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ޮކންްސޓަްރކަްޝްނ ިއްނޑްަސީރެގ ަމަސްއަކުތެގ މަާހުއުލެގިޞްއަޙާތިއ ަރްއކާތިެރ ަކމެާބހޭ ަގިއޑަްލިއްނ ަތުކެގ ައތަްމީތ 

ފުޮތެގ ުފަރަތަމ ަޢަދަދްށ ަމްރަޙާބިކަޔްނ.
ިމައތަްމީތ ފަޮތީކ ާރއްޖެޭގ ޮކންްސޓަްރކަްޝްނ ުކްނފިުނަތކިާއ، ޮކންްސޓަްރކަްޝްނ ިއްނޑްަސީރގާ ަމަސްއަކްތުކާރ 

ަފރާތަްތކިާއ، ައިދވްެސ ިއްނވްެސްޓ ުކާރ ަފރާތަްތުކްނ ަބަލިއަގެނ އެޭގ ަމްއަޗްށ ަޢަމުލ ުކާރ ަގިއޑް ަލިއްނެއްއ ަކުމގާ 
ެދެކެމެވ.

ިދެވިހާރއްޖޭގާ ޮއިކުއޕަޭޝަނލް ެހލްްތ ެއްނޑް ޭސފީްޓ ) OHS ( ެގ ާޤނެޫނއް ައިދ ެނތުމްުނ ަމީސިއްނ ިމ 
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ާޤނެޫނއް ަވަރްށ ައަވަހްށ ފްާސެވެގްނ ިދުޔެމެވ. ައިދ ަމީސިއްނ ިމެނިގ ިއްސެނުގްނ ެއހްެނ ިއްނޑްަސޓީްރަތުކްނ 

ަނމާޫނެއްއ ަކުމގާ ަބަލިއަގެނ ެއހްެނ ިއްނޑްަސީޓަތުކެގ ޭބފުޅްުނވްެސ އޭެބފެުޅްއެގ ދިާއާރިއްނ ެހލްްތ ެއްނޑް ޭސފީްޓ 
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ެއްގެޒެކެޓްވ ޯބޑެްގ ެމްމަބުރްނަންށ ިއނިްތހާ ަދަރަޖައްށ ުޝުކުރެވިރަވެމެވ. ަވިކްނ ޙްާއަޞޮކްށ ިމަގިއޑަްލިއްނ 

ަތްއާޔުރކްޮށދެއިްވަކަމށަްޓކާ ަމީސެގ ެއްގެޒެކިޓްވ ޯބޑް ެމްމަބރ ައްލފިާޞްލ ަފާޔްޒ ަމނޫްސަރްށ ަވަރްށ 
ުކަޑދަުވްސޮކެޅްއެގ ތެރޭގާ ިމ ައތަްމީތ ފްޮތ ަތްއާޔުރ ޮކްށދިެވަކަމށަްޓކާ ަވަރްށ ިއޙްލްާޞތިެރަކމެާއުކ ުޝުކުރ 

ަދްނަނަވެމެވ.
ަހަމެއއެާއޮކްށ ެއްނެމ ެދުދަވެގ ތެރޭގާ ިމައތަްމީތފްޮތ ިދެވިހަބަހްށ ަތުރަޖމާ ޮކްށދެއްވާ ިމަގިއޑަްލިއްނ ަރަގޅޯުތ 

ަބައަލވާދެއްވާ ިމަގިއޑަްލިއްނައްށ ިއތުުރ ުފިރަހަމަކެމްއ ެގންެސެދއިްވަކަމށަްޓކާ ޑރ.ައހަްމދު ައީލ ަސވާދްަށ ވްެސ 
ަވަރްށ ިއޙްލްާޞތިެރ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ.

ައުޅަގޑެުގ ުއްއީމދީަކ ެއްނެމްނެގ ަސާލަމަތަކްށަޓކާ ިމައތަްމީތ ފުޮތގާ ުހިރ ޮގަތްށ ަކްނަތްއަތްއ ުކަރްއވާ 
 ިމިއްނޑްަސޓީްރގާ ަމަސްއަކްތ ުކާރ މަާހުއަލީކ ިމައަދްށުވެރވްެސ މަާރަގުޅ މަާހެލއް ަކުމގާ ުވެމެވ.
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5 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

ތަޢާރަފް
   

ފިާއތިުވ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގިައ، ިދވިެހ ރާއްޖޭގެ ިބނާކުރުމިާއ ކޮންްސޓްރަކަްޝން އެނިްޖނިޭރންގިާއ 

ިއމާރާތްކުރުމުގެ ިސނާއަތަށް ބޮޑިެތ ތަރައީްޤއިާއ ކިުރއެރުން އިައްސފިައވެއެވެ. އިަދ ހަމަ ިމއިާއއެކު 

މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ހަރަކާތްތިެރވާ ީމހުންގެ އިަދ ޢާންމުންގެ ިސއްޙަތިާއ ަސލާމަތަށް ިއމާރާތްކުރުމުގެ 

ިސނާއަތުގެ ަސބަބުން ިދމާވާ ނުރައްކާތަށްވްެސ ިއތުރުވަމުން އިައްސފިައވާކަން ފާހަގަވެއެވެ. 

ިމ ގިައޑްލިައނީަކ ިއމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގިައ ހުންނަންޖެހޭ ިސއްޙަތިާއ ަސލާމަތުގެ ިމންގަޑެއް ިދވިެހ 

ރާއްޖޭގިައ އެކުލަވާލިެވ އިަދ ާޝިއޢުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝން އޮފް 

ކޮންްސޓްރަކަްޝން ިއންޑްަސޓީްރިއން )މީަސިއން( ިއްސނަގިައގެން ިމ ގިައޑްލިައން އެކުލަވީާލ 

މަަސއްކަތްތީެރންނަށިާއ އިަދ ޢާންމުންނަށް ރައްކާތިެރ ތަނެއްގެ ގޮތުގިައ މަަސއްކަތުގެ ވިެށ ބަދަލުކުރުމުގެ 

މަޤަްޞދުގައެވެ. ިމ ގިައޑްލިައންގިައ ިހމަނާފިައވީަނ ިޢމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގިައ ހުންނަންވާ ިޞއީްޙ އިަދ 

ަސލާމީަތ ކަންކަމުގެ އެންމެ އާަސީސ ިމންގަނޑުތަކެވެ. 

މަާނކުރްުނ
 

"ޑެވެލޮޕަރ" ނުވަތަ "ތަރައީްޤ ކުރާ ފަރާތް" ކަމުގިައ މާނަކުރިެވފިައވީަނ، ިއމާރާތެއް ތަރައީްޤ ކުރާ ީމހެއް 

ނުވަތަ ބައެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް، ފަރމްއެއް ނުވަތަ ޖަމިްޢއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ިއމާރާތެއް 

ތަރައީްޤކުރަން ބިައވިެރވާ ނުވަތަ އެފަދަ ިވޔަފިާރއެއްގިައ ބިައވިެރވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް 

ފިައާސ ޚަރަދުކުރާ ީމހެއް ނުވަތަ ބައެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް، ފަރމްއެއް ނުވަތަ ޖަމިްޢއްޔާއެއް ނުވަތަ 

ޖަމާޢަތަކަށެވެ.

"ކޮންޓްރެކްޓަރ" ކަމަށް މާނަކުރިެވފިައވީަނ، ިއމާރާތްކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ 

ިއމާރާތްކުރުމިާއގުޅޭ ިއނިްޖނިޭރންގެ މަަސއްކަތްކުރުމަށް )ކޮންްސޓްރަކަްޝން ިއނިްޖނިޭރންގ( 

އެއްބްަސވުމެއްކުރާ ފަރާތަކަށެވެ. އިަދ މިައ ކޮންޓްރެކްޓަރ )މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރ( އިާއ މިައ 

ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ދަށުން އެއްބްަސވުމެއް ހަދިައގެން މަަސއްކަތްކުރާ ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރވްެސ ިމ މާނާގިައ 

ިހމެނެއެވެ.
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6

މަަސއްކަތް ޙަވާލުކުރާފަރާތް ުނވަތަ ވީަޒފާދޭ ފަރާތުގެ ޢްާނމު ިޒްނމާތައް
3.1 ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދަސބްކޮންޓްރެކްޓަރ 

އެއްވްެސ އެފަރާތުގެ ވީަޒފާގިައ އުޅޭ އިަދ އެނޫންގޮތަކަށްވްެސ އެފަރާތުގެ މަަސއްކަތުގިައ ހަރަކާތްތިެރވާ 

ީމހުންނަށް މަަސއްކަތުގެ ދިާއރާގިައ ކިުރމިަތވާނޭ ިސއީްޙ އިަދ ަސލާމީަތ ނުރައްކަލުން ިޙމާޔަތްކުރާނެ 

 އޫުސލުތައް ިލޔިެވފިައވާ ޢާންމު ިސޔަާސތެއް އެކުލަވާލާފިައ އޮންނަންވާނެއެވެ.

3.2 ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދ 

ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ މަަސއްކަތުގެ ދިާއރާގިައ އެފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންނިާއ އިަދ ޢާންމުންގެ 

ަސލާމީަތ އިަދ ިސއީްޙ ކަންކަން ިޙމާޔަތްކުރާނެ "ޭސފީްޓ އެންޑް ހެލްތު" ނުވަތަ ަސލާމީަތ އިަދ 

ިސއީްޙކަންކަމިާއ ގުޅޭ މެނުއެލް ނުވަތަ އަތްމީަތ ފޮތެއް އޮންނާންވާނެއެވެ.

3.3 ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދ 

ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ، މަަސއްކަތުގެ ދިާއރާގިައ ތަކިެތ އަތްލާގެންގުޅުމުގިައ އިަދ، އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ގެނިްދއުމުގިައ އިަދ ގުދަންކުރުމުގިައ، އެފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންނިާއ ޢާންމުންގެ ަސލާމީަތ 

އިަދ ިސއީްޙކަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާ ހިުރހާ ިއނިްތޒާމެއް ފިުރހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

3.4 ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއްގެ، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއްގެ، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއްގެ އިަދ 

ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއގެ މަަސއްކަތުގިައ ހަރަކާތްތިެރވާ ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ މަަސއްކަތުގިައ ިދމާވެދާނެ 

ނުރައްކާތަކުގެ ފިުރހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށީްދ އެކަންކަމަށް ަސމާލުވުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އިަދ 

މަަސއްކަތުގިައ ީމހަކަށް ނުރައްކާތިެރ ޙިާދޘާއެއް ިދމާވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ީމހަކު ޒަޚަމްވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ 

ީމހެއްގެ ިސއްޙަތަށް ނުރައްކަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ފިުރހަމައަށް ަސމާލްވެ ުސޕިައވަޒްކުރެވެންވާނެއެވެ. 

ިމގޮތުން ުސޕަވިައޒް ކުރުމުގިައ، ޒުވާން މަަސއްކަތްތީެރންނިާއ، އަލަށް މަަސއްކަތަށް ނުކުންނަ 

ީމހުނިާއ، ިލޔަނިްކޔަން ނުދަންނަ ީމހުނިާއ އިަދ ިބދީޭސ މަަސއްކަތީުމހުނަށް ވިަކން ޚާއަްސކޮށް 

ފަރުވާތިެރވާންވާނެއެވެ.

3.5 ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދ 

ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ މަަސއްކަތުގެ ދިާއރާގިައ އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނިާއ އިަދ ޢާންމުންގެ 

ަސލާމަތިާއ ިސއްޙަތަށް ފަރުވާތިެރވާ ިމނގަނޑަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް މަަސއްކަތުގެ ކަންކަން 

ފިަހކުރިެވފިައވޭތޯ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

3.6 ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދ 

ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ މަަސއްކަތުގެ ދިާއރާގިައ އެފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންނިާއ އިަދ ޢާންމުންގެ 

ަސލާމަތިާއ ިސއްޙަތަށް ފަރުވާތިެރވުމުގިައ، މަަސއްކަތުގެ މާޙައުލުގިައ ަސލާމަތިާއ ިސއްޙަތަށް 

ފަރުވާތިެރވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ އިަދ ިހންގާންވާނެއެވެ.
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7 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

"އެމަޖަނީްސ ރްެސޕޯންްސ ޕްލްޭނ" ުނވަތަ "ކުއިްލ ޙާލަތުގިައ 
ކަްނކުރާނެގޮތުގެ ޕްލްޭނ"

ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދ ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ 

އެމަޖަނީްސ ރްެސޕޯންްސ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލިައ ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. ިމފަދަ އެމަޖަނީްސ ރްެސޕޯންްސ 

ޕްލޭނެއްގިައ، ނުރައްކާތިެރ ޙިާދޘާއެއް ިހނގާފާނެ ޙާލަތްތައް ފާހަގަކުރިެވ އިަދ ިދމާވެދާނެ ކުއިްލ ޙާލަތްތައް 

ފާހަގަކުރުމުގެ ިއތުރުން، ިމިއން ޙާލަތެއްގިައ މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ަސލާމަތިާއ ިސއްޙަތަށް ިދމާވެދާނެ 

ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތިެރވެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައިެޅފިައވާންވާނެއެވެ. އެމަޖަނީްސ ރްެސޕޯންްސ ޕްލޭންގިައ 

ިދމާވެދާނެ ޙިާދޘާގެ ިންސބަތިާއ ޒާތަށް ިރއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެންމެ މަދުވެގެން، އަންނިަނިވ ކަންކަން 

ތަނީްފޒުކުރެވެންވާނެއެވެ.

