކުރާ އުސްމިނަށްވުރެ ތިރިވެގެން ( 5ނުވައެއް) ީ
ބިއްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ2

ފޞީލް މިގަވާއިދުގެ
ތ ް
ަ
މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު

އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު  5ގެ ކުރެހުން  1ގައި ދައްކުވައިދޭނެއެވެ2
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މަސައްކަތް ކުރާ އަށީގެ އަދި

.51

ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތް

.51

ވެށީގެ ވަށާ އަރިމަތި

(ހ)

މަސައްކަތްކުރާ އަށީގެ އަދި ވެށީގެ ވަށާ އަރިމަތިން މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ވެއްޓި
ނ ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ
މީހަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކު ް
އވެ2
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެ ެ
ތ
މަސައްކަތްކުރާ އަށީގެ އަދި ވެށީގެ ވަށާ އަރިމަތިން މީހަކު ނުވަ ަ

)(1

އެއްޗެއް ވެއްޓި މީހަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކުން ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،އެފަދަ
އެއްޗެއް

ނުވަތަ

ވެއްޓިދާނެ

މީހަކު

ކޮބައިތޯ

ދުރުމިނަކީ

ވނެއެވެ2
ދެނެގަންނަން ާ
ވެއްޓުން

)(2

ހުއްޓުވުމަށް

ބަރޯސާކުރަންވާނީ

ތރީގައި
ި

އެފަދަ

ވަގުތީގޮތުން
ވެއްޓޭ

އެއްޗަކުން

ހުރިއެއްޗަކަށް
ފުރިހަމަ

މީހަކަށް

ސަލާމަތްކަން ލިބޭނެ ނަމައެވެ2
)(3

ތ ( 35ތިރީސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާ ާ
ފެށިގެން

އަށީގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ގާޑް

ވަށައިގެން

ރެއިލް

ތ
ނުވަ ަ

ނއެވެ2
އެކަށީގެންވާ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާ ެ
(ށ)

ގން
ނ ދުވަހުން ފެށި ެ
ތ ( 35ތިރީސް އެކެއް) ވަ ަ
ފށާ ާ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ަ
އާންމުން

ހިނގާބިނގާވެ

މަސައްކަތްކުރާނަމަ،

އެފަދަ

ތަނެއްގެ

އޅޭ
ު

މަސައްކަތުގެ

ދިމާ
ވެށީގެ

މަތީގައިވާ
ތިރި

ބިތްޖަހާ

ތަނެއްގައި
ށ
މީހުންނަ ް

ވން ވާނެއެވ2
ނުވަދެވޭގޮތަށް އެކީ ބަންދުކުރެ ެ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދައިން ބަންދު ނުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ތިރީގައި
އ
ށ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭ ވަރަށް ެ
ހންނަ ް
ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީ ު
މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ބިތްގަނޑު ހުންނަންވާނީ ބޭރަށް
ނެރެފައެވެ2

(ހ)

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު

ފުރާޅުގައި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ގެންގުޅެންވާނީ

އެފަދަ

މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ،ތަޖުރިބާއާއި އަދި ވައްޓަފާޅި ހުރި މީހުންނެވެ2
(ށ)

ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރާވާ ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތީ
ނިޒާމެއް

ޤާއިމުކޮށް،

ކމަށް
އެ ަ

އެކަށީގެންވާ

ނއި
ސާމާ ާ

އ
އާލާތްތަ ް

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ2
(ނ)

ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ،މަސައްކަތުގެ ފުރާޅު ހުރި
ރ
ހަމައަށްވުރެ ވެށިން އެއްވެސް ދިމާލެއްގައި ވަނީ ( 1..ހަސަތޭކަ) މިލިމީޓަ ު
ތ
ވ ަ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިރިތަނެއް ނަމަ ،މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ވެއްޓުނަނުދީ ނު ަ
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ވެއްޓޭ މީހަކަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ހުރިހާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ2
(ރ)

ފުރާޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ދޭންވާނެއެވެ:
ޓ
ސްޓެޓިކް ލައިން ،އިނަރޝިއަރ ރީލް ލައިން ނުވަތަ ސޭފްޓީ ނެ ް

)(1

ހަރުކުރެވިފައި ހުރީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ ބަލާ ޔަގީންކުރުން2
ފުރާޅުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ހުރީ މިފަދަ ސޭފްޓީ ނެޓް ނުވަތަ ސްޓެޓިކް ލައިން

)(2

ބލާ ކަށަވަރުކުރުން2
ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށްތޯ ަ
ތ
ނ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ގާޑް ރެއިލް ނުވަ ަ
މަސައްކަތުގެ ވެށީގެ ވަށައިގެ ް

)(3

ބިތްގަނޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން2
ރ
ކ ާ
ބިންމަތި ނުވަތަ ފުރާޅުގެ ތިރީގައިވާ ސަރަޙައްދަކީ ފުރާޅުއެޅުމަށް ބޭނުން ު

)(4

އާލަތްތަކާއި

ސާމާނު

ގެންގުޅޭވޭ

ވަރުގެ

ރައްކާތެރިކަން

ތ
އ ޯ
އޮތްތަނެ ް

ކަށަވަރުކުރުން2
އުހުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ވީވަރަކުން މަދުކުރެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ 2މިގޮތުން،

)(6

ފުރާޅުގެ އެކި ބައިތައް ތިރީގައި ޕްރީ-އެސެމްބަލް ކުރުމާއި ،ފުރާޅުގެ އެކި
ބތްގަނޑު،
ބައިތައް މައްޗަށް އުފުލާއިރު ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނޭ ފަދަ ި
އވެ2
ދ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުން ހިމެނެ ެ
ޢިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ޖެހުން ފަ ަ
ށވުރެ އުހަށް އަޅާ ސްކެފޯލްޑިންގ އެއް
ރ ް
ބިމުން ( 1ފަހެއް) މީޓަ ަ

)(7

ވ
ހަރުކުރަންވާނީ އެކަމުގެ ޚާއްސަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ،ކަމަށް އެކަށީގެން ާ
މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ2
މަތިން ވެއްޓިދާނެ އެއްޗަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޕެރިމީޓަރ ގާޑް ރެއިލް،

)(8

އ
ސްކެފޯލްޑް ނުވަތަ ބިތްގަނޑު ވަށައިގެން ޖެހުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެ ް
ދޭންވާނެއެވެ2
ސަލާމަތީ ދައު ނުވަތަ ސޭފްޓީ މެޝް ހަރުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ

)(9

ރައްކާތެރި އަށްޓެއްގެ ގޮތުގައި މޯބައިލް އަދި ޓަވަރ ސްކެފޯލްޑިންގ
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ2
(ބ)

ގން
ނ ދުވަހުން ފެށި ެ
ތ ( 35ތިރީސް އެކެއް) ވަ ަ
ފށާ ާ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ަ
ޕެރިމީޓަރ

ސްކެފޯލްޑެއް

ހަރުކުރުމަށް

އަޅާ

އަށީގެ

އުސްމިން

ނ
ވ ީ
ހުންނަން ާ

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އަރިމައްޗާއި ނުވަތަ ދިޔަދޮތްވާއި ނުވަތަ ފޭޝިއާއި ވީހާ
ގން ( 5..ނުވަ
ތ ފޭޝިއާއިން ފެށި ެ
ކައިރިއެއްގައެވެ 2އަދި ދިޔަދޮވިން ނުވަ ަ
ސަތޭކަ)
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މިލިމީޓަރާއި

55..

(އެއްހާސް

އެއްސަތޭކަ)

މިލިމީޓަރާ

ދެމެދު

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ނބޭނޭފަދަ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ2
އުސްމިނަށް ރިޖިޑް ގާޑް ރެއިލް ނުވަތަ ނުލެ ް
ހަރުގަނޑު

.57

(ހ)

މަސައްކަތުގެ

ހަރުގަނޑު

ވެށީގައި

ބޭނުންކުރުމުގައި

އަންނަނިވި

ށ
ކަންކަމަ ް

ސަމާލުވާންވާނެއެވެ2
()1

ރން؛
މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބާވަތުގެ ހަރުގަނޑު ބޭނުންކު ު

()2

ށ
ގޅޭ ތަމްރީނު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަ ް
ގެންގުޅޭ ހަރުގަނޑުގެ ބާވަތާ ު
ދިނުން؛
ރކުރެވިފައި
ގތަށް ހަ ު
ހަރުގަނޑު ނުގުޑާނޭ ފަދައިން ނުވަތަ ނުވެއްޓޭނެ ޮ

()3

ހުރުން؛
()4

މަސައްކަތްކުރާ ތަނާ ވީހާ ގާތުގައި ހަރުގަނޑު ހަރުކުރުން؛

()5

ގއިވާނަމަ،
އކަތްކުރާ އަށްޓަކަށް އަރަންކަމު ަ
ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރަނީ މަސަ ް
މަސައްކަތްކުރާ އަށްޓަށްވުރެ ހަރުގަނޑު ( 5އެކެއް) މީޓަރު އުސްވުން؛
ތށް ލައްޕާ
ބނޭ ގޮ ަ
ގއި ،ހަރުގަނޑު ނުލެން ޭ
ހަރުގަނޑު ބޭނުންނުކުރާ ވަގުތު ަ

()6

ޓން؛
ގުދަންކޮށްފައި ބެހެއް ު
()7

އަބަދުވެސް ފުރިހަމައަށް ސާފުކޮށް ހަރުގަނޑު ބެހެއްޓުން؛

()8

ދިގު ހަރުގަނޑާއި ،ބަރު ހަރުގަނޑު އުފުލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް
މީހުން ގެންގުޅުން؛
އެއްފަޅިއަށް ހުންނަ ހަރުގަނޑާއި ،ހުޅުވޭ ހަރުގަނޑުތައް ހަރުކުރާއިރު،

()9

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
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ކައިރިއަށް
ބޭނުންކޮށްގެން2

ޖައްސައިގެން
އެއްވެސް

ކަމާ

ވ
އެކަށީގެން ާ

ނުވަތަ

ޙާލަތެއްގައި،

ފަސޭހައިން

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މިނެއްގައި ހަރުގަނޑު ބޭނުން ނުކުރުން2
ސްކެފޯލްޑިންގ

.52

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތުގައި

ސްކެފޯލްޑިންގ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ރނީ
ބޭނުންކު ަ

އެކު

މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ އަށި އެޅުމަށެވެ2
(ހ)

ސްކެފޯލްޑިންގ

އަޅައި،

ތިރީގައިވާ

ބޭނުންކުރުމުގައި

އ
ކަންތައްތަ ް

ގ
ވ މީހެއްގެ ބެލުމު ެ
ލބިފައި ާ
ވ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ ި
ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ،އެކަށީގެން ާ
ދަށުނނެވެ2
()1

ސްކެފޯލްޑިންގ އެޅުން؛

()2

ސްކެފޯލްޑިންގ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން އިންސްޕެކްޓްކުރުން؛
ސްކެފޯލްޑިންގ

()3

ނދާއިރު،
ބޭނުންކުރަމު ް

ކ
ހަފުތާއަ ު

ކޮންމެ

އެއްފަހަރު

ސްކެފޯލްޑިންގ ބަލާ ފާސްކުރުން؛
ނ
މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ސްކެފޯލްޑިންގަަަށް އަސަރެއްކޮށްފާ ެ

()4

މގެ ކުރިން
ބނުންކުރު ު
ނމެ ހިނދެއްގައި އެ ޭ
ކ ް
ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޮ
ދ
ބެލުން؛ އަ ި
ސްކެފޯލްޑިންގ

()5

ބޭނުން

ކރާތާ
ނު ު

ދުވަސްތަކެއް

ވެފައިވާނަމަ،

އެ

ބނުންކުރުން2
ބލުމަށްފަހު ޭ
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އަލުން ެ
(ށ)

ނނު ކަންކަމާއި ،ރަނގަޅުކުރެވުނު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ބެލުމުން ފެ ު
ކަންކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށް ،އެ ބެލި މީހަކު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ2
މިފަދަ

އިންސްޕެކްޓްކުރާ

ފަރާތަކުން

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ސަމާލުކަން

ދޭންޖެހޭނެއެވެ2
ސްކެފޯލްޑް

()1

ޕްލެޓްފޯމަށް

ނުވަތަ

އަށްޓަށް

ފަސޭހައިން

އަރާ

ނ
ފޭބޭ ެ

އިންތިޒާމު ހުރިތޯ ބެލުން؛
ކޮޅަށް ނަގާފައި ހުރި ހޮޅިތައް ހުރީ ތެދަށްތޯ ބަލާ އަދި އޭގެ ފައިދަށުގައި

()2

ބޭސްޕްލޭޓް ހުރިތޯ ބެލުން؛
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 ަ
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ހަރުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ބިޑި ހަރުކުރުން ނުވަތަ
އެހެން ގޮތަކުން ސްކެފޯލްޑިންގ ހަރުކުރުން؛
ނވާ ވަރަށް
ށ އެކަށީގެ ް
ސްކެފޯލްޑިންގ ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ލޮޅުން ނާރާގޮތަ ް

