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ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

.2

މަޤްޞަދު

.3

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( )7/2012އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  59 ،58 ،57 ،55އާއި 94 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) އަދި (ޓ) ގެ ދަށުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ
މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާތާ
( 6ހައެއް) މަސްދުވަސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އެތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ
ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން.

(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ލިބެން ހުންނަ ކާނާއަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި
ކާނާ ކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން.

(ނ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް
ހުރި ތަންތަން ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުން.

(ރ)

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރީޢާއިން
އަތުވެދާނެ ޞިއްޙީ ނުރައްކަލަކުން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުން.

(ބ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން

3

އެހެން މީހަކަށް ބައްޔެއް ނުފެތުރޭނެ އަދި ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުން ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުން.
(ޅ)

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް
ޒިންމާދާރުކުރުވައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން .4

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

(ހ)

ތިރީގައިވާ ތަންތަނުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 1އެކެއް)
ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
.1

ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެންޓީން ،ކޮފީ ޝޮޕް

.2

ކޭޓަރިންގ ސަރވިސަސް

.3

ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް  /ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަން  /ޓޭކްއަވޭ  /ބަދިގެ

.4

ބޭކަރީ

.5

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން  /ކާބޯތަކެތި ބަންދު ކުރާ
ތަންތަން

.6

މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތައް

.7

ނަޢަމްސޫފި ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން

.8

ކުދިންނާއި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް
ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން

(ށ)

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާ ތަންތަން މި
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މީލާދީ ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހު ގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން

.5

(ހ)

ތިރީގައިވާ ތަންތަނުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 1އެކެއް)
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތަކުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
.1

މިގަވާއިދުގެ ( 4ހަތަރެއް) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން
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.2
(ށ)

ވަގުތީގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ މިގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު ( 1އެކެއް)ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފީއެއް ނެގުމަށްފަހުއެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބާވަތެއްގެ ތަނަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދައިގެ ބާވަތާއި މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ
ތަންތަނުން ހުއްދަ ނެގުމާއި

.6

(ހ)

އޭޖެންސީންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގަވާއިދުގެ ( 2ދޭއް) ވަނަ މާއްދާ އާއި ( 4ހަތަރެއް) ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންވެފައިވާ މުއްދަތުތަކަށްފަހު މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ

އާކުރަން އެދުން

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހުއެވެ.
(ށ)

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ތަންތަން

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 1އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން

ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ނުވަތަ އޭޖެންސީން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތީގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ އާކުރެވޭނީ،
އަލުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ރ)

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު
އިޞްލާޙުކުރަންވާ ކަންކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު އިޞްލާޙު ކުރަންވާ ކަމެއް ނެތްނަމަ
ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ
އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،ހުއްދަ އާނުކޮށް
ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ކ)

ހުއްދަ އާކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންވާ
ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ނުދައްކާ އޮތްނަމަ ،ހުއްދަ އާކޮށްދެވޭނީ އެފައިސާއެއް
ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ.

(އ)

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދިފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ،ހުއްދަ
އަލުން ނުލިބޭހައި ހިނދަކު ހުއްދަ އާކުރެވުނުކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ހުއްދައިގެ ލިޔުން ޢާންމުކޮށް
ފެންނަން ހުރުން

.7

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ ލިޔުން ،އެތަނުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ވަންނަ
ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

5

ވެރިފަރާތާއި ތަނާބެހޭ
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުއައުން

.8

(ހ)

ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަން ހިންގާފަރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ނަން ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް
ބަދަލު ގެނެވިއްޖެނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި ރަޖިސްޓަރީ އައު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ތަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އަލުން
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެކަން
ނާންގައި ތަން ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ

.9

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ

.10

ތަންތަން ދަރަޖަ ކުރުން

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 1އެކެއް) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން
ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު( 4 ،ހަތަރެއް)
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި
ކޮފީޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން ދަރަޖަކުރެވި ،ޢާންމު ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތީގެ
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް (ކޮލިޓީ މާރކް ކުރުން) ފަހު ދޫކުރާ ދަރަޖަ
ކާޑު ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް އެތަނަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް
ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ދަރަޖަ ކުރުމުން އެތަނަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރަޖަ ކާޑު ދެވަނަ
ފަހަރަށް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ހަމައަށް ޞައްޙަވާނެއެވެ.

(ރ)

އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހުށަހަޅާ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހޮޓާ ،ކެފޭ،
ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކޮފީޝޮޕް ފަދަ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދެވޭ
ތަންތަން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަޖަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަންތަން ބަލައި ޗެކުކުރުން /

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
( 1އެކެއް) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން

އިންސްޕެކްޓް ކުރުން

ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި ހެދުނު  8.00އިން ހަވީރު  5.00އާ
ދެމެދު އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ރޭގަނޑު  8.00އިން  11.00އާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ
ގަޑިއެއްގައިވެސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތަކުން ވަދެ ބަލައި ފާސް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން
ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދިއުމުން ،އެފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
ތަނުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.
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(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން
ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދިއުމުން ،އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް
ހުރަސްއެޅުމަކީ ކުށެކެވެ.

(ބ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަލައި
ފާސްކުރާ ކުރުމުގައި އެތަނެއްގައި ހުރި ކާބޯތަކެތިންނާއި ،އާލާތްތަކުން ނުވަތަ އެތަނުގެ
ވެށިން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ގައިގައި ނުވަތަ ގައިގައި ހުންނަ
އެއްޗެއްގައި ހޭކިފައި ،އުނގުޅިފައި ،އެޅިފައި ނުވަތަ ހަރުލާފައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ސާމްޕަލް
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނަގައި ތަޙުލީލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް
ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ހަދައި ވިއްކާ ތަންތަނަށް އިންސްޕެކްޓަރުން
ދިއުމާއި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތީގެ
ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަލާ ފާސްކުރުމަށްދާ ދިއުމުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ފައިސާ ،ހަދިޔާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ،ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި،
ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމާއި އަދި ހިފުންފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންސްޕެކްޓަރުންނާ ބެހޭ

.11

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން

.12

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަން

.13

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން
ގަބޫލުކުރާ ޓްރޭނިންގއެއް ހަދާފައިވާ އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
ހުއްދަ އޮތް ބައެކެވެ.
(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާމެދު އޭޖެންސީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް
ބަލައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބަންދުކުރުމާއި އަލުން ހުޅުވުން

(ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ،އުފައްދާ ،އަދި ވިއްކާ
ތަންތަން ވަގުތުން ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ.
()1

އެތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިން ކާނާއެއްގެ ސަބަބުން ކާނާ ވިހަވުން ނުވަތަ ކާނާ
ވިހަވެއްޖެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގަބޫލުކުރެވުން.

()2

އެތަނަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާ ވެދާފަދަ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ނުވަތަ އޭޖެންސީން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގަބޫލުކުރެވުން.
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()3

އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙު ނުކުރުން

()4

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނުނަގައި ނުވަތަ ހުއްދައިގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އައުނުކޮށް ހިންގުން

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ތަނެއް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އަލުން
ހުޅުވަންވާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން
ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އިންސްޕެކްޓް
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާތާ ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން
އެތަނެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތީގެ
ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަންދު ކުރަން އެންގުމަށްފަހު އަލުން ހުއްދަ ނުދެނީސް ހިންގުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފިނަމަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެ
ގޮތަށް [ބަންދު ނޯޓިސް] އެތަނެއްގެ ބޭރުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ .އަދި ބަންދު ނޯޓިސް
ބެހެއްޓޭ ތަންތަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ޢާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަންދުކުރުމުން އެތަނުގައި ބެހެއްޓޭ [ބަންދު ނޯޓިސް]
އެތަނަކަށް އަލުން ހުއްދަ ލިބެންދެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ހުއްދަ
ނުލިބެނީސް [ބަންދު ނޯޓިސް] ނެގުން ނުވަތަ ހަލާކުކުރުން ނުވަތަ އާންމުންނަށް
ނުފެންނަ ގޮތަށް ނިވާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ޤާއިމު ކުރުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނުގެ ސަރަޙައްދާއި ވެށި

.14

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ސިނާއީ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން
ނުވަތަ

ނުސާފު

ވެށްޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކުން ކާބޯތަކެތި

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނެ ގޮތަށެވެ.
(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ،ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފީގެ ސަބަބުން
ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާ ގޮތަށެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން މަރާމާތުކޮށް ،ސާފުތާހިރުކަމާއެކު
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މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަދި
ބެލެހެއްޓޭފަދަ ތަނެއްގައެވެ.
(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން ކުނިގޮނޑާއި އެފަދަ ކުނިއަޅަން ކަނޑައަޅާ
ސަރަހައްދުތަކާ އިންވެގެން ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނުގެ ޢިމާރާތާއި ތަނުގެ

.15

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފަރުމާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށް އެތަނުގައި
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެކަތިން އަނެކައްޗަށް

ވެށި

ނުވަތަ އެއްކަމަކުން އަނެއްކަމަކަށް ތަޣައްޔަރުކަން (ކްރޮސް ކޮންޓެމިނޭޝަން) ނުލިބޭނެ
ގޮތަށެވެ.
(ށ)

ތަނުގެ ޢިމާރާތާއި ތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ އަވަހަށް ހަލާކުނުވާ
ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު ފިލުވައިލެވޭ އަދި ފަސޭހައިން މަރާމާތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ހުންނަންވާނީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތީ ތަންތަނާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ
ތަކެއްޗާއި ތަންތަން އަދި ވެންޑިން މެޝިން ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައި ،ފަރުމާކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުނުވާ އަދި ފަނިފަކުސަ އަށަނުގަންނާނެ ގޮތަކަށެވެ.

ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި

.16

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ

.17

ގެންގުޅޭ ތަކެތި

(ހ)

ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި ކާބޯތަކެތި އަޅާ ކަންވާރުތަކާއި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި
މިނޫންވެސް ކާބޯތަކެތި ނަގާ އުފުލާ ހެދުމުގައި އެތަކެތި ސީދާ ޖެހޭ އެއްޗެއްސާއި
ތަންތަނާއި ތަކެތި ހުންނަންވާނީ އަވަހަށް ހަލާކުނުވާ ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު
ފިލުވައިލެވޭ އަދި ފަސޭހައިން މަރާމާތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވާންޖެހޭނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން
ރައްކާތެރި އަދި އެ އާލާތެއް ބޭނުންކުރުމުގައި ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މާއްދާއެއް
ކާބޯތަކެއްޗާ އެކުނުވާފަދަ އާލާތަކަށެވެ.

