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ތަޢާރަފް  . 1  

 
 

 ގުދަންކުރުމާއި  ރައްކާތެރިގޮތުގައި އުފެއްދުމާއި ތައްޔާރުކުރުމާއި ވިއްކުމާއި އުފުއްލުމާއިގަވާއިދަކީ ކާބޯތަކެތި (ހ) މި

 ގަވާއިދެވެ.  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންުގޅެންޖެހޭ މިންގަޑުތަކުގެ ދިނުމުގައި ކާބޯތަކެތި ވައިއި ފޮނުގެންގުޅުމާ

 ގެ ދަށުންނެވެ.  19/2006(ށ) މިގަވާއިދު ހެދިފައިަވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެންނެވުން ނަްމބަރ  

 '' އެވެ.އިދުކާޯބތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭތަންަތނާއިބެހޭ އާއްމު ގަވާނީ " މިގަވާއިދަށް ކިޔާ )ނ(

 

 ސަރަހައްދު . 2 

 ނުސާުފ  ގެ ސަބަބުން ނުވަތަސިނާއީ މަސައްކަތެއްހުްނނަނަންާވނީ، ތަންކާބޯތަެކތީ ގެ މަސައްކަތް ކުރާތަން(ހ) 

  އަސަރުކޮށްފާނެނޭެދވޭ ތަނުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ނުވަަތ އެނޫންވެސް ސަބަބަކުން ސަބަބުން ވެއްޓެއްގެ

 ގައެވެ.ސަރަހައްދެއް  ދުރުސަރަހައްދުތަކާ

 ޮބޑުވުން ފަދަ ކަންކަމުން އެކަށީގެްނވާ ވަރަށްފެން  ހުްނނަންވާީނ، ތަންކާބޯތަެކތީ ގެ މަސައްކަތް ކުރާތަން (ށ)

      ގައެވެ. ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް ތެރިރައްކާ

އުނދަގޫ ނުވާ  ފާސޫފިންއެހެނިހެން ދޫނި ސޫ އިޖަނަާވރާ ހުްނނަންވާީނ، ތަންކާބޯތަެކތީ ގެ މަސައްކަތް ކުރާތަން (ނ)

 ގައެވެ. ސަރަހައްދެއް

 ގައެވެ.ސަރަހައްދެއް ކުނިޮގނޑު ފަދަ ތަންތަނާ ދުރު ހުްނނަންވާީނ، ތަންކުރާތަން(ރ) ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތް 

 

 ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާތަން  .3

ޢިމާރާްތ  ހުންަނންވާނީ ފަޭސހައިން ސާފުކޮށް މަރާމާތު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ކާބޯތަެކތީގެ މަސައްކަތް ކުރާތަން (ހ) 

 ނެ އޭގައި ފަނިފަކުސާއަށް އަށަނުގަނެވޭ އެ ޢިމާރާތް ނިމިފައިހުްނނައިރު ތަކެްއޗަކީފައިވާ ކުރުމަށް ބޭނުންޮކށް

ތަކެިތ  އަސަރު ފޯރާނޭނޭދެވޭ ތަކެއްޗަށް ގޭހާއި ނޭދެވޭ މާއްދާތަކުން ކާބޯވިހަ އަދި ވާނެއެވެ. ވާން ތަކެއްޗަށް 

 ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ތަެކތި އެކަިތ  ކޮށްފާނެާކބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުހުްނނަންވާނީ  އެތެރެ ަބހާފައި ާކބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްުކރާތަނުގެ (ށ)

 އި މިސާލަކަށް ކައްކާފައިހުރި ކާބޯތަކެތި ގެްނގުޅޭ ތަންތަނާގޮތަށެވެ.  ކާބޯތަކެތި ތަަޣއްޔަރުނުވާނޭ ،އަނެކެއްޗާއިގުޅި

  ގެންގުޅޭތަންތަން ހުްނނަންވާނީ ވަކިކުރެވިަފއެވެ.ނުކައްކާ އަދި ރޯތަކެތި 

 ނަކީ ފަސޭހައިން މަަސއްކަތް ކުރެވޭ އަދި އެމަސައްކަތަށް ދަިތނުވާ ވަރުގެއްކަްތކުރާ ތަމަސަކާޯބތަކެތީ ގެ  (ނ)

 ޖާގައޮތް ތަނެއް ކަމުގައި ވާންވާެނ އެވެ.

