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މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ ނާޒުކު ރަށްރަށަށް 

 އެހީތެރިވެ ދިނުން 

 

 

 

 

 

 
  ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ ޕްލޭން 



 ޑިސްކްލެއިމަރ

ބަލަހައްާޓނެގޮތުގެ މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްަތއް ހިންގާ 
މި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ޕްރޮޕޯޒަލްއާއި ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށާއި އިޖުތިމާީޢގޮތުން އަސަރުތައް . ހުށަހެޅުމަށެވެ
ތައް ހިންގާ ބަލަަހއްޓާނެގޮތުގެ މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ތިމާވެށީގެ އަދި ތިމާވެއްޓާއި އިުޖތިމާޢީ ކަންތައް. ދެނެގަތުމަށެވެ

ޢާއްމުކޮށް ތިމާވެއްޓާއި އިޖުިތމާޢީ ކަންތައްތައް ހިންގާ . އިޖުތިމާޢީ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ
އަދި ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ . ންވަރުގެ ދިރާސާއެއްކުރުމަށްފަހުގައެވެބަލަހައްޓާނެޮގތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރެވެނީ އާދައިގެ ފެ

ގާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު އެދިރާސާއިން ދެނެގަނެވޭ އަސަރުތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ހިން 
ނޑެވެ  . ބަލަހައްޓާނެޮގތުގެ ޕްލޭނެއްގެ މައިގަ

އަދި އިޖުތިމާޢީ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް މިމަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވިފައި ނުާވތީ، ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ތިމާވެށީގެ 
ލޭން ކަންތައްތައް ހިންގާ ަބލަހައްޓާނެޮގތުގެ މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ އެހެން ަމޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިޕް

 ލިބިފައިވާ ތަޖުިރބާއާއި މިފަދަ އެހެން މަޝްރޫޢުަތކާއި މެދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންަވރުގައި ގެންގުޅޭ ރަގަޅު އާދަތައް ލިޔުނު ފަރާތަށް
އެހެންވުމާއެކު ތިާމވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް . ނުވަތަ ގުޑް ޕްރެކްޓިސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

 ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ަކންތައްތައް ހިންގާ ނުވަތަ ދިރާސާތަކެއް
 .ބަލަހައްޓާނެޮގތުގެ މިޕްލޭނަށް ބަަދލުތަކެއް ގެނެވިދާނެއެވެ

 އެސަމްޕްޝަންތައް

މުގައި ތިރީގައި މިވާ އެސަމްޕްޝަންތަކަށް ވާނީ ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްަތއް ހިންގާ ބަލަހައްާޓނެގޮތުގެ މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރު
 .ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައެވެ

މަޝްރޫޢުގެ ވަކިވަކި ބައިތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯޒަލްގެ ހުރިހާ . 1
 އެއް ނުވަތަ ދިރާސާތަކެއް ހެދުން ދާއިރާއަކަށް ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ

 އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއްގެ ސަބަބުން މީހުން ދިރިއުޅޭތަނުން އެެހންތަނަކަށް ަބދަލުކުރަން ނުޖެހުން . 2

 އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު ތަނެއްގައި، މިސާލަކަށް ފަރެއްގެ މަތީގައި، ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުން . 3

ނޑަށް ބޭރުުކރާ ބްރައިން )ލޮނުގެ މިންވަރު . 4 ލޮުުނުފެނުން މީރުފެން އުފަްއދާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ބެހެއްޓޭނީ އެއިން ކަ
ވީމާ އޭގެ ސަބަބުން   އަވަހަށް މޫދުގެ ޮލނާއި އެކުވެގެންދާފަދަ ސަރަހައްދެއްގައެވެ. އެތައްގުނައަކަށް އިތުރުވެފައިވާ ޮލނުފެން(

ބްރައިންގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްަޓށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ރަގަޅަށް . މާވެއްޓަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެއެސަރަހައްދުގެ ތި
 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މޮޑެލިން ބޭުނންކުރުން

ޓީއަށް ބިމުގެ ފެންފަށަލަައށް އަލުން މީރުފެން ފޮނުވައި ފެންފަަށލަ ތާާޒކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެނަކީ ބިުމގެ ފެންފަށަލައިގެ ކޮލި. 5
މިގޮތަށް ބިމުގެ ެފންފަށަލަ ތާޒާކުރުމުގެ . ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެފަދަ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގެ ފެން ކަމަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ

 ކުރިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ސާމްޕްލިން އަދި މޮޑެލިން ބޭނުންކުރުން 

 ސް އިރޯޝަން އަދި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލްގެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން އަދި މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެ. 6

 މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ަތޣައްޔަރުވާނެފަދަ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނުވަތަ ކެމިކަލްތަކެއް ބޭރުުނކުރުން. 7



 ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނެޮގތުގެ ޕްލޭންއާއި ގުޅޭ

 

 މަޝްރޫޢުތައް

މިޕްލޭން . އެކެވެ( އީއެސްއެމްޕީ)މިލިޔުމަކީ ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ހިންގާ ަބލަހަްއޓާނެގޮތުގެ ޕްލޭން . 1
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި "ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ވާ ފެން ލިބުމުެގ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެހީއަށްޭބނުންވާ ނާޒުުކ ރަށްރަށުގެ ގުޅިގެން މެދުވެރި
މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުަތކާއި ގުޅިގެން، . މަޝްރޫޢަށެވެ" ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން

މީހުންނަށް ރައްކާތެރި އަދި ސާފު ބޯފެން  105000ފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 .ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ކަންަތއްތައް ހާޞިލްކޮށްގެންނެވެ. ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ

އެންމެ ނާޒުކު ނުވަތަ އެހީައށް ބޭނުންވާ ޭގބިސީތަކަށް ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި އިންޓަރގްރޭޓެޑް ( ހ)
 ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސިސްޓަމް އިތުރަށް ފުޅާކުރުން؛

ވާރޭ ނުވެހޭ މޫސުމުގައި ޭބނުންކުރާނެ ފެނުގެ ނިޒާމެއް ލާަމރުކަޒީ އުޞޫލުން ޚަރަދުކުޑަގޮތަކަށް އުތުރުގެ ހަތްއަތޮޅަށް ( ށ)
 އަމާޒުކޮށް ޤާއިމްކޮށްދިނުން؛ އަދި 

 ގޮތުން ސާފު ފެނުގެ ރިޒާވް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބިމުގެ ފެން ދިގުމުއްދަތަކަށް އަމާޒުކުރެިވގެން ފަންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ( ނ)
 ފަށަލައިގެ ކޮލިޓީ ރަގަޅުކުރުން

 

 ކަމާއިގުޅޭ ޤާނޫނުތައް

ނޑު ތިން ކަރުދާހެުެއްގެ . 2 ނޑު ބިނާވެފައިަވނީ މައިގަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ
ވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  2008 އެއީ. މައްޗަށެވެ

ތިމާވެށީގެ ކަންތައް . އެވެ 2012އާއި ޢާންމު ޞިްއޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( 2017-2013)ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެނިފެސްޓޯ 
ތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް އޮންަނނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ތިމާެވށީގެ އަސަރު

ގެ  2012އާއި ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު  1993 /4ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާޤނޫނު 
އަށް ފެތެން ' ގައިޑްލައިން ފޮރ އައިޑަބްލިޔުއާރއެމް ޕްރޮޖެކްޓްސް'މަޝްރޫޢުތައް  އަދި މީގެ އިތުރަށް ފެނާއި ގުޅޭ. ދަށުންނެވެ
 .ޖެހެއެވެ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާޤނޫނު 

އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޭބނުންވާ  1993 /4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާޤނޫނު . 3
މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ . އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ބާރު ލިއްބައިދޭ ޤާނޫނެވެ

 .ޓަންުޓން މެދުވެރިކޮށް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމްލިިބފައިވާ ކޮންސަލް( އީއެސްއައިއޭ)އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް 