ފަރްސޓް އިެއޑް ިދނުމުގެ ތަމީްރނު ިލިބފިައވާ ީމހަކު މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ އަބަދުވްެސ ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ފަރްސޓް އިެއޑް ިކޓް ފޭަސހިައން ިލބޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. އިަދ ިމ ިކޓުގިައ 

ިހމެނޭ ހިުރހާ ތަކެއްޗެއް ހަމައަށް އިަދ ރަނގަޅު ޙާލަތުގިައ ހިުރކަން ކޮންމެ ޑެވެލޮޕަރއެއް، މިެއން 

ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރއެއް އިަދ ަސބްކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ިސއްޙަތިާއ ަސލާމަތިާއ ގުޅޭ ނިޯޓްސ ބޯޑު ހަރުކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ކުއިްލ ޙާލަތުގިައ ގުޅަންޖެހޭ ހިުރހާ ފޯނު ނަންބަރުތައް ިމ ނިޯޓްސ ބޯޑުގިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ިމގޮތުން މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ފަރްސޓް އިެއޑް ދޭ ީމހާއިާއ، ަސިއޓް ުސޕަވިައޒަރ ނުވަތަ ަސިއޓް 

މެނޭޖަރ، އެނިްބއުލާންްސ، ޕިޮލްސ އިަދ އިަލފާނުގެ ޙިާދޘާގިައ ގުޅާ ނަންބަރުތައް ިމ ނިޯޓްސ ބޯޑުގިައ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. 

"ަސިއޓް ޭސފީްޓ ުސޕަވިައޒަރ" ުނވަތަ "މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ 
ަސލާމަތްތިެރކަްނ ަބލަހައްޓާ ަސރުދުާރ"

ކޮންމެ މިެއން ކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ، މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ަސލާމަތްތިެރކަން ބަލަހައްޓާނެ ަސރުދާރަކު 

ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. އިަދ، މަަސއްކަތުގެ ވީެށގެ ަސލާމަތިާއ ރައްކާތިެރކަން ޚާއަްސކޮށް ބަލާ 

ކިުރއެރުވުމަށް ިމފަދަ ުސޕަވިައޒަރއެއް މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ނުވަތަ ަސިއޓުގިައ މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު 

)10( ިދހަ ގިަޑިއރު ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ.
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8

"ޕްަބލިކް ޭސފީްޓ" ުނވަތަ "ޢްާނމު ަސލާމަތް"

އެއްވްެސ ޢާންމު ފަރާތަކަށް ނުރައްކަލެއް ިދމާވެދާނެފަދަ ކަމެއް ނިުހނގާނެގޮތަށް މަަސއްކަތުގެ ވީެށގެ 

ހިުރހާ ކަމެއް ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކުވްެސ ިއނިްތޒާންކޮށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، ކޮންމެ 

 ކޮންޓްރެކްޓަރއެއްވްެސ އަންނިަނިވ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 މަގުމައްޗިާއ ިއންވެގެން ކުރާ މަަސއްކަތެއްގިައ، ޢާންމުންނަށް މަަސއްކަތުގެ ވީެށގެ ނުރައްކަލުން 

ަސލާމަތްވިެތބެ އިަދ މަގުގެ ޓްރިެފކުން ަސލާމަތްވެ މަގުގިައ ިހނގާ އުޅެވޭނެ ިނޒާމް ނުވަތަ 

"ޕެޑްެސޓިްރއަން ީޑޓުއަރ" ާސފުކޮށް އެނގެން ހުންނާންވާނެއެވެ.

	 ދުވާރުމީަތގިައ މަަސއްކަތުގެ އާލާތްތައް ދުއްވާ ގެންގުޅުމުގިައ ޢާންމުންނަށް ނުރައްކަލެއް ނުވާގޮތަށް 

ަސރުދާރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަންކުރުން.

	 ހަވާގެ ތެރޭގިައ މަަސއްކަތުގެ ާސމާނިާއ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ ޙާލަތްތަކުގިައ، ކަމިާއ ގުޅޭ ިއންޒާރުގެ 

ިދދަ، ނުވަތަ ިނވަލެއް، ިނާޝނެއް ނުވަތަ ޓްރިެފކް ލިައޓުގެ ބޭނުންކޮށް މަަސއްކަތުގެ ާސމާނިާއ 

އާލާތްތަކުގެ ދަށުން ޢާންމުން ިހނގާ ިބނގާވެ އުޅުން ހުއްޓުވުން.

	 ކޮނުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގިައ ވަޅުގަނޑު ވަށިައގެން ިބތްޖެހުން، އިަދ އެފަދަ 

ވަޅުގަނޑަކަށް ފެންއެޅޭނެކަމުގިައ ލަފާކުރެވީެނ ނަމަ، އެތަނަކަށް ފެންނޭޅޭނެ ގޮތަށް ިނވާކުރިެވފިައ 

ހުރުން އިަދ ކުޑަކީުދން ނުވެއްޓޭނެގޮތަށް އެފަދަ ވަޅުގަނޑުތައް ވަށިައގެން އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް 

ިބތްޖަހާ ިނވާކުރުން. ޢާންމު ތަނެއްގިައ ވަޅުކޮންނީަނ ނަމަ، އެވަޅުގަނޑެއް ކިައީރގިައ ިއންޒާރުގެ 

ިނާޝން ޖަހާ އިަދ ރޭގަނޑުގިައ ިއންޒާރުގެ ބައިްތ ިދއްލާފިައ ބެހެއްޓުން.

	 މަަސއްކަތް ނުކުރާ ވަޤުތުތަކުގިައ މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ  އެކީަށގެންވާ ެސިކއިުރީޓ 

ިއނިްތޒާމްކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، ކޮނެފިައވާ ވަޅުގަނޑު ފަދަ ތަންތަނުގިައ 

އެކީަށގެންވާ ިބތްޖަހާ ިނވާކުރިެވފިައ ހުރުން، މަަސއްކަތުގެ ާސމާނިާއ ތަކިެތ ަސލާމަތްތިެރކަމިާއ އެކު 

ތަރުތޯރާކުރިެވ ގުދަންކުރިެވފިައ ހުރުން، މަަސއްކަތުގެ އާލާތްތައް ިނއްވާލާފިައ އިަދ ނުދުވާނެފަދަ 

ގޮތަށް ހުރުން، އިަދ އުފުލާ ގެންގުޅޭ ިސިޑ ނުވަތަ ހަރުގަނޑުތައް ނަގާފިައ އިަދ ިބންމީަތގިައ 

ބަހެއްޓުން ިހމެނެއެވެ.

ިއޕްމްެނޓް" ުނވަތަ އިަމއްލަ ަސލާމަތްަށ  "ޕަރަސަނލް ޕޮްރޓެކިްޓވް ިއކު
ގްެނގުޅޭ ާސމުާނ

މަަސއްކަތުގިައ އުޅޭ އެންމެނަށްވްެސ އިަމއްލަ ަސލާމަތަށް ބޭނުންކުރާ ާސމާނު ފޯރުކޮށިްދނުމީަކ 

ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ިޒންމާއެކެވެ. ިމގޮތުން، އަންނިަނިވ ޢާންމު އޫުސލުތައް ތަނީްފޒުކުރަންވާނެއެވެ.

	 އިަމއްލަ ަސލާމަތަށް ބޭނުންކުރާ ާސމާނު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތިާއ އިަދ އެފަދަ ާސމާނު ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ 

ަސބަބުތައް ހިުރހާ މުވައްޒަފުންނިާއ އެހިެނހެން މަަސއްކަތު ީމހުނަށް އަންގިައ ތަމީްރނު ދޭންވާނެއެވެ.

ް 	 ޭސފީްޓ ހެލްމެޓު އެޅުނ
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9 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

ް 	 ޭސފީްޓ ޫޝއަށް )ބޫޓުގެ ކޮޅުގިައ ދަގަނޑު އަޅާފިައވާ( އެރުނ

	 ކޮންކީްރޓުން ނުވަތަ ލަކިުޑ ކުނިޑން ނުވަތަ ިމނޫންގޮތަކަށްވްެސ ބުރާނެ ކުނިޑއަކުން ިލިބދާނެ 

ް ގެއްލުމަކުން ލޯ ަސލާމަތްކުރުމަށް ޭސފީްޓ ގްލްާސ އެޅުނ

	 އަޑުގަދަ މަަސއްކަތްތަކުގިައ ިހއިަރންގ ޕްރޮޓެކަްޝން ނުވަތަ ކަންފަތް ިނވާކުރެވޭނެ މަފްލަރ ނުވަތަ 

ް ިނޒާމެއް ގެންގުޅުނ

ް 	 ކުރާ މަަސއްކަތިާއ އެކީަށގެންވާ ގޮތުން އަނިްގ ލުނ

	 ނޭވާލުމުގެ ިނޒާމަށް ނުރައްކަލެއް ިދމާވެދާނެ ފަދަ މަަސއްކަތްތަކުގިައ، ރްެސިޕރޭޓީަރ ޕްރޮޓެކަްޝން 

ނުވަތަ ނުރައްކަލިާއ އެކީަށގެންވާފަދަ ަސލާމަތްތިެރކަމިާއ އެކު ނޭވާލެވޭނެ އާލާތް ގެންގުޅުން. 

ިމގޮތުން، އްެސބްެސޓްޮސ، ކިެމކަލްގެ ދުން އިަދ ިހރަފުހުގެ ނުރައްކާ ހުންނަ މަަސއްކަތްކުރާ 

 ީމހުނަށް ަސލާމަތްތިެރކަމިާއ އެކު ނޭވާލެވޭނެ ރްެސިޕރޭޓީަރ ޕްރޮޓެކަްޝން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

"ހޯރިޑްނ" ުނވަތަ ިބތްޖެހްުނ

އެންމެ މަދު ިމންގަޑެއްގެ ގޮތުން، އަންނިަނިވ ކަންކަމަށް ޢަމަލު ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.

	 މަަސއްކަތްކުރާ ަސިއޓުގިައ ފިުރހަމައަށް ިބތްގަނޑު ޖަހާ ރައްކާތިެރކުރިެވފިައ ހުރުން

ިބތްގަނޑުގިައ މަދުވެގެން 1800	  ިމިލީމޓަރުގެ އްުސިމން ހުރުން އިަދ ިބތްގަޑު ިބމިާއ ގިުޅފިައ ހުރުން. ިބތްގަނޑު 

ހުންނަންވީާނ މަަސއްކަތްކުރާ ަސިއޓުގެ ިންސބަތިާއ ޒާތަށް އެކީަށގެންވާގޮތަށް ފަރުމާކުރިެވފިައ އިަދ އެގޮތުގިައ 

ބެލެހެއިްޓފިައ.

	 މަަސއްކަތުގެ ވެށްޓިާއ ިބތްގަނޑިާއ ދެމެދު އެކީަށގެންވާ ދުރިުމނެއް ހުރުން.

	 މަަސއްކަތުގެ ވީެށން އެއްޗެއް ވެއިްޓ ިހނގިާބނގާވެ އުޅޭ ޢާންމު ީމހަކަށް ނުވަތަ ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް އެއްވްެސ 

ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގިައ ވީަނ ނަމަ، މަަސއްކަތްކުރާ ިއމާރާތިާއ ޢާންމު ަސރަހައްދުތަކިާއ ވިަކކުރެވޭނެގޮތަށް 

ގެންޓީްރޖަޙާ ިނވާކުރިެވފިައ ހުރުން.

	 ިބތްގަނޑު ފަރުމާކޮށް ޖެހުމުގިައ ޢާންމު ީމހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަށް ަސލާމީަތ ކަންކަން ބެހެއްޓުން.

	 ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލިާއ އުނދަގޫ ނުވާނޭ ގޮތަށް މަަސއްކަތުގެ ަސިއޓަށް ވަދެ ިނކުމެވުން ިއނިްތޒާމް 

ކުރިެވފިައ ހުރުން. ިމގޮތުން، ކަމިާއ ނުބެހޭ ފަރާތްތައް މަަސއްކަތުގެ ަސިއޓަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތަށް އެކީަށގެންވާ 

ެސިކއިުރީޓ ހުންނަންވާނެއެވެ.

	 ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ގޮތަށް ިއންޒާރުގެ އިަދ ފަރުވާތިެރވުމުގެ ިނާޝން ބޯޑު ހަރުކޮށްފިައހުރުން.

	 ިއމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކިެތ ނުވަތަ މީެޓިރއަލް ގެންގުޅެންވީާނ އިަދ ގުދަންކުރިެވފިައ ހުންނަންވީާނ ިބތްޖަހާ 

ިނވާކުރިެވފިައވާ ަސރަހައްދުގައެވެ.

މަަސއްކަތުގެ ަސިއޓުގިައ ހަރުކޮށްފިައ ހުންނަ ގޭޓު ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ޖޯރު ހުންނަގޮތަށް ފަރުމާކުރިެވފިައ ހުރުން.	 
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ުނރައްކާތިެރ ތަެކއާްޗިއ އެކު މަަސއްކަތްކުރާިއުރ އެކަީށގްެނވާ ިނވިާލުބްނ
ނުރައްކާތިެރ ތަކިެތ ނުވަތަ ހަޒަޑްަސ ަސބްްސޓަންްސ އިާއ އެކު މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކިެތ 

ހަމުގިައ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ިނވާކުރެވޭނެ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖައާްސފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، އަނިްގއިާއ 

އަތިްދގު ގީަމްސލުން، މިުޅ ފިައ ިނވާވާގޮތަށް ހުންނަ ހަރުވާޅުލުން އިަދ ބޫޓަށް އެރުން ިހމެނެއެވެ. އިަދ 

ގެންގުޅޭ ނުރައްކާތިެރ ތަކީެތގެ ޒާތިާއ އެކީަށގެންވާ އަނިްގ ފޯޜުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ިތްނ )3( ީމޓަރަްށ ވެުރ އުހުގިައ މަަސއްކަތް ކުރްުނ
ިމފަދަ މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ަސލާމީަތ އޫުސލުތަކުގެ ތެރޭގިައ އަންނިަނިވ ކަންކަން 

ިހމެނެއެވެ.