ނެ ކުރެވޭމަސައްކަތް އި ހުންނަންާވީނ ސިއްހީގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށް ންހަދާފަތަކާބޯތަެކތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ  (ރ)

 މިގޮތުން: .ގޮތަށެވެ

އަދި ބުޅާ ، ީމދާ،ދި ނހިކައެތަނުގެ ތެރެއަށް އި ހުންނަންާވނީ ހަދާފަ ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން .1

ވަދެ ތަކެއްޗަށް ތަނުގެ ތެރެއަށް ފަދަ ނުވަދެވޭގޮތަށެވެ. އެ ވެސް އެހެނިހެން ސޫފާސޫފިތަކަށް އެފަދަ 

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ހަދާފައި އަދި . ށަގަނެ ތަން ހަޑިކުރެވިގެންނުވާނެއެވެއަ

ނޑި ފަަދ  ށް ުދމާއި، ހިރަފުހާއިތަނުގެ ތެރެއަހުންނަންވާނީ  ސަރު ކޮއްފާނެ އަ ނޭދެވޭ ކާބޯތަކެއްޗަށް ކު

 ވެ.ނާނެގޮތަަކށެންއެއްޗެތި ނުވަ

 ގޮތަކަށެވެ. ކޮށްފައި ހުންަނންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ބެެލހެއްޓޭނޭ ފަރުމާތަން  .2

އަދި  ަބހައްޓަންޖެޭހ ތަކެިތ ފިނިކޮށް ފިނިކޮށްަމށްޓަކައި ަތނުގައި ،ކާބޯތަކެިތ ރައްކާތެރިގޮތުގަިއ ބެހެއްޓު .3

ތަނުގައި ޤާއިްމ ކޮށްފައި ނިޒާމެއް އެކަށޭެނ  ހޫނުކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ތަކެިތ  ށް ަބހައްޓަންޖެހޭ ހޫނުކޮ

ެނ ފިނިޫހނުިމން ބަާލ ހުންނަްނ ޖެހޭ ތަކެިތ ރައްކާ ކުރުމުގައިއެފަަދ ކާބޯވާނެއެވެ. އަދި ނަންހުން

  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ވެސް ޤާއިމު ކޮށްފައި ޗެކްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

ެޖޭހނީ ތިރީ ގައި ބަޔާން ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ަތންތަން ހުންނަންތަންތާގައި ހިމެނޭ  ބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ުކރާކާ  (ބ)

 ކޮށްފައި މިވާގޮތަށެވެ.

ވަސީލަތްތައް ތާލެޭވ އަދި ޖަރާސީމު ނައް ސާފުކޮށްފަސޭހަިއން  އޮންނަންވާނީހަދާފައި  ޑުތަޅުންގަނ .1

ދަތުރުކުރާ   . އަދި  ފެން ބޭރުކުރާ ނިޒާމަށް ފެންނެވެއެއްޗަކުން ފެންނުފާއްދާ  އަދި ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހަރު

 ފެން ފަހިކޮށެވެ. ގޮތަށް 

އަދި  ،ފަސޭހައިން ދޮވެވޭފަދަ އެއްޗަކުން  ، ނުފާްއދާހަރުނުާލ، ފެން ހުންނަންާވނީ ފެން  ހަދާފައި އްފާރުތަ  .2

އަދި މަސައްކަތްުކރާ ހިސާބު ހަދާފައި ުހންނަންާވނީ އޮމާން  ށެވެ.ކަގޮތަ ނެަފދަ އަށަނުގަނެވޭޕަށް ތްދިރޭސޫ

  ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ޑިސިންފެކްޓްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ. 

 ންނަންވާނީ ފަސޭހައިންހު ތަކެތި ންތަނާއޖެހޭތަދާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އެތަކެތި ސީ ކާބޯތަކެތީގެ  .3

 ްނނަންވާނީ ހުއި ހަދާފައިންތަން ނޭ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައެވެ. އަދި އެތަޖަރާސީމް ނައްތާލެވޭސާފުކޮށް އަދި 

 އެއްޗަކުންނެވެ. ނުކުރާނޭއްޗަށް އޭގެއަސަރު ކާބޯތަކެ ފެންނުފާއްާދ، އަދި ޢާްއމުގޮތެއްގައިއޮމާން، 

3 
 



 ،އުދާސްހެދި ފެްނިތކި ހަރުނުލާފަސޭހައިންހިަރފުސްނުހިފާ، ހުންނަންވާނީ  ސީލިންގް ނުވަތަ  ފަންގިފިލާ . 4
 ނުފައިބާގޮަތށެވެ.  ގެންފޮޅި ުކލައި ތެތްވެ ފޫނުޖަހާ އަދި ދަވާދާ

ގެ ތަނުފެންނުފާއްދާ އެއްޗަކުންނެވެ. އަދި  ،އޮމާން ާވނީފައި ހުންނަންހަދާދޮރާ ދޮރުފަތް  ތައްދޮރު  .5

 ލެއްޕޭގޮތަށެވެ. ދޮރުފަތް އަމިއްލައަށް ރަގަޅަށް  ގުޅޭގޮތަށް މަސައްކަތާ

ހަރު އެއްޗަކުންނެވެ. އަދި  ގޮތައްހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ، ހިރަފުސް ހަރުނުލާ ރު ދޮ  ޑަ ކު  .6

ނުހުޅުވާގޮަތށް ހުންަނ ބޭނުންވެއްޖެ ިހދެއްގައި ނައްާޓ ސާފުކުރެވޭގޮތަށް ނަރުދާ ަޖހާފައެވެ. ތަނުގައި 