 



 2012ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު އަކީ  2012ތިމާވެއްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު .  4
މިގަވާިއދުގެ ޝެޑިއުލް ޑީއަށް ފެތޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް އީއެސްއައިއޭ . ގަވާއިދެވެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭފޯރާނެ 

 .ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއްވެސް ހިނގާނީ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުގެ ތެރެއިންނެވެ. ހަދަން ޖެހެއެވެ

 

 ަބލަހަްއޓާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހަދަން ޖެހޭ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޭބނުންތައް  ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ހިންގާ -އޯވަރވިއު 

ވާރޭފެން، ޑީސެލިނޭޝަން އަދި ބިމުގެ ފެން ރީޗާޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ލިބޭނީ ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިކޮށް . 5
ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި )ވީމާ މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ވެސް . ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުންނެވެ

އީއެސްއައިއޭ އާއި މިޕްލޭން ނުވަތަ ފަހުން ަބދަލު ގެެނސްގެން އެކުލަވާލެވޭ މިފަދަ ( ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓަުރން ވެސް
އޭގެ ތެރޭގައި ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރިމަތިނުވާނެ . ށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެއެހެން އީއެސްއެމްޕީއެއް ގެ ލަފަޔާއި ހޯދުންތަކާއި އެއްގޮތަ

އީއެސްއައިއޭއާއި މިޕްލޭން ނުވަތަ ފަހުން ަބދަލު . ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ އަސަރުތަްއ ކުޑަކުރެވޭނެގޮތަށް ދީފައިވާ ލަފާ ހިމެނެއެވެ
އާއި ( އެމްއީއީ)ސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ ގެނެސްގެން އެކުލަވާލެވޭ މިފަދަ އެހެން އީއެސްއެމްޕީއެއް މިނި

މި އީއެސްއެމްޕީއިން ދެނެގަންނަނީ . ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެސެސްކޮށް ބަލާނެއެވެ
އަދި . ދި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެމަޝްރޫޢެއްގެ ސަބަބުން ތިމާވެްއޓަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި ޭނދެވޭ އަސަރުތަކާއި އަ

ފާ އެފަދަ ނުރައްކާތައް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ތިމާވެއްޓަށާއި އިޖުިތމާޢީގޮތުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރާނެގޮތްތަކުގެ ލަ
 .ދީފައި ހުންނާނެއެވެ

އީއެސްއެމްޕީއަކީ އެމްއީއީއިން ޤަބޫލުކުރާ . ޙަވާލުވާނީ އެމްއީއީއިންނެވެއީއެސްއެމްޕީ ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި . 6
އަދި އީއެސްއެމްޕީއަށް ރަގަޅަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދޭތޯ ޔޫއެންޑީޕީއިން . ފެންވަރުގެ އެއްޗެއްތޯ ޔޫއެންޑީޕީއިން ޔަޤީންކުރާނެއެވެ

ދަ ބަދަލެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެނޭޯތ ސުޕަވައިޒިން އިންޖިނިއަރ އިސްލާޙީ ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަ . ބަލާނެއެވެ
 .ޔަޤީންކުރާނެއެވެ

 

 ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްަތއް ހިންގާނެގޮތުގެ ޕްލޭންގެ މަުޤޞަދުތައް 

މާވެށީގެ އީއެސްއެމްޕީއަކީ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ ވަކި ޚާއްޞަ ތި. 7
މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށީގެ މަޤުަޞދުތައް ޙާޞިލްވާކަން . މަޤުޞަދުތަކެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މެނޭޖްމަންޓް ޓޫލްއެކެވެ

 ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި، ތިމާވެއްޓަްށ ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް ނުވަތަ ުކޑަކުރުމަށް، ތިމާވެށީގެ ކަންތައް
 .ލަހައްާޓނެގޮތުގެ ރައްކާެތރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ބޭނުންކުރާނީ މި އީއެސްއެމްޕީ އެވެހިންގާ ބަ

 :މި މަޝްރޫޢުގެ ތިމާވެށީގެ އަދި އިޖުތިމާޢީ މަޤުޞަދުތަކަކީ. 8

 އި ދިވެހިންަނށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިުނން؛މިވަގުތު ބާުރބޮޑުވެފައިވާ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކަ( ހ)

 ތިމާވެށީގެ ރަނގަޅު އާދަތަްއ ޕްލޭންކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގައި ރަގަޅުކޮށްގެން، ރަގަޅު ހިންގުމުގެ އާދަތައް އަށަގެންނެވުްނ؛( ށ)

ޚާއްޞަކޮށް ބިމުގެ ފެން ފަށަލަ . ކުރުންބިމާިއ، ވަޔާއި، ފެން ތަަޣއްޔަރުވިޔަ ނުދިނުން ނުވަތަ ތަަޣއްޔަރުވުން ވީހާވެސް ކުޑަ( ނ)
 ރީޗާޖްކުރުމާއި ބްރައިންއާއި ގުޅިފައިވާ ތަޣައްޔަރުވުން؛



ލޮނުފެުނން ފެން އުފައްދާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން އެރަށެއްގައި ހުންނަ ( ރ)
 ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުން؛

 ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ކަމާއިބެހޭ ހުރިހާ ޤާޫނނަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، މިންަގނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން؛( ބ)

 ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްާފނެ ނޭދެޭވ އަސަރުތައް ހުއްޓުވުން ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެންމެ ރަގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅުން؛( ޅ)

 ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްާފނެ ހުރިާހ އަސަރުތަކެއް ދެނެގަތުމަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ މޮނިޓަރިން ޕްރޮސީޖަރތައް ބަޔާންކޮށްދިނުްނ؛ އަދި( ކ)

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅިގެން ކުރަްނ ލާޒިމްވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެމްއީއީ އާއި، ޔޫއެންޑީޕީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ( އ)
 .ންމާތައް ަބޔާންކޮށްދިނުންކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޒި

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން މަރުޙަލާގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ހިމެނޭގޮތަްށ، ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުންނާއި އެމްއީއީ އާއި . 9
 .މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ކޮންޓްެރކްޓަރ އެކި ފަހަރުމަތިން އީއެސްއެމްޕީ ބަދަލުކުރަމުން ގެންދާނެެއވެ

 

ނޑު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިންގާ  ނެ ގޮތުގެ ޢާއްމު އޮނިގަ

 

ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ ކަންތަްއތަުކގައި ޚާއްޞަ ލަފާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިނުމާއި އަދި ތިމާވެށީގެ ކަްނތައް ހިގާނުހިގާގޮތް ަބލައި . 10
ޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮންސް. މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ޔޫއެންޑީޕީ އަދި އެމްއީއީ އެވެ

 ތިމާވެށީގެ ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަުލކުރާގޮތް މަޝްރޫޢު ހިގަމުންދާ ުހރިހާ އިރަކުވެސް ބަލައި އަދި އީއެސްއެމްޕީ އާއި އެއްގޮތަށް ދޭތޯ
 .އެމްއީއީ އިން ޔަޤީންކުރާނެއެވެ

އިޒަރީ މުވައްޒަފުން އީއެސްއެމްޕީ ތަންފީޒުކުރާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ކަމާއިބެހޭ ސުޕަވަ. 11
ތިމާވެށީގެ . މަޝްރޫޢު ހިގަމުންދާއިރު އީއެސްއެމްޕީ ތަންފީޒުކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެމްއީއީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

މަކީ މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ އަދި އިޖުތިމާޢީ އަސަރުތައް މެދުވެރިވިޔަނުދިނުން ނުވަތަ ކުޑަކުރު
 .ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިޕްލޭނަށް އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންަނން ޖެހިއްެޖނަމަ ގެނައުމަކީ އެމްއީއީގެ . 12
 .ޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމަކީ ޑޮކިއުމެންޓް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ޒިންމާއެކެވެޑޮކިއުމެން. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުގައި ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އިންސްޕެކްޝަން ހަދައި ބެލުމަކީ ސައިޓް . 13
ރަގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް އެްމއީއީއިން މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަދާ އިންސްޕެކްޝަން ދަނީ . ސުޕަވައިޒަރގެ ޒިންމާއެކެވެ