(ނ)

ކެއްކުމަށާއި ކާބޯތަކެތި ފިނިކުރުމަށް ނުވަތަ ހޫނުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވާންވާނީ
ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިން ހިފެހެއްޓޭ ފަދަ
ތަކެއްޗަށެވެ.

(ރ)

ކާބޯތަކެތި ފިނިކޮށް ނުވަތަ ހޫނުކޮށް ބަހައްޓާނަމަ އެތަކެތީގެ ނުވަތަ އެބަހައްޓާ އެއްޗެއްގެ
ފިނިހޫނުމިން ރެކޯޑް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަސީލަތްތައް

(ހ)

ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ސާފު ބޯ ފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ .ފެން
ރައްކާކުރަންވާނީ އަދި ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ފެން ތަޣައްޔަރުނުވާނޭ ގޮތަށެވެ.
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(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ފެން ހިންދުމާއި ،ނަރުދަމާއާއި ކުނި އުކާލުމުގެ
ނިޒާމު ،ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރު ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތަކާއި ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ،ރައްކާކޮށް ،ޚިދުމަތްދޭ
ސަރަޙައްދުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސާފުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ،ޤާއިމުކުރެވިފައި
ހު ން ނަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސާފުތާހިރުކަން
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ރައްކާތެރިގޮތުގައި އަތްދޮވުމާއި ފާޚާނާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު،
ހަމަޖެހިފައި

(ބ)

ހުންނަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނެތް ތަންތަނުގައި،
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ،އެކަށީގެންވާ ވައި ދައުރުވާ ނިޒާމެއް (ވެންޓިލޭޝަން
ސިސްޓަމް) ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ތިރީގައި
މިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭނެއެވެ.
()1

ވައިގެ ޒަރީޢާއިން ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރު ނުވާނޭގޮތަށް ހުރުން

()2

ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިނާއި ވައިގެ ތެތްކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭފަދަ
ގޮތަކަށް ހުރުން

()3

ނުބައި ވަހުގެ އަސަރު ތަނަށް ފެތުރި ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާނޭ
ގޮތަށް ހުރުން

(ކ)

ވައި ދައުރުކުރާ ނިޒާމު (ވެންޓިލޭޝަން ސިސްޓަމް) ފަރުމާ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ
ނުސާފު ސަރަޙައްދުން ،ސާފު ސަރަޙައްދަށް ވައި ދައުރު ނުވާ ގޮތަށެވެ .އަދި އެކަށީގެންވާ
ވަރަށް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

(އ)

ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ،ރައްކާތެރި
ގޮތުގައި އަލިކުރެވިފައެވެ .އަދި ތަނުގެ އަލި ހުންނަންވާނީ އޭގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ
އަސްލު ކުލަ ނޯޅޭ ގޮތަށެވެ.

(ވ)

ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ،ކެމިކަލް ،ގޭސްފުޅި ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ
ކާބޯތަކެއްޗާ ވަކިންނެވެ .މިގޮތުން ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ،ސޫފާސޫފި ވަދެ ،އާލާނުވާނެގޮތަށެވެ.
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ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުން (ފުޑް ހެޒާރޑް ކޮންޓްރޯލް)
ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުވާނެ

.18

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ

.19

ނުރައްކަލެއް ހުރުން

(ހ)

ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުވާނެފަދަ ނުރައްކަލެއް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭތަނުގައި ހުރިތޯ
ބަލައި މޮނިޓާރކޮށް އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަކީ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުވާނެ ފަދަ ނުރައްކަލެއް ހުރިތޯ
ބަލައި ޗެކު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައި މިކަމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ގެންނަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާނާއެއްގައި ނުވަތަ ކާނާ
ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްގައި ފަނިފަކުސަ ،ޖަރާސީމު ،ޕެސްޓިސައިޑްސް،
ވެޓްރިނަރީ ޑްރަގްސް ،އަދި އެނޫންވެސް ވިހަމާއްދާއެއް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިން ނެތްކަން އެތަނުގެ ވެރި ފަރާތުން
ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަން ޔަޤީން
ކުރުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުމާއި
ދޮވެސާފު ކުރުމާއި ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓު ހަދަންޖެހޭކަން ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ
ކަންތައް ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ޕެކްކޮށްގެން ނުވަތަ ބަންދުކޮށްގެން ކާބޯތަކެތި ވިއްކާނަމަ ޕެކް ކުރަން ނުވަތަ ބަންދުކުރަން
ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާ،
އަދި ކާބޯތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަފަދަ ތަކެތިކަމުގައި ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން
ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ފެނާއި ،ތަނުގައި ބޯން ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ހުރި ފެންކަމުގައި ތަނުގެ
ވެރިފަރާތުން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

ތަނާއި ތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި މެހި ކުރަފި ފަދަ ސޫފާސޫފި އާލާވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި ސޫފާސޫފި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ނިޒާމެއް

ސާފުތާހިރުކަން

ތަނުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ސޫފާސޫފި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް ކެމިކަލެއްގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗަށް
އަސަރުކޮށް ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުވިޔަ ދީގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި ތަނުގައި ގިނަވެ ،ގިނައިރުވަންދެން ބެހެއްޓިފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.
ކުނި ނައްތައިލުމުގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި ތަކެތިން ޖަރާސީމު ފިލުވޭނެ (ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެވޭނެ)
ގޮތްތައް ހުންނަންވާނެއެވެ .ޖަރާސީމު ފިލުވަންވާނީ (ޑިސްއިންފެކްޓް

ކުރަންވާނީ)

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ .20

ސާފުތާހިރުކަމާއި ޞިއްޙަތު

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ސާފުތާހިރުކޮށް
ތިބޭ އަދި ސާފުތާހިރު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ
ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި މުވައްޒަފުން އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާކަން އެތަނެއްގެ
ވެރިފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުމަށާއި
އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ
ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިމެޑިކަލް
އާކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ބައްޔެއް ހުރި ނުވަތަ ބައްޔެއް ފަތުރާ
ވަސީލަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހަކު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ވަޒީފާގައި
ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް އެކުލެވޭ
ކާބޯތަކެތި އަނބުރާ ނެގުން

.21

ކާބޯތަކެތީގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ތަނަކުން

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ކާބޯތަކެތީގައި

ޞިއްޙީ

ނުރައްކަލެއް

އެކުލެވޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވައި އަނބުރައި ގެނައުމުގެ
އިންތިޒާމު އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި އަނބުރައި ގެނެވޭ
މިފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން .22

ކައިގެން ކާނާވިހަވުން

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާނާއެއް ކެއުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް
މީހަކު ،ނުވަތަ ބަޔަކު ބޭރަށް ހިންގާ ،ހޮޑުލައި ،ގައިހިރުވާ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް
ޢަލާމާތެއް ފެނިގެން ޝަކުވާ އެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެތަނުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެތަނަކަށް
އެންގޭނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަށް
ގޮސް ،ބަލައި ފާސްކޮށް ،ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކުރިން އެތަނަކުން ތައްޔާރު ކުރި އެއްވެސް
ކާނާއެއް އުކާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
އޭޖެންސީން ނުވަތަ އެ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް ހުއްދަ
ލިބެންދެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

އެތަނުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތްތަކުގެ ތަމްރީން

.23

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ގަބޫލުކުރާ [ބޭސިކް ފުޑް ހައިޖީން ޓްރޭނިންގ]
(ކާބޯތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުމަށާއި އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެވޭ
ތަމްރީން) ހަދާފައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން ،އަހަރަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު
[ފުޑް ހައިޖީން ރިފްރެޝަރ ޓްރޭނިންގ] (ކާބޯތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުމަށާއި
އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާ ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ތާޒާ ކުރުމަށް ދެވޭ
ތަމްރީން)

(ނ)

މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ހަމަވުމަށްފަހު ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ
ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކާބޯތަކެތި ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުން .24

ކާބޯތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.25

(ހ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި އާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަލެއް ހުރި ކަމަށް
ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭނަމަ
އެތަނެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ތަން ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެތަނަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް [ބަންދު ނޯޓިސް] އެތަނެއްގެ ބޭރުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ .އަދި
ބަންދު ނޯޓިސް ބެހެއްޓުނުކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ޢާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،ހުއްދަ އާނުކޮށް އެތަނެއް
ހިންގާނަމަ އެތަނެއް ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެތަނަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް
ފެންނާނެ ގޮތަށް [ބަންދު ނޯޓިސް] އެތަނެއްގެ ބޭރުގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ .އަދި ބަންދު
ނޯޓިސް ބެހެއްޓުނުކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ޢާންމުކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ދަރަޖަ ކުރެވޭ ތަނަކަށް ދެވިފައިވާ ދަރަޖަ
ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ނެތްނަމަ ބެލެވޭނީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއްޓިކަމަށެވެ .މިފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ އަދަބަކީ
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( 10،000/ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.(ރ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި ބެހެއްޓޭ [ބަންދު ނޯޓިސް]
އެތަނަކަށް އަލުން ހުއްދަ ނުލިބެނީސް ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ
އާންމުންނަށް ނުފެންނަގޮތަށް ނިވާކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ކުރިފަރާތެއް ( 5,000/-ފަސް ހާސް)
ރުފިޔާއާއި ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އާއިދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ތަނެއް އިޞްލާޙުކުރަން ދެވޭމުއްދަތުގައި މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ކަމެއް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ
( 5,000/ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެއަދަދަކުން އެތަނެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ޅ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ހިންގުމުގައި މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު
ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަން ބަންދުކުރަން ( 3ތިނެއް) އަހަރު ތެރޭގައި ( 3ތިނެއް)
ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އަންގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދެވިފައިވާ
ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު އެނަމުގައި ނުވަތަ
އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްފަހުއެވެ.