 ކޮށްފައެވެ.ވަރަށް ބަންދުުނހުޅުވޭ  ންވާނީނަކުދިދޮރު ހުން

ވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށާއި  ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންފައިވާަތކެތި ތަްނތަނުގެ މަތީގައި ހަރުކޮއް ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ (ޅ) 

މިތަކެިތ ކަށެވެ. ގޮތަ ބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުފޯރާނޭކުރާ ތަކެއްޗަށް އޭގެ ސަބަ އެތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން 

އޭގެ ސަބަބުން އުދާސް ހެދި އަދި ގޮތަކަށެވެ.  ސާފު ކުރެވޭނޭ ފަސޭހައިން ންނަން ޖެހޭނީހަރު ކުރެވިފައި ހު

  ނުިހނާގނޭ ގޮތަކަށެވެ. ފެންތިކި ހަރު ލުމާއި ދަވާދު ފޮޅުން ނުވަތަ ދަބަރު ފޮޅުން ނުަވތަ ފޫޖެހުން ފަދަ ކަންތައް 

ފާޚާނާ ފަދަ ތަންތަން ހުންަނންާވނީ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނާއި ވަކިން ނެވެ.  ން އުޅޭ  ތަންތަނާއި މީހު(ކ) 

 ކޮށް ނުހުުޅވޭ ގޮތަކަށެވެ.  ކާޯބތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނަށް ސީދާ، ންވާނީހުްނނަ އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގެ ދޮރު

 ފެނާއި އާވި ހުންނަންޖެހޭނީ ތިރީގައި ަބޔާން ކުރާގޮތަށެވެ.(އ) ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްުކރާ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ 

ހުންނަން ވާނެއެވެ. ފެން ރައްކާ ތަނުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯންކަމުދާފެން ލިބެން  -ފެން ބޯންކަމުދާ .1

އަދި އޭގައި ފެން  ގެންވާ ސާފު ތާހިރު އެއްޗެއްގައެވެ.ކަމަށް އެކަށީވާނީ  ފައި ބަހައްޓާނަމަ ަބހައްޓަން ކޮށް

 ގެން ނުވާނެއެވެ.އްޔަރު ކުރުވަނިވި އެއްޗެއް ހުރެތަޣަ

ނޑުފެން .2 ނޑު ފެންވެ. އަދިއުފައްދަން ވާނީ ޯބންކަމުދާފެނުންނެ އުފައްދާނަމަ ފެންޑުގަނ -ގަ ގުޅެ، ގެން ގަ

 ތަޣައްޔަރު ކަމެއް ނާންނަ ފަދަ ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ.އެއަށް ބަހައްޓަންާވނީ 

ކީ ާކބޯތަކެީތގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ އާތްވަކާބޯތަކެތީގައި ޖެހޭޮގަތށް ބޭނުންކުރާ  -އާވި .3

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.އްޔަރު ކަމެއް ހުރި އެއްޗަކަށް ޣަތަނުވަތަ 

ފެން  އާވި އުފެއްދުމަށާއި ފިނި ކުރުމަށާއި އަލިފާން ނިވުމަށް ޭބނުންކުރާ ބޯން ކަމުނުދާ  -ބޯންކަމުނުދާ ފެން . 4

 ިއ މުޅިން ވަކިކުރެވިފައެވެ. އަދި  މިފެން ހުންަނންވާނީ ރައްކާތެރި ފެނާހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރި ެފނާ

 ކުލަ ވަކިކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހަިއން އެނގޭގޮތަށް ފެން ވައިރުކޮށްަފއެވެ. އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުހުންނަ ގޮތަށް

ެފންވަރަކަށް، އެކަށީގެންވާ އަަދަދކަށް އަދި ފަސޭހައިން  އެކަށީގެންވާކާބޯތަެކތީ ގެ މަސައްކަްތކުރާ ތަނުގައި (ވ) 

ފާޚާނާތައް ހެދިފަިއ  ހުންނަންާވނެއެވެ.ހަަމޖެހިފައި ނާ ާއއި ހެދުން ބަދަލުކުރާ ތަން ޚާފާބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް 

ހުންނަން ވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުތާހިރު ކުރެވޭ އަދި ތަނުން ކުނިބުނި ބޭރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ތަނުގައި 

ތަނުގަިއ އެވެ. ގޮތް ހަމަޖެހިފަިއ ހުންަނންާވނެ ނެނުސާފު ވައި ބޭރުކުރެވޭ އަލިކަން ހުުރމާއެކުއެކަށީގެންވާވަރަށް 
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ވަތަ އެއްފަހަރު ޭބނުންކޮށް އުކާލާ ހޫނުވައިން ނު އްޗެތި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދިސައިބޯނި ފަދަ އެ  ސާފު ފެނާއި

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ޤާއިމް ކޮށްފައި އަތް ހިއްކުމުގެ ނިޒާމް ފޮހޭ އެއްޗަކުންކަހަލަ އަތް 