ް )ހ( އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ފާރަވިެރވެ ަސމާލުވުނ

ް )ށ( ާސފީްޓ ނެޓް ނުވަތަ ަސލާމީަތ ދައު ބޭނުންކުރުނ

ް )ނ( ފޯލް އެރްެސޓް ިސްސޓަމް ނުވަތަ ވެއްޓުން ހުއްޓުވާނެ ަސލާމީަތ ބެލްޓުގެ ިނޒާމެއް ގެންގުޅުނ

 )ހ( އެކަީށގްެނވާ ިމްނވަރަްށ ފާރަވިެރވެ ަސމާލުވްުނ

ިއމާރާތުގެ ވަށާ އިަރމިަތން ނުވަތަ އަނގަމިަތ ހުޅިުވފިައވާ ފުރާޅަކުން، ނުވަތަ ތަޅުމަކުން ނުވަތަ ިލފްޓު 

ާޝފްޓަކުން ީމހަކު ވެއްޓުނަ ނިުދނުމަށް ޖަހާ ގާޑް ރިެއލް ިސްސޓަމް ނުވަތަ ިބތްގަނޑު ފަރުމާކުރުމުގިައ 

އަންނިަނިވ ިސފަތައް ހުންނަންވާނެއެވެ:

ް މަަސއްކަތްކުރާތަނަށްވުރެ 900 - 1100. 1 ިމިލީމޓަރު އުހުގިައ ހުރުނ

ިމޑް-ރިެއލްއެއް ިހމިެނފިައ ހުރުން 2 .

މަަސއްކަތް ކުރާތަނުން ިތިރއަށް މަަސއްކަތުގިައ ބޭނުންކުރާ ާސމާނު ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަށް ޓޯ ބޯޑް  3 .

ް ޖަހާފިައ ހުރުނ

)ށ( ާސފީްޓ ެނޓް ުނވަތަ ަސލާމީަތ ަދއު ބޭންުނކުރްުނ

މަަސއްކަތު ީމހުނަށް މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ތަނަވްަސކޮށް އުޅެވޭނެގޮތް ފިަހވުމުގެ ިއތުރުން މަަސއްކަތުގެ 

ވީެށގިައ ބޭނުންކުރާ ާސމާނު ވެއްޓުމުން ިދމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ަސލާމަތްވުމަށް ޭސފީްޓ ނެޓު ޖެހުމީަކ 

މިުޙންމު ކަމެކެވެ. ިމގޮތުން، ޭސފީްޓ ނެޓް ޖެހުމުގިައ، މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ބޭނުންކުރާ ާސމަނު 

ވެއްޓުމުން ިދމާވެދާނެ ނުރައްކަލުން ަސލާމަތްކުރުމަށް އަޅާ ނެޓް ދެމުމުގިައ ފުރާޅު ފަދަ ތަންތަނުގިައ 

މަަސއްކަތް ކުރާ އެހެނީްމހުނަށް އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ިހފޭގޮތަށް ިރއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ިމގޮތުން، ނެޓް ދަމާފިައ ހުންނިައރު އްުސތަނަކުން ީމހަކު ވެއިްޓއްޖެ ޙާލަތެއްގިައ ިތީރގިައ ހިުރ ތަނެއްގިައ 

އީެމހަކު ނުޖެހޭނެ ިމންވަރަށް ދަމާފިައވާ ނެޓިާއ ިތީރގިައ ހިުރ ތަނިާއ ދެމެދު ޖާގަ ބަހައްޓާންވާނެއެވެ.
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11 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

)ނ( ފޯލް އެރްެސޓް ިސްސޓަމް ުނވަތަ ވެއްޓުްނ ހުއްޓުވެާނ ަސލާމީަތ ެބލްޓުގެ ިނޒާމެއް ގްެނގުޅްުނ

	 ވެއްޓުން ހުއްޓުވާނެ ަސލާމީަތ ިނޒާމުގެ ތެރޭގިައ، ިއނަރިޝއާ ީރލް ިސްސޓަމް، ޭސފީްޓ ހާންަސ، 

ލަންޔާޑްްސ އިަދ ްސޓިެޓކް ލިައން ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.

ެ 	 ިމފަދަ އާލާތް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެތަކިެތ ބޭނުންކުރުމުގެ އެކީަށގެންވާ ތަމީްރން ދޭންވާނެއެވ

	 ޭސފީްޓ ހާންަސ ބޭނުންކުރާ ީމހަކު މަަސއްކަތުގިައ އެކިަނ ނުއުޅުން މިުޙންމުއެވެ. ިމގޮތުން، 

ިވިހ )20( ިމނެޓުގެ ތެރޭގިައ ފުލް ބީޮޑ ހާންަސއަކުން ވެއްޓުން ިހފެހެއިްޓ، އިެލފިައވާ ީމހާ 

ަސލާމަތްކުރަން ިތީބންގެ ީމހުން ަސމާލުވާންވާނެއެވެ.

	 ޭސފީްޓ ނެޓް ނުވަތަ ިއނަރިޝއާ ީރލް ިސްސޓަމް، އިަދ ްސޓިެޓކް ލިައން ބޭނުންކުރިާއރު ިމތަކިެތ 

އެކީަށގެންވާ ިޙމާޔަތްކަމިާއ އެކު ތަނެއްގިައ ިހފެހެއިްޓ ހައްޔަރުކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ.

	 ޭސފީްޓ ހާންަސ:

	 މަަސއްކަތްކުރާ އަށްޓެއްގެ މީަތގިައ ނުވަތަ ފުރާޅު ފަދަ ތަންތަނުގިައ މަަސއްކަތްކުރިާއރު އެ 

މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ިހނގާއުޅުމުގިައ ަސލާމަތް ަސރަހައްދަކުން ނުރައްކާތިެރ ަސރަހައްދަކަށް ިދއުން 

ހުއްޓުވާ ަސމާލުވެ އުޅުމުގެ ގޮތުން ޭސފީްޓ ހާންަސ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 

	 ފޯލް އެރްެސޓް ިސްސޓަމްއެއް ފަރުމާކުރިާއރު، ޕެރޫަޝޓް ޭސފީްޓ ހާންަސއެއް ބޭނުންކުރީަނ ނަމަ، 

ވެއްޓުން ހައްޔަރުވާ އެންމެ ބޮޑު ިމނީަކ ދޮޅު )1.5( ީމޓަރަށްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 ޕެރޫަޝޓް ޒާތުގެ ފުލްބީޮޑ ހާންަސ ބޭނުންކުރިާއރު، އެއިާއ ގިުޅފިައވާ ލަންޔާޑް ނުވަތަ ވައު 

ހުންނަންވީާނ ފަހަތަށްވާގޮތަށް ހައްޔަރުކުރިެވފައެވެ.

	 އެއްވްެސ ފޯލް އެރްެސޓް ިސްސޓަމަކިާއ ނުވަތަ ޭސފީްޓ ހާންަސއަކިާއ ގުޅޭ ްސޕެއަރ ނުވަތަ އޭގެ 

ބިައތައް އައުކޮށް ހަދިާއރު، އެ ޭސފީްޓ ހާންަސއެއް ނުވަތަ ފޯލް އެރްެސޓް ިސްސޓަމެއް ފަރުމާކިުރ 

 ފަރާތުގެ ްސޕިެސިފކަޭޝންއިާއ ހިުރހާ ގޮތަކުން އެތްގޮތް ތަކިެތ ބޭނުންކުރުމަށް ަސމާލުވާންވާނެއެވެ.

މަަސއްކަތް ކުރާ އީަށގެ އިަދ ވީެށގެ ވާަށ އިަރމިަތ
މަަސއްކަތްކުރާ އީަށގެ އިަދ ވީެށގެ ވަށާ އިަރމިަތން ީމހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ވެއިްޓ ީމހަކަށް ވެދާނެ 

ގެއްލުމަކުން ރައްކާތިެރވުމަށް ިރއާޔަތްކުރިާއރު، އެފަދަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ީމހަކު ވެއްޓީެނ ިކހާ ދުރިުމނަކަށް 

ތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، ވެއްޓުން ހުއްޓުވުމަށް ިތީރގިައ ވަގީުތގޮތުން ހިުރއެއްޗެކަށް ބަރާޯސކުރަންވީާނ 

އެފަދަ އެއްޗެކުން ވެއްޓޭ ީމހަކަށް ފިުރހަމަ ަސލާމަތްކަން ިލބޭނަމައެވެ. މަަސއްކަތްކުރާ އީަށގެ ވަށިައގެން 

ގާޑް ރިެއލް ނުވަތަ އެކީަށގެންވާ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ.

 

މަަސއްކަތްކުރާ އަށްޓީަކ ނުވަތަ ވެށްޓީަކ ޢާންމުން ިހނގިަބނގާވެ އުޅޭ ތަނެއްގިައ މީަތގިައ ނަމަ އިަދ 

އެފަދަ ތަނަކުން އެއްޗެއް ވެއިްޓ ިތީރގިައ ިހނގިާބނގާވެ އުޅޭ ީމހަކަށް ގެއްލުމެއްވެދާނެކަމަށް ަސމާލުވުމުގެ 

ގޮތުން، އެފަދަ މަަސއްކަތުގެ ވީެށގެ ިތިރ ިބތްޖަހާ ީމހުންނަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް އީެކ ބަންދުކުރެވެން 

ވާނެއެވެ؛ ިމފަދިައން ބަންދު ނުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގިައ، ިތީރގިައ ިހނގިާބނގާވެ އުޅޭ ީމހުނަށް އެކީަށގެންވާ 

ރައްކާތިެރކަމެއް ިލބޭވަރަށް އެ މަަސއްކަތުގެ ވިެށ ވަށިައގެން ޖަހާފިައވާ ިބތްގަނޑު ހުންނަންވީާނ ބޭރަށް 

ނެރިެވފައެވެ.
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ފުރާޅުގިައ ކުރާ މަަސއްކަތް
ަސލާމަތްތިެރކަމިާއ އެކު ފުރާޅުގިައ މަަސއްކަތް ކުރުމުގިައ ހަމައެކިަނ ގެންގުޅެންވީާނ އެފަދަ މަަސއްކަތުގެ 

ފިުރހަމަ މަޢުލޫމާތިާއ، ތަޖިުރބާއިާއ އިަދ ވައްޓަފިާޅ ހިުރ ީމހުނެވެ. 

ިމކަމުގިައ މަޢުލޫމާތިާއ ތަޖިުރބާ މިުޙންމުވީަނ، އެފަދަ މަަސއްކަތެއް ކުރާ ީމހަކަށް އެ މަަސއްކަތުގެ 

ވީެށގިައ ިދމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކިާއ އިަދ އެ ނުރައްކާތަކުން ަސލާމަތްވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް 

ފިަރތަކަމިާއ އެކު އެނގެންޖެހޭނީެތއެވެ. ިމފަދަ މަަސއްކަތް ރާވާ ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ، މަަސއްކަތުގެ 

ަސލާމީަތ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކޮށް، އެކަމަށް އެކީަށގެންވާ ާސމާނިާއ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ިއތުރުން، ކަމުގެ 

ތަޖިުރބާހިުރ ީމހުން ގެންގުޅުމިާއ އިަދ އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ުސޕަވިައޒްކުރިެވފިައ ހުރުން މިުޙންމުއެވެ.

ކުރާ މަަސއްކަތުގެ ޒާތުގިައ އީެއ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ވަޤީުތ މަަސއްކަތެއް ކަމުގިައ ިވއްަސ، ިދމާވެދާނެ 

ނުރައްކާތަކަށް ރަނގަޅަށް ިރއާޔަތްކުރިެވ އިަދ އެ ނުރައްކާތަކަށް ފިުރހަމައަށް ތައްޔާރުވެފިައވުން 

މިުޙންމުއެވެ. ފުރާޅުގިައ ކުރާ މަަސއްކަތުގެ ޒާތަށް ބަލިާއރު، މަަސއްކަތުގެ ވިެށން ީމހަކު ވެއްޓުމީަކ 

އެކީަށގެންވާކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވީެނ ނަމަ، ވެއްޓުން ހުއްޓުވޭނޭ ނުވަތަ ވެއްޓޭ ީމހަކަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ 

ހިުރހާ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކޮށްފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފުރާޅުގިައ ކުރާ މަަސއްކަތެއްގިައ އަންނިަނިވ ކަންކަމަށް ޚާއަްސ ަސމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ:

	 ްސޓިެޓކް ލިައން، ިއނަރިޝއަރ ީރލް ލިައން ނުވަތަ ޭސފީްޓ ނެޓް ހަރުކުރިެވފިައ ހީުރ އެކީަށގެންވާ 

ް ގޮތަށްތޯ ބަލާ ޔީަޤންކުރުނ

	 ފުރާޅުގެ ްސޓްރަކްޗަރ ހީުރ ިމފަދަ ޭސފީްޓ ނެޓް ނުވަތަ ްސޓިެޓކް ލިައން ހައްޔަރުކޮށް ހަރުކުރެވޭ 

ް ގޮތަށްތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުނ

	 މަަސއްކަތުގެ ވިެށ ވަށިައގެން އެކީަށގެންވާ ގޮތަށް ގާޑް ރިެއލް ނުވަތަ ިބތްގަނޑު ހަރުކުރިެވފިައ 

ް ހިުރތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުނ

	 ިބންމިަތ ނުވަތަ ފުރާޅުގެ ިތީރގިައވާ ަސރަހައްދީަކ ފުރާޅު ލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތިާއ ާސމާނު 

ގެންގުޅެވޭ ވަރަށް ރައްކާތިެރކަން ހިުރ ތަނެއްތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.

	 ފުރާޅު ބަލަހައްޓާ މަރާމާތުކުރުމަށް އެކީަށގެންވާ ދިާއީމ ޖާގަ ވަށިައގެން ިލބެން ހިުރތޯ ބަލާ ކަށަވަރު 

ް ކުރުނ

	 އުހުގިައ ކުރާ މަަސއްކަތް ީވވަރަކުން މަދުކުރެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، ފުރާޅުގެ އިެކ ބިައތަށް 

ިތީރގިައ ޕީްރ-އްެސމްބްލް ކުރުމިާއ، ފުރާޅުގެ އިެކ ބިައތައް މައްޗަށް އުފުލިާއރު ރައްކާތިެރކަން ިލބޭނޭ 

ފަދަ ވަށާ ިބތްގަނޑު ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަށް ަސމާލްވުން ިހމެނެއެވެ.