(ކ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން
ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދިއުމުން ،އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް
ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތައް ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި

އޭޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން

އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރެވެންދެން އެތަނެއް ބަންދު ކުރެވޭނެއެވެ.
(އ)

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،ހުއްދަ އާނުކޮށް
ހިންގައިފިނަމަ އެތަނެއް ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ހުއްދައާ ނުލާ ހިންގި މުއްދަތަށް
ބަލައި ( 5,000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ވ)

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކާބޯތަކެތި
ތައްޔާރުކޮށް ،އުފައްދައި ،ވިއްކާތަނެއް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުއްދަ ނުދެނީސް
ހިންގާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(މ)

އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަލަން ދިއުމުން ފައިސާ ،ނުވަތަ
ހަދިޔާ ،ނުވަތަ އެތަނުންދޭ ޚިދުމަތެއް އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކަށް ރިޝްވަތު ދިންކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެއްވެސް
ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ހުއްދައެއް( 1 ،އެކެއް) އަހަރާއި ( 5ފަހެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ
މުއްދަތުގެތެރޭގައި ،ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި އެމައްސަލައެއް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް
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ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
(ފ)

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަންގައި
( 8އަށެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ތަނެއްގައި
ހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަކީ މި މާއްދާގެ (މ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ދ)

މި ގަވާއިދުގެ ( 20ވިހި) ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ .އެކުށުގެ އަދަބަކީ ( 10،000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ
އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

(ތ)

މީހަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ކެމިކަލެއް ވާސިލުވެގެން ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކުން އެތާނގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކާނާ ނަޖިސްވެދާނެ ނުވަތަ ނުތާހިރުވެދާނެ އެއްވެސް
ކަމެއް ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ދިމާވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ ކަމެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ( 10،000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ލ)

ކުނިވެފައިވާ ކާނާއާއި ދުވަސް ހަމަވެފައިވާ ކާނާއާއި ރަހަ ނުބައިވެފައިވާ ކާނާއާއި
ވިހަވެފައިވާ ކާނާއާއި ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ކާނާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިއްކައިގެން
ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި ފަރާތެއް ( 10،000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ
ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ގ)

ޤަޞްދުގައި މީހަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ތަނެއްގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކާނާ ވިހަވެފައި،
ނުވަތަ ނަޖިސްވެފައި ،ނުވަތަ ނުތާހިރުވެފައި ،ނުވަތަ ގަޑުބަޑުވެފައި ،ހުއްޓާ އެފަދަ
އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެން ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ
ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތެއް ( 10،000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ޏ)

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރު އޮޅުވާލުމުގެ
ނިޔަތުގައި ޤަޞްދުގައި ކުރާ ޢަމަލެއް ބެލެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށެއްކަމުގައެވެ.
މިކުށުގެ އަދަބަކީ ( 5,000/-ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 10,000/-ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއާ
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

މާނަކުރުން

.26

(ހ)

[ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކަނޑައެޅޭ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

[ބަންދު ނޯޓިސް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ކާބޯތަކެތީގެ
ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެތަނެއް ބަންދުކުރިކަން އެނގޭނެގޮތަށް ހަރުކުރާ
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ލިޔުމަކަށެވެ .މި ލިޔުމުގައި ބަންދުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ،ސަބަބާއި ،މުއްދަތު ،އެނގެން
އޮންނާނެއެވެ.
(ނ)

[ބަދިގެ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ
ނުވަތަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށެވެ.

(ރ)

[ބޭސިކް ފުޑް ހައިޖީން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި ގެންގުޅުމާއި
އުފުލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށެވެ.

(ބ)

[ބޯ ފެން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ގަބޫލުކުރާ
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފެނަށެވެ.

(ޅ)

[ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި
ތައްޔާރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ވިއްކުމުގެ ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.

(ކ)

[ކާބޯތަކެތި ބަންދު ކުރާ ތަންތަން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން
ބޭނުންކުރުމަށް ފުޅީގައި ނުވަތަ ދަޅުގައި ނުވަތަ ޕެކެޓްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް
ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށެވެ.

(އ)

[ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ
ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.

(ވ)

[ކުދިންނާއި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އަގު ނަގައިގެން
ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުން،
އެތަނަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށެވެ.

(މ)

[ކޭޓަރިންގ ސާރވިސަސް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކަށާއި ހަފުލާ
ތަކަށާއި މިފަދަ އެހެނިހެންވެސް ކަންކަމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

(ފ)

[ކްރޮސް ކޮންޓެމިނޭޝަން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި
އެކަތިން އަނެކައްޗަށް ނުވަތަ އެއްކަމަކުން އަނެއްކަމަކަށް ކާބޯތަކެއްޗަށް ތަޣައްޔަރުކަން
ވާސިލުވުމަށެވެ.

(ދ)

[އާލާތްތައް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައި
ހުންނަ

ފިޓިންގްސް

(ހޮޅިބުރި

ފަންކާ

ފަދަ

ތަކެތި)،

ކާބޯތަކެތި

ތައްޔާރުކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތި (ތެލި ،ތަށި ،ވަޅި ،ސަމުސާ ،އޫ ފަދަ ތަކެތި) އާއި
އަވަން ،ފްރިޖް ،އުނދުން ،ޓޯސްޓަރު ފަދަ ތަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށެވެ.
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(ތ)

[އިންސްޕެކްޝަން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރިކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށް އެފަދަ ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށެވެ.

(ލ)

[އިންސްޕެކްޓަރުން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން
މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެ އޭޖެންސީން
ކަ ނޑައަޅާފަރާތްތަކަށެވެ.

(ގ)

[އޭޖެންސީ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށެވެ.

(ޏ)

[ވެންޓިލޭޝަން ސިސްޓަމް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވައި ދައުރުކުރާ ގުދުރަތީ ނުވަތަ
މެކޭނިކަލް ނިޒާމަކަށެވެ.

(ސ) [ވެޓްރިނަރީ ޑްރަގްސް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޖަނަވާރާއި ދޫނިފަދަ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް
ފަރުވާކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަށެވެ.
(ޑ)

[ޓޭކްއަވޭ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ޕާރުސަލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކުން ބަންދުކޮށް މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަދި އެތަނުގައި ތިބެގެން ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެހިފައިނުވާ ތަންތަނަށެވެ.

(ޒ)

[ޕެސްޓިސައިޑްސް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ސޫފާސޫފި ނައްތައިލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ
ކެމިކަލް އަށެވެ.

(ޓ)

[ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ފުށުގެ ބާވަތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ތައްޔާރުކުރެވޭ ކާނާގެ އެކި ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނަށެވެ.

(ޔ)

[އުޅަނދު] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންޖީނުލީ އެއްގަމު ތަކެއްޗާއި ބައިސްކަލާއި
ގާޑިޔާ ފަދަ ފުރޮޅުލީ ތަކެތީގައި ކާބޯތަކެތީގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ތަކެއްޗަށެވެ.
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ޖަދުވަލު1 :

No:HPA-EHS-SOP-01-2013

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ދަރަޖަ ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރަފު:
މިޖަދުވަލުގައި ތަފުސީލު ދެވިފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ތަންތަން ހުއްދައަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި
އެތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުމަށްފަހު ދަރަޖަކުރެވޭ ގޮތްތަކެވެ.

(ހ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ތަންތަން:
ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަނަކުންވެސް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދެވޭނީ [ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ
ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު] ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މީގެތެރެއިން ވަގުތީ
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
( 1އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހުއްދަ ދެވޭ ތަންތަން
.1

ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެންޓީން ،ކޮފީ ޝޮޕް

.2

ކޭޓަރިންގ ސަރވިސަސް

.3

ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް  /ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަން  /ޓޭކްއަވޭ /ބަދިގެ

.4

ބޭކަރީ

.5

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން/ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ތަންތަން

.6

މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތައް

.7

ރިޒޯރޓްތަކާއި ހޮޓެލްތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައިވާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތައް

.8

ކުދިންނާއި މީހުން ބަލަހައްޓާތަންތަނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން

.9

ނަޢަމްސޫފި ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތް ދާއިމީ ގޮތެއްގައިދޭ ތަންތަން

ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވޭ ތަންތަން
ވަގުތީ ހުއްދައަކީ ކަނޑައެޅޭ ކަމަކަށް އަދި އެކަމެއް ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ .އެކަމެއް ނުވަތަ އެކަމެއްގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ.
.1

ފެއަރ ތަކާއި އެހެނިހެން އާންމުން އެއްވާ ތަންތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހެދޭ ވަގުތީ ކެންޓީން ފަދަ ތަންތަން

.2

ނަޢަމްސޫފި ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތެއްގައިދޭ ތަންތަން
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(ށ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނެގޮތް:
[ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު] ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާނީ މާލޭގައިނަމަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް،
އަތޮޅު ތެރޭގައިނަމަ އެ ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓަށެވެ.
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

(ނ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
.1

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު/ފޯމުތައް

.2

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ލޭއައުޓް ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތަށް ކުރަހައި ލޭބަލްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން

.3

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޫކުރާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ

.4

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގެ ހުއްދަ

.5

ތަނުގެ ނަން ފާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުން

.6

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ( )MWSCނުވަތަ އެރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގައި ބަލަހައްޓާ
ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް "އޮއިލްޓްރެޕް" ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (ހަމައެކަނި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނަށް)

.7

އެހެންތަނަކުން ކާބޯތަކެތި ގެނެސްގެން ވިއްކާނަމަ ،ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގެ ލިއުން.

.8

ކާބޯތަކެތިގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ނެތް
ކަމުގެލިއުން ނުވަތަ ތައްގަޑު

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި
.1

ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

.2

ކާބޯތަކެތި ގެންނަ ތަނަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ތަނެއްނަމަ އެކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް

.3

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޫކުރާ ތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ  /ތަނުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ހުއްދަ

.4

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދޫކުރާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ

.5

އެހެންތަނަކުން ކާބޯތަކެތި ގެނެސްގެން ވިއްކާނަމަ ،ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގެ ލިއުން.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
.1

ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

.2

ކުރިންދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

.3

ކާބޯތަކެތިގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ނެތް
ކަމުގެލިއުން ނުވަތަ ތައްގަޑު

.4

އެހެންތަނަކުން ކާބޯތަކެތި ގެނެސްގެން ވިއްކާނަމަ ،ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގެ ލިއުން.
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(ރ) އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާގޮތް:
.1

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއުންތައް ފުރިހަމަތޯ ބެލުމަށްފަހު ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ ނުވަތަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

.2

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ފްލޯޕްލޭން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.

.3

ފްލޯޕްލޭން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ނުޖެހޭނަމަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެއެވެ.

.4

އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

.5

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ އެތަނެއް ހިންގާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.

.6

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތަންތަނަށް ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް [ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ހުއްދަ] ދޫކުރުވޭނެއެވެ.