()5

ލން؛
ހަރުދަނާކޮށްތޯ ބެ ު
ވނީ އޭގެ މައްޗަށް އަރާނެ
ސްކެފޯލްޑިންގ ފަރުމާކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ަ

()6

ތންތޯ ކަށަވަރުކުރުން؛
ބަރުދަނާ އެކަށީގެންވާ ތަކެ ި
ސްކެފޯލްޑިންގގެ ކޮޅަށްޖަހާފައިވާ ހޮޅިތަކާއި ،ހުރަސްތަކާއި އަދި މަޅުތައް

()7

ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުން؛
ސްކެފޯލްޑިންގެ

()8

ހުރީ

މަޅުތައް

ބަލައި

ފުރިހަމައަށްތޯ

އަދި

މަޅެއް

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

()9

މަޅުތައް

ހުރީ

ނުގުޑާނެގޮތަށް

އ
ޓފައިތޯއާ ޮ
ހފެހެއް ި
ި

ބާރުކުރެވިފައިތޯ ބެލުން؛
ނ
ތ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހު ް
( )11މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާ ާ
ފެށިގެން

މީހަކު

ނ
ސްކެފޯލްޑިންގއި ް

ހ
ހުރި ާ

ށ
ގތަ ް
ނުވެއްޓޭނެ ޮ

ބލުން؛
އަރިމައްޗެއްގައި ގާޑްރެއިލް އާއި ޓޯ ބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ެ
( )11ސްކެފޯލްޑިންގ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ،އޭގެ މަތީގައި މަސައްކަތުގެ އާލާތާއި
ސާމާނު

އުފުލާގެންގުޅުމަށްކަމުގައި

ގެންގުޅުމަށް

ސްކެފޯލްޑިންގ

ވަނީނަމަ،

އެފަދަ

ތައްޔާރުކުރެވިފައިހުރީ

ތ
ތަކެ ި

ބަރުދަން

އުފުލާ
ހަމައަށް

ށތޯ ބެލުން؛
ބެހޭގޮތަ ް
( )12ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ނުކުރެވި ހުރި ސްކެފޯލްޑިންގއެއް (މިސާލަކަށް،
މަޅުތައް ފުރިހަމަނުވެ ހުރި) ބޭނުން ނުކުރުމަށް ،ސަމާލުވުމުގެ އިންޒާރުގެ
ގތަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބެލުނ؛ އަދި
ނިޝާން ބޯޑުތައް އެކަށީގެންވާ ޮ

އެލުވާފައިހުންނަ އަށި ނުވަތަ
ސަސްޕެންޑެޑް ސްކެފޯލްޑިންގ

(ނ)

ނ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ކރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމުގެ ޚާއްސަ ތަމްރީނާއި
އށި ހަރު ު
އެލުވާފައި ހުންނަ ަ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު ލައްވައެވެ 2އެލުވާފައި ހުންނަ އަށި ނުވަތަ ސަސްޕެންޑެޑް
ސްކެފޯލްޑިންގ
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ހަރުކުރުމުގައި

އަދި

ބޭނުންކުރުމުގައި

ނނަނިވި
އަ ް

ށ
ކަންކަމަ ް

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ބަލަންވާނެއެވެ2
އަށި އުފުލާ އަދި ތިރިކުރާ ވައު ހުރީ ޢިމާރާތުގެ އެކަށީގެންވާ ޖޯރު ހުރި

()1

އ
ގޅިފައިވާ ބައެއްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާތޯއާ ި
ތ ޢިމާރާތާ ު
ތަނެއްގައި ނުވަ ަ
ހަރުކޮށްފައިވަނީ

މިގޮތުން

އކަމަށް
ެ

ބްރެކެޓެއް،

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ބުޅިގަނޑެއް ނުވަތަ ކައުންޓަރ ވެއިޓަކާތޯ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ2
އެލުވާފައިވާ އަށީގެ ދެކޮޅުގައާއި އަރިމަތީގައި ގާރޑްރެއިލާއި ،މިޑްރެއިލް

()2

ނވާނެއެވެ2
ޗެންޗޭނާއި އަދި ޓޯބޯޑު ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރަ ް
އެލުވާފައިވާ އަށްޓެއްގެ މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސޭފްޓީ

()3

ނ
ވ ީ
ހާނަސްއެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ 2އަދި މިސޭފްޓީ ހާނެސް ހުންނަން ާ
ނ
ނނަންވާ ީ
ހނަސް ހު ް
ފއެވެ 2ނުވަތަ އެ ާ
ވަރުގަދަ ތަނެއްގައި ހަރުކުރެވި ަ
ވަކިން އޮތް ސަލާމަތީ ވަލެއްގައި ހަރުކުރެވިފައެވެ2

އަށި އެލުވާފައި ހުރީ އާންމުކޮށް މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ތަނެއްގެ

()4

ގ އަދި ސަމާލުވުމުގެ ނިޝާނާއި އިންޒާރު
މަތީގައި ނަމަ ،ފަރުވާތެރިވުމު ެ
ލިޔެފައިވާ ބޯޑު އެކަމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށް
ނންވާނެއެވެ 2ވަކިން،
ތށް ބަހައްޓާފައި ހުން ަ
ގ ަ
ފަސޭހައިން ފެންނަން ހުންނަ ޮ
ޚާއްސަ

ނުރައްކަލެއް

ކުރިމަތިވެދާފަދަ

ވ
އކަށީގެން ާ
ެ

ޙާލަތްތަކުގައި،

ވނެއެވެ2
ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ާ
އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެލުވާފައި ހުންނަ އަށިމަތީގައި މަސައްކަތުގައި

()5

ނއެވެ2
ގން ނުވާ ެ
އ އާލާތްތައް ބަހައްޓައި ެ
ބޭނުން ނުކުރާ ،އިތުރު ސާމާނާ ި
ލ ވަގުތުގައާއި އަދި ތިރިކުރާ ވަގުތުގައި
ފ ާ
ނ އަށި އު ު
އެލުވާފައި ހުން ަ

()6

އަށިމަތީގައި

އެއްވެސް

މީހަކު

ހުރެގެން

ނުވާނެއެވެ2

ށ
އަ ި

އ
އުފުލަ ި

ވ
ށ ބޭނުން ާ
މހާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ،އަކަމަ ް
ނނަ ީ
ތިރިކުރަނީ އަށީގައި ހު ް
ވނެއެވެ2
ހން މީހަކު އަށީގައި ހުރެގެން ނު ާ
މީހާ ނުވަތަ މީހުން ފިއަވައި އެ ެ
ސަސްޕެންޑެޑް ސްކެފޯލްޑްގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ ރެކޯޑް ދަފްތަރެއްގައި

()7

އދި އެ ސްކެފޯލްޑް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ
ަ
ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ2
މީހަކަށްވެސް އެފަދަ ރެކޯޑްތައް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ2
ކަރަންޓު ސަޕްލައި

.55

(ހ)

ނ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ތތް މާހައުލެއްގައި
އ އާލަތް ވިއްސާރަ ނުވަތަ ެ
ހިފާގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނާ ި
ނ ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ސަލާމަތީ މިންގަނޑަކަށް
ގެންގުޅެންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތު ް
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ފެތޭ ގޮތަށެވެ2
ވނީ 13.
ނން ާ
ތށް ކަރަންޓު ގުޅާފައި ހުން ަ
ލ ަ
ކަރަންޓު ސާމާނަށް ނުވަތަ އާ ާ

()1

ތ
އދި އާރ ު
ށވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ަ
(ދުއިސައްތަ ތިރީސް) ވޯލްޓަ ް
ކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓު ސަޕްލައިއަކުންނެވެ2
ނނަ އާރތު
ކަރަންޓް ސަޕްލައި ލައިނުގައި ވަކިން ބެލޭނެ ގޮތަށް ހު ް

()2

ސަރކިޓް މޮނީޓަރެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 2އަދި މި އާރތު
ޓގެ އާރތު
ސަރކިޓުން ކަރަންޓު ސާމާނަށް ނުވަތަ އާލާތަށް ލިބޭ ކަރަން ު
ކެނޑޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ކަރަންޓުވެސް ވަގުތުން
ވނެއެވެ2
ކެނޑޭގޮތަށް ހުންނަން ާ
ކަރަންޓު

()3

ސާމާނާއި

އާލާތްތައް

ހުންނަންވާނީ

ޑަބަލް

ނސިއުލޭޓް
އި ް

ކުރެވިފައެވެ2
ތ އެއްވެސް
ބ ް
އާރތު ކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓެއްގެ ވޯލްޓޭޖާއި އާރތުގެ ނިސް ަ

()4

ލޓަރނޭޓިންގ
ފންސާސް ފަހެއް) ވޯލްޓްސް އޭ2ސީ (އޮ ް
ހާލަތެއްގައި ަ ( 11
ކަރަންޓު) އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ2
ރެސިޑުއަލް ކަރަންޓް ޑިވައިސް (އާރް2ސީ2ޑީ) ބޭނުންކުރުން.

()5
ވަގުތީ ކަރަންޓް

.1.

ނ
ފށިގެ ް
ށތާ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ެ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަ ާ
ގޅޭ ކަރަންޓު ސަޕްލައި ސްވިޗްބޯޑަކީ ،އެއިން ކުރާ ބޭނުމާއި
ޢިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގައި ގެން ު
އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ 2އަދި ސްވިޗް ބޯޑުތައް
ނ
ފރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާ ީ
ތނެއްގައި ނޫންނަމަ ،އެތަކެތި ަ
ބޭނުންކުރަނީ ހިޔާކުރެވިފައިވާ ަ
ތށެވެ2
މޫސުމުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ރައްކާތެރިކުރެވިފާ ހުންނަގޮ ަ

ސާމާނާއި އާލާތްތައް ބަލައި
ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ

.15

(ހ)

ހިފައި

ގެންގުޅޭ

ހުރިހާ

ކަރަންޓު

ސާމާނަކާއި

އާލާތެއް

ފުރަތަމަ

ފަހަރަށް

ރ
މހަކުން އެއްފަހަ ު
ދ އެއަށްފަހު ކޮންމެ ( 3ތިނެއް) ަ
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ،އަ ި

އިންސްޕެކްޓްކުރުން

ނއެވެ2
އެތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތެއްގައިތޯ ބަލަންވާ ެ
(ށ)

ނސްޕެކްޓް ކުރެވުނު
ހން އި ް
އ އެތަކެތި އެންމެ ފަ ު
ހުރިހާ ސާމާނަކާއި އާލާތެއްގަ ި
ތާރީޚާއި

ދެން

އިންސްޕެކްޓް

ކުރަންޖެހޭ

ތާރީޚު

އެނގޭގޮތަށް

ރިކޯޑު

ވނެއެވެ2
ބަލަހައްޓަން ާ
މަތިން ދަމާފައި ހުންނަ ކަރަންޓު
ސަޕްލައި ލައިނަށް ރައްކާތެރިވުން

.11

ނ
މނޫ ް
ޑރިލް ރިގެއްގެ ނުވަތަ ި
ނ މެޝިނެއްގެ ،އެކްސްކަވޭޓަރެއްގެ ،ތޮރުފާ ް
ކެރޭނެއްގެ ،ކޮން ަ
އެހެން ވައްތަރެއްގެ މެކޭނިކަލް ޕްލާންޓެއްގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ސްކެފޯލްޑިންގއެއްގެ
ނުވަތަ ހަރުގަނޑެއްގެ ބައެއްވެސް މަތިން ދަމާފައިވާ ކަރަންޓް ސަޕްލައި ލައިނަކާއި 4
(ހަތަރު) މީޓަރަށް ވުރެ ގާތުގައި ގެންގުޅެންވާނީ ،ކަރަންޓް ސަޕްލައި ލައިނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ
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ގއެވެ2
ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހު ަ
ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ކެމިކަލް

.13

އެސްބެސްޓޮސް

.14

ގެންގުޅުން

(ހ)

ނ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ގ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކެމިކަލް ނުވަތަ އެފަދަ ބާވަތު ެ
ތަކެއްޗާއި

ގުޅޭގޮތުން

ކޮންޓްރެކްޓަރަކުވެސް

އަންނަނިވި
ނުވަތަ

ކަންތައްތައް

މަސައްކަތް

ކުރުވާ

ނއިގެން
ހިމަ ަ
ފަރާތަކުންވެސް

ކޮންމެ
އުސޫލެއް

ނވާ ހުރިހާ ކަމެއް
އސޫލުގައި އަމަލު ކުރުމަށް ބޭނު ް
އެކުލަވާލައި ،ޤާއިމު ކޮށް ،މި ު
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގާ ފަހި ކުރަންވާނެއެވެ2
ކެމިކަލާއި

()1

އެބާވަތުގެ

ނުރައްކާތެރި

ތަކެތި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ލ
އަތް ާ

ގެންގުޅޭނެ ގޮތް2
ކ
ނރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެ ު
ު
ކެމިކަލް އާއި އެބާވަތުގެ

()2

ގުދަންކުރާނެ ގޮތް2
ކ
ނރައްކާތެރި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއި އެ ު
ު
ކެމިކަލް އާއި އެބާވަތުގެ