	 މިަތން ވެއިްޓދާނެ އެއްޗަކުން ރައްކާތިެރވުމަށް ޕިެރީމޓަރ ގާޑް ރިެއލް، ްސކެފޯލްޑް ނުވަތަ ވަށާ 

ިބތްގަނޑު ޖެހުމަށް ޚާއަްސ ަސމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

( ީމޓަރަށް ވުރެ އުހަށް އަޅާ ްސކެފޯލިްޑންގ އެއް ހަރުކުރަންވީާނ އެކަމުގެ ޚާއަްސ  ިބމުން ފްަސ )5	 

ތަޖިުރބާ ިލިބފިައވާ ކަމަށް އެކީަށގެންވާ ްސކެފޯލްޑަރއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 
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13 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

	 ަސލާމީަތ ދާ ނުވަތަ ޭސފީްޓ މްެޝ ހަރުކުރުމުގިައ މަަސއްކަތްކުރާނެ ރައްކާތިެރ އަށްޓެއްގެ ގޮތުގިައ 

މޯބިައލް އިަދ ޓަވަރ ްސކެފޯލިްޑންގ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. 

ޕިެރީމޓަރ ްސކެފޯލްޑެއް ހަރުކުރުމުގިައ އަޅާ އީަށގެ އްުސިމން ހުންނަންވީާނ މަަސއްކަތްކުރާ ތަނުގެ 

އިަރމައްޗިާއ ނުވަތަ ިދޔަދޮއްވިާއ ނުވަތަ ފިޭސއިާއ ީވހާ ކިައިރއެއްގައެވެ. އިަދ ިދޔަދިޮވން ނުވަތަ 

ފިޭސއިާއން ފިެށގެން 1100-900 ިމިލީމޓަރުގެ އްުސިމނަށް ިރިޖޑް ގާޑް ރިެއލް ނުވަތަ ނުލެނބޭނޭފަދަ 

ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ.

ހުަރގަނޑު
މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ ތަންތަނަށް ފޭަސހިައ އަރާފޭބޭނެ ިއނިްތޒާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުގަނޑު ގެންގުޅުމީަކ 

ޢާންމު ބޭނުމެކެވެ. ިމގޮތުން، ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އިަދ މުވައްޒަފުންނިާއ އެހިެނހެން ފަރާތްތަކުންވްެސ، 

ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރުމުގިައ އަންނިަނިވ ކަންކަމަށް 

ިރއާޔަތްކުރުން މިުޙންމުއެވެ. 

ް 	 މަަސއްކަތަށް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ބާވަތުގެ ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރުނ

ް 	 ގެންގުޅޭ ހަރުގަނޑުގެ ބާވަތަށް ބޭނުންވާ ތަމީްރނު ިދނުން ނުވަތަ ިލިބފިައވުނ

ް 	 ހަރުގަނޑު ނުގުޑާނޭ ފަދިައން ނުވަތަ ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަށް ހަރުކުރިެވފިައ ހުރުނ

ް 	 މަަސއްކަތްކުރާ ތަނިާއ ީވހާ ގާތުގިައ ހަރުގަނޑު ހަރުކުރުނ

	 ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރީަނ މަަސއްކަތްކުރާ އަށްޓަކަށް އަރަންކަމުގިައ ނަމަ، މަަސއްކަތްކުރާ އިަށން 

އެއް )1( ީމޓަރު 

ް 	 ިދގަށް ހުންނާނެގޮތަށް ހަރުގަނޑު ހަރުކުރުނ

ް 	 ހަރުގަނޑު ބޭނުންނުކުރާ ވަޤުތުގިައ، ހަރުގަނޑު ނުލެނބޭނޭ ގޮތަށް ލައްޕާ ގުދަންކޮށްފިައ ބެހެއްޓުނ

ް 	 އަބަދުވްެސ ހަރުގަނޑު ފިުރހަމައަށް ާސފުކޮށް ބެހެއްޓުނ

ް 	 ިދގު އިަދ ބަރު ހަރުގަނޑު އުފުލުމުގިައ ދީެމހަކު ގެންގުޅުނ

	 އެއްފިަޅއަށް ހުންނަ ހަރުގަނޑިާއ އިަދ ހުޅުވޭ ހަރުގަނޑުތައް ހަރުކުރިާއރު، ހަރުގަނޑުގެ ފިައ 

ހަރުކުރިެވފިައ ހުންނަންވީާނ މަަސއްކަތްކުރާ ތަނުން ފިެށގެން ހަރުގަނޑުގެ ިދގިުމނުގެ ހަތަރުބިައ 

ކުޅަ އެއްބިައ )4/1( ދުރިުމނުގައެވެ. 

ް 	 ހަރުގަނޑުގެ އިަރމިަތން ހަރުފަތްތައް ތަޅުލެވޭ ިނޒާމް ހުންނަ ހަރުގަނޑު ބޭނުންކުރުނ

	 ހަރުގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން މަަސއްކަތް ކުރާ ތަނަށް އުނދަގުލުން އަތްފޯރީަނ ނަމަ، ފޭަސހިައން 

އަތްފޯރާގޮތަށް ހަރުގަނޑު ދުރަށް ނުވަތަ ކިައިރއަށް ޖެއުްސން ނުވަތަ ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ 

ހަރުގަނޑެއް ބޭނުންކުރުން. އެއްވްެސ ޙާލަތެއްގިައ، ފޭަސހިައން މަަސއްކަތް ނުކުރެވޭ ިމނެއްގިައ 

ހަރުގަނޑު ބޭނުން ނުކުރުން.
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ްސެކފޯލިްޑންގ
ިއމާރާތްކުރުމުގެ ިސނާޢަތުގިައ ްސކެފޯލިްޑންގ ބޭނުންކުރީަނ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު މަަސއްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް 

ވަޤީުތ އިަށ އެޅުމަށެވެ. 

ްސކެފޯލިްޑންގެ އެޅުމުގިައ އެކީަށގެންވާ ތަމީްރނިާއ ތަޖިްރބާ ިލިބފިައވާ ީމހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަންކުރުން 

މިުޙންމުއެވެ. ިމގޮތުން:

ް 	 ްސކެފޯލިްޑންގ ބޭނުންކުރުމުގެ ކިުރން ިއންްސޕެކްޓްކުރުނ

ް 	 ްސކެފޯލިްޑންގ ބޭނުންކުރަމުންދިާއރު، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބެލުނ

	 މުޫސން ގްޯސ ދުވްަސވަރު ނުވަތަ ްސކެފޯލިްޑންގަށް އަަސރެއްކޮށްފާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވިެރވެއްޖެ 

ް ކޮންމެ ިހނދެއްގިައ އެ ބޭނުންކުރުމުގެ ކިުރން ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑންގ ބޭނުން ނުކުރާތާ ދުވްަސތަކެއް ވެފިައވީަނ ނަމަ، އެ އަލުން ބޭނުންކުރުމުގެ ކިުރން 

ބެލުން މިުޙންމެއެވެ.

 
ިމގޮތުން ބަލާ ބެލުމުން ފެނުނު ކަންކަން އިަދ ރަނގަޅުކުރެވުނު ކަންކަން ިލޔުމުން ރެކޯޑް ކޮށް އެ 

ބިެލީމހަކު އެ ިލޔުމުގިައ ޮސިއ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ިމފަދަ ިއންްސޕެކަްޝންކުރާ ފަރާތަކުން އަންނިަނިވ ކަންކަމަށް ަސމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

ް 	 ްސކެފޯލްޑް ޕްލެޓްފޯމަށް ނުވަތަ އަށްޓަށް ފޭަސހިައން އަރާ ފޭބޭނެ ިއނިްތޒާމް ހިުރތޯ ބެލުނ

ް 	 ކޮޅަށް ނިެގފިައ ހިުރ ހިޮޅތައް ހީުރ ތެދަށްތޯ ބަލާ އިަދ އޭގެ ފިައދަށުގިައ ބްޭސ ޕްލޭޓް ހިުރތޯ ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑންގ ހީުރ ރަނގަޅަށް އިަދ އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ިއމާރާތުގިައ ިއންކުރިެވފިައތޯ ބަލިައ 

ް އިަދ ިބިޑތައް ހީުރ ވަރުގަދައަށް ބާރުކުރިެވފިައތޯ ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑން ހަރުކުރުމަށް ފަހުގިައ އެއްވްެސ ިބިޑއެއް ނައްޓާފިައ ހިުރނަމަ، ނެއިްޓ ިބީޑގެ ބަދަލުގިައ 

ިއތުރު ިބިޑ ހަރުކުރިެވފިައވޭތޯ އިާއ އިަދ އެފަދިައން ހަރުކުރިެވފިައ ނުވާ ނަމަ، އެކީަށގެންވާ ޢަދަދަށް 

ް ިބިޑ ހަރުކުރުނ

ް 	 ްސކެފޯލިްޑން ފަރުމާކުރިެވފިައ ވީަނ ލޮޅުން ނާރާގޮތަށް އެކީަށގެންވާވަރަށް ހަރުދަނާކޮށްތޯ ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑންގ ފަރުމާކުރުމުގިައ ބޭނުންކޮށްފިައވީަނ އެމައްޗަށް އަރާނެ ބަރުދަނާ އެކީަށގެންވާ 

ް ތަކިެތންތޯ ކަށަވަރުކުރުނ

ް 	 ްސކެފޯލިްޑންގެ ކޮޅަށްޖަހާފިައވާ ހިޮޅތަކިާއ، ހުރްަސތަކިާއ އިަދ މަޅުތައް ހަމައަށް ހިުރތޯ ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑންގެ މަޅުތައް ހީުރ ފިުރހަމައަށްތޯ ބަލާ އިަދ މަޅެއް ިބނިދފިައވޭތޯ ނުވަތަ އަތުރާފިައ 

ް ހިުރގޮތުން އެމީަތ މަަސއްކަތްކުރާ ީމހަކު މަޅެއްގިައ އަޅިައގަނެ ނުވެއްޓޭނެގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުނ

ް 	 ްސކެފޯލިްޑންގެ މަޅުތައް ހީުރ ނުގުޑާނެގޮތަށް ިހފެހެއިްޓ ބާރުކުރިެވފިައތޯ ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑނިްއން ީމހަކު ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަށް ހިުރހާ އިަރމައްޗެއްގިައ ގާޑް ރިެއލް އިާއ ޓޯ ބޯޑު 

ް ހަރުކުރިެވފިައ ހިުރތޯ ބެލުނ

	 ްސކެފޯލިްޑން ފަރުމާކޮށްފިައވީަނ، އެމީަތގިައ މަަސއްކަތުގެ އާލާތިާއ ާސމާނު އުފުލާގެންގުޅުމަށްކަމުގިައ 

ވީަނނަމަ، އެފަދަ ތަކިެތ އެފުލާ ގެންގުޅުމުގިައ ބަރުދަން ހަމައަށް ބެހޭގޮތަށްތޯ ްސކެފޯލިްޑން 

ތައްޔާރުކުރިެވފިައހީުރ ބެލުން.

	 ފިުރހަމައަށް ތައްޔާރު ނުކުރިެވ ހިުރ ްސކެފޯލިްޑންއެއް )ިމާސލަކަށް މަޅުތައް ފިުރހަމަ ނުވެ ހިުރ( 
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ޮނެވްމަބރ 2011

ބޭނުން ނުކުރުމަށް، އެކީަށގެންވާ ަސމާލުވުމުގެ ިއންޒާރު ިނާޝން ބޯޑުތައް ހަރުކުރިެވފިައ ހިުރތޯ 

ބެލުން.

ަސްސޕްެނޑެޑް ްސެކފޯލިްޑންގ ުނވަތަ އެލުވާފިައހުނަްނ އިަށ

އެލުވާފިައ ހުންނަ އިަށ ހަރުކުރަންވީާނ ހަމައެކިަނ އެކަމުގެ ޚާއަްސ ތަމީްރނިާއ ތަޖިުރބާ ިލިބފިައވާ 

ީމހަކު ލައްވައެވެ.  އެލުވާފިައ ހުންނަ އިަށ ނުވަތަ ަސްސޕެންޑަޑް ްސކެފޯލިްޑން ހަރުކުރުމުގިައ އިަދ 

ބޭނުންކުރުމުގިައ އަންނިަނިވ ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

	 އިަށ އުފުލާ އިަދ ިތިރކުރާ ވައު ހީުރ ިއމާރާތުގިައ ރަނގަޅަށް ހަރުކުރިެވފިައވާ އައުޓިްރގަރއެއްގިައ 

ނުވަތަ އިޮނގަނޑެއްގިައކަމިާއ އިަދ ވައު ދެމޭގޮތަށް ހީުރ އެކަމަށް ޚާއަްސކުރިެވފިައވާ 

ބްރެކެޓެއްގެތެރިެއންތޯ ބަލާ އިަދ ވަލުގިައ ކަމަށް އެކީަށގެން ޖޯރު ހިުރތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

	 އެލުވާފިައވާ އީަށގެ ދެކޮޅުގައިާއ އިަރމީަތގިައ ގާޑް ރިެއލިާއ، ިމޑްރިެއލް ޗެންޗޭނިާއ އިަދ ޓޯބޯޑު 

ް ހަރުކުރިެވފިައ ހިުރތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުނ

	 އެލުވާފިައވާ އަށްޓެއްގެ މީަތގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ ޭސފީްޓ ހާންަސއެއް 

ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އިަދ ިމ ޭސފީްޓ ހާންަސ ހުންނަންވީާނ ނުގުޑާ ހަރުތަނެއްގިައ 

ހައްޔަރުކުރިެވފައެވެ ނުވަތަ އެ ހާންަސ ހުންނަންވީާނ ވިަކން އޮތް ަސލާމީަތ ވަލެއްގިައ 

ހަރުކުރިެވފައެވެ. 