.7

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ދޫ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ހުއްދަ ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނީ ،އެތަނަށް ޚިދުމަތް
ހޯދުމަށް ވަންނަ މީހުނަށް ފަސޭހައިން ފެންނަން ހުންނަގޮތަށެވެ.

.8

ހުއްދަ ދެވޭނީ ތާވަލު ( 1އެކެއް) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ނަގައިގެންނެވެ.

.9

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ޚިދުމަތް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ހުއްދައަށް ނެގި ފީގެ އެއްވެސް އަދަދެއް ރިފަންޑެއް
ނު ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ.

(ބ) ހުއްދަ އާކުރުމާއި ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާގޮތް:
.1

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) މަސް ކުރިން ހުއްދަ އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.2

( 1އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބާޠިލު ވެއްޖެނަމަ ހުއްދަ އާކުރަންވާނެއެވެ.

.3

ހުއްދައިގެ ( 1އެކެއް) އަހަރު ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާނަމަ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ނުވަތަ ހުއްދަ
ދިން ފަރާތަކަށް ހުއްދައިގެ އަސްލާއެކު ސިޓީއަކުން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.4

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ
އެހިސާބުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

.5

( 3ތިނެއް) މަސް ކުރިއަށް އޮއްވާ ހުއްދައަށް ހުށަނޭޅުނުނަމަ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާނަމަ ފީއެއް ނެގުމަށްފަހު ހުއްދަ
ދެވިދާނެއެވެ( .މިސާލަކަށް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ތަނުގެ ނަން ނުވަތަ ތަނުގެ ލޮކޭޝަން ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ވިޔަފާރިހުއްދަ
ލިބުން ލަސްވުން)

(ޅ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނަގާފީ
ތާވަލު :1
#

އަގު

ބާވަތް

އިތުރު ތަފުސީލު

ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ،ކެންޓީން ފަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތަން
1

ބަދިގެއާއެކު ގިނަ ސާރވިންގ އޭރިއާ

2000/-ރ
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އިތުރުވާ ކޮންމެ ސާރވިންގ އޭރިއާއަކަށް 100 /-ރ

2000/-ރ

އިތުރުވާ ކޮންމެ ބަދިގެ އަކަށް 100/-ރ

2

ސާރވިންގ އޭރިއާއާއެކު ގިނަ ބަދިގެ

3

ސީޓިންގގެ އަދަދަށް ބަލައި އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ވަރު (އަގު

އިތުރުވާ ކޮންމެ ( 50/-ފަންސާސް) ގޮނޑިއަކަށް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ( 50/-ފަންސާސް) ގޮނޑިއަށް)

100/-ރ

ގޮޑި މޭޒު ނުބަހައްޓާ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
4

ކޭޓަރިންގ ސާރވިސަސް ،ބޭކަރީ ،ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް،

2000/-ރ

5

ބަތްޕާރުސަލް ހަދައި ވިއްކާ ތަންތަން  /ޓޭކަވޭ

2000/-ރ

6

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ބަދިގެ 2000/-ރ

7

ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަން

1000/-ރ

8

ޖޫސް ފަދަ ޑްރިންކްސް އެކަނި ވިއްކާ ތަންތަން

1000/-ރ

9

މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ގާޑިޔާ ،ތަންތަން އަދި އެހެން 1000/-ރ
އު ޅަނ ދު ތަ އް
ވަގުތީގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދިނުން (ފެއަރތަކާއި ކާނިވާ 200/-ރ

10

ފަދަ ތަންތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން)
ކާބޯތަކެތި

11

ބަންދުކުރާ

ކުދި

ވިޔަފާރިކުރާ

ތަންތަން 500/-ރ

(މަސްމިރުސް ،ހަވާދު ،ރިހާކުރު ،ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމަށް)
ކާބޯތަކެތި ބަންދު ކުރާ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން 1000/-ރ

12

(މަސްމިރުސް ،ހަވާދު ،ރިހާކުރު ،ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމަށް)
13

ހުއްދަ ގެއްލިގެން އައުކުރުން /ހުއްދަ ހަލާކުވެގެން އައުކުރަން

14

ލޭޓް އެންޓްރީ ފީ ( 1މަސްކުރިން ހުއްދަ އާކުރަން 1000/-ރ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ

ޖޫރިމަނާގެ

ގޮތުގައި

ނަގާ

ހުއްދަ އަށް ނަގާ ފީގެ 50%

ފީ)

(ކ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ދަރަޖަ ކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކާއި ދަރަޖަ ކުރެވޭގޮތް:
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަރަޖަ ކުރުމަކީ އެތަނެއްގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ފެންވަރު ހުރިގޮތް ބަލައި ޕޮއިންޓު ދިނުމެވެ.
.1

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ ހޮޓާ ،ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެންޓީން ،ކޮފީ ޝޮޕް ،ކޭޓަރިންގ
ސަރވިސަސް ،ބޭކަރީ ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން  /ކާބޯތަކެތި ބަންދު ކުރާ ތަންތަން ފަދަ
ތަންތަނެވެ.

.2

އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހުށަހަޅާ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރާތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރަޖަ
ކުރެވޭނެއެވެ.

.3

ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ އެފަދަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޗެކުލިސްޓް ގައިވާ ކަންކަމަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީގެންނެވެ.
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.4

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓަށް ބަލައި ތަން ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ ' 'Aނުވަތަ ' 'Bނުވަތަ ' 'Cގެ ގޮތުގައެވެ.

.5

ދަރަޖަ ' 'Cއަށް ފެތޭވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ .އަދި އެތަނެއް
ވަގުތުން ބަންދުކުރަން އެންގޭނެއެވެ.

.6

ތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދަރަޖަ ކާޑު ހަލާކު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަށް ނުވަތަ
އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހުށަހަޅާ ކާޑު ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އާކާޑެއް ރަސްމީ ބަންދުނޫން
( 1އެކެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

(އ) ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ދަރަޖަ ކުރުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ތާވަލު  :2ދަރަޖަ ކުރެވޭ ތަންތަން
ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ މުއްދަތު

ބަލައި ފާސްކުރުން

ދަރަޖަ ކުރުން

އާންމުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުން
އަލަށް ހުއްދަދޭ ތަންތަން ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު ދަރަޖައެއް ނުކުރެވޭނެ

ފުރަތަމަ ފާސްކުރުން

( 4ހަތަރެއް) ވަނަ ހަފުތާއާއި ( 6ހައެއް)
ވަނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި
ފުރަތަމަ ބަލައި ފާސްކުރެވޭތާ ( 5ފަހެއް) ދަރަޖަ ދެވޭނެ

ދެވަނަ ފާސްކުރުން

މަހާއި ( 6ހައެއް) މަހާ ދޭތެރޭ.
ހުއްދަ އާކުރުމަށް ބަލައި ފާސްކުރުން

ހުއްދަ އާކުރުމަށް ހުށަހަޅާތާ ( 1އެކެއް) ދަރަޖަ ދެވޭނެ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހު ބަލައި ފާސްކުރުން
ބަލައި ފާސްކުރުން
އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ހަމަވުމުން

ބަލައި

ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ މުއްދަތު
ދީފައިވާ

ދަރަޖަ ކުރުން

މުއްދަތު އިޞްލާޙު ކުރުމަށްދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ ދަރަޖަ ކުރެވޭނެ

ފާސްކުރުން

( 1އެކެއް) ދުވަހާއި ( 5ފަހެއް) ދުވަހާ
ދެމެދު

ވަކި ސަބަބަކާގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން
ބަލައި ފާސްކުރުން

ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ މުއްދަތު

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއަކާ ހުށަހެޅުނު
ގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކުރުން

ނުވަތަ

މައްސަލަ

ދަރަޖަ ކުރުން
ޝަކުވާ ދަރަޖަ ކުރެވޭނެ

ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް
ބަލައި ލަސްވެގެން

( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ

ދޭ ތެ ރޭ ގަ އި
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ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެގޮތް
ދަރަޖަ
ދަރަޖަ[ ]Aލިބިފައިވާ ތަންތަން

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ޙާލަތު
-

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން

ދަރަޖަ ކުރުން

 1ދަރަޖަ ކުރެވޭނެ

(އެކެއް) އަހަރުވެގެން
-

ސްޕޮޓް ޗެކު (ވަކި ސަބަބަކާ ގުޅިގެން
ނޫން ގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުން)

ދަރަޖަ[ ]Bލިބިފައިވާ ތަންތަން

ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން
ދަރަޖަކުރެވޭނެ

 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކޮންމެ ( 6ހައެއް) މަހަކުން-

ސްޕޮޓް ޗެކު (ވަކި ސަބަބަކާ ގުޅިގެން
ނޫން ގޮތަކަށް ބަލައި ފާސްކުރުން)

 ޝަކުވާއާކާ ގުޅިގެންދަރަޖަ[ ]Cލިބިފައިވާ ތަންތަން

ދަރަޖަ ކުރެވޭނެ

 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކޮންމެ ( 4ހަތަރެއް) މަހަކުން-

ސްޕޮޓް ޗެކު (ވަކި ސަބަބަކާ ގުޅިގެން
ނޫން ގޮތަކަށް ބަލައި ފާސްކުރުން)

 -ޝަކުވާއާކާ ގުޅިގެން

ތާވަލު  :3ދަރަޖަ ނުކުރާ ތަންތަން
ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ މުއްދަތު

ބަލައި ފާސްކުރުން
 -ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް  /ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަން

 -ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން

 -މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތައް

 ކޮންމެ ( 6ހައެއް) މަހަކުން ސްޕޮޓް ޗެކު -ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން

 -ވަގުތީ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން

ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލައި ފާސްކުރުން
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ޖަދުވަލު2 :

No:HPA-EHS-SOP-02-2013

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް
ތަޢާރަފު:
މިޖަދުވަލުގައި ތަފުސީލު ދެވިފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ލިބެން ހުންނަ ކާނާއަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކާނާ
ކަމުގައި ހެދުމަށް ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އެތަންތަނުން ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިގޮތުގައި
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކެވެ.