އަތް ދޮވެ  އުޅޭއިރު  ނުގެ އެތެރޭގައި އި ތަށް މީހުން ވަންނައިރުގައްޔާނުގެ ތެރެއަތަކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ  (މ)

ިހއްކޭނެ ގޮތްތަްއ އަތްއަތްފޮހޭތަކެތީން އުކާލާކަހަލަ  ވަތަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްނު ންހޫނުވައިޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، 

 . ނެވެރައްކާތެރިފެޯބން ކަމުދާ  ހުންަނންވާނީއަތްދޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

ވެ. ކާޯބތަކެތި ބޮކި/ ގުދުރަތީ އަލި ިލޭބގޮތަށެ އެކަށީެގންާވވަރަށް ންހުންަނންވާނީމަސައްކަތްުކރާ ތަކާޯބތަކެތީ ގެ (ފ) 

 ނުފައިބާ ގޮތަށް އެތިކޮޅު އެތި ދިޔައަސް އޭގެ ގެްނ އިނަންާވނީ ތަޅަގެންގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ ޮބކިތައް ހުން

  ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ.

ހޫނުގަދަވެ އުދާސްހެދިފައިވާ ވައި ބޭރުކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި  މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި،ކާބޯތަކެތީ ގެ  (ދ)

ރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ނުސާުފ ސަރަހައްދުތަކުން ރުުކރާ ނިޒާމް ހައުހުންނަންވާނެއެވެ. ވައިދަ

އާނގަތައް ހުންނަންވާީނ  ވައްދަން ހަދާފައި ހުންނަވައި ސާފުސަރަހައްދުތަކަށް ވައި ދައުރުނުވާނެ ގޮތަށެވެ.

 ރެވޭ ގޮތަށް ދާޖަހާފައެވެ.ނައްޓާ ސާފުކުފަސޭހައިން 

ހިފައި ހަމަޖެ  ބަހައްާޓނޭ ތަންތަން އްސާއި ކުނިބުނި އުކާލެވެންދެން ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ތަނުގައިއުކާލާ ކާއެއްޗެ (ތ)

މީދާ އަދި ދޫނިފަދަ ތަކެއްޗަށް ނުވަދެވޭ  ބުޅާ، އަދި ކުނިބުިނ ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީހުންނަންވާނެއެވެ. 

 އްޗަށް ނޭދެވޭ ައސަރު ނުކުރާނޭ މަގު މަ އްޗަށާއި ބޯެފން އަދި ޢިާމރާތާއިގޮތަށް އަދި އޭގެ ސަބަުބން ާކބޯތަކެ

  ގޮތަކަށެވެ.

ދަނާގޮތެއްގައި ޤާއިމް (ލ) ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އެތަނުން އުކާލެވޭ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމް ހަރު

އެތަކެތި  ،ހުރުމާއިއެކުއެކަށީގެންވާ އަދަދަށް މަތިޖެހި ޑަސްބިން  ވެ. އަދި އެގޮތުން ހުންނަން ވާނެއެ ކޮށްފައި

އަދި ހުންަނންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ނޭދުވާލަކު އެއްފަހަރު ދޮވެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭމަދުވެގެން 

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ބެލެހެއްޭޓނޭ އިދުން މަރާމާތުކޮށްގަވާ

ފަަދ ތަކެތި ފަރުމާކުރެވިފައި  ވެންޑިން މެޝިން ްއސާއިގެންދެވޭގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެ އެއްތަުނން އަނެއްަތނަށް(ގ) 

ަފނިަފކުސާ އަށަގަނެ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު  ގޮތަކަށެވެ. އަދިނެީނ ފަސޭހައިން ސާުފކުރެވޭވާހުންނަން

 ގޮތަށެވެ. ނެނުކުރާ

 

 އިކުއިޕްމަންޓާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ތް ކުރާ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަ . 4

 ހަދާފައިތި ގައި ޖެހޭގޮތަށް ގެންުގޅޭ މެޝިންތަކާއި ކަންވާރު ފަދަ ތަކެއެތަކެތީ އިރު ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ (ހ)

އެނޫވެސް އެއްވެސް ނޭދެވޭ ނޭދެވޭ ވަހެއް ނުވަތަ ނުވަތަ  އޭގެ ސަބަބުން ެއއްވެސް ވިހައެއް ންވާނީހުންނަ

ތަކެތި ހެިދަފއި ހުންނަންވާީނ ފެން ުނފާއްާދ ދަބަރު ނުޖަހާ  ފަދަގޮތަށެވެ. މިނޭނުކުރާ އަސަރެއް ކާބޯތަކެއްޗަށް
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ދަ ފަސޭހައިން ޑިފަ އަދި ލަކުއޮމާންކަން ނުދާ ތަކެތީންނެވެ. އަދި ގިނަގިނައިން ސާފުކުރިއަސް ކޫރުންއެޅި 

 ހާލަތެއްގައެވެ.  ންމެހެންވެސް ބޭުންނކުރަންޖެހޭކޮތަކެތި ބޭނުންުކރަންވާނީ  ސާފުނުކުރެވޭނޭ 