	 ަސްސޕެންޑަޑް ްސކެފޯލިްޑންގިައ ިޓލްޓް ްސިވޗް ނުވަތަ އިަރއަޅާލުން ހުއްޓުވާ ްސިވޗް ހަރުކުރިެވފިައ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. އެއްވްެސ ޙާލަތެއްގިައ އިަށ 10 ިޑގީްރއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަތަކަށް އިަރ އަޅާނަމަ، 

ިމ ްސިވންޗުން އިަށ އެލުވާފިައވާ ވާ ދަމާ މޯޓަރ ވަގުތުން ހުއްޓުވާލަންޖެހޭނެއެވެ. 

	 އިަށ އެލުވާފިައ ހީުރ ޢާންމުކޮށް ީމހުން ިހނގިާބނގާވެ އުޅޭ ތަނެއްގެ މީަތގިައ ނަމަ، 

ފަރުވާތިެރވުމުގެ އިަދ ަސމާލުވުމުގެ ިނާޝނިާއ ިއންޒާރު ިލޔެފިައވާ ބޯޑު އެކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ގޮތަށް 

ތައްޔާރުކުރިެވފިައ އިަދ ޢާންމުކޮށް ފޭަސހިައން ފެންނަންހުންނަ ގޮތަށް ބެހެއިްޓފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

	 ވިަކ ޚާއްްސ ނުރައްކަލެއް ކިުރމިަތވެދާފަދަ ޙާލަތްތަކުގިައ، އެކީަށގެންވާ ރައްކާތިެރކަން ޢާންމުނަށް 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

	 އެލުވާފިައ ހުންނަ އިަށމީަތގިައ މަަސއްކަތުގިައ ބޭނުން ނުކުރާ، ިއތުރުވެފިައވާ ާސމާނިާއ އާލާތްތައް 

ބެހެއްޓުމީަކ ނުރައްކާތިެރކަމެކެވެ. އިަދ އެއްވްެސ ޙާލަތެއްގިައ ިމގޮތަށް ިއތުރުވެފިައވާ ނުވަތަ ބޭނުން 

ނުކުރާ ާސމާނިާއ އާލާތްތައް އިަށމީަތގިައ ބަހައްޓިައގެން ނުވާނެއެވެ.

	 އެލުވާފިައ ހުންނަ އިަށ އުފުލާ ވަޤުތުގައިާއ އިަދ ިތިރކުރާ ވަޤުތުގިައ އިަށމީަތގިައ އެއްވްެސ ީމހަކު 

ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އިަށ އުފުލާ ިތިރކުރީަނ އީަށގިައ ހުންނަ ީމހާކަމުގިައ ވީަނ ނަމަ، އެކަމަށް 

ބޭނުންވާ ީމހާ/ީމހުން ިފއަވިައ އެހެން ީމހަކު އީަށގިައ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

	 ަސްސޕެންޑަޑް ްސކެފޯލްޑުގެ ިއންްސޕެކަްޝން ރެކޯޑް ދަފްތަރެއްގިައ ިލޔިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ 

އިަދ އެ ްސކެފޯލްޑް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ އެފަދަ ރެކޯޑްތައް ފޭަސހިައން ފެންނާނެ 

ިއނިްތޒާމް ކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ.
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އެލެކްޓިްރކަލް ަސޕްލިައ
ިވއާްސރަ ނުވަތަ ތެތް މާހައުލެއްގިައ ިހފާގެންގުޅޭ ިއލެކްޓިްރކަލް ާސމާނިާއ އާލަތް ގެންގުޅެންވީާނ 

އަންނިަނިވ ގޮތަށެވެ.

 
އެލެކްޓިްރކަލް ާސމާނަށް ނުވަތަ އާލާތަށް ކަރަންޓު ގުޅާފިައ ހުންނަންވީާނ 230	  ވޯލްޓަށްވުރެ ިއތުރު 

ނުވާ ގޮތަށް އިަދ އެރތު ކުރިެވފިައވާ ކަރަންޓު ަސޕްލިައއަކުން ނެވެ. 

	 ކަރަންޓު ަސޕްލިައ ލިައނުގިައ ވިަކން ބެލޭނެ ގޮތަށް ހުންނަ އެރތު ަސރިކޓް މިޮނޓަރ އެއް 

ހަރުކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. އިަދ ިމ އެރތު ަސރިކޓުން އެލެކްޓިްރކަލް ާސމާނަށް ނުވަތަ 

އާލާތަށް ިލބޭ ކަރަންޓުގެ އެރތު ކެނޑޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގިައ، އެތަކެއްޗަށް ިލބޭ ކަރަންޓުވްެސ 

ވަޤުތުން ކެނޑޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.

	 އެލެކްޓިްރކަލް ާސމާނިާއ އާލާތްތައް ހުންނަންވީާނ ޑަބަލް ިއނިްސއުލޭޓް ކުރިެވފައެވެ. 

އެރތު ކުރިެވފިައވާ ކަރަންޓެއްގެ ވޯލްޓޭޖިާއ އެރތުގެ ިންސބަތް އެއްވްެސ ހާލަތެއްގިައ 55	  ވޯލްޓްްސ 

އޭ.ީސ އަށްވުރެ ިއތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ް 	 ރިެސޑުއަލް ކަރަންޓް ިޑވިައްސ )އާރް.ީސ.ީޑ( ބޭނުންކުރުނ

ވަޤީުތ ކަރްަނޓު ަސޕްލިައއްަށ ބޭންުނކުރާ ްސިވްޗޯބޑް
ިއމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގިައ ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ަސޕްލިައ ްސިވޗްބޯޑީަކ، އިެއން ކުރާ ބޭނުމިާއ އެކީަށގެންވާ 

ގޮތަށް ފަރުމާކުރިެވފިައވާ ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ. އިަދ ިމފަދަ ްސިވޗް ބޯޑުތައް ބޭނުންކުރީަނ 

ިހޔާކުރިެވފިައވާ ތަނެއްގިައ ނޫންނަމަ، އެތަކިެތ ފަރުމާކުރިެވފިައ ހުންނަންވީާނ މުޫސމުން ިދމާވެދާނެ 

ނުރައްކަލަކުން ރައްކާތިެރކުރިެވފާ ހުންނަގޮތަށެވެ. 

ާސމާާނިއ އާލާތްތައް ިއންްސޕެކްޓްކުރްުނ
އަތްލިައ ގެންގުޅޭ ހިުރހާ ކަރަންޓު ާސމާނަކިާއ އާލާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ކިުރން، އެތަކިެތ 

ރަނގަޅަށް ިއންްސޕެކްޓް ކުރެވެންވާނެއެވެ. އިަދ އެއަށްފަހު، އެތަކިެތ ކޮންމެ ިތން )3( މަހުން އެއްފަހަރު 

ިއންްސޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ހިުރހާ ާސމާނަކިާއ އާލާތެއްގިައ އެތަކިެތ އެންމެ ފަހުން ިއންްސޕެކްޓް ކުރެވުނު ތީާރޚިާއ އިަދ ދެން 

ިއންްސޕެކްޓް ކުރަންޖެހޭ ތީާރޚް އެނގޭގޮތަށް ޓެގެއް ހަރުކުރިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މިަތްނ ަދމާފިައ ހުނަްނ ކަރްަނޓު ަސޕްލިައ ލަިއަންށ 
ރައްކާތިެރވްުނ

ކްރޭނެއްގެ، ކޮންނަ މިެޝނެއްގެ، އެކްްސކަވޭޓަރެއްގެ، ތޮރުފާ ޑިްރލް ިރގެއްގެ ނުވަތަ ިމނޫން އެހެން 
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17 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

މެކިޭނކަލް ޕްލާންޓެއްގެ އެއްވްެސ ބައެއް ނުވަތަ ްސކެފޯލްޑެއްގެ ނުވަތަ ހަރުގަނޑެއްގެ ބައެއްވްެސ މިަތން 

ދަމާފިައވާ ކަރަންޓު ަސޕްލިައ ލިައނަކިާއ ހަތަރު )4( ީމޓަރަށް ވުރެ ގާތުގިައ ގެންގެޅެންވީާނ، އެފަދަ 

ކަރަންޓު ަސޕްލިައ ލިައނެއްގެ ވިެރފަރާތުގެ ހުއްދަ ިލޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރައްކާތިެރކަމާިއ އެކު ެކިމކަލް ގްެނގުޅްުނ
ކިެމކަލް ނުވަތަ އެފަދަ ޒާތުގެ ތަކިެތ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ގެންގުޅުމުގިައ ަސމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމިާއ 

ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލިެވފިައވާ ިސޔަާސތެއް ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކުވްެސ ޤިާއމްކުރަންވާނެއެވެ. އިަދ 

ިމ ިސޔަާސތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާކަމެއް މަަސއްކަތުގެ މާހައުލުގިައ ފިަހކުރިެވފައ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ިމފަދަ ަސލާމީަތ ިސޔަާސތެއްގިައ އަންނިަނިވ ކަންކަން ިހމަނަންވާނެއެވެ:

ް 	 ކިެމކަލް އިާއ އެ ބާވަތުގެ ނުރައްކާތިެރ ތަކިެތ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު އަތްލާ ގެންގުޅޭނެ ގޮތ

ް 	 ކިެމކަލް އިާއ އެ ބާވަތުގެ ނުރައްކާތިެރ ތަކިެތ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ގުދަންކުރާނެ ގޮތ

	 ކިެމކަލް އިާއ އެ ބާވަތުގެ ނުރައްކާތިެރ ތަކިެތ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

ު ގެނިްދއުމުގިައ ަސމާލްވާނީްވ ިމންގަނޑ

	 ކިެމކަލް އިާއ އެ ބާވަތުގެ ނުރައްކާތިެރ ތަކިެތ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ނައްތާލުމުގިައ ގެންގުޅެންވާ 

ު ިމންގަނޑ

ކިެމކަލް އިާއ އެ ބާވަތުގެ ނުރައްކާތިެރ ތަކިެތ އަތްލާ ގެންގުޅުމުގިައ ަސމާލުވާން ޖެހީެނ އެތަކިެތން 

ިދމާވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ނައްތާލުމުގެ ނުވަތަ ިދމާވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ކުޑަކުރުމުގެ މަޤަްސދުގައެވެ. 

ިމގޮތުން، އަތްލާ ގެންގުޅުމުގިައ އެތަކީެތގިައ ހަރުކޮށްފިައ ހުންނަ ލޭބަލް ަސމާލުކަމިާއ އީެކ ިކއުމިާއ އިަދ 

އޭގިައވާ ިއރާުޝދިާއ އެއްގޮތަށް ކަންކުރުން މިުޙންމުއެވެ. ހިުރހާ ބާވަތެއްގެ ކިެމކެލެއް ރައްކާކުރަންވީާނ 

އެތަކިެތ އަޅާފިައވާ އްަސލު ކޮންޓިެއނަރގިައ، ރައްކާތިެރ އިަދ ރަނގަޅަށް ވިައދަތުރުކުރާފަދަ ތަނެއްގިައ، 

އޭގެ ލޭބަލްގިައވާ ިއރާުޝދިާއ އެއްގޮތަށެވެ. 

ކިެމކަލެއް ނުވަތަ އެބާވަތުގެ ނުރައްކާތިެރ އެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގިައ ިދމާވެދާނެ ނުރައްކާތިެރ ޙިާދޘާތަކުން 

ަސލާމަތްވުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތިާއ އެފަދަ ތަކީެތގެ މަަސއްކަތް ކުރުމުގިައ ޢާންމުކޮށް ގެންގުލޅެންޖެހޭ 

ަސލާމީަތ ިމންގަނޑުތަކިާއ ގުޅޭ އެކީަށގެންވާ ތަމީްރނު އެ ގެންގުޅޭ ހިުރހާ އެންމެނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

އްެސބްެސޓްޮސ
އްެސބްެސޓްޮސ ކުނިޑއަށް ނޭވާލުމުން ފުއްޕާމޭގެ ނުރައްކާތިެރ ބައްޔެއް ޖިެހދާނެއެވެ. އްެސބްެސޓްޮސގެ 

މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ީމހަކު، މިުޅ ހިަށގަނޑު ިނވާވާނެ ފަދަ ިޑްސޕަޯސބަލް ނުވަތަ ދޮވެވޭނެ ވައްތަރުގެ 

ހެދުމެއް ލާންވާނެއެވެ. 

ރައްކާތިެރކަމިާއއެކު ނޭވާލެވޭނެ ިނޒާމެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. މަަސއްކަތްކުރިާއރު، ޕިޮޒިޓވް ޕްރަެޝރގިައ 

ިފލްޓަރކުރެވޭ ވަޔަށް ނޭވާ ލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފިައ ހުންނަ މްާސކު މޫނުގިައ އަޅަންވާނެއެވެ.
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18

ިމފަދަ މަަސއްކަތްތަކުގިައ ޙަރަކާތްތިެރވިާއރު އެދިެވގެންވާ ގޮތީަކ، އްެސބްެސޓްޮސގެ މަަސއްކަތް ކުރާ ތަން 

ިއމްޕަރިވއްަސ ީޝޓުން ނުވަތަ ވިައދަތުރުނުކުރާފަދަ ަސތިަރއަކުން އެ ަސރައްދު ބަންދުކުރިެވފިައ ހުރުމިާއ 

އިަދ ކުނިޑ ބޭރުނުވާގޮތަށް މަަސއްކަތްކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ވިައގެ ޕްރަެޝރ ދައްކޮށްފިައ ބެހެއްޓުމެވެ. 