()3

އމުގައި ސަމާލްވާންވީ މިންގަނޑު2
ނށް ގެންދި ު
އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ
ކެމިކަލް

()4

އާއި

އެބާވަތުގެ

ނުރައްކާތެރި

ތަކެތި

ތރިކަމާއެކު
ރައްކާ ެ

ނގަނޑު2
ނައްތާލުމުގައި ގެންގުޅެންވާ މި ް
(ށ)

ނ
ނ ފެށުމުގެ ކުރި ް
ހފައި ގެންގުޅެ ް
ކެމިކަލާއި އެ ބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ި
އެތަކެތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ލޭބަލް ރަނގަޅަށް ކިޔައި އެ ލޭބަލްގައި އިރުޝާދު
ލ ކޮންޓެއިނަރުގައި
ނ އެތަކެތި އަޅާފައިވާ އަސް ު
ތ ް
ގތުގެ މަ ި
ދީފައިވާ ގޮތުގެ ޮ
ރައްކާތެރި އަދި ރަނގަޅަށް ވައި ދަތުރުކުރާފަދަ ތަނެއްގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ2

(ނ)

ކެމިކަލް ނުވަތަ އެބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގައި ދިމާވެދާނެ
ނުރައްކާތެރި ހާދިޘާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި އެފަދަ ތަކެތި
ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ތ
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަ ީ

ތ ގެންގުޅޭ ހުރިހާ
މިންގަނޑުތަކާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ،އެ ފަދަ ތަކެ ި
ވނެއެވެ2
އެންމެންނަށް ދޭން ާ
(ހ)

އެސްބެސްޓޮސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ،މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާވާނެ ފަދަ
ޑިސްޕޯސަބަލް ނުވަތަ ދޮވެވޭނެ ވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއް ލާންވާނެއެވެ2

(ށ)

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނޭވާލެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ މާސްކު މޫނުގައި
އަޅަންވާނެއެވެ 2ބޮޑަށް އެދެވިގެންވަނީ އެކަށީގެންވާ ޕްރެޝަރުގައި ފިލްޓަރކޮށްފައިވާ
ވައި މާސްކަށް ފޮނުވައިދޭ ޕޮސިޓިވް ޕްރެޝަރ މާސްކެއް ބޭނުންކުރުމެވެ2

(ނ)

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

އެސަރަހައްދު

ނންވާނެއެވެ2
ހުން ަ

ބަންދުކުރެވިފައި

އަދި

ށ
ބޮޑަ ް

ކތް ކުރާ ތަނުގެ
ނ ކުނޑި ބޭރުނުވާގޮތަށް މަސައް ަ
އެދެވިގެންވަނީ މީގެ އިތުރު ް
އެތެރޭގެ ވައިގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ2
(ރ)

އެސްބެސްޓޮސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް މީހުން ވަނުމުގެ ކުރިން އެތަނުގެ ވައި
ތަޣައްޔަރު ވެފައި ހުރިތޯ ބަލަން އެއަރ ޓެސްޓެއް ކުރަންވާނެއެވެ2

ފްލޭމް ކަޓިންގ އާއި ކޮމްޕްރެސްޑް
ގޭސް ވެލްޑިންގއިން ދިމާވެދާނެ
ނުރައްކާތައް

.11

(ހ)

ފްލޭމް ކަޓިންގ އާއި ކޮމްޕްރެސްޑް ގޭސް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި އަންނަނިވި
ށ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ2
ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްތެރިވުމަ ް
ހޮޅި ހަލާކުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހޮޅީގެ ޖޮއިންޓެއް ރަނގަޅަށް

()1

ނުބައްދާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގޭސް (ޕްރޮޕޭން ނުވަތަ އެސެޓެލީން) ބޭރުވެ
އަލިފާން ރޯވުން2
ނ އޮކްސިޖަން ލީކުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭސް
ކަޓިންގ ޓޯޗުން ނުވަތަ ހޮޅި ް

()2

ސިލިންޑަރ ގޮވުން2
ރ
ކށްލާ އި ު
ވައިގައި ހުރި ދުން ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކްސިޖަން ދޫ ޮ

()3

މަސައްކަތްކުރާ ވެށީގައި ހުންނަ އޮކްސިޖަން ލެވެލް އިތުރުވުމުން ،ކުޑަ ކުޑަ
އަލިފާން

ކަންޏަކުންވެސް

ފރާމުގައި
ޭ

ހުޅުހިފާނެއެވެ2

ދ
އަ ި

ވަކިން

ރސް އުނގުޅިފައި ހުރި ފޭރާމެއްގައި ހުޅު
ޙާއްޞަކޮށް ތެޔޮ ނުވަތަ ގި ި
ހިފުން އަވަސްވެފައި ފަސޭހަވާނެއެވެ2
އޮކްސިޖަނާއި ފިޔުލް ގޭސް ،އެއްހޮޅިއެއްގައި ހުއްޓާ ޓޯޗް ރޯކުރަން

()4

ނ ރޯވެގެން
ލފާ ް
ވތަ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް އަ ި
އުޅުމުގައި ފްލޭޝްބެކްވުން ނު ަ
ވަދެގެން ދިއުން2
ތ
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރޯވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ހުރި ޓޭންކެއް ނުވަ ަ

()5

ތ ފްލޭމް ކަޓަރަކުން ކަނޑަން އުޅުމުގައި
ތާންގީއެއް ވެލްޑްކުރަން ނުވަ ަ
ގޮވައި ރޯވުން2
ނ
ނންކުރުމުގައި ނުވަތަ ގޭސް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި އެއި ް
ފްލޭމް ކަޓަރު ބޭ ު

()6

ލން2
ނުކުންނަ ނުރައްކާތްތެރި ދުމަށް ނުވަތަ އާތްވަށް ނޭވާ ު
އ ނުވަތަ ގޭސް ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި،
ބނުންކުރުމުގަ ި
ފްލޭމް ކަޓަރު ޭ

()7

އެތަނާއި ކައިރީގައި ހުރި ރޯވާ ފަދަ އެއްޗެއްގައި އަލިފާން ހިފުން2
މ އަލިފާން ގެންގުޅުން މަނާކޮށް ،އަލިފާން
ރޯވާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގެންގުޅޭނަ ަ

()8

ގެންގުޅުން
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މަނާކަން

އދޭ
އަންގަ ި

ބޯޑެއް

އެ

ތަނުގައި

ފސޭހައިން
ަ

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ޓން2
ހން ބެހެއް ު
ފެންނާނެ ެ
ސިލިންޑަރު ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލު .11

ވާންޖެހޭ ކަންކަން

ދއިންނެވެ2
ގޭސް ސިލިންޑަރު އުފުލައި ބޭނުންކޮށް ހަދަންވާނީ ތިރީގައިވާ ފަ ަ
(ހ)

ގއި ރޯލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ2
އުފުލާ ގެންގުޅުމުގައި ،ބިންމަތީ ަ

(ށ)

ނށް އުފުލައި ހެދުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ2
އަދި އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ

(ނ)

ސިލިންޑަރު އުފުލުމުގައި ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ ،ޗޭނަކުން ސިލިންޑްރު
ނނަ ސިލިންޑަރ ޓްރޮލީއެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ2
ހިފެހެއްޓިފައި ހު ް

(ރ)

އުފުލައިގެން

އެއްތަނުން

ނއްތަނަށް
އަ ެ

ގެނެސްފައި

ނ
ހުން ަ

ސިލިންޑަރެއް

ގންވާ ވަގުތުކޮޅެއް
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ،އޭގައި ހުރި ގޭސް ހަމަޖެހުމަށް އެކަށީ ެ
ދޭންވާނެއެވެ2
ސިލިންޑަރު ރައްކާކޮށް

.17

މއި ވެލްޑް ކުރުން
އަލިފާނުން ކެފު ާ

.12

ގުދަންކުރުން

(ހ)

މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ،ހުރިހާ ހޮޅިއަކާއި އަދި ކަޓަރުގެ އާލާތްތައް ސިލިންޑަރުން
ވަކިކޮށް ގުދަން ކުރަންވާނެއެވެ2

(ށ)

ނ
ދ ގުދަންކުރަންވާ ީ
ސިލިންޑަރު ގުދަން ކުރަންވާނީ ކޮޅަށް ހުންނަގޮށެވެ 2އަ ި
ރޯވެދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަލިފާން ކަނި ކެނޑޭނެ ތަކެއްޗާ ދުރުގައެވެ2

ސއްކަތްތަ ުކގައި ގެންގުޅޭ
ފަދަ މަ ަ

(ހ)

ކރުމަށް އެކަށީގެންވާ
އަލިފާނުން ކެފުމާއި ވެލްޑް ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ު
ނ ނުވާނެއެވެ 2އަދި
ގ ް
މިންގަނޑުގެ ހޮޅި ފިޔަވައި އެހެން ހޮޅިއެއް ބޭނުން ކޮށް ެ

އާލާތާއި ސާމާނު

ގެންގުޅޭ ހޮޅިއަށް އެއްވެސްގެއްލުމެއް ވެފައިވޭތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލައި ޗެކްކުރަން
ވާނެއެވެ2
(ށ)

ވތަ ވެލްޑް ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު ،މަސައްކަތަށް
އަލިފާނުން ކެފުން ނު ަ
ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ހޮޅި ދިގުނުކުރުމަށް އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ 2ހޮޅީގެ ބަޔަކަށް
ގެއްލުންވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެބައި ވަކިކޮށް އިތުރު ބައެއް

ހޮޅިއާ

ޅއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ކަޕްލާސް އާއިކްލޭމްޕްސް
ގުޅުވަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ،އެ ހޮ ި
ނ ކަޕްލާއެއް ހަދައި
ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 2ވަގުތީގޮތު ް
ނނުވާނެއެވެ2
ބޭނުން ކޮށްގެ ް
(ނ)

ނންކޮށްގެން ސިލިންޑަރާއި ހޮޅީގައި ލީކެއްހުރިތޯ ބަލައި ލީކެއް
ސައިބޯނިފެން ބޭ ު
ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އަދި އެފަދަ ލީކެއް ބަންދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ
ނކަށް ސިލިންޑަރު
ސިލިންޑަރު ވަކިކޮށް ވައިދަތުރުކުރާ ހާމަ ޖައްވު އޮތް ތަ ަ
ގެންގޮސް ،އެ ސިލިންޑަރެއް ސަޕްލައިކުރި ފަރާތަށް ގުޅައި އެކަން އޭނާގެ
ބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ2
ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ލަފާ ހޯދުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ޭ
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
(ރ)

ނންކުރާ
ކރުމަށް ބޭ ު
ޑ ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތެއް ު
ވތަ ވެލް ް
ފން ނު ަ
އަލިފާނުން ކެ ު
ކޮންމެ

ހޮޅިއެއްގައިވެސް

ހުޅުހިފުން

ބކް
ލޝް ެ
ފް ޭ

ވފަދަ
ހުއްޓު ާ

އެރެސްޓަރސް

ނން ވާނެއެވެ2
ހޮޅިތެރޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުން ަ
(ބ)

އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެ ސިލިންޑަރާއި
ރސް ގެންގޅުމުން
ވތަ ގި ި
އޭގެ ހޮޅިކައިރީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތެލެއް ނު ަ
އކަތް ކުރާ މީހެއްގެ
އެއްކިބާވުމާއެކު ،އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު ބޭނުންކޮށްގެން މަސަ ް
ފޭރާމުގައިވެސް ތެޔޮ ނުވަތަ ގިރިސް ހޭކިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ2

ދުން ނުވަތަ އާވީގެ ނުރައްކަލުން
ސަލާމަތްވުން

.15

(ހ)

ތ
ކގެ ތެރޭގައި ނުވަ ަ
ށ ކޮނެފައި ހުންނަ ވަޅުގަނޑުތަ ު
ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުނުވާގޮތަ ް
ވލްޑްކުރާއިރު ނުވަތަ
ތންގީއެއްގެ ތެރޭގައި ެ
ބޭސްމެންޓު ވަޅެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ާ
ގޭސް ކަޓަރުން ބޭނުންކުރާއިރު އެ ތަނުގައި ތަނަވަސްކަމާއެކު ވައި ދައުރުވާނޭ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ2

(ށ)

އތްވެއް ހުރެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި
އަދިނުރައްކާތެރި ދުމެއް ނުވަތަ ާ
މަސައްކަތްކުރާ

ހުރިހާ

ފަރާތަކަށްވެސް،

އެފަދަ

ނުރައްކަލުން

ސަލާމަތްވުމަށް

ދންވާނެއެވެ2
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނޭވާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ޭ
އަލިފާން ނިއްވުމާއި ސަލާމަތީ

.3.