 ބެހެއްޓިފައި  ސާމާނު ފަރުމާކުރެވި ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓާއި ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި (ށ)

އަދި ފަސޭހައިން  ނުކުރާގޮތަށެވެ.ރަގަޅަށް ސާފުކުރެވޭ ގޮތައް އަދި ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުރަގަޅު އަސަރު  ހުންނަންވާނީ

 ށެވެ. ބަލާ ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތަކަ

މަތިޖެހޭ  އަދި ރަގަޅަށް ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ،ފެންނުފާއްދާ ،ވާނީކެތި އަޅަންބާކީވާތަކެއްޗާއި އުކާލެވޭތަ(ނ) 

  .ށެވެތަކެއްޗަ

ޭބނުންކުރާ ތަކެތި ހުންަނންވާނީ ރަގަޅަށް ފާހަގަކުރެވޭގޮތަށެވެ. އަދި މިތަކެތި ކާބޯތަކެިތ  އަޅަންއުކާލެވޭ ތަކެތި  (ރ)

 އެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްގެްނނުވާނެއެވެ.

ޯކރޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ކޮންޓެއިނަރު ތައް ހުންނަންވާނީ ިފނިހޫނުމިން ރިކޯލްޑްސްޓޯރ ތަކާއި ރެފްރިޖަރޭޓެޑް  (ބ)

 ގޮތަށެވެ.

 

 ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަން . 5

ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި އިގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާފާއިމާރާތާއި އިކްއިޕްމަންޓާއި ހިކާބޯތަެކތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ  (ހ)

 ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ދަމަހައްޓާ ނިޒާމް މަރާމާތުކޮށް

ބަޔާން ކޮށްފައިާވ  ތިރީގައި ހުންަނންވާނީއަދި އެތާގައި ބޭުންނކުރާތަކެތި  ާކބޯތަކެތީ ެގ މަސައްކަތްކުރާ ތަން(ށ) 

 ޑިސްއިންފެކްޓުކޮށް ޖަރާސީމު ނައްތާލެވިފައެވެ.ސާފުކޮށް ގޮތަށް 

                    އޭގެސަބަުބން ކާބޯތަކެއްޗަށްއެކަށީގެންވާ ވަަރށް ސާފުކޮށް ބޭނުްނ ކުރާ ތަކެއްޗާއި ސާމާނު  .1

    އްޓިފައި.ންނަވަރަށް ެބލެހެއްޔަރުކަމެއް ނާޣަތަ

އަިދ ބޭނުންކުރެޭވ އްޔަރުކަމެއް ނާންނަ ޣަތަނާއި ތަެކތި ސާފުކުރާއިރު ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ ސަަބބުްނ ތަ .2

 . ރެވިފައިސާފުކުކަށް ރަގަޅަށް ފަދަ ތަކެތީގެ އަސަރުުނކުރާނެގޮތަޑިޓާޖަންޓް

ޕްލޭސް ސިސްޓަމްސް ) ޕްރޮސެސިންގް -އިން-ކްލީން ތަން ސާފުކުރާ ނިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނައިރު ( .3

 . ކޮށްފައިވި ޑިސިންފެކްޓް ލައިން ރަގަޅަށް ދޮވެ

 ފާހާނާތަކާއި ހެދުްނބަދަލުކުރާ ކޮޓަރިތައް ހުންނަންާވނީ އަބަދުެވސް ސާފުތާހިރު ކޮށެވެ.  .4
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ޖަރާސީމް  ސާފުކޮށްކާޯބތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުާރ ތަނުގައި ހިމެނޭ ުމހިއްމު ހުިރހާތަނަކާއި ތަކެއްޗާއި ސާމާނު (ށ) 

ތައް އިމާރާތުގެ އި އެއްގޮ މިތާވަލާއަދި ނެއެވެ. އޮންނަންވާހެދިފައި  ތާވަލެއް ކުރާ ނައްތާލެވޭ ގޮތްތައް ބަޔާން

  .ޑިސިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެސާފުކޮށް ބައިތަކާއި ތަކެއްޗާއި ސާމާނު ރަގަޅަށް 

ވަކިންނެވެ. އަދި ހުންނަްނވާނީ  ރައްކާކުރެވިފައިތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ަތކެއްޗާއި ތައްޔާރުނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި (ނ) 

  ފައެވެ.   ލޭަބލްކުރެވިރަގަޅަށް ނގޭގޮތައް އެންއެއްޗެއްކަން މިތަކެތި ހުންަނންވާނީ ކޮ

ޗަށް ތަޢައްޔަރުކަމެއް ނާންނަ ުހންނަންވާނީ ކާޯބތަކެއް ބެހެއްޓިފައި ތިބާކީވާތަކެކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި  (ރ)

                                                                               ތަކަށެވެ. ގޮ

ގިނައިރުވަންދެްނ ބެހެއްޓިފައި ހުރެގެންނުވާނެެއވެ. އަދި މިތަކެިތ  ،އުކާަލންޖެހޭ ތަެކތި ަތުނގައި ގިނަވެ (ބ)