 .އޮޑިޓެއް ކުރާނެއެވެ



މީގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާއެއް . ހުރިހާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަދި ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ރެކޯޑްތަކެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ ބަހައްޓަންާވެނއެވެ. 14
ބަބު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާނަމަ އެކަން އެގޭނެފަދަ އަތުވެއްޖެނަމަ އޭގެ ތަފުސީލާއި އަދި ޝަކުވާއެއް މެދުވެރިވި ސަ

 .ރެކޯޑްތައް ހިމެނެއެވެ

އީއެސްއެމްޕީއާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާނީ . 15
 .ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ

ވީމާ އީއެސްއެމްޕީ ތަންފީޒުކުރެވޭތޯ އަދި . ނުވަތަ މަޝްރޫޢަށް ޢަމަލުކުރާ ޭއޖެންސީއަކީ އެމްއީއީއެވެއިމްޕްލިމެންޓިން އޭޖެންސީ . 16
ަމޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ބިޑަށް ލެވޭ . އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ، ކޮންޓްރެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް، ަބލަންޖެހޭނީ އެމްއީއީއިންނެވެ

 .ތަކުގެ ތެރޭ އީއެސްއެމްޕީ ހިމެނޭނެއެވެކޮންމެ ކަމެއްގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް

ތިމާވެއްޓާއި އަދި . ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރާ ކަންތައްތައް ސުޕަވައިޒްކުރާނީ ސުޕަވައިޒިން އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރެވެ. 17
 .އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތައް ބެލުމަކީ އެމްއީއީގެ ޒިންމާއެކެވެ

 

 އަދި ތިމާވެއްޓާއި އިޖުތިމާޢީ ކަްނތައްތަކާއި ބެހޭގޮުތން ހާމަކުރުން  ޢާއްމުންނާއި ޚިޔާލުބަދަލުކުރުން

 

އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ސާފު އަދި  105000މި މަޝްރޫޢުތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގައި . 18
ހައްޓާނެ ވަކި ސައިޓްތަކެއް ުނވަތަ ތަންތަނެއް އަދި ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ބަ. ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަެށވެ

ނޑައެޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހުން އެއްތަނުން ައނެއްތަނަށް ަބދަލުކުރަން ޖެހޭފަދަ . އިޚުތިޔާރުކުރެވިފައި ނުވެއެވެ ނަމަވެސް އެތަންތަން ކަ
ނޑައެޅިގެން ނުދާނެއެވެ ވަތަ މަޝްރޫޢާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް މަޝްރޫޢުގެ ސަބަުބން އަސަރުކުރާނެ ނު. ގޮތަކަށް ތަންަތން ކަ

މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން އީއެސްއައިއޭތަކުގައި ޢާއްމުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ( ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް)
 . އީއެސްއެމްޕީއެއްގައި ހިމެނޭނެއެވެއަދިމިގޮތުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާުތ ބަދަލުގެނެވޭ ކޮންމެ . ޚިޔާލުބަދަލުކުރުން ހިމެނޭނެއެވެ

މިހާތަނަށް ރަށްރަށުގައި މީހުންނާއި . މި މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭގޮުތން އެމްއީއީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. 19
މުކުރުމުން، މަޝްރޫޢު ޚިޔާލުބަދަލުކުރެވިފައި ނެތްނަމަެވސް، އެމްއީއީގެ ފަރާތުން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފުސީލީ ކުރެހުންތައް ޢާއް

ރަށްރަށުގެ ބޭނުންތައް ހުިރގޮތަށް ބަލާއިރު، މީުހން . ހިންގޭނެ ރަށްރަށުގެ މީހުްނނާއިއެކު މަޝްވަރާކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެެވއެވެ
 .މިމަޝްރޫޢުތައް ބަލައިގަންާނނެަކމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

މާއިމެދު ޝައުޤުވެރިވާ ސްޓޭކްހޯލްޑާސްއަށް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަރުޙަލާ ކުރިޔަށްދާގޮތް، ކަ. 20
ސުވާލުތަކާއި، . އަންގައިދިނުމަށްޓަކަުައި، ޔޫއެންީޑޕީއާއި އެމްއީއީއިން ޤަވާޢިދުން ކޮމިއުނިޓީ ފްލަޔާސްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަހާނެއެވެ

ންސްޓްރަކްޝަން މަރުޙަލާގައި، ޢާއްމުކޮށް ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި ޝަކުވާަތކަށް ޖަވާބުދިނުމަްށޓަކައި، ހުރިާހ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ކޮ
ހުރިހާ ސުވާލުތަކާއި، ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި ޝަކުވާތަކެއް ރެޖިސްޓަރއެއްގައި . ހާމަކުރެވިފައިވާ ފޯން ނަމްބަރެއް ގެންގުޅެވޭނެއެވެ

ޢުކުރެވެންވާނީ ދިވެހި ބަުހންނާއި މިފަަދ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ޝާއި. ރެކޯޑްކޮށް، ކަމާއި ގުޅޭ މެނޭޖަރަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ
 އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.

 .ޖަމާޢަތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. 21

 ސުވާލު، ޝަކުވާ ނުވަތަ ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ވަގުތު، ތާީރޚު އަދި ބާވަތް؛( ހ)



 ؛(މިސާލަކަށް، ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން، ސިޓީއަކުން، ސީދާ މީހަކު އައިސް )މުޢާމަލާތު ކުރެވުނު ޮގތް ( ށ)

 ނަްނ، ގުޅޭނެ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަމްބަރު؛( ނ)

 ސުވާލު، ޝަކުވާ ނުވަތަ ަކންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ދެވުނު ޖަވާބު އަދި ކުރެވުނު ތަޙުޤީޤު؛ އަދި( ރ)

 .ނަން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް އަދި ފިޔަވަޅު އަޅާ މީހެއްގެ( ބ)

. ބައެއް ސުވާލު، ޝަކުވާ ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ދިގު މުއްދަތެއް ބޭނުންވެާދނެއެވެ. 22
ޝަކުވާއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ޝަކުވާ ކުރި މީހާ ނުވަތަ މީހުންނަށް އަންގަުމން 

ހުރިހާ ސުވާލު، ޝަކުވާ ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމެއް ެވސް ތަޙުޤީޤުކުރެވި، ޝަކުވާ ކުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަވަސް . ގެންދެވޭނެއެވެ
 .މުއްދަތެއްގެތެރޭ ޖަވާބެއް ދެވޭނެެއވެ

ތް ހުރިހާ ސުވާލު، ޝަކުވާ ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޙާލަތު ަބލައި ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަ. 23
ނޑައަޅާފައިވާ ވަކި މުވައްޒަފަކު ހުންނާނެއެވެ  .ކުރިޔަށްދޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންޓްރެކްަޓރގެ ފަރާތުން ކަ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

ޔޫއެންޑީޕީގެ . އީއެސްއެމްޕީއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ . 24
އަށާިއ، އިންޖިނިއަރުންނަށާއި އަދި ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަށް، މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެމްއީއީ

މަޝްރޫޢު ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތުްނ އެންމެ ރަގަޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ލަފާ ދިނުމަކީ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ކުރަން ޖެހޭ 
ހުންގެ މެދުގައި ތިމާވެއްޓާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން ދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މަޝްރޫޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީ. ކަމެކެވެ

ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ . ތަމްރީނު ދިނުމަކީވެސް ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރގެ ޒިންމާއެކެވެ
. އި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން އެމްއީއީއަށް ޙަވާލުކުރާނެއެވެކޮމްޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓެއް ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިނުމަްށޓަކަ

ބޭުނން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އީއެސްއެމްޕީއާއި އެއްގޮތަށް ، ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ނުވަތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަންެގ ފަހުން
 .ވިއުއެއް ހެދިދާނެއެވެޢަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ މިނިވަން މުރާޖަޢާއެއް ނުވަތަ ރި

 

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރތައް އަދި ސައިޓާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ބިނާވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ       
 އިރުޝާދުތައް/ޕްލޭންތައް

 

މަޤުޞަދުތަްއ ޙާޞިލުކުރާނީ ކިހިނެއްކަން ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ޕްރޮސީޖަރތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ވަކިކަމެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް . 25
އެފަދަ ޕްރޮސީޖަރތައް ހުންނަނީ ސައިޓަށް ނުވަތަ ޙަރަކާްތތަކަށް ބިނާވެފައި ބޭނުންވާ . ބަޔާންކޮށްދީ ލިޔެވިފައިހުންނަ އެްއޗެކެވެ

.  ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެއަދި ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތެުެއްގައި އެ ޕްރޮސީޖަރތަކަށް. ހުރިހާ ތަފުޞީލާއި އެކުގައެވެ
 :ވެ ސައިޓާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ބިނާވެަފއިވާ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭންތައް ނުވަތަ އިރުޝާދުތައް ދޭނީ ތިރީގަިއ މިވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްެގންނެ

  

 



 ތިމާވެއްޓާއިމެދު ރިޕޯޓްކުރުމާއި އަދި އިންސިޑެންޓްތައް ރިޕޯޓުކުރުން

 

އީއެސްއެމްޕީގެ ޕްރޮސީޖަރތަކަށް ޢަމަލުނުކުރެވުންފަދަ އެއްެވސް އިންސިޑެންޓެއް ހިގައިފިނަމަ އިންސިޑެންޓް ރެކޯޑެއްގައި . 26
ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ . އެކަން ރެކޯޑްކޮށް އޭގެ ތަފުޞީލު ރަޖިސްޓަރއެއްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

ލިބިދާނެކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއްޖެނަމަ، ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް 
އަދި އެމްއީއީއިން ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރަކަށް އެކަެމއް ޙައްލުކުރެވެންދެން . ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެމްއީއީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 .އް ހުއްޓާލަންޖެހޭނެއެވެކޮންޓްރެކްޓަރ ހުރިހާ މަސައްކަތެ

 

 ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭ ތިމާވެށީގެ އިންސްޕެކްޝަންގެ ޗެކްލިސްޓްތައް

 

މަސައްކަތްކުރެވޭ ކޮންމެ ސައިޓެއްގައިވެސް އެތަނެއްގެ ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ތިމާވެށީގެ ޗެކްލިސްޓެއް . 27
އަދި ޗެކްލިސްޓް ފުރުމަށްފަހު އެމްއީއީއަށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް . ޓަރއެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންާވނެއެވެފުރައި ރެޖިސް

ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރުން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ފުރާ . ފޮނުވުމަށްފަުހ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވިނަމަ ރަގަޅުކުރަންވާނެއެވެ
ސަލައެއް ފާހަގަވާނަމަ އެކަންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހަފުތާއަކު އެއްަފހަރު ތިމާވެށީގެ ޗެކްލިސްޓެއް ޗެކްލިސްޓްތަކުން އެއްވެސް މައް 

 .ފުރަންވާނެއެވެ

 

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް

 

ކޮށް އީއެސްއެމްޕީއާއި ޚިލާފަށް ހިގާ ކޮންމެ ކަމެއް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކުރެވޭ ތިމާވެށީގެ އިންސްޕެކްޝަންގައި ނޯޓު. 28
އަދި އީއެސްއެމްޕީއާއި އެއްގޮތްނުވާ ކަންތަކުގެ ޒާތުން އަދި އޭގެ އަސަރު ކޮށްފާނެ މިންވަރަކަށް . ރެޖިސްޓަރއެއްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

ބަލައި، ރަގަޅުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއް، ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ހަދާ ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި ސައިޓް 
. ރަގަޅުކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރެޖިސްޓަރއިން ބަލަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ. އަށް ހިމެނިދާނެއެވެސުޕަވައިޒަރ

އީއެސްއެމްޕީއާއި އެއްގޮތްނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް އަދި ރަގަޅުކުރުމަށް އެޅޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އެމްއީއީއަށް އަންގަމުން 
 .ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ

 

 ރެޖިސްޓަރޝަކުވާގެ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭގައި ޖަމާޢަތުން ފާޅުކުރާ ކޮންމެ ކަންބޮޑުވުމެއް ރެކޯޑްކުރުމަށްޓަކައި ޝަކުވާގެ ރެޖިސްޓަރއެއް . 29
ޝަކުވާގެ . ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެކަން ޔޫއެންޑީޕީއަށާއި އެމްއީއީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ 24ޝަކުވާއެްއ ލިބޭތާ . ހަދާފައި ބޭއްވޭނެއެވެ

އްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވޭނެއެވެ، އަދި އެއަށްފަހު  އެޝަކުވާ ގުޅިފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އިންސިޑެންޓަކާއި ކަމަށްވާނަމަ، އެކަން މަ
 .ޔޫއެންޑީޕީގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ



ހާ ޝަކުވާތައް ޝާއިޢުކުރަން ކޮންމެ ހަމަހުން އެއްފަހަރު ދިވެހި ބަހުންނާއި އިގިރޭސި ބަުހން ނެރެވޭ ރިޕޯޓެއްގައި ހުރި. 30
 .ޖެހޭނެއެވެ

 

 މުރާޖަޢާކުރުމާއި އޮޑިޓްކުރުން 

 

އީއެސްއެމްޕީއާއި އޭގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރތައް މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު . 31
މިމުރާޖަޢާގެ ބޭނުމަީކ ކޮންސްޓްރަކްޝަން . ންވާނެއެވެކުރަ( ރިވިއު)ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުންނާއި އެމްއީއީއިން މުރާޖަޢާ 

ނޑުތަކަށް އަންނަ   އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭ އިތުރަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެެހނިހެން ާއ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޖަމާޢަތުން ަޤބޫލުކުރާ މިންގަ
ބަދަލެއްވެސް ގެެނސް އެއަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ  މިގޮތުން ގެނެވޭ ކޮންމެ. ބަދަލުތައް އީއެސްއެމްޕީގައި ހިމަނައި އަޕްޑޭޓްކުރުމެވެ

އީއެސްއެމްޕީއަށް އަޕްޑޭޓެއް ގެނެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، . ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުންނާއި އެމްއީއީއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ
ކާއިމެދު ނުރަސްމީކޮށް ސައިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަށް އެކަން، މަސައްކަތުގެ ާމޙައުލާއި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަ

 .މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޓޫލް ޮބކްސް މީޓިންއެއް މެދުވެރިކޮށް، ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުން 

 

މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންޓްރެްކޓަރުންނާއި އަދި ސަބްކޮންޓްރެކްަޓރުންނަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ގުޅިފައިވާ ތިމާވެށީގެ އަދި . 32
 .އިޖުތިމާޢީ ހުރިހާ ރިކުއަޔަރމެންޓެއް، އީއެސްއެމްޕީ ވެސް ހިމެނިގެން، އެގޭކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ މެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޒިންމާއެކެވެ

ޞިއްޙަތު، ރައްކާތެރިކަން، ތިމާވެށި އަދި ސަގާފީ ކަންތަކަްށ އަލިއަޅުވާލެވޭ އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ . 33
 .އިންޑަކްޝަނެއްގައި ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

ރޑަސް މެޓީރިއަލްސް )ދާނެފަދަ ކަމެއްގައި ތިމާވެއްޓަށް ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް މެދުވެރިވެ. 34 މިސާލަކަށް ހެޒަ
ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކޮންްޓރެކްޓަރުންނަށް ސީދާ އެކަމަކާއި ( ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ބާވަްތތައް ގެންގުޅެ އުފުލުން