މެކޭނިކަލް ޕަވަރ ބޭނުންކުރާ

.35

އާލާތްތައް

(ހ)

ރޯވާ ޒާތުގެ ތަކެތި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާނަމަ އެ ތަނުގައި
ނވާނެއެވެ2
ހންނަ ް
ގންވާ މިންވަރަށް ލިބެން ު
އަލިފާން ނިއްވޭނެ އާލާތް އެކަށީ ެ

(ށ)

އެފަދަ މަސައްކަތެއްގެ ވެށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ލޯ ރައްކާތެރިކުރާ
ގޮގްލްލޮސް އާއި އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވާ ސަލާމަތީ ހެދުން އަޅަންވާނެއެވެ2

ޕޯޓަބަލް މޮހޮރު ޖަހާ އަދި ހީރަސް
ޖަހާ އާލާތް ގެންގުޅުން

(ހ)

ތ
ހރަސް ޖަހާ އާލާ ް
ހ އަދި ީ
މެކޭނިކަލް ޕަވަރ ބޭނުންކުރާ ޕޯޓަބަލް މޮހޮރު ޖަ ާ
ގެންގުޅޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަންނަނިވި ސަލާމަތީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ2
އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި (އޭގައި މޮހޮރު ނުވަތަ ހީރަސް ނެތަސް) އެ އާލާތް

()1

މީހަކާއި ދިމާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ2
ޓެސްޓުކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެނުވީ

()2

އެ އާލާތް އިސްޓާޓުކުރާ ފިތަށް އޮބައިގެން ނުވާނެއެވެ2
()3

އާލާތް

ނންކުރަނީ
ބޭ ު

ނުވަތަ

ހީރަސްޖެހުމަށް

ތނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ
ަ
ނަމަ،

އެ

އާލާތް

ރ
ދާރައިގާ މޮހޮ ު

އ
ބނުންކުރުމުގަ ި
ެ

އިތުރު

ސަމާލުކަމެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ2
ކ ޓޫލެއްގައި
ވައިން މޮހޮރު ނުވަތަ ހީރަސް ޖަހާ އާލާތެއް ނުވަތަ ނިއުމެޓި ް

()4

ވތަ އޮކްސިޖަން
ތ ވޮލަޓައިލް ގޭހެއް ނު ަ
އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ނުވަ ަ
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ވނެއެވެ2
ގޭސްވެސް އެއްވެސް ހިނދެއްގައި ބޭނުންކޮގެން ނު ާ
އ
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައި ،ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވެފައިހުރިކަމުގެ ނިޝާނެ ް

()5

ނވާނެއެވެ2
ގން ު
ހުރި އާލާތެއް ބޭނުންކޮށް ެ
މެކޭނިކަލް ޕަވަރ ބޭނުންކުރާ ޕޯޓަބަލް މޮހޮރު ޖަހާ އަދި ހީރަސް ޖަހާ

()6

ނ
އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން މޮހޮރު ޖަހާއިރު ،މޮހޮރުގައި އާލާތް ވިއްދައިގެ ް
މކަށް
އެފަދަކަ ަ

ނ
ބޭނުންކުރަންވާ ީ

އާލާތެއް

ޙާއްސަކޮށްފައިވާ

ގންނެވެ2
ބޭނުންކޮށް ެ
އކާތެރިކުރާ
ނންކުރާއިރު ކަމާއި އެކަށީގެންވާގޮތަށް ލޯ ރަ ް
މިފަދަ އާލާތް ބޭ ު

()7

ގޮގްލްސާއި ކަންފަތް ރައްކާތެރިކުރާ މަފްލަރ އަޅަންވާނެއެވެ2
ކަރަންޓު ޕަވަރ ޓޫލްސް ނުވަތަ
އާލާތް

ނ
 .31ކަރަންޓު ކީހާއި ،ރޮންދާ ،ސިމެންތި މިކްސަރ ،ކޮންކްރީޓު ކަނޑާ އާލާތް އަދި ކަރަންޓު ް
ނންކުރާއިރު އެ އާލާތެއް ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް
ލތް ބޭ ު
ހިންގާ އެހެނިހެން އާ ާ
ރންވާނެއެވެ2
އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކު ަ
(ހ)

ފތެއް ނުވަތަ ގާޑު އަޅުވައިގެން ބޭނުންކުރުން؛
އެ ތަކެތީގައި އެކަށީގެންވާ ނިވާ ަ

(ށ)

ކަރަންޓުގެ އާލާތެއް ގެންގުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކަމާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އެ އެއްޗެއް
ނވަތަ ލިބިފައި ހުރުން2
ގެންގުޅުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން ު

(ނ)

ކުރާކަމާއި

އެކަށީގެންވާ

ޒާތުގެ

އާލާތް

ބޭނުންކުރުމާއި

އދި
ަ

އެ

އާލާތެއް

ނންކުރުން2
ގން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ބޭ ު
ބޭނުންކޮށް ެ
(ރ)

ނ
މތުނުކޮށް ބޭނު ް
އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެފައި ހުރި އާލާތެއް ފުރިހަމައަށް މާރާ ާ
ނުކުރުން2

(ބ)

ބޭނުންކުރާ އާލާތުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގާޑު އެޅުވުން2

(ޅ)

ނވާގޮތަށް ލޯ ރައްކާތެރިކުރާ ގޮގްލްސާއި ކަންފަތް
ގ ް
ބޭނުންކުރާ އާލާތަކާ އެކަށީ ެ
ރައްކާތެރިކުރާ މަފްލަރ އެޅުން2

(ކ)

ޓން2
އެ މެޝިނެއް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުން ސާފުކޮށް ބެހެއް ު

(އ)

ކތީގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު
ބޭނުންކުރާ އާލާތުގެ ނުވަތަ ތަ ެ
ތށް ރައްކާތެރިވުން2
ވާގަނޑަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮ ަ

(ވ)

ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ހެދުން ބޭނުންކުރުން2
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ކެރޭނާއި ތަކެތި އުފުލާ އާލާތް

.33

ފދަ އާލާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ދ އެ ަ
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަ ި
ލތް ޭ
ކެރޭނާއި ތަކެތި އުފުލާ އާ ާ
ވ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ2
ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް އަންނަނި ި
(ހ)

އދަކަށް ހެދުން؛
ކެރޭނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ އާންމުންނަށް ނުވަދެވޭ ސަރަހަ ް

(ށ)

ށ
ކެރޭނުގައި އުފުލާފައިހުރި އެއްޗެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތަ ް
އިންތިޒާމުކުރުން؛

(ނ)

ގ މަތިން ފިޔަވައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރުވާ ފަރާތެއްގެ މުދަލެއް ެ
އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދަލެއްގެ މަތިން ކެރޭނުން އެއްވެސް އެއްޗެއް

އުފުލާއިރު

އެފަރާތުގެ ރުހުން ހޯދައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުން؛
(ރ)

މަތީގައި ދަމާފައިވާ ކަރަންޓު ސަޕްލައި ލައިނަކާއި ( 4ހަތަރެއް) މީޓަރަށް ވުރެ
ކައިރީގައި ކެރޭނެއް ނުވަތަ އެފަދަ މެޝިނެއް ބޭނުން ނުކުރުން؛

(ބ)

ބފައިވާ މީހަކު ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކެރޭނު
ފަންނީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލި ި
ފހަރު މުޅި ކެރޭން
އިންސްޕެކްޓު ކުރުމާއި ކޮންމެ ( 51ބާރަ) މަހަކުން އެއް ަ
ފުރިހަމައަށް ބަލާ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި ކުރާ ކޮންމެ އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ ރިޕޯޓު
ލިޔުމުން ރެކޯޑު ކުރެވިފައި އޮތުން؛

(ޅ)

ކޮންމެ ކެރޭނެއްގައިވެސް ޓެސްޓު ސެޓުފިކެޓެއް އޮތުން؛

(ކ)

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

(އ)

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

(ވ)

ނ
އ އެއްޗެއް އުފުލުމުގެ ކުރި ް
ކެރޭނުން އުފުލާ އެއްޗެއްގެ ބުރަދަން ނުވަތަ ލޯޑު ެ
ކެރޭނު ދުއްވާމީހާއާއި ދާގީނާ ހޭރިޔާކުރާމީހާ ބަލައި ކަނޑައެޅުން؛

(މ)

ނށްވުރެ މަތީ ކެޕޭސިޓީއެއްގެ ޖިބް ކްރޭނެއް ގެންގުޅޭއިރު ،އޭގެ
( 5އެކެއް) ޓަ ަ
އ
ފތާއަކު އެއްފަހަރު ބަލަ ި
ސޭފް ލޯޑް އިންޑިކޭޓަރ ނުވަތަ މީޓަރު ކޮންމެ ހަ ު
ޗެކުކުރުން؛

(ފ)

ހައިޑްރޯލިކް

އެކްސްކަވޭޓަރަކުން

ކެރޭނެއްގެ

ނ
ބޭނުންކުރަ ީ

ނަމަ،

އެއިން

ސމަމް ސޭފް ލޯޑު
ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުފުލޭނެ އެންމެ ބަރު މިނެއް ނުވަތަ މެކް ި
ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެވިފައ ހުރުން؛
(ދ)

ވ ހައިޑްރޯލިކް ޗެކް
ޖ ޙާލަތެއްގައި ކަމާ އެކަށީގެން ާ
އަދި މަސައްކަތައް ބޭނުންވެއް ެ
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ވޭލްވް ހަރުކުރުން؛
(ތ)

ކެރޭނު

ނ
ބޭނުންކުރަ ީ

އެއްވަރަށް

އޮތް

ނުވަތަ

އ
ބިމެ ް

ތނެއްގައިތޯ
ަ

ލ
ބަ ާ

ކަށަވަރުކުރުން؛
(ލ)

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކެރޭނު ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް ތަނުގައި ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިތޯ
ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން؛

(ގ)

ސަވާޖީގައި މުދާ އަޅުވައިދީ ހަދާ މީހަކީ އަދި ދާގީނާ ހޭރިޔާ ކުރާ މީހަކީ
އެމަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ކެރޭނުގެ ސިގްނަލްތައް ދަންނަ އަދި ކެރޭނުން
ށ ވުން؛
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އުފުލޭނެ އެންމެ މަތީ ބަރުދަން ދަންނަ މީހަކަ ް

(ޏ)

ކތެރިކަމާއިއެކު އެކި
ރޭޑިއަސް ބަދަލުކުރެވޭ ކަހަލަ ކެރޭނެއްނަމަ ،އެ ކެރޭނުން ރައް ާ
ށ ލިޔެފައި ހުރުން؛
ރޭޑިއަސްގައި އުފުލޭނެ އެންމެ މަތީ ބަރުދަން ކެރޭނުގައި ސާފުކޮ ް

(ސ)

ގަވާއިދުން އަދި ފުރިހަމައަށް ކެރޭނު ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުން؛ އަދި

(ޒ)

ކެރޭނުގައި އެއްޗިހި އުފުލަން ބޭނުންކުރާ ބައިތައް ހުރީ ރަނގަޅު ޙާލަތުގައިތޯ ބަލައި
ގަވާއިދުން ޗެކުކުރުން2

ބަންދުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި
މަސައްކަތް ކުރުން

.34

(ހ)

އގައި އެކަށީގެންވާ
ވނުމުގެ ކުރިން ،އެތަނެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަ ި
ތނަކަށް ަ
ބަންދު ަ
ވނެއެވެ 2އަދި މީގެ
ރައްކާތެރި މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން ހުރިތޯ ޓެސްޓުކޮށް ބަލަން ާ
ގއި ރޯވާ ކަހަލަ ގޭހެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޒާތެއްގެ
ތނެއްގެ ވައިގެތެރޭ ަ
އިތުރުން ،އެ ަ
ނއެވެ2
ވިހަ ގޭހެއް ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަންވާ ެ

(ށ)

ގއި ހުރި ވައިގައި އެއްވެސް ނުރައްކާތެރި ވައެއް
ތނެއްގެ ތެރޭ ަ
މިފަދަ ބަންދު ަ
ށ އެއްވެސް މީހަކު
ނުވަތަ ގޭހެއް ހުރިކަމަށް ޓެސްޓަކުން ދައްކައިފިނަމަ ،އެތަނަކަ ް
ނ
ގ ް
ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ 2އަދި ފުރިހަމައަށް ވައި ދައުރުކުރާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކޮށް ެ
އެތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ވިހަ ގޭހެއް ނެރެ ނުވަތަ ސާފު ވައި ވައްދައިގެން އެފަދަ
ގޭހެއް ރައްކާތެރި މިންވަރަށް މަދުކުރަންވާނެއެވެ 2އެއަށްފަހު އެ ތަނަށް ވަނުމުގެ
ނ
ކުރިން އަނެއްކާވެސް އެ ތަނުގެ ތެރޭގެ ވައި ހުރީ ރައްކާތެރި ހާލަތުގައިތޯ ބަލަ ް
ޓެސްޓުކުރަންވާނެއެވެ2
ކުރަމުންދާއިރު
ދަށުން

ވައިގެ

އިތުރުން،

ގ
މީ ެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހާލަތު

ހުރީ

ތނުގެ
އެ ަ

ވަގުތުތަކެއްގައި
ރައްކާތެރިކޮށްތޯ

ތރޭގައި
އެ ެ

މަސައްކަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުޞޫލެއްގެ

ބެލުމަށް

ޓެސްޓުކުރަމުން

ގެންދަންވާނެއެވެ2
(ނ)