 ގައިވާގޮތަށް ނައްާތލަްނވާނެއެވެ. (ލ)  ގެ 3 އަދި ގެ (ތ) 3 މިގަވާއިދުގެ

ދޫނިފަދަ ތަކެތި ، ފަދަ އޮޅުކުރި ޖަނަވާރާއި އެނޫން ޖަނަވާރުތަކާއިބުޅާ ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް (ޅ)

 ނުވާނެއެވެ. ވައްދައިގެން 

ތަނުގައި ކާބޯތަކެތީ ގެ ަމސައްކަތްކުރާ ދިރޭ އެއްޗެތި  ފަދަ އުދަގޫ ކުރާ މެހި، ކުރަފި، ހޯނު، މީާދ، ހިކަނދި  (ކ)

އަިދ  ންާވ ހަރުދަނާއެކަށީގެ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް )ނުވަތަ ޕެސްޓް( އެއްޗެތިނުވާނެއެވެ. އަދި މިަފދަ  އުޅެގެން

 އޮންނަންވާނެެއވެ. ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނިޒާމެއް ތަނުގައި  ދެމެހެއްޓެނެވި

އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަްށ ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ކެމިކަްލސް (ޕެސްޓިސައިޑްސް އަދި އެހެނިހެން ކެމިކަލްސް)  (އ)

 ްލ ކުރެވިފައެވެ.ކުރާބޭުންނތައް އެނގޭގޮތަްށ ރަގަޅަށް ލޭބަ  ހަ މާއްދާާއއި ގެންގުޅެންވާގޮތާއިބަހައްޓަންާވނީ އޭގެ ވި

ހުންނަ ަކބަޑެއް ނުވަތަ ތަނެްއގައެވެ. މިތަކެތި  ވަިކން ތަޅުލެވޭޮގތަށް  މިފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓިފަިއ ހުްނނަންވަނީ 

ނޑައެޅި ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންނެއެވެ.  ރަންވާނީ އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުބޭނުންކުރަންވާނީ ކަމަށް ކަ

 ތަެކއްޗަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާގޮތަކަށެވެ.ބޯވަރަށްބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވެ ކާ

 

 އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާއި ސިއްހީގޮތުން ކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް. .6

އި އަމިއްލަ ށާކޮށް ގެންގުޅުމަރުކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ސާފުތާހި (ހ)

 ސާފުތާހިރުކަމާބެހޭގޮތުން ތަމްރީްނ ދޭންވާނެއެވެ. 

އަހަރަކު ވަޒީފާ ދިނުމުެގ ކުރިން އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު ކާބޯތަެކތި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންވާންވާނީ  (ށ)

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް  މަށްފަހު މިފަދަ މަސައްކަތެއްކުރުމަށްދެއްކުމިކަމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް  އެއްފަހަރު

ލާ ޕެރަސައިޓްސް އާއި ސަލްމޮނެއް ޓެސްޓިނަލްއިން ޓެސްޓްކުރުމުގައި  މިމެޑިކަލް ކަމުގައެވެ.ލިބިފައިވާ މީހުން

 ސްކްރީނިން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ނޑެއް ނުވަތަ މް ހަށިގަޑުގައި ހުރިމީހަކުގައިންގަޔަށް އަރާބައްޔެއް ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ޖަރާސީ (ނ) ގެ ހަމު، ގައިގާ ފާރުގަ

ކާބޯތަކެތީގެ  މީހަކުހުރި ކަމެއް  ންފަދަގުފާރުވެފައި ހުރި ތަނެއް ނުވަތަ ބޭރަށްިހން އިންފެކްޝަނެއް،

 ުހރި މީހެއްނަމަކަމެއް  ފާނެ ފަދައޭގެ އަސަރުކޮށް އްޗަށްމަސައްކަތުގައި އުޅުގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ކާބޯތަކެ

އެމީހަކު ންގުޅޭ ސަރަހައްދުން ކާބޯތަކެތި ގެއެކަން ރަނގަޅުވާންދެްނ މަންޓާއި ވާހަކަ ދައްކަިއގެން މޭނޭޖް

ލިބޭީނ ފަރުވާ ކުރެވި އަލުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮށްފައެވެ. އެފަދަ މީހަކަށް  ވަކިބަހައްޓަންާވނީ 

 ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.ރަގަޅުވެފައިވާކަމަށް 

ނޑި ނުވަތަ ފާރުވެފައިވާ މީހަކު ކާބޯތަކެތީގެ (ރ) ތަ ދަ ގައި އަތްލެވޭ ފަމަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީނެއް ކެ

 އެވެ. މިގޮތުން ކޮންެމހެން މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސްނުވާނެއުޅެގެން  ގައިމަސައްކަތެއް

ކެތީ ެގ ކާބޯތަނުވާނެއެވެ. ައދި  ކޮށްގެންދުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެމަސައްކަތެއް ފެންނުވަންނަ ަކހަލަ މަލަން އަާޅ ބަން