 .ގުޅޭގޮތުން ތިމާވެށީގެ ތަމްރީނުތަްއ ދެވޭނެއެވެ

 

 

 

 

 

 

 



ނޑު އިންޑިކޭޓަރސް ތިމާވެށީގެ އަދި އި  ޖުތިމާޢީ މައިގަ

 

ނޑު އިންޑިކޭޓަރސް މި ސެކްޝަނުގައި . 35 މަޝްރޫޢަށް މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތިމާވެށީގެ އަިދ އިޖުތިމާޢީ މައިގަ
ރައިޓީރިއާއާއި އަދި މި އިންޑިކޭޓަރސްތައް ބެލުމަށްޓަަކއި ބޭނުންކުރެވޭނެ ތިމާވެށީގެ ޕާޮފމެންސް ކް. ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ

އަދި . މެނޭޖްމަންޓް މަޤުޞަުދތައް، މެުދވެރިވެދާނެ އަސަރުތައް، އަސަރުކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ
އަސަރުކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި ނާކާމިޔާބީ އަންގައިދިނުމަށާއި، ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ގަކުރުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރު އިތުރު ހެޔޮބަދަލު ގެެނވޭނެފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި، ތިމާވެށީގެ ޕާފޮމެންސްފާހަ
 .މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ބޭުނންތެރިކަންވެސް މިސެކްޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 

 ފެނުގެ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ެފންވަރު

 

މިމަޝްރޫޢުތަކުގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާްނޓް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމާއި، ވާރޭެފން ނަގާ ރައްކާކުރެވޭނެ . 36
ށަލަ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އަދި މިހާރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްުވރެ ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެވި އަދި ތަަޣއްޔަރުވަމުންދާ ބިމުގެ ފެންފަ

 ތާޒާކުރުމެވެ.

އެއްވެސް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓެއް . ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތަުކން ވަރަށް ލޮނުގެ އަސަރުގަދަ ބްރައިން މޫދަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .37
ނަަމވެސް ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމްކުރާއިރު . ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު ތަނެއްގައި ހަދާނެކަމަކަށް ނުެބލެވެއެވެ

ނޑުތަކެއް އަދި  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޕްލާންޓްތައް ހިންގާއިރު، ވަށައިގެންވާ ާމޙައުލުގައި ހުރި ފެނުގެ ކޮލިޓީގެ ރަގަޅު މިންގަ
 .ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑެވެ

ނޑަކަށް ފެޭތ ފެނަކަށް . 38 ނުވާނަމަ ތިމާވެއްަޓށް  ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ރީޗާޖްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފެނަީކ ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންގަ
ވީމާ ނަރުދަމާ ތަކުން ބޭރުވާ ނަޖިސްފެން ނުވަތަ ޭބނުންކޮށްފަ އުކާލާ ފެްނ، ބިމުގެ . ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ

ނުމަކީ ފެންފަށަލަ ތާޒާކުރުމަށް ބޭނުންުކރެވޭނަމަ އެ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އެންމެ ކުޑަވެގެން ސެކަންޑަރީ ޓްރީޓްމަންޓެއް ދި
 .ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެ. 39  :މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

ނޑުދޮށާއި ކައިރީގެ މޫދުގެ ތިމާ( ހ) ވެށީގެ ފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ޮއޕަރޭޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ގޮ
 ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ އުނިކަމެއް އަޔަ ނުދިނުން 

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބިމުގެ ސަތަޙުގައި ( ށ)
 ށް ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ އުނިކަމެއް އަޔަ ނުދިނުންހުންނަ މީރުފެނުގެ ނުވަތަ ބިމުގެ ފެން ފަށަލައިގެ މިންވަރަށާއި ފެްނވަރަ



ރީޗާޖްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެޭވ ފެން ރީޗާޖް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުންނަންވާނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަަގޅު އާދަތައް ނުވަތަ ގުޑް ( ނ)
ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ؛  ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަ

ނޑައަޅާ އެފަރާތްތަކުން /މްއީއީ އަދިފެނުގެ ކޮލިޓީ ހުްނނަންޖެޭހނީ، ޔޫއެންޑީޕީ، އެ( ރ) ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން ކަ
ނޑައަޅާފައި ނެތްނަމަ . ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގައެވެ ގޮތަަކށް ' އިތުރަށް ފެންވަރު ަދށަށް ނުދާނެ'އަދި އެފަދަ ފެންވަރެއް ކަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ؛

 ތަނަކަށް ކުރާނެ ހަމަެއކަނި އަސަރަކަށް ވާންޖެހޭނީ މޫދަށް ދޫކުރެވޭ ބްރައިންއެވެ؛ އަދިމަސައްކަތް ހިގާ ސައިޓް ޫނން އެހެން ( ބ)

އަކަށް ( އީޑީެއސްސީޕީ)ސައިޓާއި ގުޅޭގޮތަށް އިރޯޝަން، ޑްރެއިނޭޖް އެންޑް ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭން ( ޅ)
 .ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ންޓް ނުވަތަ ިހްނގުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމުން، އީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެނޭޖްމަ. 40
ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ޤާިއމްކުރުމާއި ހިންގުން، ވާރޭފެން ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ނިޒާމު އަދި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ރީޗާޖްކުރުން 

އްގެ ފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ މިންަވރެއްގެ އަސަރެއް ނުކުރާ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އެޙަރަކާތެއް ހިންގޭ ފުޅާ ސަރަޙައްދެ
 .ގޮތަކަށެވެ

 

 މޮނިޓަރކުރުން

ނޑަކަށް ފެތިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 41 . ފެނުގެ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރކުުރމަށްޓަކައި ވަކި މިންގަ
ދުވާލަކު . މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަަހކުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

އެއްފަުަހަރު ފުރަން ޖެހޭ އިންސްޕެކްޝަން ޗެކްލިސްޓެއްގެ ތެރޭ ހިމެނޭގޮތަްށ، ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ނައިޓްރޭޓްސް، ފޮސްފޭޓްސް، 
 ތަނުގަޔާއި އަދި ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުގައި ހުރި މިންވަރު ބެލުމަކީ ސައިޓް ފީކަލް ކޯލިފޯމްސް އަދި ޓަރބިޑިޓީ މަސައްކަތް ހިގާ

 .ސުޕަވައިޒަރ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ

 
 

 ރިޕޯޓްކުރުން

މޮނިޓަރކުުރމުން އަންނަ ހުރިހާ ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންޓްތައް އީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ފެނުގެ ކޮލިޓީ . 42
ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް . ޓެބިއުލޭޓްކޮށް ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެެއވެ

ނޑަކުން ބޭރަށް ޮގސްފިނަމަ އެމްއީއީއަށް ވަގުތުން ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ފެނު ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ ގެ ކޮލިޓީއާއިމެދު ކުރިން ކަ
.އަންގަންވާނެއެވެ
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 ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބެލެހެްއޓުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް: 1ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

W1 : ްސަސްޕެންޑެޑ
ސޮލިޑްސް، 

ނައިޓްރޭޓްސް، 
ފޮސްފޭޓްސް، ފީކަލް 
ކޮލިފޯމްސް، ސިލްޓް 

އަދި ޓަރބިޑިޓީ ބިމުގެ 
ފެނުގައި ގިނަ 

 ޢަދަދަކަށް ހުރުން 

 

W1.1 : ،ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ހުރިހާ ބައެއްގެ ވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ތެރޭގައި ޑްރެއިނޭޖް ކޮންޓްރޯލ
ސެޑިމެންޓް އަދި އިރޯޝަން ކޮންޓްރޯލް އަދި ވެއްޔާއި ފަސް ފަދަ ބާވަތްތައް އެއްވަމުންދިއުން ފަދަ ކަންތަކަށް 

( އީޑީއެސްސީޕީ)ޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭން ސައިޓާއި ގުޅޭގޮތަށް އިރޯޝަން، ޑްރެއިނޭޖް އެންޑް ސެޑިމެން އަމާޒުކޮށް 
 އެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް ޢަމަލުކުރުން 

 

 އާތުވާކްސްގެ ކުރިން 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 
ފުރަތަމަ ސެޓަޕް ތެރޭ، ދެން 
ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް

. 