ބަންދު

އޅޭއިރު ދިމާވެދާނެ
މސައްކަތެއްނަމަ ،އެތަނެއްގައި ު
ވށްޓެއްގައި ކުރާ ަ
ެ

ނުރައްކަލަކަށް
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ގ
ފަރުވާތެރިވުމު ެ

ގޮތުން،

ފދަ
އެ ަ

ށ
ކ ް
ތަނަ ަ

ވަދެ

ނިކުމެވުން

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ވދެނިކުތުމުގައްޔާއި،
ފުރިހަމައަށް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެތަނުގެ ތެރެއަށް ަ
ނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
ގޅެންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި އަޅަ ް
ބނުންކުރުމުގައި ގެން ު
އެތަން ޭ
ކަނޑައަޅާ ،އެގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ2
(ރ)

ކރުމުގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ2
ބަންދު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ު
ދ
ތނަށް ވަ ެ
ތން ަ
ކރާ މީހުންނަށް އެފަދަ ަ
ބަންދު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ު

()1

ގ ތެރޭގައި
ކމަށާއި އަދި އެފަދަ ތަނެއް ެ
ކން ަ
ނިކުތުމުގައި ދިމާވެދާނެ ަ
މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކަންކުރަންވާ ގޮތުގެ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ
އވެ2
ތަމްރީނާއި އިރުޝާދު ދޭންވާނެ ެ
ސ
އބަދުވެ ް
ތނެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީ ނަމަަ ،
ބަންދު ަ

()2

އެތަނުގެ ބޭރުގައި އެކަކު ފާރަވެރިއަކަށް ހުންނަންވާނެއެވެ 2އަދި މިގޮތަށް
ތރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވާހަކަ
ހުންނަ މީހަކަށް ،ތަނުގެ އެ ެ
ނއެވެ2
ވ ެ
ދައްކައި މުވާސަލާތުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ާ
ތ
ބަންދު ތަނެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސަލާމަ ީ

()3

ނުވަތަ ރެސްކިއު ހާނަސް އެއް އަޅަންވާނެއެވެ 2އަދި މި ރެސްކިއު ހާނަސް
ނންކުރެވޭފަދަ
ރށް ނެރެފައި އޮންނަ ،ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭ ު
ހުންނަންވާނީ ބޭ ަ
ގ
އގައި އައްސާފައެވެ 2މިގޮތުން ބަންދު ތަނު ެ
ވަލެއްގައި ނުވަތަ ލައިފްލައިނެ ް
ށ ވަންނަން
ތެރޭގައި ތިބި މަސައްކަތު މީހުންގެ ލައިފްލައިން އެތަނަ ް
ބޭނުންކުރާ

ނވަތަ
ު

އާނގަވަޅުގައި

އެތާ

ށ
އެކަށީގެންވާގޮތަ ް

ކައިރީގައި

ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ ވިންޗެއްގައި އަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ2
ނ
ނރައްކަލަކު ް
ު
ނތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކުއްލި
ބަންދު ތަ ް

()4

މ ތިރީގައިވާ
ކއު ޙަރަކާތް ހިންގޭނެ އިންތިޒާ ް
ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންވާ ރެސް ި
ފަދައިން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ2
ހ2

ކުއްލި

ނުރައްކަލަކުން

ރައްކާތެރިވާން

ބޭނުންވާ

ރެސްކިއު

ޙަރަކާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަމްރީނު ލިބެންވާނެއެވެ2
ށ2

ބަންދު

ތަނެއްގައި

ނުރައްކަލަކުން

މަސައްކަތްކުރާއިރު

ށޓަކައި
ސަލާމަތްވުމަ ް

ދިމާވެދާނެ
ޒަޚަމްވެފައި

ކުއްލި
ތ
ނުވަ ަ

އ
ހޭނެތިފައިވާ މީހެއް އުފުލުމުގެ ތަމްރީން އެއްވެސް ހިނދެއްގަ ި
އެންމެ މަސައްކަތު މީހަކަށް އެކަނި ދީގެން ނުވާނެއެވެ2
ނ2

ދ
މިކަމުގައި އެންމެ މީހަކަށް ބަރޯސާވާންވާނީ ،އެމީހަކީ އެފަ ަ
އ
ލތްތަކާ ި
ބނުންކުރާ އާ ާ
އފުލުމަށް ޭ
ޙާލަތެއްގައި ތަކެއްޗާއި މީހުން ު
ޙަވާލުވެ އެތަކެތި އޮޕަރޭޓްކުރާ މީހަކަށް ވަނީނަމައެވެ2
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ރ2

ރ
ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކު ާ
ރެސްކިއު ސާމާނު ،ބަންދު ތަނަށް ވަންނަ އާނގަވަޅު ކައިރީގައި
އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ނޭވާލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތަކާއި މި
ނޫންވެސް

ތަކެތި

ޙާލަތުގައި

ތައްޔާރީ

އަބަދުވެސް

ނ
ލިބެ ް

ހުންނަންވާނެއެވެ2
އ
އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ވިހަ އާތްވެއް ނުވަތަ ދުމެ ް

()5

ނ
ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ސާފު އޮކްސިޖަން (ޕިއޯ އޮކްސިޖަން) ބޭނުންކޮށްގެ ް
ނުވާނެއެވެ2
ތ
ތނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެ ތަނެއްގެ ވައި ރަނގަޅު ޯ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ަ

()6

ބެލުމަށްފަހު ނޫނީ އެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ2
ނ
ރގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނޭވާލެވޭ ެ
ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އެތެ ޭ

()7

ރައްކާތެރި

މާޙައުލެއް

ނެތްކަމަށް

ލަފާކުރެވޭނަމަކޮންމެ

މހަކުވެސް
ީ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނޭވާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ2

ޢިމާރާތްތައް ތެޅުމުގައި
އަމަލުކުރަންވީގޮތް

.31

(ހ)

މގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްވެސް
ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ތެޅު ު
ނުވަތަ އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ލައްވައި އެ މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތްތަކުންވެސް
ށވަރުކުރަންވާނެއެވެ2
އަންނަނިވި ޢަމަލީ ކަންކަން ކަ ަ
ތަޅާލުމުގައި އުފެދޭ ގައުކުނޑި ފަދަ ތަކެއްޗާއި ކުނޑިއާއި ކުނިން އާންމުން

()1

ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ގެންޓްރީއާއި ބިތްގަނޑާއި އަދި
ނތިޒާމްކުރުން2
ހިނގަބިނގާވެ އުޅެވޭނެ މަގު އި ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރުމުންވެސް

()2

ދ
ނވަތަ މިފަ ަ
ނ ު
ފން ޖެހު ް
ހމައަށް ފޯރާނަމަ ެ
ނ ަ
ހިރަފުހާއި ކުނޑި އާންމުން ާ
ނވަތަ ހިރަފުސް އެރުން ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ2
އެހެން އިންތިޒާމަކުން ކުނޑި ު
ދ ވާތަކާއި،
ފނުލައިނުފަ ަ
އެތަނަކަށް ގުޅާފައި ހުރި ކަރަންޓާއި ،ގޭހާއިޯ ،

()3

ރ
ނަރުދަމާއާއި އަދި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ހުރީ އެއްކޮށް ކަނޑާލާފައިކަން ކަށަވަ ު
ކުރުން
ދ ވައިރޯޅިއަކުން ވެއްޓޭނެފަދަ ބަލި ފާރެއް
ކުއްލިއަކަށް ޖެހިދާނެ ބާރުގަ ަ

()4

ހއްޓުން2
ނުވަތަ ފާރުބުރިއެއް ކޮޅަށް ނުބެ ެ
އަޅުވައި ދަމާފައި ފާރެއް ވައްޓާލަނީ ނަމަ ،ވައްޓާ ފާރުގެ އިސްކޮޅުގެ

()5
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ދޮޅުގުނަ )½  (1އަށްވާ ޖާގައެއް އެފާރުގެ ވަށައިގެން ހުސްކޮށް ބޭއްވުން2
ށ
ތަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތެޅި އެއްޗިއްސާއި ތަޅަން ބޭނުންކުރާ އާލާތް ތަނަ ް

()6

ޓން2
މކޮށްފައި ނުބެހެއް ު
ނުކަތާ ވަރަށް އުސްތުނބަށް ޖަ ާ
އ
ނންކުރާ ތަކެތީގަ ި
ޒަމާންވީ އިންސިއުލޭޝަންގައި އަދި ޢިމާރާތްކުރަން ބޭ ު

()7

ވ ފިޔަވަޅު
ހުންނަ އެސްބެސްޓޮސްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އެކަށީގެން ާ
އެޅުން2
ލ
ބ ާ
ވ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ހުރިތޯ ަ
ވހަ ނުވަތަ ގޮ ާ
ހުސްކޮށް ހުރި ތާނގީއެއްގައި ި

()8

ޗެކުކުރުން.
ތެޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުކުންނަ އަޑުތައް ވީހާވެސް މަޑުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް

()9

މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކުރުން2
އ
ލއި ،ފަޔާ ި
( )11ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެން ސަލާމަތީ ހެލްމެޓާއި ،ލޮ ާ
އަދި އިވުމުގެ ހިއްސު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އަޅާފައިވޭތޯ
ކަށަވަރުކުރުން2
ރ ފިޔަވަޅު
( )11ތަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯނުވާނެގޮތަށް ރައްކާތެ ި
އެޅުން
( )12މަސައްކަތުގެ ވެށިން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން އާންމުން ޙިމާޔަތްކުރުން
( )13ޗެއިންސޯއެއް ބޭނުންކުރަނީ ނަމަ ،އެ ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ފަޔާއި ލޮލާއި އަދި
ކަންފަތް ރައްކާތެރިވާގޮތަށް ގާޑު އެޅުން
ށ
( )14ތަޅާ ތަނުގެ ކައިރީގައިވާ ދުވާރު ބޭނުންކުރާ އާންމުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަ ް
ނ ބޭތިއްބުން2
ކަމަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހު ް
ދ ޙަރަކާތެއް
( )15ކޮންޓްރޯލްޑް ކޮލަޕްސް ޑިމޮލިޝަންއެއް ކުރަނީ ނަމަ ،އެފަ ަ
ފެށުމާއެކު

އެ

ސަރަޙައްދަށް

އެއްވެސް

މީހަކަށް

ށ
ވދެވޭގޮތަ ް
ނު ަ

އިންތިޒާމްކުރުން2
އގެ މަގަކާއި
( )16މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  51ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތާއި އެތަނެ ް
ނުވަތަ ގޯޅިއަކާއި ވީ އިމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ
ދ
ގތަށް ނުރައްކާ އަންގައި ޭ
ނށް ނުހިނގޭ ޮ
ދިމާލުގައިވާ ދުވާރުގައި މީހުން ަ
ޓޭޕު ދަމާ ބަންދުކުރުން2
( )17މަސައްކަތުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ގެންގުޅޭ އަދި އުފުލައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ
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އުޅަނދަކާއި

(މެކޭނިކަލް

އާލާތެއް

ގައި

ޕްލާންޓް)

މަތިން

އެއްޗެއް

ތށް ގާޑު ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން2
ވެއްޓިގެން ގެއްލުމެއް ނުވާނޭ ގޮ ަ
( )18ބަލި ފުރާޅެއް ރޫޅަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކަމާ އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ
ރައްކާތެރިކަމެއް ޚާއްސަކޮށް އިންތިޒާމުކުރުން2
އެހެނިހެން ބައިތައް

.31

(ހ)

ހުރިހާ މެޝިނެއް ،ޕްލާންޓެއް ،އަދި ވަދެނިކުމެވާ މަގުތަކުގައާއި ސިޑިތަކުގައި އަދި
މަސައްކަތުގެ ވެށްޓާއި އަދި އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުޅި ސަރަޙައްދަށް އެއްވާ
ހުރިހާ ކުނިފަދަ ތަކެތި ޤަވާއިދުން ކަހައި ސާފުކޮށް ،ނައްތާލުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކަމާ
ވފައިވާ
ފަރުމާކުރެ ި

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

ނުވަތަ

ވަށި

ނތަނަށް
ތަ ް

ޖަމާކޮށް

އަޅަންވާނެއެވެ2
(ށ)

ވނެއެވެ2
ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްވެސް އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ާ
ކޮންމެ

()1

މަސައްކަތު

މީހަކަށްވެސް

އެ

މީހަކު

މަސައްކަތްކުރާ

ށ
ނ ް
ތަ ަ

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ވަދެ ނިކުމެވޭނެގޮތް ކަށަވަރުކުރުން2
ހރުގަނޑާއި،
މަސައްކަތުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ މަގުތަކާއި ،ގޯޅިތަކާއިަ ،

()2

ސިޑިތަކާއި

އަދި

ސްކެފޯލްޑިން

ހުރީ

ރައްކާތެރި

ޙާލަތެއްގައިކަން

ކަށަވަރުކުރުން2
ވއެއްވެސް ހުރީ އަޑިގުޑަން ފިލުވާފައި އަދި
ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ހުރިހާ ވޯކް ޭ