 ވަރަށް ލިެބން ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ. ފެންފަސްޓް އެއިޑް އެކަށީގެންވާ ނުގައިމަސައްކަތްކުރާ ތަ

ގިނަގިނައިން އަތްދޮންަނންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް  މެކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު(ބ) 

ބޯންކަމުާދ ތަށް ުހންނަ އްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޮހޮރޭ ގޮވާ އެއެކަށީގެން ދޮންނަންވާނީ އަތް ސާފުކުރުމަށް އަތް

ށް ޅަހަޑިއެއްޗެއްގައި އަތް ހޭކިއްޖެނަމަ ރަގަނުވަތަ ފެނުންނެވެ. އަބަދުވެސް ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެން 

 އަތްދޮންނަންާވނެއެވެ.

ބަޔަކަްށ  ހިފަހައްޓާ އްއުސޫލްތަިތބޭ އަދި ސާފުތާހިރު ސާފުތާހިރުކޮށް  މީހުންނަކީކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ  (ޅ)

މީގެއިތުރުްނ  . ހެދުމުގައެވރި ސާފުތާހިރު ރައްކާތެމަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހުން ތިބެންވާނީ ވާންވާނެއެވެ. އަދި 

ކަްށ އިސްތަށިގަޑު ގޮތަ ނެއިސްތަށިނުފައިބާ  ށްމަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތިެބންވާނީ ކާޯބތަކެއްޗަކާބޯތަކެތީގެ 

  ނިވާކޮށްފައެވެ.

 ކޮެށވެ.ސާފުތާހިރު ހުންނަންވާނީ ،ބޭނުންކުރާ އަންގި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި ގެންގުޅޭއިރު (ކ)

 ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަމަލްތައް ހުންނަްނވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުފޯރާގޮތަށެވެ.(އ) 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  ޗުއިންގަމް ކެއުން ފަދަ ކަންތައްން، ބުއިމާއި ދުފުމިގޮތުން ތަނުގެ ތެރޭގައި ކެއުމާއި 

  ނޭފަތް ކޮށްުޓން ފަދަ ކަންތައް ަތނުގެ ތެރޭގައި ކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.ނޭފަތް ފޮޅުމާއި ކިނބިހިއެޅުމާއި 

ކާބޯތަކެއްޗާއި   އަދި އެނޫންވެސް ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ ފަދަކަމެއް ކޮށް ކާބޯތަކެތީގައި އަްތލާ ގެންުގޅޭމީހުން (ވ)

 ނޭ އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ އެެވ.ގުޅި ތަޣައްޔަރުވާ  އެހެން އެއްޗަކާ

 .ކުރީގަޑި ފަދަތަކެތި ބޭުނންކުރުންތުމަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އަތުގައި އަނގޮޓިއާއި އަ .1

ސަރެއް ކޮށްފާނެ ކެއްޗަށް ނުރައްކާ އަކާބޯތަތަނުގެ ތެރެއަށް ގަހަނާއާއި އަމިއްލަ ހެދުންފަދަ ތަކެތި ވައްދާ  .2

  .އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން ފަދައެތަނެއްގައި 
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އިންސާނުން ެކއުމަށް ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަމުގެ ޔަގީންކަން  ޗަކީެބހެއްޓިފައި ުހންަނ ކާބޯތަކެއް ތަނުގައި .3

 . ލިބޭގޮތައް ހުރި އެއްޗަކަށް ނުވުން 

ވަރަްށ ރައްކާތެރި  ވާއެކަށީގެންކެތި ރައްކާކޮށް ބެހެްއޓުމުގައްޔާއި އުފުލުމުގައްޔާއި ވިއްކުމުގައި ކާބޯތަ .4

  .ކުރެވިފައި ނެތުން

އަޅަން ޖެހޭ ފޭރާންތަކާއި  މާނުން ވައްދަންާވންވާނީ ތަނަށް ަވނުމުގައިމެހެ ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްުކރާ ތަނަށް (މ)

އިންތިޒާމް ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަިދ މިތަބާާވނަމައެވެ.  އުސޫލްތަކަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭ

 ހަމަޖައްސައިދޭނަވާނެއެވެ.

 

 ފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައުން.ގޯސްވެ  .7

ތަނުގެ އުފެއްދުމުގައި ގޯހެއް ހުރެއްޖެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެތަކެިތ ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމް ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ 

އަނބުރާ ގެނެވޭ މިފަދަތަކެތި ހުންަންނވާނީ ނައްތާލެވެންެދން ހަމަޖަްއސަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތަނުގެ މެނޭޖްމަންުޓން 

  ެބލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައެވެ.ޖްމަންޓުގެ ނުވަތަ އެހެން ރައްކާތެރި ބޭނުމެްއ ކުރެވެންދެން މެނޭ

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެޓުން  .8

ަދނީ ވިއްކާ، އުފުލާ، ގުދަންޮކށް ގެންގުޅޭ އަދި ފޮނުވައިދޭ ތަންތަން ހިނގަމުން އްޔާރުކުރާ ނުވަތަ އުފައްދާ،ކާބޯތަކެތި ތަ