އްެސބްެސޓްޮސ ބޭނުންކޮށްފިައވާ ތަނަކަށް ީމހުން ވަނުމުގެ ކިުރން އެތަނުގެ ވިައ ތަޣައްޔަރުވެފިައ ހިުރތޯ 

ބަލަން އެއަރ ޓްެސޓެއް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ފްލޭމް ކަިޓްނގ އާިއ ކޮްނމްޕެރްސޑް ގްޭސ ވެލިްޑންގިއްނ
ިދމާވެދެާނ ުނރައްކާތްަށ

ފްލޭމް ކިަޓންގ އިާއ ކޮންމްޕރްެސޑް ގްޭސ ވެލިްޑންގ ކުރުމުގިައ އަންނިަނިވ ނުރައްކާތަކުން 

ަސލާމަތްތިެރވުމަށް އެކީަށގެންވާ ިފޔަވަޅު 

އިެޅފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ.

	 ހިޮޅ ހަލާކުވެފިައވާ ހުރުމުން ނުވަތަ ހީޮޅގެ ޖިޮއންޓެއް ރަނގަޅަށް ނުބައްދާހުރުމުގެ ަސބަބުން ގްޭސ 

ް )ޕްރޮޕޭން ނުވަތަ އެެސޓީެލން( ބޭރުވެ އިަލފާން ރޯވުނ

ް 	 ކިަޓންގ ޓޯޗުން ނުވަތަ ހިޮޅން އޮކިްސޖަން ީލކުވުމުގެ ަސބަބުން ގްޭސ ިސިލންޑަރ ގޮވުނ

	 ވިައގިައ ހިުރ ދުން ާސފުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮކިްސޖަން ދޫކޮށްލާ ފަހަރުގިައ، މަަސއްކަތްކުރާ 

ވީެށގިައ ހުންނަ އޮކިްސޖަން ލެވެލް ިއތުރުވުމުން، ކުޑަ ކުޑަ އިަލފާން ކަންޏަކުންވްެސ ފޭރާމުގިައ 

ހުޅިުހފާފާނެއެވެ. އިަދ ވިަކން ޚާއަްސކޮށް ތެޔޮ ނުވަތަ ިގިރްސ އުނގިުޅފިައ ހިުރ ފޭރާމެއްގިައ 

ިމގޮތުން ހުޅު ިހފުން އަވްަސވެފިައ ފޭަސހަ ވާނެއެވެ.

	 އޮކިްސޖަންއިާއ ިފޔުއެލް ގްޭސ އެއް ހިޮޅއެއްގިައ ހުއްޓާ ޓޯޗު ރޯކުރަން އުޅުމުގިައ ފްލްޭޝބެކްވުން 

ނުވަތަ ހީޮޅގެ ތެރެއަށް އިަލފާން ރޯވެގެން ވަދެގެން ިދއުން.

	 އެއްވްެސ ވަރަކަށް ރޯވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ހިުރ ޓޭންކެއް ނުވަތަ ތާނީގއެއް ވެލްޑުކުރަން ނުވަތަ ފްލޭމް 

ކަޓަރަކުން ކަނޑަން އުޅުމުގިައ ގޮވާ ރޯވުން.

	 ފްލޭމް ކަޓަރު ބޭނުންކުރުމުގިައ ނުވަތަ ގްޭސ ވެލިްޑން ކުރުމުގިައ އިެއން ނުކުންނަ ނުރައްކާތިެރ 

ް ދުމަށް ނުވަތަ އާތްވަށް ނޭވާލުނ

	 ފްލޭމް ކަޓަރު ބޭނުންކުރުމުގިައ ނުވަތަ ގްޭސ ވެލިްޑން ކުރުމުގިައ، އެތަނިާއ ކިައީރގިައ ހިުރ ރޯވާ 

ފަދަ އެއްޗެއްގިައ އިަލފާން ިހފުން.

21.1 ިސިލްނޑުަރ ގްެނގުޅުމުގިައ ަސމާލުވްާނޖެހޭ ކަްނކަްނ

ގްޭސ ިސިލންޑަރު އުފުލާ ގެންގުޅުމުގިައ، ިބންމީަތގިައ ރޯލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އިަދ ަސމާލުކަމެއް 

ނިެތ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ހަދިާއގެން ނުވާނެއެވެ. ިސިލންޑަރު އުފުލުމުގިައ އެކީަށގެންވާ 

ގޮތީަކ، ޗޭނަކުން ިސިލންޑަރު ިހފެހެއިްޓފިައ ހުންނަ ިސިލންޑަރ ޓްރީޮލއެއް ބޭނުންކުރުމެވެ. އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ގެންެސފިައ ހުންނަ ިސިލންޑަރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކިުރން، އޭގިައ ހިުރ ގްޭސ 

ހަމަޖެހެން އެކީަށގެންވާ ވަޤުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.
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21.2 ރައްކާޮކްށ ގުދްަނކުރްުނ

މަަސއްކަތް ިނމުމިާއ އެކު، ހިުރހާ ހިޮޅއަކިާއ އިަދ ކަޓަރުގެ އާލާތްތައް ިސިލންޑަރުން ވިަކކޮށް 

ގުދަންކުރަންވާނެއެވެ. 

ިސިލންޑަރު ގުދަންކުރަންވީާނ ކޮޅަށް ހުންނަގޮތަށް އިަދ ރޯވާ ނުވަތަ އިަލފާން ކިަނ ކެނޑޭ ޒާތުގެ 

ތެކެއްޗިާއ ދުރުގައެވެ.

21.3 ގްެނގުޅޭ އާލާތާިއ ާސމުާނ

ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ިމންގަނޑުގެ ހިޮޅ ިފޔަވިައ އެހެން ހިޮޅއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އިަދ ކޮންމެ 

ދުވަހަކު ގެންގުޅޭ ހިޮޅއަށް އެއްވްެސ ގެއްލުމެއްވެފިައވޭތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކަމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ ިއތުރަށް ހިޮޅ ިދގުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ހިޮޅން ބައަކަށް ގެއްލުންވެފިައވުމުގެ 

ަސބަބުން އެބިައ ވިަކކޮށް ިއތުރު ބައެއް އެ ހިޮޅއިާއ ގުޅުވަންޖެހޭ ޙާލަތުގިައ، އެހިޮޅއަށް ޚާއަްސކުރިެވފިައވާ 

ކަޕްލްާސ އިާއ ކްލޭންމްޕްްސ ިފޔަވިައ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ވަޤީުތގޮތުން ހަދާލާ 

ކަޕްލްާސއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ިސިލންޑަރުގެ ރިެގއުލޭޓަރިާއ ހިޮޅ ގުޅަންވީާނ އެކަމަށް ޚާއަްސކުރިެވފިައ ހުންނަ ކަޕްލްާސ 

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ަސިއބިޯނ ފެން ބޭނުންކޮށްގެން ިސިލންޑަރިާއ އިަދ ހީޮޅގިައ ީލކެއް ހިުރތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. ީލކެއް 

ފާހަގަކުރިެވއްޖެނަމަ އިަދ އެފަދަ ީލކެއް ނުހުއްޓުވޭނަމަ، ިސިލންޑަރު ވިަކކޮށް ވިައދަތުރުކުރާ ޖައްވު ހާމަ 

ތަނަކަށް ިސިލންޑަރު ގެންގްޮސފިައ، އެ ަސޕްލިައ ކިުރފަރާތަށް ގުޅާ އެކަން އޭނާގެ ަސމާލުކަމަށް ގެންެސ 

ލަފާ ހޯދާށެވެ. 

ކޮންމެ ހިޮޅއެއްގިައވްެސ ހީޮޅތެރެއަށް ހިުޅ ިހފުން ހުއްޓުވާފަދަ ފްލްޭޝބެކް އެރްެސޓަރްސ ހަރކޮށްފިައ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މަަސއްކަތްކުރާ ތަނުގިައ އޮކިްސޖަން ިބލްޑްއަޕް ވުމުގެ ނުވަތަ ިގނަވުމުގެ ަސބަބުން ކުއިްލއަކަށް 

ނުރައްކާތިެރ އިަލފާން ރޯވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އޮކިްސޖަން ިސިލންޑަރިާއ އެކު މަަސއްކަތް ކުރިާއރު 

އެ ިސިލންޑަރިާއ އިަދ އޭގެ ހީޮޅކިައީރގިައ އެއްވްެސ ބާވަތެއްގެ ތެލެއް ނުވަތަ ިގިރްސ ގެންގުޅެގެން 

ނުވާނެއެވެ. އިަދ އެފަދަ މަަސއްކަތް ކުރާ ީމހެއްގެ ފޭރާމުގިައވްެސ ތެޔޮ ނުވަތަ ިގިރްސ ހިޭކފިައ 

 ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 21.4 ުދްނ ުނވަތަ އީާވގެ ުނރައްކާ:

ފްލޭމް ކަޓަރަކުން ލެޑް ިހމެނޭ ދަވާދެއް ލާފިައ ހިުރ ދަގަނޑު ކަނޑާ ޙާލަތެއްގިައ، ލެޑް ޕިޮއޒަން 

ވުން ނުވަތަ ލެޑް ޒަހަރުން ިވހަވުމީަކ ވެލިްޑން ކުރުމުގިައ ިދމާވާ ނުރައްކާތިެރ ިސއީްޙ މައަްސލައެކެވެ. 

އިަދ ޕްލޭޓެޑް ދަގަނޑުގެ މަަސއްކަތްކުރާ ވެލްޑަރުންނިާއ ގްޭސ ކަޓަރުންނަށް "މެޓަލް ިފއުމް ީފވަރ" 
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ނުވަތަ ދަގަނޑުގެ އިާވން ހުން ޖެހެއެވެ.  އިަދ ކެޑިްމއަމް މަޢުދަނިާއ ިޒންކުން ޕްލޭޓްކޮށްފިައ ހުންނަ 

ދަގަނޑުގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ވެލްޑަރުންނިާއ ގްޭސ ކަޓަރުންނަށް ިމ ނުރައްކާ ވިަކން ޚާއަްސކޮށް 

ިއތުރުވެގެން ދެއެވެ. 

ރަނގަޅަށް ވިައ ދައުރުނުވާގޮތަށް ކޮނެފިައ ހުންނަ ވަޅުގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގިައ ނުވަތަ، ބްޭސމޭންޓު ވަޅެއްގެ 

ތެރޭގިައ ނުވަތަ ތާނީގއެއްގެ ތެރޭގިައ  ވެލްޑުކުރިާއރު ނުވަތަ ގްޭސ ކަޓަރު ބޭނުންކުރިާއރު، ނިައޓްރްަސ 

އިާވ އެތަނުގެ ތެރޭގިައ ޖަމާވުން ވަރަށް އެކީަށގެންވެއެވެ. 

ިމފަދަ ޙާލަތްތަކުގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ތަނުގިައ ތަނަވްަސކަމިާއ އެކު ވިައ ދައުރުވާނޭ ިނޒާމެއް ޤިާއމުކުރުން 

މިުޙންމުއެވެ. އިަދ ނުރައްކާތިެރ ދުމެއް ނުވަތަ އާތްވެއް ހުރެދާނަކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގިައ 

މަަސއްކަތްކުރާ ހިުރހާ ފަރާތަކަށްވްެސ އެނުރައްކަލުން ަސލާމަތްވުމަށް ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ނޭވާލުމުގެ 

އެކީަށގެންވާ ވީަސލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

21.5 އިަލފާން ިނއްވުމިާއ ަސލާމީަތ އާލާތްތައް:

ރޯވާ ޒާތުގެ ތަކިެތ މަަސއްކަތްކުރާ ަސރަހައްދުން ދުރުކުރިެވފިައ ހުރުމުގެ ިއތުރުން، އެތަނުގިައ 

އެކީަށގެންވާގޮތަށް އިަލފާން ިނއްވޭނެ އާލާތް ިލބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އެފަދަ މަަސއްކަތެއްގެ ވީެށގިައ ޙަރަކާތްތިެރވާ ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ ލޯ ރައްކާތިެރކުރާ ގޮގްލްްސ އިާއ 

އިަލފާނުން ރައްކާތިެރވާ ަސލާމީަތ ހެދުން އަޅަންވާނެއެވެ. 

މެކޭިނކަލް ޕަވަރ ބޭންުނކުރާ ޕޯޓަަބލް މޮހޮުރ ޖަހާ އިަދ ީހރްަސ 
ޖަހާ އާލާތް

 
ިމފަދަ އާލާތް ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ އަންނިަނިވ ަސލާމީަތ އޫުސލުތަކިާއ އެއްގޮތަށް މަަސއްކަތް 

ކުރަންވާނެއެވެ. 

	 އެއްވްެސ ޙާލަތެއްގިައ )އިެއގިައ މޮހޮރު ނުވަތަ ީހރްަސ ނެތްަސ( އެ އާލާތް ީމހަކިާއ ިދމާއަށް 

ިދއްކޮށް ނުވަތަ އަމާޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

	 ޓްެސޓުކުރާ އެއްޗަކަށް އަމާޒުކޮށް ނުވަތަ މަަސއްކަތްކުރާ ތަނަށް އަމާޒުކޮށް މެނީުވ އެ އާލާތް 

ިއްސޓާޓުކުރާ ިފތަށް އޮބިައގެން ނުވާނެއެވެ. 

	 އެ އާލާތް ބޭނުންކުރަންޖެހީެނ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ދާރިާއގިައ ނަމަ، ިއ އާލާތް 

ބޭނުންކުރުމުގިައ ިއތުރު ަސމާލުކަމެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

	 ވިައން މޮހޮރު ނުވަތަ ީހރްަސ ޖަހާ އާލާތެއް ނުވަތަ ިނއުމިެޓކް ޓޫލެއްގިައ އިަލފާން ިހފާ ޒާތުގެ 

ނުވަތަ ވޮލަޓިައލް ގޭހެއް އެއްވްެސ ިހނދެއްގިައ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، އެއްވްެސ 

ިހނދެއްގިައ އޮކިްސޖަން ގްޭސވްެސ ިމފަދަ އާލާތެއްގިައ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

	 އެއްވްެސ ގެއްލުމެއްގެ ިނާޝނެއް ހިުރ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

	 ިމފަދަ އާލާތް ބޭނުންކޮށްގެން މޮހޮރު ޖަހިާއރު، އެއްވްެސ ގޮތަކަށް މޮހޮރުގިައ އާލާތް ޖައާްސިއގެން 
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21 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

ނުވަތަ ިވއްދިައގެން ނުވާނެއެވެ. 