()3

ބަންދުވުމެއްނެތް ޙާލަތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން2
ތރިކަމާއެކު
ލ ހުރީ ރައްކާ ެ
ތ ނުވަތަ މެޓީރިއަ ް
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެ ި

()4

ގުދަންކުރެވިފައިކަން ކަށަވަރުކުރުން
އ
ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުތައް ހުރީ އެކަށީގެންވާ މިނަށް ބިތްޖަހައި ،ފޮރުވިފަ ި

()5

އަދި

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

ރވާތެރިވުމުގެ
ފަ ު

ނިޝާން

ނ
ހަރކޮށްފައިކަ ް

ކަށަވަރުކުރުން2
މަސައްކަތުގެ ވެށީގައި އުފެދޭ ކުނި ހުރީ އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ

()6

ނ ކަށަވަރުކުރުން
ނތަނުގައި ކަ ް
ވަށީގައި ނުވަތަ ތަ ް
ދ
ތަޅާލިތަނުގައި ހުރި ލަކުޑި އަލުން ބޭނުންކުރަނީ ނަމަ ،އެފަދަ ފިލާ އަ ި

()7

ށ
ތ ް
ލަކުޑީގައި ހުރި މޮހޮރުތައްވަނީ ނައްޓާފައިތޯ ނުވަތަ ގަޔަށް ނުހެރޭގޮ ަ
ވރުކުރުން2
ލަކުޑިގަނޑަށް ނުވަތަ ފިލާގަނޑަށް ޖަހާ ވައްދާފައިތޯ ބަލާ ކަށަ ަ
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އ
ވތޯ ބަލަ ި
ނވާ ވަރަށް އަލި ފޯރުކޮށްދީފައި ޭ
މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އެކަށީގެ ް

()8

ކަށަވަރުކުރުން2
ވަގުތީ

()9

މަސައްކަތްކުރާ

ސަރަޙައްދުގައި

ކަމާ

ތ
ވަގު ީ

އެކަށީގެންވާ

އހުރިތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން2
ބިތްގަނޑާއި ނިވާގަނޑު ޖަހާފަ ި
(ށ)

ވސް މަސައްކަތެއް
ޢިމާރާތްކުރުން ،މާރާތްމާތުކުރުން ،ނުވަތަ މެއިންޓަނަންސްގެ އެއް ެ
ކުރާނަމަ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި ،އެ ތަނެއް ބޭނުންކުރަމުން ދާ
މީހުންނަށް

މަސައްކަތުގެ

އރާގައި
ދާ ި

ކުރިމަތިވާނޭ

ސިއްޙީ

އަދި

ސަލާމަތީ

ނުރައްކަލުން އެމީހުން ޙިމާޔަތްކުރާނެ އިންތިޒާމު ކޮންޓްރެކްޓަރު ހަމަޖެއްސުން2
ޢިމާރާތްކުރާ ތަނަކަށް މުދާ އަރުވާ

.37

(ހ)

ބޭލުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް

މ
ޢިމާރާތްކުރާ ތަނެއް ހިމެނޭ ބިމުގެ ތެރެއިން މުދާ އަރުވާ ބޭލޭނެ އިންތިޒާ ް
ތރޭގައެވެ2
ދ އަރުވާ ބާލަންވާނީ އެ ބިމުގެ ެ
ހަމަޖެހެން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ މު ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން އެ އިމާރާތެއް ހުރި ބިމުގެ ތެރެއިން މުދާ އަރުވާ
ލފްޓް ގޮޅިއެއް ނުވަތަ ވައިގޮޅިއެއް ނަމަ އެފަދަ ތަނަކުން
ބޭލުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ި
މުދާ އެރުވުމުގައި ތިރީގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ2
)(1

އ ނުވަތަ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން އެ ލިފްޓް ގޮޅިއެ ް
ޓން؛
އ ު
ކށްފައި ނުބެހެ ް
ވައިގޮޅިއެއް މުދާ ނޭރުވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބަންދު ޮ

)(2

ލތަކުގައި
ގފި ާ
ނގިފިލާއަށް ވުރެ ތިރީ ފަން ި
ލ ފަ ް
މުދާ އަރުވާ ނުވަތަ ބާ ާ
ބިއްލޫރި ފަދަ ފަސޭހައިން ހަލާކުވާ ބާވަތަކުން ހަދާފައިވާ ދޮރާއި ކުޑަދޮރު
ދ
އގޮޅިއަކަށް ކަނޑާފައިވާނަމަ ،އެ ފަ ަ
މުދާ އަރުވާ ނުވަތަ ބާލާ ވަ ި
ނ
ބޑު ދޮރު ނުވަތަ އާނގަ ފަދަ ތަންތަ ް
ފަންގިފިލާތަކުގައިވާ ކުޑަދޮރުޮ ،
ވަގުތީ ގޮތުން ފިލާ ފަދަ އެއްޗަކުން ބަންދުކުރުން2

)(3

ދ
ފލާތަކުން ،މު ާ
ފލާއަށް ވުރެ ތިރީ ފަންގި ި
ލ ފަންގި ި
މުދާ އަރުވާ ނުވަތަ ބާ ާ
ށ އާނގައެއް ކަނޑާފައިވާނަމަ ،އެ ފަދަ
އަރުވާ ނުވަތަ ބާލާ ވައިގޮޅިއަކަ ް
އާނގަ ވަގުތީ ގޮތުން ފިލާ ފަދަ އެއްޗަކުން ބަންދުކުރުން2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރާއިރު ބޯޑު ބެހެއްޓުން

.32

ނ
ފށިގެ ް
ށތާ ( 15ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ވަނަ ދުވަހުން ެ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފަ ާ
ކރަންވާނެއެވެ2
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަމަލު ު
(ހ)

ދ ދޫކުރާ އިދާރާއިން
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އިމުގައި ކުރަން އެދޭނަމަ ،ހުއް ަ
ވ
ރއިން ދޫކޮށްފައި ާ
ހ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ާ
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ ު
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ގ
ނނަހެން ޢިމާރާތު ެ
ށ ފެ ް
"މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމުގެ" ބޯޑެއް އާންމުންނަ ް
މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދާއި ކައިރީގައި ،އެހިސާބުގައި ހިނގާ ފަރާތްތަކަށާއި
އޓައިގެންނެވެ2
ނނޭހެން ބެހަ ް
ދުއްވާފައި ދާ ފަރާތްތަކަށް ފެން ާ
(ށ)

އިމާރާތުން މަގަށް ނެރެފައިވާ ބައެއްގައި ކުރަން އެދޭނަމަ ،ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން
ވ
ރއިން ދޫކޮށްފައި ާ
ހ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ާ
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ ު
ގ
ނނަހެން ޢިމާރާތު ެ
ށ ފެ ް
"މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމުގެ" ބޯޑެއް އާންމުންނަ ް
މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދާއި ކައިރީގައި ބެހެއްޓުމާއެކު މަތީގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ
އ
ކަން އަންގައިދޭ ބޯޑެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް އެހިސާބުގައި ހިނގާ ފަރާތްތަކަށާ ި
އޓައިގެންނެވެ2
ނނޭހެން ބަހަ ް
ދުއްވާފައި ދާ ފަރާތްތަކަށް ފެން ާ

(ނ)

އިމާޜާތެއް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން އެދޭނަމަ ،ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން
ވ
ރއިން ދޫކޮށްފައި ާ
ހ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާ ާ
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ ު
"ނުރައްކާ"

ބޯޑެއް

އާންމުންނަށް

ފެންނަހެން

ޢިމާރާތުގެ

މަސައްކަތް

ކުރާ

ސަރަޙައްދާއި ކައިރީގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ2
(ރ)

އިމާރާތުގެ ބައެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅުމާއެކު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ސައިޓު
ތެރެއިން އެ މީހުން ހިނގަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވުމާއެކު ،ހިނގާ ދިމާލުގެ މަތީގައި
މ މަތީގައި
ވ ބާލާނަ ަ
ދ އަރު ާ
ތ އެ ދިމާލުން މު ާ
މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ ނުވަ ަ
މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަން އަންގައިދޭ ބޯޑެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް އެ މަގުން ހިނގާ
އޓައިގެންނެވެ2
ނނާނޭހެން ބަހަ ް
ފަރާތްތަކަށް ފެ ް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

.35

(ހ)

ކުރާއިރު ނުރައްކަލުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތުގެ ކައިރިން މަގުން ދާ
ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ނުރައްކާތެރި

ސަލާމަތްވާނެ މަގު ދެއްކުން

ހިސާބު ،ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ ޓޭޕަކުން ބަންދުކުރުމާއެކު އެ ބަންދުކޮށްފައިވާ
އޝާރާތުން ނުރައްކާ
ބހުންނާއި ި
ސަރަޙައްދުން މީހުން ދިޔަނުދިނުމަށް ދިވެހި ަ
ހއްޓަންވާނެއެވެ2
ބ ަ
ބަޔާންކޮށްދޭން އެނގޭ މީހަކު ަ

`

(ށ)

ޢިމާރާތެއް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތުގެ ކައިރިން މަގުން
ދާ

ފަރާތްތަކަށް

އ
ނުރައްކަލެ ް

ކުރިމަތިވެދާނެ

ކަމަށް

ފކުރާ
ލަ ާ

ޙާލަތްތަކުގައި

ނުރައްކާތެރި ހިސާބު ،ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ ޓޭޕަކުން ބަންދުކުރުމާއެކު އެ
ނ
ހންނާއި އިޝާރާތު ް
ދވެހި ބަ ު
މހުން ދިޔަނުދިނުމަށް ި
ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުން ީ
ހއްޓަންވާނެއެވެ2
ބ ަ
ބަޔާންކޮށްދޭން އެނގޭ މީހަކު ަ
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(ނ)

އިމާރާތުގެ ބައެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅުމާއެކު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ސައިޓު
ތެރެއިން އެ މީހުން ހިނގަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވުމާއެކު ،ހިނގާ ދިމާލުގެ މަތީގައި
މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ ދިމާލުން މުދާ އަރުވާ ބާލާނަމަ ،މުދާއަރުވާ
ބޭލުމުން ނުރައްކާ ވާނެ ސަރަޙައްދު ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ ޓޭޕަކުން،
ހ
ވ ި
ފއިވާ ސަރަޙައްދުން މީހުން ދިޔަނުދިނުމަށް ދި ެ
ބންދުކޮށް ަ
ބަންދުކުރުމާއެކު އެ ަ
ވނެއެވެ2
ޓން ާ
ކށްދޭން އެނގޭ މީހަކު ބަހައް ަ
ތން ބަޔާން ޮ
ބަހުންނާއި އިޝާރާ ު

(ރ)

ދރިއުޅުމާއެކު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ހިނގާ
އިމާރާތުގެ ބައެއްގައި މީހުން ި
މށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޖހިއްޖެ ނަމަ އެ މީހުން ހިނގު ަ
ސައިޓެއްގެ ތެރެއިން ހިނގަން ެ
މަގުތައް

ދައްކާ

ޗާޓު،

މަސައްކަތް

ކުރާ

ސަރަޙައްދަށް

ވަދެވޭ

ހިސާބުގައި

ވނެއެވެ2
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ާ
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗާޓުގައި ހިނގާ މަގުގައި މަސައްކަތެއް
ކރަމުންދާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރުމާއެކު ނުރައްކާތެރި
ކުރަމުންދާނަމަ ،މަސައްކަތް ު
ސަރަޙައްދެއްވާނަމަ އެ ސަރަޙައްދަކީ ނުރައްކާތެރި ސަރަޙައްދެއްކަން އެނގޭގޮތަށް
ވެސް އެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

.4.