W1.2 : ިނޑައަޅާފައ ފިއުލް، އޮއިލް، ކެމިކަލްތައް ނުވަތަ އެހެންވެސް ނުރައްކާތެރި ދިޔާތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ކަ
ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮމްޕެކްޓްކޮށްފައި ހުންނަ އިމްޕަރމިއަބްލް ނުވަތަ ދިޔާތަކެތި ފޭދިގެން ނުދާފަދަ 

އެއީ އެފަދަ ދިޔާއެއްޗެއް ލީކުވެގެން . ހުންނަންވާނެއެވެ ބޭސްއެއް ހަދާފައި އަދި ވަށައިގެން ބަންޑެއް އަޅާފައި 
 .ކުރާ އަސަރުކުޑަކުރުމަށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި 
ހިންގުމުގެ މުޅި 

 މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 
 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް

 

W1.3 : ޭބިމުގެ ސަތަހުގެ ައަސުރޮކްށފެާނަކަމްށ ޮބަޑްށ ެބެލވޭ ަތްނަތުނަގިއ  ިބުމެގ ެފްނަފަށަލައްށ ޭނެދވ
މިގޮތުން ސެލިނިޓީ، ނައިޓްރޭޓްސް، . އަދި ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރާށެވެ

ން ބިމުގެ ފެނަށް ފޮސްފޭޓް، ފީކަލް ކޮލިފޯމްތައް އަދި ތަޣައްޔަރުކޮށްފާނެ މާއްދާތައް ހުރި މިންވަރަކާއި ގުޅިގެ
ކޮލީ، ޕީއެޗް، ހުރިހާ ސަސްޕެންޑެޑް .މޮނިޓަރކުރަން ޖެހޭ ޕެރެމީޓަރތަކުގެ ތެރޭގައި އީ . އަންނަ ބަދަލު ބަލާށެވެ

ސޮލިޑްސް، ރެސިޑުއަލް ކޮލޮރީން، ނައިޓްރޭޓް ނައިޓްރައިޓް، އެމޯނިއާ، ޕޮޓޭސިއަމް، ސަރފެކްޓެންޓްސް، 
ސް އަދި ވެކްސް، ފެނޯލް ފަދަ ފެނޯލިކް ކޮމްޕައުންޑްތައް، ހެވީ ކޮންޑަކްޓިވިޓީ، ސޯޕް، އޮއިލްސް އަދި ގިރި

 .މެޓަލްތައް އަދި އެކިއުޓް ޓޮކްސިސިޓީ ހިމެނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި 
ހިންގުމުގެ މުޅި 

 މުއްދަތުގައި 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު ދެފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް
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W1.4 : ާގެއްލުން ލިބިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަލުން ގަސްގަހާގެހި އިންދައި، އަދި މަސައްކަތްތައް ނިމުނުހ
 .އަވަހަކަށް ކުރީގެ ޙާލަތަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތްތައް އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލާށެވެ

 

 -އާތުވާކްސްގެ ކުރިން 
ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި 
މިމަސައްކަތްކޮށްގެން 

 ވާނެ ނު

 

 

ސައިޓް 
ސުޕަވައިޒަރއާއި 

 އެމްއީއީ 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

W1.5  : ިނޑުދޮށާއި ކައިރ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފެން ރީޗާޖްކުރާ ހިސާބުތަކުގައި ނުވަތަ ގޮ
ކޮންމެ . ގޮސްދާނެތީއެވެ އެއީ މޫދުގެ މާޙައުލަށް އެފަދަ ތަކެތި . ހިސާބުތަކުގައި އަތުރާފައި ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ

ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ނުވަތަ ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ، ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 
ނޑުދޮށާއި ކައިރި ހިސާބުތަކުން ދުރަށް ގެންދެވޭނެއެވެ  .ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް ގޮ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި 
ހިންގުމުގެ މުޅި 

 މުއްދަތުގައި 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ރެކޯޑްތައް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

W2 : ާވަށައިގެންވ
ފެނުގެ ބައިތަކުގައި 

ކެމިކަލް 
ނިއުޓްރިއެންޓްސް 

ގިނަވުން 
(  ޔުޓްރޮފިކޭޝަން )

އަދި ނިއުޓްރިއެންޓްސް 

 

W2.1  ،ްނޑުދޮށާއި ކައިރި މާޙައުލަށް ދޫވެގެން ދިޔަނުދިނުމަށ ކްލޭއާއި ވަރަށް ހިމުން ސިލްޓް ގޮ
ކޮށްދީފައިހުރި ގޮތަށް، ކަމާއި ގުޅޭ ތަންތަނުގައި ސެޑިމެންޓް ބޭސިންތައް ހަދައި، އީޑީއެސްސީޕީތަކުގައި ބަޔާން 

 .އަދި ރޮކް ޗެކްތަކާއި ސެޑިމެންޓް ފެންސްތައް ހަދާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް

 

W2.2 : ާފެން ޓޭންކްތައް ބަހައްޓާއިރު އަދި ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ބިނާކުރާއިރު، މަސައްކަތްކުރ
ހިސާބުގައި ހުންނަ ގަސްގަހާގެއްސާއި ޑްރެއިނޭޖް ލައިންތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ހަމައެކަނި 

 .ނަންޖެހޭ ބަދަލެކެވެކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ގެން

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް
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ގިނަވުމުން އެހެން 
 އަސަރުކުރުން 

  

W2.3 : ްއެއްވެސް ސައިޓެއްގެ ޙާލަތު އަލުން ރަގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ފާޓިލައިޒާސް ބޭނުންކުރަނ
 .ޖެހިއްޖެނަމަ، ފާޓިލައިޒާސް މާގިނައިން ބޭނުން ނުކުރާކަން ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަން ގެންދެވޭގޮތް ބަލާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ފަހުން 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

W3 : ްވަރަށް ބޮޑަށ
ތަޣައްޔަރުކުރާ 
މާއްދާތައް، 

ހައިޑްރޯކާބަންތައް، 
 އަދި މެޓަލްތައް

ބްރައިންފަދަ އެހެނިހެން 
ތަޣައްޔަރުކުރާ 

ކެމިކަލްތައް ބިމުގެ 
ފެންފަށަލައަށް ނުވަތަ 

މޫދުގެ މާޙައުލަށް 
 ދިއުން 

 

W3.1 : ެސައިޓުން ބޭރުވެގެންދާ ފެން އަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެނަމަ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ފެނުގ
 .ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާށެވެ

 

 ލާއެއްގައި ހުރިހާ މަރުޙަ 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް

 

W3.2 : ާފިއުލް، އޮއިލް، ކެމިކަލް އަދި އެހެނިހެންވެސް ނުރައްކާތެރި ދިޔާތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ހެދިފައިވ
 :ތަންތަނުގައި

އިމްޕަރމިއަބްލް ނުވަތަ ދިޔާތަކެތި ފޭދިގެން ނުދާފަދަ ބޭސްއެއް ހަދާފައި ކޮމްޕެކްޓްކޮށްފައި ހުންނަ . 1
 ހުންނަންވާނެއެވެ؛ އަދި 

ދިޔާއެއްޗެއް ބޭރަށް އެޅިގެން ނުވަތަ ސްޕިލްވެގެން ކުރާ އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ވަށައިގެން ބަންޑެއް އަޅާފައި . 2
 . ހުންނަންވާނެއެވެ

 

 ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި 

 

 ޒަފުން ހުރިހާ މުވައް

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް

 