	 ިމފަދަ އާލާތް ބޭނުންކުރިާއރު ކަމިާއ އެކީަށގެންވާގޮތަށް ލޯ ރައްކާތިެރކުރާ ގޮގްލާްސިއ ކަންފަތް 

ރައްކާތިެރކުރާ މަފްލަރ އަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަރްަނޓު ޕަވަރ ޓޫލްްސ ުނވަތަ އާލާތް:
ކަރަންޓު ީކހިާއ، ރޮންދާ، ިސމެނިްތ ިމކަްސ، ކޮންކީްރޓު ކަނޑާ އާލާތް އިަދ ކަރަންޓުން ިހންގާ 

އެހިެނހެން އާލާތް ބޭނުންކުރިާއރު އެތަކީެތގިައ އެކީަށގެންވާ ިނވާފަތެއް ނުވަތަ ގާޑު އަޅުވާފިައ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ކަރަންޓު އާލާތް ގެންގުޅޭ ހިުރހާ ފަރާތްތަކުންވްެސ އަންނިަނިވ ކަންކަން 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 އެ އާލާތެއް ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ީމހަކަށް ކަމިާއ އެކީަށގެންވާގޮތަށް އެ ގެންގުޅުމުގެ ތަމީްރނު ިދނުން 

ް ނުވަތަ ިލިބފިައ ހުރުނ

	 ކުރާ ކަމިާއ އަކީަށގެންވާ ޒާތުގެ އާލާތް ބޭނުންކުރުމިާއ އިަދ އެ އާލާތް ބޭނުންކޮށްގެން މަަސއްކަތް 

ކުރަން އޮންނަ ތީަރޤިާއން ޢަމަލުކުރުން.

ް 	 އެއްވްެސ ގެއްލުމެއްވެފިައ ހިުރ އާލާތެއް ފިުރހަމައަށް މަރާމަތް ނުކޮށް ބޭނުން ނުކުރުނ

ް 	 ބޭނުންކުރާ އާލާތުގިައ ކުރާ މަަސއްކަތިާއ ގުޅޭ ގާޑު އެޅުވުނ

ް 	 ކަރަންޓު ގެންގުޅުމުގިައ ަސލާމީަތ ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކުރުނ

ް 	 ތަކިެތ ކަނޑާ އާލާތްތަކުގެ ިތލަ ތޫނުކޮށްފިައ ހުރުނ

	 ބޭނުންކުރާ އާލާތިާއ އެކީަށގެންވާގޮތަށް ލޯ ރައްކާތިެރކުރާ ގޮގްލާްސިއ ކަންފަތް ރައްކާތިެރކުރާ 

ް މަފްލަރ އެޅުނ

ް 	 އެ މިެޝނެއް ބޭނުންކުރާ ަސރަހައްދުގެ ތަޅުން ާސފުކޮށް ބެހެއްޓުނ

	 ބޭނުންކުރާ އާލާތުގެ ނުވަތަ ތަކީެތގެ ަސބަބުން މަަސއްކަތުގިައ ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ވާގަނޑަށް 

ް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ރައްކާތިެރވނުނ

	 މަަސއްކަތްކުރާ ވީެށގިައ އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް އިަލކަން ިލބޭގޮތަށް ހުރުން.

ެކރާޭނިއ ތަކިެތ އުފުލާ އާލާތް
ކެރާނިާއ ތަކިެތ އުފުލާ އާލާތް ގެންގުޅޭ އިަދ އެފަދަ އާލާތުގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ހިުރހާ ފަރާތަކުންވްެސ 

އަންނިަނިވ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ް 	 ކެރޭނުގިައ މަަސއްކަތް ކުރާ ތަނީަކ ޢާންމުންނަށް ނުވަދެވޭ ަސރަހައްދަކަށް ހެދުނ

ް 	 ކެރޭނުން އުފުލާފިައ ހިުރ އެއްޗެއްގެ ދަށަށް އެއްވްެސ ީމހަކަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތަށް ިއނިްތޒާމްކުރުނ

ް 	 ިތންވަނަ ފަރާތެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ކެރޭނުން އެއްވްެސ އެއްޗެއް ނުއުފުލުނ

( ީމޓަރަށް ވުރެން ކިައީރގިައ ކެރޭނެއް  މީަތގިައ ދަމާފިައވާ ކަރަންޓު ަސޕްލިައ ލިައނަކިާއ ހަތަރު )4	 

ް ނުވަތަ އެފަދަ މިެޝނެއް ބޭނުން ނުކުރުނ

23 

24 



22

( މަހަކުން  ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކެރޭނުގެ ިއންްސޕެކަްޝނެއް ކުރުން އިަދ ކޮންމެ ބާރަ )12	 

އެއްފަހަރު މިުޅ ކެރޭން ފިުރހަމައަށް ބަލާ ިއންްސޕެކްޓު ކުރުން. ިމގޮތުން ިއންްސޕެކްޓު ކުރަންވީާނ 

ކަމުގެ ފަނީްނ ތަމީްރނިާއ ތަޖިުރބާ ިލިބފިައވާ ީމހެކެވެ. އިަދ ކުރެވޭ ކޮންމެ ިއންްސޕެކަްޝނެއްގެ 

ިރޕޯޓް ިލޔުމުން ރެކޯޑް ކުރިެވފިައ އޮންނަންވާނެއެވެ.

	 ކޮންމެ ކެރޭނެއްގިައވްެސ ަސއްޙަ ޓްެސޓު ެސިޓިފކެޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކެރޭނު ދުއްވާ ީމހާއީަކ އުމުރުން 18	  އަހަރު ފިުރފިައވާ އިަދ ކަމަށް ތަމީްރނު ިލިބމުގު ިއތުރުން 

ަސއްޙަ ލިައަސނެްސއް އޮތް ީމހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

	 ކެރޭނު ކޮންޓްރޯލުކުރާ އަތްގަނޑުގިައ އިާއ ހުންގާޑިާއ އިަދ ްސިވޗުތަށް ވިަކވިަކން އެނގޭނޭ ގޮތަށް 

ފާހަގަ ޖަހާފިައ ހުންނާންވާނެވެ.

	 ކެރޭނުން އުފުލާ އެއްޗެއްގެ ބުރަދަން ނުވަތަ ލޯޑު އެއެއްޗެއް އުފުލުމުގެ ކިުރން ކުރޭނު ދުއްވީާމހާ 

އިާއ އިަދ ދީާގނާ ހިޭރޔާ ކުރާ ީމހާ ބަލާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

( ޓަނަށްވުރެ ބޮޑު ކެޕިޭސީޓއެއްގެ ިޖބް ކްރޭނެއް ގެންގުޅިޭއރު، އޭގެ ޭސފް ލޯޑް ިއނިްޑކޭޓަރ  އެއް )1	 

ނުވަތަ ީމޓަރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބަލާ ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 

	 ހިައޑްރިޯލކް އެކްްސކަވޭޓަރަކުން ކެރޭނެއްގެ ބޭނުންކުރީަނ ނަމަ، އިެއން ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު 

އުފުލޭނެ އެންމެ ބަރު ިމނެއް ނުވަތަ މެކިްސމަމް ޭސފް ލޯޑު ާސފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް ިލޔިެވފިައ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. އިަދ ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގިައ ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ހިައޑްރިޯލކް ޗެކް ވޭލްވު 

ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 ކެރޭނު ބޭނުންކުރީަނ ހަމައަށް އޮތް ިބމެއް ނުވަތަ ތަނެއްގިައ ތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ކެރޭނު ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް ތަނުގިައ ޖާގިައގެ ތަނަވްަސކަން ހިުރތޯ ބަލާ 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 ަސވީާޖގިައ މުދާ އަޅުވާ އިަދ ދީާގނާ ހިޭރޔާ ކުރާ ީމހީަކ އެ މަަސއްކަތިާއ އެކަމަށް ބޭނުންވާ 

ިސގްނަލްތައް ދަންނަ އިަދ ކެރޭނުން ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު އުފުލޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބުރަދަން ދަންނަ 

ީމހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

	 ރިޭޑއްަސ ބަދަލުކުރެވޭ ކަހަލަ ކެރޭނެއް ނަމަ، އެ ކެރޭނުން ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު އިެކ ރިޭޑއްަސގިައ 

އުފުލޭނެ އެންމެ ބޮޑު ބުރަދަން ކެރޭނުގިައ ާސފުކޮށް ިލޔިެވފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ.

	 ޤަވިާއދުން އިަދ ފިުރހަމައަށް ކެރޭނު ބަލަހައްޓާ މަރާމާތުކުރަންވާނެއެވެ.

	 ކެރޭނުގިައ އުފުލަން ބޭނުންކުރާ ބިައތަށް ހީުރ ރަނގަޅު ޙާލަތުގިައތޯ ބަލާ ޤަވިާއދުން 

ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 



23 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

ަބންދުވެފިައ ހުނަްނ ތްަނތުަނގިައ މަަސއްކަތް ކުރްުނ
 

ބަންދުވެފިައ ހުންނަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގިައ، ވަޅު، ވިަކ އާނގަވަޅަކުން ވަދެ ިނކުމެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރިެވފިައ 

ހުންނަ ތާނީގ، ޗަކަވަޅު، ކޮނެފިައ ހުންނަ ވަޅުތައް، ބޮޑިެތ ހިޮޅ، ދުންހިޮޅ، ޑަކްޓު، ފުރާޅިާއ ީސިލންގިާއ 

ދެމެދު، އިަދ ބްޭސމަންޓު ފަދަ ތަންތަނުގިައ ބަންދުކޮށް ހުންނަ ކޮޓިަރ ފަދަ ތަންތަން ިހމެނެއެވެ. ިމފަދަ 

ތަންތަނުގިައ އެކީަށގެން ވާ ގޮތަށް ވިައދަތުރު ނުކުރުމުގެ ަސބަބުން އެތަންތަނުގިައ ހައްޔަރުވެފިައ ހުންނަ 

ވިައގިައ އޮކިްސޖަން ނިެތ ނުވަތަ މަދުވެ އިަދ އެހިެނހެން ގޭހުން ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވެފިައ ހުރެއެވެ. 

 

ބަންދު ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކިުރން، އެތަނެއްގެ ތެރޭގިައ ހިުރ ވިައގިައ އެކީަށގެންވާ ރައްކާތިެރ ިމންވަރަށް 

އޮކިްސޖަން ހިުރތޯ ޓްެސޓުކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ. އިަދ ީމގެ ިއތުރުން، އެތަނެއްގެ ޖައްވުގިައ ރޯވާ ކަހަލަ 

ނުވަތަ އެއްވްެސ ޒާތެއްގެ ިވހަ ގޭހެއް ނުރައްކާތިެރ ިމނެއްގިައ ހިުރތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ިމފަދަ ބަންދު ތަނެއްގެ ތެރޭގިައ ހިުރ ވިައގިައ އެއްވްެސ ނުރައްކާތިެރ ވައެއް ނުވަތަ ގޭހެއް ހިުރކަމަށް 

ޓްެސޓަކުން ދައްކިައިފނަމަ، އެތަނަކަށް އެއްވްެސ ީމހަކު ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ. ފިުރހަމައަށް ވިައ ދަތުރުކުރާ 

ިނޒާމެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެތަނުގެ ތެރޭގިައ ހިުރ ިވހަ ގޭހެއް ނެރެ ނުވަތަ ާސފު ވިައ ވައްދިައގެން އެފަދަ 

ގޭހެއް ރައްކާތިެރ ިމންގަނޑަކަށް މަދުކުރަންވާނެއެވެ. ިމއަށްފަހު އެތަނަށް ވަނުމުގެ ކިުރން އަނެއްކާވްެސ 

ވިައގެ ރައްކާތިެރކަމަށް ޓްެސޓުކުރަންވާނެއެވެ. ީމގެ ިއތުރުން، އެތަނުގެ ތެރޭގިައ މަަސއްކަތް ކުރިާއރު 

ޤަވިާއދުން، އެކީަށގެންވާ ިމނެއްގިައ ކަނޑައަޅާ ިހނދުވަޅުތަކުގިައ ތަނުގެ އެތެރޭގިައ ހިުރ ވިައގެ 

ރައްކާތިެރކަމަށް ޓްެސޓުކުރެވެންވާނެއެވެ. 

ަސމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން:

ބަންދު މަަސއްކަތު ވެއްޓެއްގިައ އުޅިޭއރު ިދމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ފަރުވާތިެރވުމުގެ ގޮތުން، އެފަދަ 

ތަނަކަށް ވަދެ ިނކުމެވުން ފިުރހަމައަށް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމުގެ ިއތުރުން، އެތަނުގެ ތެރޭގިައ ކުރާ ހިުރހާ 

ކަމެއްގިައ ތަފީްސީލ އިަދ ޚާއަްސ ަސމާލުކަމެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކުރާ މަަސއްކަތުގެ ޒާތުގިައ ިހމެނޭ ނުރައްކަލެއްގެ ިއތުރުން، ބަންދު ތަނެއްގިައ ކޮންމެ މަަސއްކަތެއް 

ކުރުމުގިައވްެސ ަސމާލުވާންޖެހޭ ނުރައްކާތަކެއް ހުރެއެވެ. ިމގޮތުން:

	 ބަންދު ތަނެއްގިައ މަަސއްކަތް ކުރާ ީމހުންނަށް އެފަދަ ތަންތަނަށް ވަދެ ިނކުތުމުގިައ ިދމާވެދާނެ 

ކަންކަމަށިާއ އިަދ އެފަދަ ތަނެއްގެ ތެރޭގިައ މަަސއްކަތް ކުރިާއރު ކަންކުރަންވާ ގޮތުގެ އެކީަށގެންވާ 

ރައްކާތިެރކަމުގެ ތަމީްރނިާއ ިއރާުޝދު ދޭންވާނެއެވެ. 