 .1ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި އާންމުކޮށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް
( )1ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ އެ ޢިމާރާތް ނިމިފައި ހުންނައިރު އޭގައި ފަނިފަކުސައަށް އަށަނުގަނެވޭނެ ތަކެތި
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
( )2ތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އެތަނުގެ ތެރެއަށް ހިކަނދި ،މީދާ ،ބުޅާ ފަދަ ޖަނަވާރުތަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށެވެ.
( )3ތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ދުމާއި ،ހިރަފުހާއި ،ކުނޑިފަދަ ތަކެތީގެ އަސަރު ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުކުރާނެ ގޮތަށެވެ.
( )4މަސައްކަތްކުރާއިރު މުވައްޒަފުންގެ ސާފުތާހިރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )5މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތްދޮންނަ ތަށި ކައިރީގައި އަތްދޮވެ ސާފުކުރާނެގޮތް އަންގައިދޭ ޕޯސްޓަރު
ނުވަތަ ސްޓިކަރ ތަތްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )6މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތަކެތި ގެންގުޅުމަށާއި ހެދުން ބަދަލުކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ފާޚާނާ ފަދަ
ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނާ ވަކިންނެވެ .އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގެ ދޮރު ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ
ތަނުގެ އެތެރެއަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.
( )7ސާފުތާހިރުކޮށް އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަށާއި ކުނި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަވާނެއެވެ.
( )8ރައްކާތެރި ބޯ ފެން އަދި ސާފު ފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )9ވަކި ފިނި ހޫނު މިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ،ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފިނި ހޫނުމިން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )10ކާބޯތަކެއްޗާއި އެތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ވަކިން ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .2ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނާއި ތަނުގެ ލޭއައުޓާއި ޑިޒައިން
ތަން ފަރުމާކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރު ނުވާނޭހެން ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ އަދި މަރާމާތުކުރެވޭނެ
ގޮތަކަށެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ވެށި ހުންނަން ޖެހޭގޮތެވެ.
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(ހ) ތަޅުންގަނޑު:
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ހުރިހާ ބައެއްގައިވެސް ތަޅުންގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ،ފެން ނުފާއްދާ ،ފަސޭހައިން މަރާމާތުކޮށް،
ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު ފިލުވޭ ،އަދި ފަސޭހައިން ކައްސާނުލާފަދަ މެޓީރިއަލް އަކުންނެވެ .އަދި ފެން ބޭރުކުރާ ނިޒާމަށް ފެން ދަތުރުކުރާ
ގޮތަށް ފެން ފަހިކޮށެވެ.
ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދުގެ ތަޅުންގަޑު އަޑިގުޑަންނަމަ ނުވަތަ ހަމަހަމަނޫންނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އެކަން
ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ތަޅުންގަނޑު ފަރުމާ ކޮށް މުށި ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

(ށ) ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު:
ފާޚާނާއާއި ބަދިގެ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަސް ތަޅުންގަނޑުން ފެން ހިންދުމަށް ހޮޅިއެއް ނުވަތަ ޖަންކްޝަނަކާ ގުޅިފައިވާނަމަ
ކުރަފި ފަދަ ސުފާސޫތްޕަށް ވަދެ ނުކުމެ ނުހެދޭގޮތަށް ބަންދު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ނ) ފާރުތައް:
ފާރުތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެން ހަރުނުލާ ،ފެން ނުފާއްދާ  ،ފަސޭހައިން ދޮވެވޭފަދަ އެއްޗަކުން އަދި ޖަރާސީމާއި ސޫފާސޫތްޕަށް
އަށަނުގަނެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ .އަދި މަސައްކަތްކުރާ ހިސާބުގެ ފާރު ހުންނަންވާނީ އޮމާންކޮށް ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ހަޑިފިލުވޭނެ
ގޮތަކަށެވެ.

(ރ) ފަންގިފިލާ:
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޢިމާރާތް ހުންނަންވާނީ އެއްކޮށް ސީލިންގ ކޮށްފައި ނުވަތަ ފުރާޅުން ކުނޑިފަދަ ތަކެތި ނުފައިބާ ގޮތަށެވެ.
ފަންގިފިލާ ނުވަތަ ސީލިންގ ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ހިރަފުސްނުހިފާ ،އުދާސްހެދި ފެންތިކި ހަރުނުލާ ،ތެތްވެ ،ފޫނުޖަހާ އަދި ދަވާދާއި
ކުލަ ފޮޅިގެން ނުފައިބާގޮތަށެވެ.

(ބ) ދޮރާއި ކުޑަދޮރު:
ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އޮމާން ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ،ހިރަފުސް ހަރުނުލާފަދަ ފެންނުފާއްދާ އެއްޗަކުންނެވެ .ކުޑަ
ދޮރު ހުންނަންވާނީ ބޭނުންވެއްޖެ ހިދެއްގައި ނައްޓައި ސާފުކުރެވޭގޮތަށް ނަރުދާ ޖަހާފައެވެ.

(ޅ) ސިޑި:
ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ ތަނަކީ  02ބުރިޔަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އުސްކޮށް ހެދިފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެތަނަށް އެރުމަށްޓަކައި،
އަރާ ފައިބަން ފަސޭހަ ،ކައްސާނުލާގޮތަށް ހެދިފައިވާ ސިޑިއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .ސިޑިޔާއި ސިޑިގޮޅި ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް
އަލިކޮށްފައެވެ.

(ކ) ކާބޯތަކެތި ޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި:
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އެތަކެތި ޖެހޭތަންތަނާއި ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް އަދި ޖަރާސީމު ފިލުވޭނެ
ގޮތަކަށެވެ .އަދި އެތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އޮމާން ،ފެންނުފާއްދާ ،އަދި ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާނޭ އެއްޗަކުންނެވެ.
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(އ) ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަކެތި:
ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ

ތަންތަނުގައި ހަރުކޮށްފައިވާތަކެތި ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށާއި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ

އެއްޗެއްސަށް ،އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުފޯރާނޭ ގޮތަކަށެވެ .މި ތަކެތި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ފަސޭހައިން ސާފު
ކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށެވެ .އަދި ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ތަނުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައިވާ އެހެން އެއްޗެއްގައި އުދާސް ހެދި ފެންތިކި
ހަރުލުމާއި ދަވާދު ފޮޅުން ނުވަތަ ދަބަރު އަދި ފޫޖެހުން ފަދަ ކަންތައް ނުހިނގާނޭ ގޮތަކަށެވެ.

 .3ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހުންނަންވާގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް
(ހ) ފާޚާނާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު:
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ބޭކަރީ ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ،އަދި ތަނާ އެކަށީގެންވާ
އަދަދަކަށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ފާޚާނާ ހުންނަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ފާޚާނާ ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
( )1ފާޚާނާ ކުރަން ހުންނަންވާނީ ސީޓް ހަރުކުރެވިފައިވާ އުސްތަށްޓެވެ.
( )2ސާފު ފެން ލިބޭނޭ މުސްލިމު ޝަވަރު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )3އަތްނުލާ ހުޅުވޭކަހަލަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )4ތަޅުންގަނޑު ފަރުމާ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ފެންހަރުނުލާގޮތަށެވެ.
( )5ތަޅުންގަޑުން ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު ހުންނަންވާނީ ސޫފާ ސޫފިފަދަ ދިރޭތަކެއްޗަށް ވަދެ ނުކުމެ ނުހެދޭގޮތަށެވެ.
( )6އޮމާންކޮށް ފަސޭހައިން ކައްސާކަހަލަ މުށްޓެއް ފާޚާނާގައި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.
( )7ފަސޭހައިން ސާފުތާހިރު ކުރެވޭ އަދި ތަނުން ކުނިބުނި ބޭރުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
( )8އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލިކަން ހުރުމާއެކު ވައިދައުރުވާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.
( )9ފާޚާނާކޮށް ސާފުތާހިރުވުމަށާއި އަތްދޮވުމަށް ސައިބޯނި އަބަދުވެސް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )10ހޫނުވައިން ނުވަތަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ކަހަލަ އަތްފޮހޭ އެއްޗަކުން އަތްހިއްކުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )11ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނަށް ސީދާ ފާޚާނާގެ ދޮރު ނުހުޅުވޭ އަދި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ލެއްޕޭ ގޮތަށެވެ.
( )12ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ފެންހިނދޭ ގޮތަށެވެ.
( )13ފާޚާނާ ތެރެއާއި ފާޚާނާ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ އަބަދުވެސް ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު ފިލުވާފައެވެ.

(ށ) ފެނާއި އާވި އަދި އައިސް ލިބެން ހުރުން
( )1ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ސާފު ބޯ ފެން ލިބެން ހުންނަން ވާނެއެވެ.
( )2ފެން ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ ބަހައްޓަން ވާނީ މަތިޖެހި ،ސާފު ތާހިރު އެއްޗެއްގައެވެ .އަދި ފެން ތަޣައްޔަރު ކުރުވަނިވި
އެއްޗެއް އޭގައި ނުވަތަ އެއަށް އެޅޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
( )3ގަނޑުފެން ހަދާނަމަ ހަދަންވާނީ ބޯފެނުންނެވެ .އަދި ގަނޑުފެން ގެންގުޅެ ،ބަހައްޓަންވާނީ އެއަށް ތަޣައްޔަރު ކަމެއް ނާންނަ
ފަދަ ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ.
( )4ކާބޯތަކެތީގައި ޖެހޭގޮތަށް ބޭނުންކުރާ އާތްވަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށްފާނެ ނުވަތަ ތަޣައްޔަރުކަމެއްހުރި
އެއްޗަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
( )5ބޯން ކަމުނުދާ ފެން ހުންނަންވާނީ ބޯފެނާ މުޅިން ވަކިން ވައިރުކޮށްފައެވެ .އަދި މިފެން ހުންނަންވާނީ ބޯފެނާ އެއްވެސްގުޅުމެއް
ނުހުންނަ ގޮތަށް ކުލަ ވަކިކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހައިން އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
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( )6ބޯން ކަމުނުދާ ފެން ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރަންވާނީ އާވި އުފެއްދުމަށާއި ،ކާތަކެތި ނޫން އެހެން އެއްޗެހި ފިނި ކުރުމަށާއި
އަލިފާން ނިއްވުމާއި ފާޚާނާ ފްލަޝް ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށެވެ.
( )7ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ބޯން ކަމުނުދާ ފެންވެސް ވާންޖެހޭނީ އިންސާނުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ވަރުގެ
ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނެތް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެޖެންސީއިން ގަބޫލުކުރާ ފެނަކަށެވެ.
( )8ބޯ ފެން ވާންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ފެނަކަށެވެ.