(ހ)

ކުރާއިރު ނުރައްކަލުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނެއްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިނަމަ
އެފަދަ ކަމެއް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ2

ސަލާމަތްވާނެ މަގު ދެއްކުން

(ށ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތެއް

ކުރާ

ތަނެއްގައި

އެކްސިޑެންޓެއް

ހިނގައިގެން

ޓ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ކށްފިނަމަ ،އެފަދަ އެކްސިޑެން ާ
ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓު ޮ
ރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ2
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިނިސްޓް ީ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު،
ޓ
ސބަބު ،އެކްސިޑެން ާ
އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ތާރީޚް ،އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން ދިމާވި ަ
ގުޅިގެން ދެން އަމަލުކުރެވުނު ގޮތް ރިކޯޑުކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ2

ތިންވަނަ ބާބު
ގަވާއިދާ ޚިލާވުމުން އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތާއި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން މަނާކުރުން

245

މި ގަވާއިދުގައި ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ2
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ގަވާއިދާ ޚިލާފު ތަންތަން

241

(ހ)

ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅު އެޅުން

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެކަން
އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
ދޫކުރާ

ހުއްދަ

އެކަން

އިދާރާއަށް

ފާހަގަކުރެވޭ

ނުވަތަ

ފަރާތަކުން،

މިނިސްޓްރީއަށް

ނ
އެކަ ް

އަންގަންވާނެއެވެ2
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ
ނުވަތަ

އޖެނަމަ،
ލިބި ް

މިނިސްޓްރީއަށް

ނުވަތަ

ގަވާއިދާ

ށ
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަ ް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ
ތިރީގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ2
)(1

ތ
އެ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ނުވަ ަ
ތކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން
ކުރިމަތިވުން ގާތްނަމަ ،ޢިމާރާ ް
ހުއްދަ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

އިދާރާ

ދޫކުރާ

ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީން

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުން؛
()1

އެފަދަ

ދިމާވި

ނުރައްކަލެއް

ސަބަބުތަކާއި،

އެ

ނ
ނުރައްކަލަކު ް

ތތެރޭ ތެރޭގައި
ރޕޯޓެއް ( 1ދެއެއް) ހަފް ާ
މނޭ ި
ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތައް ހި ެ
ކޮންޓްރެކްޓަރު އެކުލަވާލައި ސޮއިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް؛
()3

މި އަކުރުގެ ()1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ކޮންޓްރެކްޓަރު

އެކުލަވާލާ

ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ( 1ދެއެއް) ހަފްތާތެރޭ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް
ނސްޓްރީން
ދ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ މި ި
ރތްކުރުމުގެ ހުއް ަ
ބިނާކޮށް ޢިމާ ާ
ގޮތެއް ނިންމުން؛
()4

ވސް ،މި
ގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ ެ
މި އަކުރުގެ ()3ވަނަ ނަންބަރު ަ
އަކުރުގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އިތުރު
އތަނާމެދު
ތަޙުލީލުތަކެއް ކުރަން އެދޭނަމަ އެ ތަޙުލީލުތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ެ
ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުރަސް ނޭޅުން؛

()1

އެގޮތުން

ކ
އެތަނަ ާ

ގުޅޭ

ތރު
އި ު

މަޢުލޫމާތު

ބޭނުންވާ

ލތެއްގައި
ޙާ ަ

ރ
ތނަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހު ި
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ަ
ތަނަކަށްވުމުގެ
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ފުރުޞަތު

ޑކަމަށް
ބޮ ު

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ،

ޕްރިލިމިނަރީ

ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ ،އިތުރު ތަޙުލީލުތައް ކުރެވެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން
ގ
ގނަވެގެން އިތުރު ( 54ސާދަ) ދުވަހު ެ
އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސައްކަތް ި
ގން؛
މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުމަށް އެން ު
()1

ގ އިތުރު ތަޙުލީލު
ބރުގައިވާ ފަދަ ތަނެއް ެ
ނ ަ
ވނަ ނަ ް
މި އަކުރުގެ (ަ )1
ހއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ކޮށް ރިޕޯޓެއް
ތަކެއް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ު
ދ
އެކުލަވާލުން؛ އަ ި

()7

ށ
މި އަކުރުގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ހަދާ ތަޙުލީލަށް ބިނާކޮ ް
ނ
ދ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ް
އެ ފަދަ ތަނެއް މި ގަވައި ާ
ކަނޑައެޅުން2

(ނ)

އ
ނ ް
އން އެފަދަ ތަ ެ
ނންބަރުގައިވާ ފަދަ ި
ތ ( )7ވަނަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ނުވަ ަ
ތ
ހުރީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން ނުވަ ަ
ލ
ގތުގެމަތިން އަމަ ު
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ކުރަންވާނެއެވެ2
)(1

ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މި
ބބުގައިވާ
ކންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމާއެކު މި ާ
ބާބުގައިވާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާ ޮ
ފަދައިން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

()1

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ()5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އެންގުމުގައި ސަބަބާއި،
ނވާނެއެވެ2
މުއްދަތާއި ،ތާރީޚާއި ،ސޮޔާއި އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަ ް

)(3

އ
މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރަނގަޅުކުރަންވީ ތަންތަނާ ި
ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމާއި ހަމައަށް ،އެ ތަނެއްގެ ޙާލަތު މިނިސްޓްރީން
ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިޔުން2

(ރ)

ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން
ރައްކާތެރިނޫން ތަނެއްކަމަ ް
އެކަން

އެންގުމަށްފަހު،

ވެރިފަރާތުން

އެކަން

ކަށަވަރު

ކުރަން

ޖ
ބޭނުންވެއް ެ

ޙާލަތެއްގައި ތިރީގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ2
)(1

ދއިރާގައި
ލމަށްޓަކައި އ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ާ
އެތަނަކީ ރައްކާތެރިތަނެއްތޯ ބެ ު
މަސައްކަތް

ކުރާ

ވރިންގެ
ފަންނު ެ

ގަވާއިދު"

ގެ

ދަށުން

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އިންޖިނިއަރ /އަރކިޓެކްޓެއް އެ މަސައްކަތެއްގެ
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ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 1125121.52
ދއްގައި އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ2
ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނ ެ
()1

ނނުވެރިޔާ
ހ ފަ ް
ބލުމަށްފަ ު
ގއިވާ ފަދައިން ެ
މި އަކުރުގެ ()5ވަނަ ނަންބަރު ަ
އެކުލަވާލާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ( 1ދެއެއް) ހަފްތާތެރޭ ހުއްދަ ދޫކުރާ
އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާން
ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ2

ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަންކަން
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ރިޕޯޓުކުރުން

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގައިފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ތން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނަމަ
ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށް އެންގުމުން ،އެފަރާ ު
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ2

ސަލާމަތީ ކަންކަމާ
ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅު
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މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ
މިބައިގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ
ތ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ތިރީގައި
ތަނުގައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކި ވަކިން
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ދ އެކަން
ދތު ީ
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއް ަ
އެންގުމާއިއެކު ،ފުރަތަމަ ފަހަރު ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ކޮންމެ ކަމަކަށް
ވަކިން ( 5,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

()1

މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އެންމެ ބޮޑުވެގެން އެއްފަހަރާ ( 50,000ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އާ
ހަމައަށް ޖޫރިމަނާކުރުން؛

()3

ތގެ މަތީން ،އެކަމެއް
ގ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮ ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް
އެކަމެއް ( 54ސާދަ) ދުވަހު ެ
އަލުން އެންގުން؛

()4

މތީން ،އެކަމެއް
ވ ގޮތުގެ ަ
ނ ނަންބަރުގައި ާ
މި އަކުރުގެ ( )5އަދި ( )1ވަ ަ
ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ގ
އތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ ި
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ތގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮ ު
މ
( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) އިތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނގާ ކޮން ެ
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
()1

މި އަކުރުގެ ( )3( ،)1( ،)5އަދި ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

ގޮތުގެ

ހ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އަދި އެކަމެއް
މަތިން ދައްކަންޖެ ޭ
ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ
ރަނގަޅުކުރުމަށް

ނަމަ،

އަމުރު

އެފައިސާ

ކޮށްދިނުމަށް

ދެއްކުމަށާއި

އެދި

މައްސަލަ

އެކަން
ޝަރީޢަތަށް

ފޮނުވުން2
(ށ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ
ވ
ތަނުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންވެގެން ާ
ށ
ށ ނުވަތަ މުދަލަކަ ް
ށ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބަޔަކަ ް
ގޯއްޗަކަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަ ް
ގެއްލުން

ތިރީގައި

ވެއްޖެނަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ފިޔަވަޅު

އަޅަންވާނެއެވެ.
ދ އެކަން
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ީ

)(1

ރަނގަޅުކުރުމަށް

އެންގުމާއިއެކު،

ފުރަތަމަ

ފަހަރު،

25,000

ނ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ގެއްލުންވި ފަރާތަށް
(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއި ް
ކރާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
ށޓަކައި ހުއްދަ ދޫ ު
ބަދަލުދިނުމަ ް
ފޮނުވުން؛
ތން ،އެކަމެއް
ވނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ (ަ )5

()1

ގއި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ މުއްދަތު ަ
ޅކުރުމަށް
ގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަ ު
އެކަމެއް ( 54ސާދަ) ދުވަހު ެ
އަލުން އެންގުން؛
ރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
ނބަ ު
މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަ ް

()3

ކުރުމަށްދޭ

މުއްދަތުގައި

އކަމެއް
ެ

ރަނގަޅުކޮށްފައި

ނވާނަމަ،
ު

ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ އިތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
ގ ކޮންމެ
( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) އިތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނ ާ
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
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()4

މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަދި ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ

ފައިސާ

ނުދައްކައިފިނަމަ،

ގޮތުގެ މަތިން
އަދި

އެކަމެއް

އސާ ދެއްކުމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް
ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ ނަމަ ،އެފަ ި
ވން2
އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނު ު
(ނ)

ށ
ގއި ފިޔަވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޙާލަތު ަ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް
އލުން ވެއްޖެނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ކުރުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ގެ ް
މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
ދ އެކަން
ތ ީ
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަ ު

)(1

އެންގުމާއިއެކު ،ފުރަތަމަ ފަހަރު( 25,000 ،ފަންސަވީސް ހާސް)
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ގެއްލުން ވި ފަރާތަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް
ދ ދޫކުރާ
މށްޓަކައި ހުއް ަ
އެންގުމާއެކު ގެއްލުންވި ފަރާތަށް ބަދަލުދިނު ަ
އިދާރާއިން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން؛
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް

()1

ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް ( 54ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް
އަލުން އެންގުން؛
މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު

()3

ކުރުމަށްދޭ

މުއްދަތުގައި

އެކަމެއް

ނުވާނަމަ،

ރަނގަޅުކޮށްފައި

ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ އިތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ގ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތު ެ
އތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނގާ ކޮންމެ
އންސައްތަ) ި
( 3%ތިނެއް ި
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަދި ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

()4

ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ

ފައިސާ

ނުދައްކައިފިނަމަ،

ނ
ގޮތުގެ މަތި ް
އަދި

އެކަމެއް

ށ
ދ ގެއްލުންވި ފަރާތުގެ ބޭސްފަރުވާއަ ް
ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ ނަމަ ،އަ ި
ނ ފައިސާ އާއި ބޭސްފަރުވާގެ ފައިސާ
ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ޖޫރިމަ ާ
ދެއްކުމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ
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ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން2
(ރ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ
އ ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރުމުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް
ތަނުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަ ް
ނުރައްކާވެއްޖެއްޔާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
ދ އެކަން
އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ީ

)(1

އެންގުމާއިއެކު ،ފުރަތަމަ ފަހަރު( 500,000 ،ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއިން
ނގުމާއެކު
ފރާތަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެ ް
ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ގެއްލުން ވި ަ
ނމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާއިން
ދލުދި ު
ގެއްލުންވި ފަރާތަށް ބަ ަ
މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން؛
މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް

()1

ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެކަމެއް ( 54ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް
އަލުން އެންގުން؛
އކަމެއް
ނބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންެ ،
މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަ ް

()3

ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ އިތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
އދަދުގެ
ކށްފައިވާ ަ
ގ މަތިން ޖޫރިމަނާ ޮ
ގތު ެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޮ
މ
އތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނގާ ކޮން ެ
ތނެއް އިންސައްތަ) ި
ި ( 3%
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަދި ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

()4

ގޮތުގެ މަތިން

އސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އަދި އެކަމެއް
ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފަ ި
ށ
ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ ނަމަ ،އަދި ގެއްލުންވި ފަރާތުގެ ބޭސްފަރުވާއަ ް
ނ ފައިސާ އާއި ބޭސްފަރުވާގެ ފައިސާ
ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ޖޫރިމަ ާ
ދެއްކުމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ
ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން2
ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ސައިޓް ސޭފްޓީ
ސުަޕަވައިޒަރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
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(ހ)

ނ މާއްދާގައި އަދަބު
ރއިން މި ގަވާއިދުގެ  4.ވަ ަ
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާގެ ތެ ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރު ކަމަކާ ކޮންޓްރެކްޓަރު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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)(1

ނ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
( 5,000ފަސްހާސް) ރުފިޔާއި ް
ކުރުމަށް އަންގައި ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން؛

()1

ނ ފަހަރަށް
ދ ކަމެއް އެފަރާތުން ދެވަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަ ަ
ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުން؛

()3

މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
ކުރުމަށްދޭ

އެކަމެއް

މުއްދަތުގައި

ނުވާނަމަ،

ރަނގަޅުކޮށްފައި

ގ
އތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ ި
ތގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮ ު
މ
( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) އިތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނގާ ކޮން ެ
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
()4

ނބަރުގައިވާ
މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަދި ( )3ވަނަ ނަ ް
ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ

ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ
ރަނގަޅުކުރުމަށް

ފައިސާ
ނަމަ،

އަމުރު

ނުދައްކައިފިނަމަ،
އެފައިސާ

ކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ގ މަތިން
ގޮތު ެ
އަދި

އެކަމެއް

ދެއްކުމަށާއި

އެކަން

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ފޮނުވުން2
(ށ)

ނ
ވއިދުގެ  4.ވަ ަ
ސައިޓް ސޭފްޓީ ސުޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާގެ ތެރެއިން މި ގަ ާ
ކ ސައިޓް ސޭފްޓީ
މާއްދާގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރު ކަމަ ާ
ސުޕަވައިޒަރު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު
އަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ނ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
( 5,000ފަސްހާސް) ރުފިޔާއި ް
ކުރުމަށް އަންގައި ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން؛