	 ބަންދު ތަނެއްގެ ތެރޭގިައ ބައަކު މަަސއްކަތް ކުރީަނ ނަމަ، އަބަދުވްެސ އެތަނުގެ ބޭރުގިައ އެކަކު 

ފާރަވިެރކޮށް ހުންނަންވާނެއެވެ. އިަދ އެހެން ހުންނަ ީމހަކަށް، ތަނުގެ އެތެރޭގިައ މަަސއްކަތް ކުރާ 

ީމހުންނިާއ ވާހަކަ ދައްކާ މުއަާސލާތްކުރެވޭނެ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖިެހފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

	 ބަންދު ތަނެއްގެ ތެރޭގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ ަސލާމީަތ ނުވަތަ ރްެސިކއު 

ހާންަސ އެއް އަޅަންވާނެއެވެ. އިަދ ިމ ރްެސިކއު ހާންަސ ހުންނަންވީާނ ބޭރަށް ނެރެފިައ އޮންނަ، 

ަސލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ވަލެއްގިައ ނުވަތަ ލިައފްލިައނެއްގިައ އައާްސ ހައްޔަރުކުރިެވފައެވެ. 

ިމގޮތުން ބަންދު ތަނުގެ ތެރޭގިައ ިތިބ މަަސއްކަތު ީމހުންގެ ލިައފްލިައން އެތަނަށް ވަންނަން 
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ބޭނުންކުރާ އާނގަވަޅުގިައ ނުވަތަ އެތާ ކިައީރގިައ އެކީަށގެންވާގޮތަށް ހަރުކުރިެވފިައ ހުންނަ 

ިވންޗެއްގިައ އަޅުވާފިައ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

	 އެފަދަ ތަންތަނުގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ީމހުންނަށް ކުއިްލ ނުރައްކަލުން ރައްކާތިެރވާން ބޭނުންވާ 

ރްެސިކއު ޙަރަކާތްތަކުގެ ފިުރހަމަ ތަމީްރނު ިލބެންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، ބަންދު ތަނެއްގިައ 

މަަސއްކަތްކުރިާއރު ިދމާވެދާނެ ކުއިްލ ނުރައްކަލަކުން ަސލާމަތްވުމަށްކުރުމަށްޓަކިައ ޒަޚަމްވެފިައ ނުވަތަ 

ހޭނިެތފިައވާ ީމހެއް އުފުލުމުގެ ތަމީްރން އެއްވްެސ ިހނދެއްގިައ އެންމެ މަަސއްކަތު ީމހަކަށް ީދގެން 

ނުވާނެއެވެ. ިމކަމުގިައ އެންމެ ީމހަކަށް ބަރާޯސވާންވީާނ، އީެމހީަކ އެފަދަ ޙާލަތެއްގިައ ތަކެއްޗިާއ 

ީމހުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކިާއ ޙަވާލުވެ އެތަކިެތ އޮޕަރޭޓްކުރާ ީމހާކަމަށް ވީަނނަމައެވެ. 

ިދމާވެދާނެ ކުއިްލ ނުރައްކަލުން ަސލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ރްެސިކއު ާސމާނު، ބަންދު ތަނަށް ވަންނަ 

އަނގަވަޅުކިައީރގިައ އަބަދުވްެސ ިލބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، އެމަޖެނީްސގިައ ނޭވާލާން 

ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ތައްޔީާރ ޙާލަތެއްގިައ ިލބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. 

	 އެއްވްެސ ޙާލަތެއްގިައ ތަނުގެ އެތެރޭގިައ ހިުރ ިވހަ އާތްވެއް ނުވަތަ ދުމެއް ާސފުކުރުމުގެ ގޮތުން ިޕއޯ 

ނުވަތަ ާސފު އޮކިްސޖަން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

	 ބަންދު ތަނުގެ ތެރޭގިައ އެކީަށގެންވާ ިމނެއްގެ ރައްކާތިެރ ޖައްވެއް ނެތްކަމަށް ލަފާކުރެވުމިާއ އެކު 

ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ނޭވާލެވޭނެ ިނޒާމް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

ިއމާރާތްތައް ތަޅާިއުރ ިވްސަންނވާ ކަްނތައް
ިއމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ތެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓެރެކްޓަރެއްވްެސ ނުވަތަ އެހެން 

ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ލައްވާ އެ މަަސއްކަތް ކުރުވާ ފަރާތްތަކުންވްެސ އަންނިަނިވ ޢަމީަލ ކަންކަން 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

	 ތަޅާލާ ތަނުން ނެގޭ ތަކެއްޗިާއ ކުންޏިާއ ިހރަފުހުން ޢާންމު ރައްކާތިެރކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެކީަށގެންވާ 

ް ގެންޓީްރއިާއ ިބތްގަނޑިާއ އިަދ ިހނގިަބނގާވެ އުޅެވޭނެ މަގު ިއނިްތޒާމްކުރުނ

	 ތަޅާލާ ތަނިާއ ގުޅާފިައ ހިުރ ކަރަންޓިާއ، ގޭހިާއ، ފޯނުލިައނުފަދަ ވާތަކިާއ، ނަރުދަމާއިާއ އިަދ ފެނުގެ 

ް ިޚދުމަތްހީުރ އީެކ ކަނޑާލާފިައކަން ކަށަވަރު ކުރުނ

	 ކުއިްލއަކަށް ޖިެހދާނެ ބާރުގަދަ ވިައރިޯޅއެއްގިައ އަޅާފިައ ވެއްޓޭނެފަދަ ބިަލ ފާރެއް ނުވަތަ 

ފާރުބިުރއެއް ކޮޅަށް ނުބެހެއްޓުން.

( ިއްސކޮޅުގެ ޖާގައެއް  ް  ވައްޓާލީަނ ނަމަ، ވައްޓާ ފާރުގެ ދޮޅު )5/1	  އަޅުވާ ދަމާފިައ ފާރެއ

ވަށިައގެން ހްުސކޮށް ބޭއްވުން.

	 ތަޅާ ަސރަހައްދުގިައ ތިެޅ އެއިްޗއާްސިއ ތަޅަން ބޭނުންކުރާ އާލާތް ތަނަށް ނުތަކާވަރަށް އްުސތުނބަށް 

ޖަމާކޮށްފިައ ނުބެހެއްޓުން.

	 ޒަމާނީްވ ިއނިްސއުލަޭޝންގިައ އިަދ ިއމާރާތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކީެތގިައ ހުންނަ އްެސބްެސޓްޮސގެ 

ް ނުރައްކަލުން ަސލާމަތްވުމަށް އެކީަށގެންވާ ިފޔަވަޅު އެޅުނ

	 ހްުސވެފިައ ހިުރ ތާނީގއެއްގިައ ިވހަ ނުވަތަ ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ހިުރތޯ ބަލާ ޗެކުކުރުން

ް 	 ތެޅުމުގެ ތެރޭގިައ ނުކުންނަ އަޑުތައް ީވހާވްެސ މަދުކުރެވޭތޯ ބެލުނ

	 ަސލާމީަތ ހެލްމެޓިާއ، ލޮލިާއ، ފަޔިާއ އިަދ ިއވމުގު ިޙއުްސ ރައްކާތިެރކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކިެތ 

ް ތަނުގިައ މަަސއްކަތްކުރާއ އެންމެން އަޅާފިައވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުނ

26



25 މޯލިްޑވްްސ އޯެސިސއަޭޝްނ އޮފް ޮކންްސޓްރަކަްޝްނ ިއްނޑްިސޓީްރ )މީަސ(

ޮނެވްމަބރ 2011

ް 	 ތަޅާފިައވާ ތަކީެތގެ ތެރޭގިައ އިަލފާން ރޯނުވާގޮތަށް ރައްކާތިެރ ިފޔަވަޅު އެޅުނ

ް 	 މަަސއްކަތުގެ ވިެށން ިދމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ޢާންމުން ިޙމާޔަތްކުރުނ

	 ޗިެއނޯްސ އެއް ބޭނުންކުރީަނ ނަމަ، އެ ބޭނުންކުރާ ީމހާގެ ފަޔިާއ ލޮލިާއ އިަދ ކަންފަތް 

ް ރައްކާތިެރވާގޮތަށް ގާޑު އެޅުނ

	 ތަޅާ ތަނުގިައ ކިައީރގިައވާ ދުވާރު ބޭނުންކުރާ ޢާންމުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމަށް ތަމީްރނު ިލިބފިައވާ 

ް ީމހުން ބިޭތއްބުނ

	 ކޮންޓްރޯލްޑް ކޮލަޕްްސ ިޑމިޮލަޝންއެއް ކުރީަނ ނަމަ، އެފަދަ ޙަރަކާތެއް ފެށުމިާއ އެކު އެ 

ް ަސރަހައްދަށް އެއްވްެސ ީމހަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ިއނިްތޒާމްކުރުނ

	 މަަސއްކަތުގެ ަސރަހައްދުގިައ ދުއްވާ ގެންގުޅޭ އިަދ އުފުލާ ގެންގުޅޭ ހިުރހާ އުޅަނދަކިާއ އާލާތެއްގިައ، 

ް މިަތން އެއްޗެއް ވެއިްޓގެން ގެއްލުމެއް ނުވާނޭ ގޮތަށް ގާޑު ހަރުކޮށްފިައ ބެހެއްޓުނ

	 ބިަލ ފުރާޅެއް ރޫޅަން މަަސއްކަތް ކުރާ ީމހުނަށް ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ހިުރހާ ރައްކާތިެރކަމެއް 

ް ޚާއަްސކޮށް ިއނިްތޒާމްކުރުނ

ހައްުސީކޕްިނގ
ހިުރހާ މިެޝނެއް، ޕްލާންޓެއް، އިަދ ވަދެ ނުކުމެވާ މަގުތަކުގިައ އިާއ ިސިޑތަކުގިައ އިަދ މަަސއްކަތުގެ 

ވެއްޓިާއ އިަދ ޢާންމުކޮށް މަަސއްކަތްކުރާ މިުޅ ަސރަހައްދަށް އެއްވާ ހިުރހާ ކިުނފަދަ ތަކިެތ ޤަވިާޢދުން 

ކަހާ ާސފުކޮށް، ނައްތާލުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކަމިާއ އެކީަށގެންވާގޮތަށް ފަރުމާކުރިެވފިައވާ ވިަށ ނުވަތަ 

ތަންތަނަށް ޖަމާކޮށް އަޅަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން، ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްވްެސ އަންނިަނިވ ކަންކަން 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

	 ކޮންމެ މަަސއްކަތު ީމހަކަށްވްެސ އީެމހަކު މަަސއްކަތްކުރާ ތަނަށް ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ވަދެ 

ް ިނކުމެވޭނެގޮތް ކަށަވަރުކުރުނ

	 މަަސއްކަތުގެ ަސރަހައްދުގައު ހުންނަ މަގުތަކިާއ، ގިޯޅތަކިާއ، ހަރުގަނޑިާއ، ިސިޑތަކިާއ އިަދ 

ް ްސކެފޯލިްޑން ހީުރ ރައްކާތިެރ ޙާލަތެއްގިައކަން ކަށަވަރުކުރުނ

	 ިހނގިަބނގާވެ އުޅޭ ހިުރހާ ވޯކްވޭއެއްވްެސ ހީުރ އިަޑގުޑަން ިފލުވާފިައ އިަދ ބަންދުވުމެއްނެތް 

ް ޙާލަތެއްގިައކަން ކަށަވަރުކުރުނ

	 މަަސއްކަތުގިައ ބޭނުންކުރާ ތަކިެތ ނުވަތަ މީެޓިރއަލް ހީުރ ރައްކާތިެރކަމިާއ އެކު ގުދަންކުރިެވފިައކަން 

ް ކަށަވަރުކުރުނ

	 ކޮނެފިައވާ ވަޅުގަނޑުތައް ހީުރ އެކީަށގެންވާ ިމނަށް ިބތްޖަހާ، ފޮރިުވފިައ އިަދ އެކީަށގެންވާގޮތަށް 

ް ފަރުވާތިެރވުމުގެ ިނާޝން ހަރުކޮށްފިައކަން ކަށަވަރުކުރުނ

	 މަަސއްކަތުގެ ވީެށގިައ އުފެދޭ ކިުނ ހީުރ އެކަމަށް ޚާއަްސކުރިެވފިައވާ ވީަށގިައ ނުވަތަ ތަންތަނުގިައ 

ް ކަން ކަށަވަރުކުރުނ

	 ތަޅިާލތަނުގިައ ހިުރ ލަކިުޑ އަލުން ބޭނުންކުރީަނ ނަމަ، އެފަދަ ިފލާ އިަދ ލަކީުޑގިައ ހިުރ 

މޮހޮރުތައްވީަނ ނައްޓާފިައތޯ ނުވަތަ ގަޔަށް ނުހެރޭގޮތަށް ލަކިުޑގަނޑަށް ނުވަތަ ިފލާގަނޑަށް ޖަހާ 

ް ވައްދާފިައތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުނ

ް 	 މަަސއްކަތްކުރާ ތަނަށް އެކީަށގެންވާ ވަރަށް އިަލ ފޯރުކޮށީްދފިައވޭތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުނ

	 ވަޤީުތ މަަސއްކަތްކުރާ ަސރަހައްދުގިައ ކަމިާއ އެކީަށގެންވާ ވަޤީުތ ިބތްގަނޑިާއ ިނވާގަނޑު 

ް ޖަހާފިައހިުރތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުނ
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