(ނ) ތަނުގެ އަލި
( )1ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ،ބޮކި އަލި/ގުދުރަތީ އަލި ލިބޭގޮތަށެވެ.
( )2ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ ބޮކިތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅައިގެން ދިޔަޔަސް އެތިކޮޅު ކޮޅު ނުފައިބާގޮތަކަށް ކަވަރު
އަޅުވާ ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ.
( )3ކާނާތައްޔާރުކުރާ ތަނާއި ކައްކާތަން ދިއްލާފައި ހުންނަންވާނީ ހުދު އައްޔަކުންނެވެ.
( )4ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ އަލި ހުންނަންވާނީ އޭގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ އަސްލު ކުލަ ނޯޅޭ ގޮތަށެވެ.
( )5ކާބޯތަކެއްޗާއި އެތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ އެތަނުގައި ހުރި
އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ފާހަގަވާގޮތަށް އަލިކުރެވިފައެވެ.

(ރ) ވައި ދައުރުކުރާ ނިޒާމު
( )1ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގެ ހޫނު ،އުދާސް ،ވައި އަދި ވަސް ބޭރުވާ ގޮތަށް އެގްޒޯސްޓް ނުވަތަ ،ހުޑް ނުވަތަ،
ފަންކާ ނުވަތަ ،އެއަރ ކޮންޑިޝަން ނުވަތަ ،ކުޑަދޮރު ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )2ފާޚާނާގެ ވައި ބޭރުވާ ގޮތަށް އެގްޒޯސްޓް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެތަނުން ބޭރުވާ ވައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ
ސަރަހައްދަށް ވަންނަގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ) ކުނި ނައްތާލުން
( )1ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި އުކާލެވެންދެން ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާނޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެހި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަދި ކުނިބުނި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ބުޅާ ،މީދާ އަދި ދޫނި ފަދަ ތަކެއްޗަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް އަދި އޭގެ ސަބަބުން
ކާބޯތަކެއްޗަށާއި ބޯފެން އަދި ޢިމާރާތާއި މަގުމައްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނޭ ގޮތަކަށެވެ.
( )2އުކާލެވެންދެން ކުނި ބަހައްޓާ ތަނެއް ހަދާފައިވާނަމަ އެތަނެއް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށެވެ.
( )3ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި އެހެނިހެން ކުނި (ދަޅު ،ފުޅި ހުސްފޮށި ފަދަ ތަކެތި)
ވަކިކޮށް ،އެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ އަތްނުލައި ހުޅުވޭނެގޮތަށް މަތިޖަހާފައިވާ ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑު ބަހައްޓައި ،އެތަކެތި
މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ދޮވެ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
( )4ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި ކުނިވާ ބާވަތުގެ ތަކެތި ކުނިވަންދެން އުކާނުލައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
( )5ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑު ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ތަނުގައި ތައްޔާރުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އަސަރެއް
ނުފޯރާ ގޮތަށް އަދި އެފަދަ ތަނެއްގައެވެ .އަދި ކުނިއަޅާ ވަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ އަބަދުވެސް މަތިޖެހިފައެވެ.
( )6ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ [ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ނަންބަރު
 )58-R/2013ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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(ޅ) ނަރުދަމާ ނިޒާމު
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ފެން ހިންދުމާއި ،ގަވާއިދުން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނޭ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ފެންހިންދާ ނިޒާމު ހުންނާންވާނީ އެރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ
ގޮތަކަށް [އޮއިލްޓްރެޕް] ހަދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ގުޅާފައެވެ .އަދި މިނިޒާމު ޤާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ފެން ލީކުވެ ނުވަތަ
ފެންބޮޑުވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފުފެން އަދި މާޙައުލު ތަޣައްޔަރު ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ސީދާ ފާޚާނާ ހޮޅިޔާ ގުޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ކ) ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
( )1ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި ވަދެ އާލާ ނުވާގޮތަށް އަބަދުވެސް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ.
( )2ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ބުޅާ ފަދަ އޮޅުކުރި ޖަނަވާރާއި އެނޫން ޖަނަވާރުތަކާއި ދޫނިފަދަ ތަކެތި ވައްދައިގެން
ނު ވާ ނެ އެ ވެ.
( )3ސޫފާސޫފި އާލާވެދާނެ ފަދަ ކާބޯތަކެތި (މިސާލަކަށް ހަނޑޫ ،ހަކުރު ،ފުށް) ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވޭ ކަހަލަ
ކަންވާރުތަކަށް އަޅާ ފައެވެ .އަދި އެތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ބިންމަތީގައި އަދި ފާރުގައި ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ.
( )4ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގައި (އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި) ސޫފާސޫފި އާލާވޭތޯ ގަވާއިދުން ބަލާ
މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.
( )5ސޫފާސޫފި އާލާވެއްޖެނަމަ ކާބޯތަކެއްޗަށް އެއިން އަސަރު ނުކުރަނީސް ވަގުތުން ސޫފާސޫފި ނައްތާލުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
( )6މެހި ،ކުރަފި ،ހޯނު ،މީދާ ،ހިކަނދި ފަދަ ދިރޭ ތަކެތި (ޕެސްޓް) ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށްވަދެ އުޅެވޭގޮތަށް
ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކޮށް ނައްތާލުމަށް (ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް) އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު
އެޅެން ހުންނަވާނެއެވެ.
( )7ޕެސްޓްކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް އަދި އެހެނިހެން ކެމިކަލްސް ބަހައްޓަންވާނީ ،އޭގައި ހިމެނޭ މާއްދާތަކާއި
ބޭނުންކުރާ ގޮތް އަދި އެއިން ކުރާ ބޭނުންތައް އެނގޭގޮތަށް ރަނގަޅަށް ލޭބަލް ކުރެވިފައެވެ .މިފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓިފައި
ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗާ ވަކިން ،ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުންނަ ކަބަޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައެވެ .މިތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ
ވަރަށްބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވެ ކާބޯތަކެއްޗަށާއި މީހުންނަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާގޮތަށެވެ .އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ ކަމާ ބެހޭ
ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ.

(އ) ސާފުކުރުމާއި ޖަރާސީމު ފިލުވުން
( )1ކާބޯތަކަތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ،ހުރިހާ އާލާތްތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސާފުފެން/
ސަޕުލައި ފެން އަބަދުވެސް ލިބެން ހުރުމާއި ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހޫނު ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ތަނުގައި ހަމަޖެހިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )2ތަނާއި ތަނުގައިބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ސައިބޯނި ،ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ކެމިކަލްސް (ދޮންނަކުނޑި ފަދަ) ،ފިހިގަނޑު ،މޮޕް ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނެއެވެ.
( )3ކާބޯތަކެތި އުފުލުމަށް ގެންގުޅޭ އުޅަނދާއި ގާޑިޔާފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސާފުކޮށެވެ .ކާބޯތަކެއްޗާއި
ކާބޯތަކެތި ނޫން ތަކެތި އުފުލުމަށް އެއް އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ކާބޯތަކެއްޗަށް އަސަރުކޮށްފާނެ އެއްޗެއް އުފުލިނަމަ އުޅަނދު
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ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
( )4ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްސް ގެންގުޅެންވާނީ އެކެމިކަލެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކުއެވެ.
( )5އެކަތިން އަނެކައްޗަށް ތަޣައްޔަރުކަން ނާންނާނެގޮތް ހެދުމަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ކަންކަން ވަކިން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
.1

ރޯމަސް (ކަނޑު މަސް ،އެއްގަމު މަސް) ކަނޑައި ދޮވެ ސާފުކުރުން

.2

ތަރުކާރީ ،މޭވާ ،އަދި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ގެންގުޅުން

 .4ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި
(ހ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި (މިކްސަރ ،އަވަން ،ޓޯސްޓަރު ،ތަށި ،އޫ ސަމުސާ ،ފަދަ ތަކެތި)
ކަންވާރު ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ވިހަ މާއްދާއަކުން ހެދިފައިނުވާ ،ފެން ނުފާއްދާ ،ދަބަރު ނުޖަހާ ،އަވަހަށް ހަލާކުނުވާ ،ދޮވެ ސާފުކޮށް
އަދި ފަސޭހައިން ޖަރާސީމު ފިލުވާލެވޭގޮތަށް ހެދިފައި ހުރި ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .މިފަދަ ތަކެތި ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ
ގިނައިން ސާފުކުރިއަސް އޮމާންކަން ނުދާ ތަކެތިންނެވެ .މަތިގައިވާ ފަދަތަކެތި ލިބުން ދަތިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ލަކުޑިން
ހަދާފައިވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ) ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ސާމާނު ހުންނަންވާނީ އެ އެއްޗަކުން ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭނުން
ފަސޭހައިން ކުރެވޭ އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭފަދަ ތަނެއްގައެވެ.
(ނ) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއްސާއި ވެންޑިން މެޝިން ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން
ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި ފަނިފަކުސަ އަށަގަނެ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނެގޮތަށެވެ.
(ރ) ތެޅިފައި ނުވަތަ ދަބަރު ޖަހާފައި ހުންނަ ތަށި ،އޫ ސަމުސާ ،ބިއްލޫރި ތަށި ފަދަ ތަކެތި ،ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް އަދި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ) ބާކީވާ ތަކެއްޗާއި އުކާލެވޭ ތަކެތި އަޅަންވާނީ ،ފެން ނުފާއްދާ ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ،އަދި ރަނގަޅަށް މަތިޖެހޭ ތަކެއްޗަށެވެ.
(ޅ) އުކާލެވޭ ތަކެތި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރެވޭގޮތަށެވެ .އަދި މިތަކެތި ކާބޯތަކެތި އެޅުމަށް
ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ކ) އުނދުނާއި އުނދުނުން ވައި ބޭރުކުރާ ނިޒާމު (ހުޑް) ޑިޒައިން ކުރެވި ބޭނުންކުރަންވާނީ އޭގެ ސަބަބުން ބަދިގޭގައި ތެލުގެ
އަސަރު އުފެދި ދުން އެރުމުގެ ސަބުން ކާބޯތަކެއްޗަށް އަސަރު ނުކުރާގޮތަށެވެ.
(އ) ކާބޯތަކެތި ފިނިކޮށް ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި ފިނިކުރި ގުދަންތަކާއި ކަންވާރުތައް ހުންނަންވާނީ ފިނިހޫނުމިން ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ
ގޮތަށެވެ.
(ބ) ކާބޯތަކެތި އަޅާ ކަންވާރު ފަދަ ތަކެތި އެއްފަހަރުން އަނެއްފަހަރަށް ބޭނުކުރަންވާނީ ދޮވެ ،ސާފުކޮށް ހިއްކައިގެންނެވެ.