()1

ނ ފަހަރަށް
ދ ކަމެއް އެފަރާތުން ދެވަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަ ަ
ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުން؛

()3

މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
ކުރުމަށްދޭ

މުއްދަތުގައި

އެކަމެއް

ރަނގަޅުކޮށްފައި

ނުވާނަމަ،

ގ
އތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ ި
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ތގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮ ު
މ
( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) އިތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނގާ ކޮން ެ
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
()4

ނބަރުގައިވާ
މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަދި ( )3ވަނަ ނަ ް
ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ

ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ
ރަނގަޅުކުރުމަށް

ފައިސާ
ނަމަ،

އަމުރު

ނުދައްކައިފިނަމަ،
އެފައިސާ

ކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ގ މަތިން
ގޮތު ެ
އަދި

އެކަމެއް

ދެއްކުމަށާއި

އެކަން
ޝަރީޢަތަށް

މައްސަލަ

ފޮނުވުން2
(ނ)

ޓއް ،މެޝިނަރީއެއް
ފތޭ ޕްލާން ެ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ނު ެ
ނުވަތަ އާލާތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ނ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
( 5,000ފަސްހާސް) ރުފިޔާއި ް
ކުރުމަށް އަންގައި ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން؛

()1

ނ ފަހަރަށް
ދ ކަމެއް އެފަރާތުން ދެވަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަ ަ
ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުން؛

()3

މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު
ކުރުމަށްދޭ

އެކަމެއް

މުއްދަތުގައި

ނުވާނަމަ،

ރަނގަޅުކޮށްފައި

ގ
އތުރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރަނގަޅުނުކޮށް ބަހައްޓާ ި
ތގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮ ު
މ
( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) އިތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮށް ހިނގާ ކޮން ެ
ދ
ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިއުން؛ އަ ި
()4

ނބަރުގައިވާ
މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަދި ( )3ވަނަ ނަ ް
ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ

ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ
ރަނގަޅުކުރުމަށް

އަމުރު

ފައިސާ
ނަމަ،

ނުދައްކައިފިނަމަ،
އެފައިސާ

ކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ގ މަތިން
ގޮތު ެ
އަދި

އެކަމެއް

ދެއްކުމަށާއި

އެކަން

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ފޮނުވުން2
އާންމު އަދަބު

.41

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުމުން އެކަމަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެގޮތެއް މި ގަވާއިދުގެ އެހެން
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މާއްދާއެއްގައި

ވަކި

ގޮތަކަށް

ނުވާނަމަ،

ކަނޑައަޅާފައި

ގުޅިގެން

އެކަމަކާ

ތިރީގައި

ތން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއިއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ2
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަ ީ
(ހ)

( 5,000ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް
އަންގައި ( 3.ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން؛

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ،

ވ
ގައި ާ
އެކަމެއް

ފަދަ
3.

ކަމެއް

ނ
އެފަރާތު ް
ދުވަހުގެ

(ތިރީސް)

ދެވަނަ

ށ
ފަހަރަ ް

މއްދަތުގެ
ު

އ
ތެރޭގަ ި

ރަނގަޅުކުރުމަށް އަލުން އެންގުން؛
(ނ)

ރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ
ނންބަ ު
މި އަކުރުގެ ( )5ވަނަ ަ
ރ
ޓ އިތު ު
ށ ބަހައް ާ
މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ރަނގަޅުނުކޮ ް
އވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ށ
އތުރަށް ރަނގަޅުނުކޮ ް
ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) ި
ނކުރަމުން ދިއުން؛ އަދި
ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަ ާ

(ރ)

ނބަރުގައިވާ
ދ ( )3ވަނަ ނަ ް
މި އަކުރުގެ ( )1( ،)5އަ ި
ދައްކަންޖެހޭ

ޖޫރިމަނާގެ

ފައިސާ

ނ
ގޮތުގެ މަތި ް
އަދި

ނުދައްކައިފިނަމަ،

އެކަމެއް

ފއިސާ ދެއްކުމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަމުރު
ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާ ނަމަ ،އެ ަ
ކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން2
ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފަރާތް

.47

މަސައްކަތްކުރުން މަނާކުރުން

.47

މަސައްކަތް އަލުން ފެށުން

.42

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގަވާޢިދާ ޚިލާފުވެގެން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާ އެންގުންތައް އަންގާ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ތަން ހިމެނޭ
ސަރަޙައްދަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކުރާ

އިދާރާއަށް

ވެސް

ލިބިގެންވެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މި
ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވެފައިވާ

ކަންތައްތައް

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތަށް

ބަދަލުކުރަންދެން

އެފަރާތްތަކުން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މި
ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު މަސައްކަތް އަލުން ފެއްޓޭނީ
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއި އެކު ޖޫރިމަނާ
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ދެއްކުމުންނެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރުން

245

ޢިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް ނުވަތަ

.1.

(ހ)

ތ
އދާރާއަކުން ނުވަ ަ
ި
ޢމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރާ
ި
ށން
މި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަ ު
މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ
ކންކަން ި
އގެ ދަށުން ނިންމާ ަ
ށން ހަދާ ގަވާއިދެ ް
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ހޅިދާނެއެވެ2
ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަ ެ

(ށ)

ނ
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަ ް
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ތަންފީޛުކުރަންދެން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި
މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ2

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އިތުރު ކަންތައްތައް
(ހ)

ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާތައް

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ށ
އ ކޮންޓްރެކްޓަރަ ް
ނގާފައިނުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގަ ި
ަ
ނ
ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކު ް
ނނެވެ2
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާވާނީ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތު ް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ބާވަތް  5ގެ
އިމާރާތެއްގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށް ވާނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި
ވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގައި "ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ
އެއްބަސްވުން" ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާ ފަރާތެވެ2

(ނ)

ރފަރާތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
ތނުގެ ވެ ި
ޢިމާރާތް ނުވަތަ ަ
ރ
ނ ހުއްދަ ދޭ އިދާ ާ
ނ އެނގުމު ް
ށ ކަމެއް ހިނގަމުންދާކަ ް
ތަނުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ ް
އންގަންވާނެއެވެ2
ނުވަތަ މިނިސްޓަރީއަށް އެކަން ަ

މާނަކުރުން

.15

(ހ)

ވކި އާނގަވަޅަކުން
ތންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ވަޅުަ ،
"ބަންދުވެފައި ހުންނަ ަ
ވފައި ހުންނަ ތާނގި ،ޗަކަވަޅު ،ކޮނެފައި ހުންނަ
ވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރެ ި
ހޅި ،ޑަކްޓު ،ފުރާޅާއި ސީލިންގާ ދެމެދު ،އަދި
ވަޅުތައް ،ބޮޑެތި ހޮޅި ،ދުން ޮ
ތންތަން ހިމެނެއެވެ2
ބންދުކޮށް ހުންނަ ކޮޓަރި ފަދަ ަ
ތނުގައި ަ
ބޭސްމަންޓް ފަދަ ތަން ަ
ތންތަނާއި ވައިގައި
ވގޮތަށް ވައި ދައުރު ނުކުރާ ަ
ގން ާ
އަދި މީގެ އިތުރުން އެކަށީ ެ
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އޮކްސިޖަން މަދު ނުވަތަ ވައި ތަޣައްޔަރު ވެފައި ހުންނަ ތަންތަންވެސް ބަންދުވެފައި
ނނެއެވެ2
ނތަނުގެ މާނައިގާ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ހިމެ ޭ
ހުންނަ ތަ ް
(ށ)

"ކޮންޓްރެކްޓަރު"
އެއްބަސްވުމެއް

ކަމަށް
ކުރާ

ބނެފައިވަނީ،
ު
ފަރާތަކަށެވެ2

ރތްކުރުމުގެ
ޢިމާ ާ
އަދި

މައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ކޮންޓްރެކްޓަރު

(މެއިން

ސވުމެއް ހަދައިގެން
ނ އެއްބަ ް
ކންޓްރެކްޓަރުގެ ދަށު ް
ކޮންޓްރެކްޓަރ) އާއި މައި ޮ
މަސައްކަތްކުރާ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރު ވެސް މި މާނައިގައި ހިމެނެއެވެ 2އަދި
ގ
ނ މަސައްކަތްކުރާނަމަ ގޯތީ ެ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިވެލޮޕަރުގެ އިތުރުން ގޯތީގެ ވެރިފަރާތު ް
ވސް މި ގަވާއިދުގެ
ވެރިފަރާތަކީވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ 2ނަމަ ެ
މަޤްޞަދަށް އިމާރާތުގެ ބާވަތް  5ގެ އިމާރާތެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ކަމަށް ބަލާނީ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާގައި
"ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ވެވޭ އެއްބަސްވުން"

މ
ސޓަރީކޮށް އެ ޒިން ާ
ރަޖި ް

ނަގާފައިވާ ފަރާތެވެ2
(ނ)

ތ
ތކުރަމުންދާ ނުވަ ަ
މށް ޢިމާރާ ް
ނތަން" މި ގަވާއިދު ބޭނު ަ
"ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަ ް
އ ބުނެފައިވާ ބަހުގެ
ތން ކަމުގަ ި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ަ
މާނައިގާ،

ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ

ތަންތަނުގެ

އިތުރުން

ތކުރާ
މަރާމާ ް

ތަންތަނާއި،

އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ،މިފަދަ މަސައްކަތެއް
އވެސް މި ބަހުގެ
ރތުގެ ބައިތަ ް
ނނިމި ހުންނަ ޢިމާ ާ
ކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެއްކޮށް ު
މާނައިގާ ހިމެނޭނެއެވެ2
(ރ)

"ޢިމާރާތްކުރުން"

ގެ

މާނައިގާ

މި

ގަވާއިދުގެ

ބޭނުމަށް

ޢިމާރާތްކުރުން،

މަރާމާތްކުރުން ނުވަތަ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް
ހިމެނޭނެއެވެ2
(ބ)

ބނެފައި
ތކެތި" ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ު
"ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ަ
އެވަނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އާލާތްތަކުގެ އިތުރުން
ނ
ހރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތިވެސް ހިމެ ޭ
ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަނުގައި ަ
ގޮތަށެވެ2

(ޅ)

"އިނަރޝިއަރ ރީލް ސިސްޓަމް"

(ކ)

"ފެޝިއާ"
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(އ)

"ލޭންޔާރޑް"

(ވ)

އ
މހުންނާއި މުދަލާ ި
"ގެންޓްރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭ ީ
ނން އެއްޗެއް ވެއްޓޭ ވެއްޓުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ތަކެތި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ތަ ު
މަތިހިޔާކޮށް ހެދިފައިހުންނަ ޖޯރު ހުރި ބިއްގަނޑެއް ނުވަތަ ސްޓްރަކްޗަރ އަކަށެވެ2

(މ)

"ސަވާޖީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،މުދާ އަރުވައި ބާލާއިރު ،ނުވަތަ ބަރުއެއްޗެހި
އުފުލާއިރު ،އޭގައި ބެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެކޮޅު ގުޅުވައިފައި އޮންނަ ފަލަ
ވާގަނޑަށެވެ2

(ފ)

"ސޭފްޓީ ހާރނެސް"

(ދ)

"ސްޓެޓިކް ލައިން"

(ތ)

"ޕެރަޝޫޓް ސޭފްޓީ ހާރނެސް"
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އިތުރުބައިގެ ނަންބަރު 5
ކުރެހުން  :5ބިމުން ފެށިގެން  51މީޓަރަށްވުރެ 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 ު

ސއްކަތް
މަ ަ

ވގެން
ބޮޑު ެ

ކުރާތަނަކީ

ނއެވެ2
ނުވާ ެ

51މީޓަރަށްވުރެ
ނއް
ގއި ތަ ެ
އުހު ަ
މ
ނަ ަ

ތ
ބިންމަ ި
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ކުރެހުން  :1ޢިމާރާތާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު ނުވަތަ ގޯޅި އާއި ވީ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގައި ޖެހެންއޮތް

އެންމެ ތިރީމިނެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކަތިބިއްގަނޑަށްވުރެ  51މީޓަރު އުސްތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރަށް ޖަހަންޖެހޭ
ކަތިބިއްގަނޑު ދައްކައިދޭ ކުރެހުން

މަސައްކަތް ކުރާ ތަން
5މީޓަރަށްވުރެ
އިތުރުވެގެން
ނުވުން2

ސއްކަތް
މަ ަ
ކުރާތަނަކީ

ކަތިބިއްގަނޑު

ޑ
އގަނ ަ
ކަތިބި ް
ށްވުރެ

ސަލާމަތީ

ގން
ދވެ ެ
މަ ު

ދައު

51މީޓަރު
އވާ
ގ ި
އުހު ަ
މ
ތަނެއް ނަ ަ

ތިރީގައި ޖަހާ
ކަތިބިއްގަނޑު އެންމެ
ތިރިމިނުގައި ޖަހާފައި

ތ
ބިންމަ ި
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