މިގަވާއިދާ އެގޮތަށްތޯ ބަލާނީ ޯމލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ނުވަތަ މިއޮތޯރިޓީ އިން އެކަން ކުރުމަށް 

 ކުންނެވެ. ތަރާފަ ފައިވާކޮށްހަވާލު 

 

 ގަވާޢިދާއި ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ތައް . 9

ކުރުމަށް  އެކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި އެކަްނ ރަނގަޅު ކަށްދުގައި ބުނެފައިވާ ަކމަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތައި(ހ) މިގަވާ

ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކީ ޢާއްމު ސިއްޙަތައް ހުރި ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް  އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް

 .އެތަނެއްގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޙިުދމަތް ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ފެނިއްޖެނަމަ

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ މިވަީނ (ށ) މި  މާއްދާއަކީ އަދަބު / ޖޫރިމަނާ ކަ

 އެވެ.މިގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފަ

ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ، މިމާއްދާ މިވަީނ މި  (ނ) މާއްދާއަކީ އަދަބު / ޖޫރިމަނާ ކަ

 އެވެ.މިގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފަ
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ކާބޯތަެކިތ މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވިފަރާތަށް،  ރު ކޮށްތަކުރާރުކުރާ ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން  (ރ)

ހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ހަދާ ވިއްކުމަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަ

   އެވެ. ވެއަށްލިބިގެންފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 

 

 ބަސްތަކުގެ މާނަތައް ފައިވާ ބޭނުންކޮށް  މިގަވާއިދުގައި . 10

  މި ގަވާއިދުގައި:

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ުކރާ ނުވަތަ އުފައްދާ  ވަނީ ބޭުނން ކުރެވިފައިކަމަށް  "ތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންކާބޯތަކެ"

އްޔާރުކޮށް، އުފައްދާ އިމާރާތެއްގައި ހުރި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ، ތަ އިމާރާތްތަްއ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.މެހާ ތަންތަނާއި އެން

 ތަންތަން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭނެ އެވެ.

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ / އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އޭ ގެ ކެމިކަލް އަދި މައިކްރޯބައޮލޮޖިކަލް  ކަމަށް ބެލެވެނީ "ބޯންކަމުދާ ފެން"

 މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭ ފެނެވެ.

ވޭ އެހެން ްތލާފައިާވ ކާ ތަކެތި ފިލުވުން، ތެޔޮ ފިުލވުން، ނޭދެހަޑިފިލުވުން، ތަފައިވަނީ ބޭނުން ކުރެވެ  "ސާފުކުރުން"

 . މާއްދާތައް ފިލުވުމަށެވެ

އެކުލެވޭ ނުވަތަ އެޅޭ ކާބޯތަކެތީގައި  " ކަމަށް ބެލެވެނީކުރުންޗަށް ނުރަގަޅު ނުވަތަ ނޭދެވޭ އަސަރުކާބޯތަކެއް"

ކޮންެމ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ ފަދަ ގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއްކެމިކަލެއް  ،ޖަރާސީމެއް

  ކަމަކެވެ.

 އަތްލާ ީމހުން ނުީސދަލަށްނުވަަތ  ސީދަލަށްާކބޯަތކެތީގައި  ުބނެފައިވަނީ ކަމަށް "ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ީމހުން"

ންކުރާ ވަސީލަތްތަކާ އަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށް ގައި ކާބޯތަކެތި ކެްއކުމަށް ބޭނު. ކާބޯތަކެތި ޖެހޭ ހިާސބުަގއި ކާބޯތަކެތީނަށެވެ

ބަންދުޮކށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބަންދުނުކޮށް ުހންަނ  ވަސީލަތް ތަކުގާއި އަތްލާ މީހުންނާއި ބޭނުންކުރާ

 މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. ކާބޯތަކެތިގައި ސީދާ ނުވަތަ ނުީސދާގޮތަށް އަތްލާހަދާ މީުހން

 ކެމިކަލެއް ނުވަތަ އެހެިނހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްެގން ާކބޯތަކެއްޗަށް އަސަރު " ބޭނުން ކުރެވިަފއިވަނީޑިސިންފެކްޓް"

 އި ތަކެީތން ޖަރާސީމު ނައްތާލުމަށެވެ.ނުފޯރާވަރަށް ތަނާ

ޯބތަކެިތ އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ޕްރޮސެސިންގް ލައިން ގައިވާ ކާ " ކަމަށް ބުނެފައިވަނީސިސްޓަމް  "ކްލީން އިން ޕްލޭސް

އަށް ސާފުކުރެވޭނެ އަމިއްލަ ނައްޓާނުލައިބައިތައް  އެއާއި ގުޅިފައިވާ ހޮޅިތަކާއި އެހެނިހެންވެސްއިކްވިޕްމަންޓްއާއި 

  ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމެވެ.  
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