 .5ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަން
(ހ) ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އިމާރާތާއި އާލާތްތަކާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މަރާމާތުކޮށް
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ) ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން އަދި އެތާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސާފުކޮށް
ޖަރާސީމު ފިލުވާފައެވެ.
.1

ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ސާމާނުން ކާބޯތަކެއްޗަށް ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
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.2

ތަނާއި ތަކެތި ސާފުކުރާއިރު ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ ސަބަބުން ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަ އަދި ބޭނުންކުރެވޭ ދޮންނަކުނޑި
ފަދަ ތަކެތީގެ އަސަރު ނުކުރާނެގޮތަކަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައި.

.3

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަތަ މެޝިން ރޫޅާލައިގެން ސާފު
ނުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަނަމަ އެފަދަ ތަކެތީގެ އެތެރެއާއި ހޮޅިތައް (ކާބޯތަކެތި ޖެހޭ ބައިތައް) ރަނގަޅަށް ސާފުކަން
ކަށަވަރުކުރެވިފައި ހުރުން.

(ނ) ކެއުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަކާބޯތަކެއްޗާއި އެނޫން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ވަކިންނެވެ .އަދި މިތަކެތި
ހުންނަންވާނީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ރަނގަޅަށް ލޭބަލްކުރެވިފައެވެ.
(ރ) ތަނުގައި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުނި ކަހާ ފިހިގަނޑު ،މޮޕް ،އަދި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެހެނިހެން ތަކެތި ،ކާއެއްޗެހި
ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގައި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 .6ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު
(ހ) މެޑިކަލް ހެދުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ/ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެމީހެއްގެ ޞިއްޙަތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓިގެންނެވެ.
( )1ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑއަޅާފައިވާ ބައްޔެއް/ބަލިތަކެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ މެޑިކަލް
ސެޓުފިކެޓު އޮތުން
( )2ވަޒީފާގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރު އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާ ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑއަޅާފައިވާ ބައްޔެއް/ބަލިތަކެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހެއްދުން
(ށ) ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ
ތަނަށް ވަންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.


ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރިދާނޭފަދަ ބައްޔެއް ޖެހުން



ގައިގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފާރުގަނޑެއް  ،ހަމުގެ އިންފެކްޝަނެއް ފަދަ ކަމެއް ހުރުން



ބޭރަށް ހިންގާ ހޮޑުލުން



ހުންއައުން



ހުންއައިސް ކަރުގައި ރިއްސުން



ރީދޫވުން (ޖޯންޑިސް)



ކަންފަތް ،ނޭފަތް ،ލޮލުން އެއްޗެހި އައުން



ގައިންގަޔަށް އަރާބައްޔެއް ޖެހިފައި ހުރުން



ބަލިޖެހިފައި ނެތަސް ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ޖަރާސީމެއް ނުވަތަ ޖަރާސީމެއްގެ ބިސް އަށަގެންފައިވާ މީހެއްކަން
އެނ ގު ން

(ނ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުންވެސް ކާބޯތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ގައިން
ގަޔަށްއަރާ ބައްޔެއް ނުވަތަ ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ،ފަރުވާދެވި
ރަނގަޅުވީކަމުގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ލިބުމުން މެނުވީ ،ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް އެމީހަކު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ލައްވައި ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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(ރ) ތަނެއް ކެނޑި ނުވަތަ ފާރުގަނޑެއްހުރި މީހަކު ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީގައި އަތްލެވޭ ފަދަ މަސައްކަތެއްގައި
އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެހެން މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފެން ނުވަންނަ ކަހަލަ މަލަން އަޅާ
ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަންގި ލައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.
(ބ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ފުރަތަމަ އެހީ (ފަސްޓް އެއިޑް)ގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފުރަތަމަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އަދި ފެން ނުވަންނަ ކަހަލަ މަލަން ނުވަތަ ފާރުގަނޑުގައި
އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ނުވަންނަ ކަހަލަ ބޭސް މަލަން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ޅ) ފުރަތަމަ އެހީއަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ،މަތި ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ސާފުތާހިރު ފޮށްޓެއްގައި ނުވަތަ ފަސޭހައިން
ސާފުކުރެވޭ ،ފެން ނުފާއްދާ ނުވަތަ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަ ލައި ދޮރުފަތްލާފައިވާ ކެބިނެޓެއްގައި ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭ
ގޮތަށް އެ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި [ފުރަތަމަ އެހީ (ފަސްޓް އެއިޑް)] ޖަހައި ލޭބަލް ކޮށްފައެވެ.

 .7މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ސާފުތާހިރުކޮށް ތިބޭ އަދި ސާފުތާހިރު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި
އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުފޯރާގޮތަށެވެ .ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ
މީހުންގެ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރު ކަމާއި އުޅުން ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ) ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން  -އަތް ދޮންނަންވާނީ ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޮހޮރޭ ގޮތަށް ހުންނަ
ސާފުތާހިރު ފެނުންނެވެ .އެގޮތުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން.
(ށ) ރޯ ކާނާ (ކަނޑު މަސް ،އެއްގަމު މަސް ،ނުކައްކާ ތަކެތި) ގައި އަތްލުމަށްފަހު އަތް ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށް ހިއްކުން
(ނ) ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެންނާއި ނުތާހިރު އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ނަޖިހެއްގައި އަތް ހޭކިއްޖެނަމަ ރަނގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވުން
(ރ) މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ތިބެންވާނީ ރައްކާތެރި ސާފުތާހިރު ހެދުމުގައެވެ.
(ބ) ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތިބެންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްތަށި ނުފައިބާނެ ގޮތަކަށް އިސްތަށިގަޑު ނިވާކޮށްގެންނެވެ.
(ޅ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައާއި ގެންގުޅޭއިރު ބޭނުންކުރާ އަންގި ،ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.
(ކ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރު ތިބެން ވާނީ ސާފުތާހިރު ހެދުމެއް ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރު ލާން ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ
ޔުނިފޯރމެއް ލައިގެން ނުވަތަ އޭޕްރަން އަޅައިގެން ،އަދި ސާފުތާހިރު ފައިވާނަކަށް އަރައިގެންނެވެ.
(އ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން މަސައްކަތުގައި އުޅޭވަގުތު ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުން
ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ.
( )1ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން
( )2ކުޅުޖެހުން
( )3ކެއުން ،ދުފުން ނުވަތަ ޗުއިންގަމު ހެފުން
( )4ކާއެއްޗެއްސަށް ކިނބިހި އެޅުން ނުވަތަ ކެއްސުން
( )5ނޭފަތް ފޮޅުމާއި ނޭފަތް ކޮށްޓުން
( )6މޫނު ނުވަތަ ބޮލުގައި އަތް ހާކައި ދާ ފޮހުމަށްފަހު އަތްނުދޮވެ ކާބޯތަކެތީ ގައި އަތްލުން
( )7އަތުގައި އަނގޮޓިއާއި އަތުކުރީގަޑި އަޅައި ޕިން ފަދަ ތަކެތި ޖަހާފައި ހުރުން
( )7އަނގަޔަށް އަތްލައި ނިޔަފަތިކެއުން
(ވ) ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެންމީހުން އެ ތަނަށް ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ ވަނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
( )1އެފަދަ މީހުން ތަނަށް ވަންނަންވާނީ ނުވަތަ ވައްދަންވާނީ އަޅަންޖެހޭ ފޭރާންތަކާއި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް
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ތަ ބާ ވާ ނަ މަ އެ ވެ.
( )2އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ނިވައިކުރެވިފައެވެ .އަދި މިއިންތިޒާމު ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 .8ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން
(ހ) ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާ ކާބޯތަކެތި ހުންނަންޖެހޭނީ މަތިޖަހާފައި ހުންނަ ކަންވާރު ނުވަތަ
ލެއްޕޭގޮތަށް ހުންނަ ކަބަޑު ނުވަތަ ރެކުގައެވެ.
(ށ) އަމިއްލައަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ތަންތަނުގައި ކާއެއްޗެހި ނެގުމަށާއި އެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ،ސާފުތާހިރު
ޓޮންގްސް/އޫ/ސަމުސާ/ވަޅި/ތަށި

ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

(ނ) ވެއިޓަރުންފަދަ ކެއުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ މީހުން (ސާރވް ކުރާ މީހުން) ކާއެއްޗެހީގައި އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ރ) ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ދޮވުން ފިޔަވައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ކާއެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގައި ހުސްއަތް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ) އެއްބާވަތެއްގެ

ކާއެއްޗެހި ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ އަންގި އެހެން ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް ނެގުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(މިސާލަކަށް ރޯމަހާއި ނުކައްކައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އަންގި ކައްކާފައި/ކާންތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ
ކާއެއްޗެހި ނެގުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ).
(ޅ) އަންގި ހަލާކުވުން ނުވަތަ ހަޑިވުން ނުވަތަ އަންގި ލައްވައިގެން ކާއެއްޗިހީގައި އަތްލުންނޫން އެހެންކަމެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ
އަންގި އިތުރަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .9ކާބޯތަކެއްޗާއި ގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާކުރުން
(ހ) ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރާތަން ހުންނަންވާނީ:
( )1ސީލިންގކޮށް ތަޅުމުގައި ތަށިމުށި ޖަހާފައެވެ.
( )2ސޫފާސޫފި އާލާ ނުވާގޮތަށެވެ.
( )3ކާބޯތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ
( )4ކާބޯތަކެތި ހަލާކުނުވާ ގޮތަށެވެ (މިސާލަކަށް ހޫނުގަދަވެގެން ނުވަތަ ތަނުގައި އުދާސް އުފެދިގެން)
(ށ) ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރާއިރު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
( )1އެކިބާވަތުގެ ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ވަކިވަކިން ދެނެގަނެވޭގޮތަށް އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ހަރުތަކުގައެވެ .އަދި
ހަރުތަކުގައި އެއްޗެހި އަތުރާފައި ބަހައްޓާނީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް ބަލައި އެތަކެތި ކުރިން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
( )2އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާ ކުރާ ތަނުގެ ބިންމަތީގައި ނުވަތަ އިމާރަތުގެ އެހެން ސަރަހައްދެއްގެ ބިންމަތީގައި
އެތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
( )3ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަނުގައި ކެމިކަލްސް ،ތަން ސާފުކުރަން ގެންގުޅޭ ތަކެތި ،ފަދަ ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ ނޭދެވޭ
އަސަރުކޮށް ތަޣައްޔަރުވާނެ އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 .10ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް އެކުލެވޭ ކާބޯތަކެތި ،އަނބުރާ ނެގުން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކާބޯތަކެތީގައި ޞިއްޙީނުރައްކަލެއް އެކުލެވޭކަމަށް ފާހަގަވުމުން ނުވަތަ އެކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެތަކެތި އަނބުރާ ނެގުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ) ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް އެކުލެވޭ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ
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ކާބޯތަކެތި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތުން

ފޯރުކޮށްދެވުނު ފަރާތަށް ވަގުތުން އެންގުން.
(ށ) ބޭނުން ނުކުރަން އެންގުމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތުން އެތަކެތި ހުރިތަނަކުން އަނބުރާ ނެގުން.
(ނ) މައްސަލަ ފެނުނު ތަކެތި އިތުރަށް ތަނުގައި ހުރިނަމަ އެތަކެއްޗާއި ،އަނބުރާ ގެންނަތަކެތި ތަޙުލީލުކުރުމަށް ސާމްޕަލް
ނަގަންދެން އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނުވަތަ އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އަންގަންދެން ނައްތާނުލާ
ބެ ހެ އް ޓު ން.

 .11މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުތައް
މަގުމަތީގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ގާޑިޔާ ތަކާއި އެހެނިހެން އުޅަނދު ،އަދި

ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ،އެފަދަ ތަންތަނުންނާއި ތަކެތިން

ވިއްކާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަގޮތަށް ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ،ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ .އަދި ކާބޯތަކެތި
ގެންގުޅުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސާފުތާހިރު އުސޫލުތައް ގެންގުޅެން ޖެހޭނެއެވެ .އެގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ
މިންގަޑުތައް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
(ހ) ހުއްދަދީފައިވާ ބާވަތުގެ ކާބޯއެއްޗެހި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށް ނުދިނުން
(ށ) ތަނުގައި ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ތައްޔާރުކޮށްގެން ނުވަތަ ކައްކައިގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތްނަމަ ،ގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން މަތީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކަންތައްކުރުން
(ނ) ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ވައްތަރުތައް ވަކިވާގޮތަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައި ހުރުން
(ރ) ތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާ ކާއެއްޗެހި ހިރަފުހާއި އަވި އަދި ވާރޭން ރައްކާތެރި ކުރުން
(ބ) ސާފުތާހިރު ،ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެފަދަ އެއްޗަކުން ކާބޯތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައި
ނުވަތަ މަތި ޖަހާފައި ބެހެއްޓުން
(ޅ) ކާއެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގައާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުސްއަތުން ކާއެއްޗެހީގައި އަތްނުލުން .އަންގި އަދި ކާތަކެތި ނެގުމަށާއި
އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެކަންކަމަށް މަތީގައި ކަނޑައެޅިފައި އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކަންތައްކުރުން
(ކ) ތަނުގައި ކުނި އެޅުމަށް މަތިޖެހި ޑަސްޓްބިން ހުރުމާއި އެތަކެތި ސާފުތާހިރު ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން
(އ) ކާއެއްޗެއްސަށް އަސަރުނުކުރާގޮތަށް ތަނާއި ތަނުގެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން
(ވ) ތަނުގައި ގެންގުޅޭ އާލާތްތަކާއި ކާބޯތަކެތި ޖެހޭ ތަންތަން ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ އަދި ޖަރާސީމު އަށަނުގަންނާނެ ގޮތަށް
ހުރުން އަދި އެކަންކަމަށް މަތީގައި ކަނޑައެޅިފައި އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކަންތައްކުރުން
(މ) ތަނުގައި މެހި ،ކުރަފި ،މީދާ ގިނަވެ އޭގެ ސަބަބުން ކާއެއްޗިއްސަށް ތަޣައްޔަރުކަމެއް ނާންނަގޮތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އަދި މެހި ،ކުރަފި ،ތަނުގައި އުޅޭނަމަ އެކަންކަމަށް މަތީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކަންތައްކުރުން
(ފ) ކާބޯތަކެއްޗާއި ކާބޯތަކެތި އަޅާފައި ހުންނަ ކަންވާރުފަދަ ތަކެތި ބިންމަތީގައި ނުބެހެއްޓުން.
(ދ) ތަށި/ސަމުސާ/އޫ ފަދަތަކެތި ސާފުކުރުމަށް ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސާފުފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުރުން.
އަދި ތަށި/ސަމުސާ/އޫ ފަދަ ތަކެތި އޮހޮރޭ ފެނުން ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއެއްސުން
(ތ) ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަށި/އޫ/ސަމުސާ/ވަޅި ،ފަދަ ތަކެއްޗަކީ މި އުސޫލުގެ ( )4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހު ރި ތަ ކެ ތި ކަ މު ގަ އި ވު ން

 .12ކާބޯތަކެތި ތަޣައްޔަރުވާނެ ނުރައްކަލެއް ހުރިތޯ ބެލުން
(ހ) ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން:
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( )1ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން
އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަލައި ފާސްކޮށް ،ދޮވެސާފު ކުރަންވާނެއެވެ .ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓު
ހަދަންޖެހޭކަން އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ޓެސްޓު ކުރަންވާނެއެވެ.
( )2ރޯމަސް ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ކައްކާފައި ކެއުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ހުންނަތަކެއްޗާ ވަކިންނެވެ .ގިނަދުވަހު
ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ހުންނަންވާނީ އެތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނުގައެވެ.
( )3ގަނޑުކޮށްފައި

ހުންނަ

ކާބޯތަކެތި

ކެއްކުމަށް

ކާބޯތަކެތި

ނުވަތަ

ތައްޔާރުކުރުމަށް

ބޭނުންކުރަންވާނީ

ރަނގަޅަށް

ގަނޑުފިލުވައިގެންނެވެ .އަދި މިތަކެތި ގަނޑުފިލުވަންވާނީ އައިސްއަލަމާރީގެ ފިނިކުރާބައިގެ އެންމެތިރީގައި ފެންހަރުނުލާ
ޓްރޭއެއްގެ ތެރޭގައި ،ނުވަތަ މައިކްރޮވޭވް އަވަނެއްގައި ނުވަތަ އޮހޮރޭގޮތަށް ފެން އަޅައިގެންނެވެ .ގަނޑުފިލުވާ ކާބޯތަކެތީގެ
ބޭރުގެ ފިނިހޫނުމިން ( 8ºCއަށެއް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށްވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
( )4ގަނޑުފިލުވާފައިވާ ކާބޯތަކެތި ވީހާއަވަހަކަށް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިތަކެތި އަލުން ގަނޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ށ) ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް:
ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި އަޅާފައި ހުންނަ އާލާތްތަކާއި ކަންވާރުތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންވާ މިންގަނޑުގައި
ހުރިތޯ ގަވާއިދުން ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ .ފިނިހޫނުމިން ބަލަން ބޭނުންކުރާ ތަމޯމީޓަރު ފަދަ އާލާތް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާކަން
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކާނާގައި ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންވާ މިންގަނޑުތަކެވެ.
( )1ހޫނުކޮށް ބަހައްޓާ

ކާބޯތަކެތި ހުންނަންވަނީ

75ºC

(ހަތްދިހަފަސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށްވުރެ މަތީގައެވެ .އަދި

ކައްކާތާ ( 4ހަތަރެއް) ގަޑިއިރުތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ .ހޫނުކޮން ހުންނަކާނާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން
ބޭނުންކުރާއިރު ހުންނަންވާނީ ( 60ºCފަސްދޮޅަސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށްވުރެ މަތިނުވާވަރަށެވެ.
( )2ކައްކާފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި (ރިހަ ،ބަތް ،ހެދިކާ ،ފަދަ ތަކެތި) ރައްކާކުރާނަމަ ލަސްވެގެން ( 4ހަތަރެއް) ގަޑިއިރުތެރޭ 5ºC
(ފަސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށްވުރެ ދަށްނުވާ މިންވަރަކަށް ފިނިކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނީ
ގިނަވެގެން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުވަންދެންނެވެ .މިގޮތަށް ބަހައްޓާ ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެހި
ބެހެއްޓޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ބެހެއްޓި ގަޑި އެނގޭނެ ގޮތަށް ލޭބަލް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
( )3ކެއްކުމަށްފަހު ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާ ކާބޯތަކެތި ހޫނުކުރާނަމަ ހޫނުކުރަންވާނީ ( 75ºCހަތްދިހަފަސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް)
އަށްވުރެ ދަށްނުވާ ވަރަށެވެ .އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފިނިކޮށްގެން

ބޭނުންނުކުރާށެވެ.

( )4ފިނިކޮށް ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެހި އައިސްއަލަމާރީގައި ބަހައްޓަންވާނީ ( 5ºCފަސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް)އަށް ވުރެދަށުގައެވެ.
އަދި މިފަދަ ފިނިކުރި ތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ ( 10ºCދިހަ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށްވުރެ މަތިނުވާ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި
ބަހައްޓައިގެންނެވެ .އަދި ފިނިކެނޑި ( 2ދޭއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރުވެފައި ވާނަމަ ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.
(ނ) ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމާއި ޕެކް ކުރުން
( )1ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ކާތަކެތި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ފަސޭހައިން
ކުނިވެ ހަލާކު ނުވާ އަދި ކާބޯތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާ އެއްޗަކުންނެވެ .އަދި މުއްދަތު ހަމަވަންދެން
ކާބޯތަކެއްޗައް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ގޮތަށެވެ .އެތަކެތީގެ ޑިޒައިން ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ލޭބަލްކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.
( )2ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމުގައި ވިހަ މާއްދާއެއް ނުހިމެނޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ،ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ
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އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ކާތަކެތި ރައްކާކުރުމާއި ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި އަދި
ބޭނުންކުރުމުގައި ކާނާ ތާޒާކަންމަތީ ހުރޭތޯ ޗެކު ކުރަންވާނެއެވެ.
( )3ތައްޔާރީ ކާނާ ބަންދުކުރާނަމަ ،ލޭބަލްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ތައްޔާރު ކުރި
ތާރީޚު ،ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު މުއްދަތު އެނގޭ ގޮތަށެވެ.
(ރ) އުފުލުމާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން
( )1ތައްޔާރީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ވަގުތުން ކެވޭގޮތަށް ހުންނަ ކާބޯތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި
އެތަކެތީގެ ތާޒާކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފިނިހޫނުމިނާއި އެއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މިންގަޑުތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.
( )2އުފުލަންގެންގުޅޭ ތަކެތީގައި ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިނުގައި ކާބޯތަކެތި ބެހެއްޓެންވާނެއެވެ.
އަދި މިތަކެތި ހުންނަންވާނީ ވިހަ މާއްދާތަކުންނާއި ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ.
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