W3.3 : ްެއްއެވްސ ިފުއްލ، ޮއިއްލ ައިދ ހުރިހާ ދުއްވާއެއްޗެތި، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ސާމާނު ރައްކާކުރާ ތަންތަނ

 . ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރަންވާނެއެވެެކިމަކްލ ީލެކްއ ުހިރޯތ ެބުލަމްށ 

 

 ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

W3.4 : ާނޑުދޮށާއި ކައިރި މާޙައުލަށް ނޭޅޭނެގޮތަށް އެކަށީގެންވ ކުންޏާއި އުކާލާ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ގޮ
އުކާލުމުގެ ކުރިން ކޮންޓެމިނެންޓް ކޮތަޅުތަކަށް ލާން އެބްޒޯބެންޓް ބާވަތްތައް . ރައްކާތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ

 .ޖެހޭނެއެވެ

 

 ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް
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W3.5 :ެގަސްގަހާގެއްސަށާއި އަދި ބޭނުންކުރާނަމަ، . ހަރބިސައިޑްސް ބޭނުންކުރުން ވީހާވެސް މަދުކުރާށެވ
 .ދިރޭތަކެއްޗަށް ވީހާވެސް އަސަރުނުކުރާނެފަދަ ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް ހަރބިސައިޑްސް ބޭނުންކުރާށެވެ 

 

 ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

  

W3.6 : ްއަވަހަށް މޫދުގައި ނޭދޭވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބްރައިން ވީހާވެސ
 .ޑައިލިއުޓްވެގެންދާކަން ޔަގީންކުރާށެވެ 

 

ހިންގުމުގެ މުޅި 
 މަރުޙަލާގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، 
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެމްއީއީއަށާއި 

 ޔޫއެންޑީޕީއަށް
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 އިރޯޝަން، ޑްރެއިނޭޖް އަދި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް 

ކިލޯމީޓަރުގެ  3000. ޕަސެންޓެވެ 3އޭގެ ތެރެއިން ބިމުގެ ނިސްބަތަކީ . އެވެ 2107,500kmސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިނަކީ  . ރަށުގެ މައްޗަށެވެ 1200އަތޮޅުގައިވާ  22ދިވެހިރާއްޖެ އެކުލެވިގެންވަނީ . 43
ނޑުއަޑީގައި ދެމިފައިވާ ލަކަޑިވް އަތޮޅުތައް ހުންަނނީ އުތުރުން ދެކުނަށް ދިގަށް ުހްނނަ . ކިލޯމީޓަރގެ ބައިގައި އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަކެވެ 700ޗާގޯސް ރިޖްގެ މެދުތެރޭގައި ހިމެނޭ -ދިގުމިނަށް ކަ

ނޑަކުންނެވެ. ދެބައެުެއްގެ މައްޗަށެވެ ނޑުއަޑީގެ ޕްލެޓޫއެއްގެ ކިލޯމީ 130ކިލޯމީޓަރ ދިގު އަދި  700 މީޓަރ ފުން، 700-275އަތޮޅުތައް އޮންނަނީ . އަދި މިދެބައިގެ ވަކިވެފައިވަނީ ކަ ޓަރ ފުޅާ ކަ
 .މަތީގައެވެ

ނޑުގެ ސަތަޙުން މައްޗަށް ވަރަށް ތިރިކޮށް ހޮލޮސީން ފީޗަރސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ . 44 ނޑުއަޑީގެ . އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުރިންނެވެ 5,000އަހަރާއި  3,000ރަށްތައް އުފެދިފައިވަނީ ކަ މިރަށްތަކަކީ ކަ
ނޑަކަށް . ފަހުން ޖަާމވި ތަކެއްޗެވެޕްލެޓޫމަތީގައި އެންމެ  މީޓަރަށް ހުރި ތިލަ ފެނުގެ ކާބޮނޭްޓތައް ހުންނަނީ މަޑުމަޑުން އަޑިޔަށް ދަމުންދާ އިއޮސީން އަލިފާން  2000އެޕްލެޓޫގެ އަޑީގައި ގާތްގަ

 .ފަރުބަދައިގެ ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ަމތީގައެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި އުފެދިފައިވަނީ ފަރުތަ. 45 ނޑުގެ އޮޔާއި އެކުގައި ޖަމާވެގެންނެވެރަށްތައް މައިގަ ނޑާއިވީ ފަރާތުގެ ރަށްތައް އުފެދިފައި ހުންަނީނ . ކުން އުެފދޭ ކާބޮނޭޓް ސެޑިމެންޓް ރާޅާއި ކަ އަތޮޅުގެ ކަ
ނޑުދޮށްތަކެއް ފުއްޓަރުފަރާތުގައި، އަދި ވެލީ ނޑުދޮށްތަކެއް ފަޅު އޮންނަ ފަރާތުަގއި ހުންނަގޮތަށެވެއަތޮޅުގެ ބޭރު އަރިމަތީގައި، ވެއްޔާއި އަކިރީގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ވަރަށް ކަތި ގޮ ފަޅުތަކުގެ . ގެ ގޮ

ނޑުދޮށްތައް ހުރެފައި ވަރަށް މަދުން އަކިރި ހުންނަ ގޮތަށެވެ ނޑުގޮތެއްގައި ވެލީގެ ގޮ  ކޭ ވައްތަރުގެ ރަށްތައް އަތޮޅުގެ އަރިމަތީގައިވެސް އަދި-އަިދ ސޭންޑް. އަރިމަތީ ހުންނަ ރަށްތައް ހުްނަނނީ މައިގަ
ރަށްތައް ހުންަނނީ ވަރަށްބޮޑަށް ހަރުވެފައިނޫންކަމުން . މީޓަރ ތިރިކޮށެވެ 2ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ އުސްމިން ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ަކނޑުގެ ސަތަޙަށްވުރެ . ފަޅުތެރޭގައި ފަރުތަކާއިއެކުގައި ވެސް ހުރެއެވެ

ނޑަށް އަންނަ ބަދަުލތަކުގެ ނުރައްކާ ވަރަށްބޮޑަށް ބޮޑެވެ. އްޗެތިތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެމިރަށްތައް ޖިއޮލޮޖިކަލް ޓައިމްސްކޭލްތަކުގައި ބަޔާންކުރަނީ ވަގުތީ އެ ނޑުގެ ޮލނުގަ  .އަދި ރަށްތައް ތިރިކަމުން، ކަ

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެ. 46  :މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

ނޑުދޮށާއި ކައިރި މޫދުގެ ތިމާވެއްޓަށް ނުވަތަ ބިުމގެ ފެން( ހ)  ފަށަލައަށް ސެޑިމެންޓްެގ އަސަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ؛ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި އަިދ ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން ގޮ

  ކޮލިޓީ ދަށްވެގެންނުވާނެއެެވ؛ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއްގައި ވެސް ސައިޓުގައި އަދި ސައިޓުން ބޭރުގައި ވެސް ފެނުގެ( ށ)



 

17 

 ކޮންޓްރޯލްގެ އެންމެ ރަގަޅު އާދަތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ؛ އަދިމަޝްރޫޢުގެ ސައިޓުން ބޭުރވާ ފެން ނުވަތަ ބިމުގެ ފެްނފަށަަލ ތެރެއަށްދާ ފެން ބޭރުކުރަންވާނީ އިރޯޝަން، ޑްރެއިނޭޖް އަދި ސެޑިމެންޓް ( ރ)

 .އަށް ރަގަޅަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ( އީޑީއެސްސީޕީ)ޝަން، ޑްރެއިނޭޖް އެންޑް ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭން ސައިޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ހެދިަފއިވާ އިރޯ( ބ)

ޝަްނއާއި އަދި ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން،  ޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްއީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ިހްނގުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމުން، ަމޝްރޫ. 47
 .އެޙަރަކާތެއް ހިންގޭ ފުޅާ ސަރަޙައްދަކަށް ސެޑިމެންޓޭޝަންގެ ފާަހގަކުރެވޭ މިންވަރެއްގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ

 

 މޮނިޓަރކުރުން

ނޑަކަށް ފެތިފައިވާ ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް މޮނިަޓރިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝް . 48 މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ . ރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެވަކި މިންގަ
 :މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެތެރޭ ހިމެނެނީ. ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 މމ އަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ސައިޓް އިންސްޕެކްޓްކުރުން؛ 20ގަޑިއިރުތެރޭ ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު  24ނުަވތަ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، ( ހ)

ސައިޓަްށ ޚާއްޞަ ޗެކްލިސްޓެއް  ޓްކުރުމަށްޓަކައިމި އީއެސްއެމްޕީއާއި ނުވަތަ މަޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ އެއްވެސް އީޑީއެސްސީޕީއަކާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ދާނަމަ އެކަން ޑޮކިއުމެން( ށ)
 ތައްޔާރުކުރުން؛ އަދި

އަންގައި، އަސަރުކުޑަކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ފޭލްވެފައިވާނަމަ އެކަން އަވަހަށް ޙައްލުކޮށް،  ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރަށްނުވަތަ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބަލާ ޓެްސޓުތަކުގެ ނަތީޖާ /އިންސްޕެކްޝަންތައް އަދި( ނ)
 .ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ފޭލްވުން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޭބނުންވާ ކަންތަްއތަްއ ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުންއަދި އެފަދަ 

 :ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރގެ ޒިންމާތަކެވެ. 49

 ންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތަކުގެގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ހެދުން؛ އަދި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖާސްގެ ތެރޭގައި އީޑީއެސް ކޮ( ހ)

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަާކއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިގާކަމަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުންނާއި އެމްއީއީއާއި މަޝްވަ( ށ)  .ރާކުރުން އަދި އެކަން ރަގަޅުކުރުންކަ
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 ރިޕޯޓްކުރުން

. ށްފައިވާގޮތަށް ެޓބިއުލޭްޓކޮށް ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެސެޑިމެންޓް އަދި އިރޯޝަން ކޮންޓްރޯލް މޮނިޓަރކުރުމުން އަންނަ ހުރިހާ ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ ިއންސިޑެންޓްތައް އީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކޮ. 50
ނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އިރޯޝަން އަދި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލްއާއި މެދުގައި ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް  ކުރިން ކަ

ނޑަކުން ބޭރަށް ގޮސްފިަނމަ އެމްއީއީއަށް ވަގުތުން އަންގަްނވާނެއެވެ .މިންގަ
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 ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިރޯޝަން، ޑްރެއިނޭްޖ އަދި: 2ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

E1 : ްއާތުވާކ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން  

މޫދުގެ މާޙައުލަށް 
ނުވަތަ ބިމުގެ /އަދި

ފެންފަށަލައަށް ސައިޓުން 
ފަސް ދޫވެގެންދިއުމާއި 

ސެޑިމެންޓޭޝަންގެ 
 އަސަރުކުރުން 

 

E1.1 : ހުރިހާ ސާފަސް މަސައްކަތަކަށް، އެމްބޭންކްމަންޓްތަކަށް އަދި ކޮނުމުގެ މަސައްކަތަށް، ވޯޓަރ
 . އެއަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ ކްރޮސިންތައް އަދި ސްޓޯރމްވޯޓަރ ޕާތުވޭތަކަށް އީޑީއެސްސީޕީއެއް ހަދައި 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.2 : ިއިރޯޝަން އަދި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް ޑިވައިސްތައް ވަނީ ހަރުކޮށްފައި، އިންސްޕެކްޓްކުރެވިފައި އަދ
 .މެއިންޓެއިންކުރެވިފައިތޯ ޔަގީންކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.3 : ިނޑުތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ނުބެހެއްޓުމަށްޓަކައ ހުސްކުރެވިފައިވާ ބިންތަކާއި ހާމަވެފައިވާ ފަސްގަ
 .މަސައްކަތް އަބަދުވެސް އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ގެންދާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.4 : ީހާމަވެފައި ހުންނަ ހުރިހާ ތަނަކަށާއި ޑްރެއިނޭޖް ލައިންތަކަށް ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ އީޑީއެސްސ
. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޙަރަކާތްތަކުގެ ކުރިންނެވެ-މިފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނީ ޕްރީ . ފިޔަވަޅުތައް އަޅާށެވެ

 .އަދި މަސައްކަތް ހިގަމުންދާއިރު އެފިޔަވަޅުތައް ސައިޓުގައި އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 



 

20 

 

E1.5 : ޭގަސްގަހާގެއްސަށް ގެއްލުންވެދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި އާތުވާކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ ވާރ
މަދުން ވެހޭ ދުވަސްވަރު އަދި ވައި މަޑު ދުވަސްވަރުކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް އެކި 

 .މަރުޙަލާތަކަށް ބަހާލާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ޓްރަކްޝަންގެ ކޮންސް
 ތެރޭ 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.6 : ިއަލުން ގަސްގަހާގެހި އިންދާއިރު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ މަތީ ފަސް ފަށަލަ ނަގާފައި ރައްކާކޮށްފައ
 .ބަހައްޓާށެވެ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ސުޕަވައިޒަރސައިޓް 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.7  : ްއެންމެ މަތީ ފަސް ފަށަލަ ނަގާފައި ފުނިޖަހާފައި ބަހައްޓާ މުއްދަތު ކުރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައ
 .އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ބަހާލާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.8  : ިފަސް ފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަންތަނަކީ ޑްރެއިނޭޖް ޕާތުވޭތަކާއި، ވޯޓަރވޭތަކާއި އަދ
 .ނާޒުކު ނުވަތަ ސެންސިޓިވް ތަންތަނާއި ދުރުގައި ހުންނަ ތަންތަން ކަމުގައި ހަދާށެވެ

 

 

 

 

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ސުޕަވައިޒަރސައިޓް 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

  

E1 : ްއާތުވާކ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން  

މޫދުގެ މާޙައުލަށް 
ނުވަތަ ބިމުގެ /އަދި

ފެންފަށަލައަށް ސައިޓުން 
ފަސް ދޫވެގެންދިއުމާއި 

ސެޑިމެންޓޭޝަންގެ 
 އަސަރުކުރުން 

 

E1.9 : އޮހިގެންދާ ފެން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވުން ހުއްޓުވުމަށާއި ފްލޯ ވެލޯސިޓީ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޯރމްވޯޓަރ
 .މެނޭޖްކުރާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާށެވެ

  

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.10 : ްފްލޯ ވެލޯސިޓީ ކުޑަކުރުމަށާއި ސެޑިމެންޓް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ފިލްޓަރކުރަން ޑްރެއިނޭޖ
 .ލައިންތަކުގައި ޗެކް ޑޭމްސް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.11 : ްނޑުގެ މައްޗަށް  ގަސްގަހުގެ )އިރޯޝަން އަދި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަލްޗިނ ފަސްގަ
އަދި ސްލޯޕްތަކުގައި މަލްޗިން . ބޭނުންކުރާށެވެ( ރައްކާތެރިކުރުން ފަތާއި އެފަދަ ތަކެތީގެ ފަށަލައެއްއަޅައި 

 .ބޭނުންކުރާނަމަ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭއިރު އިތުރު ސެޑިމެންޓް ފެންސިންގ ބޭނުންކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.12 : ިނުރައްކާ ތަކެތީގެ ވަށައިގެން ބަންޑިންގ ބޭނުންކުރާށެވެ/ސެންސިޓިވް ވޯޓަރކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަދ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ 

 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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E1.14 : ޭފެނުގެ ވެލޯސިޓީ ދަށްކުރުމަށްޓަކައި، ވިނަ އިންދާފައިވާ ބަފަރ ސްޓްރިޕްތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހ
 .ންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާށެވެތަންތަނުގައި، ކޮ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.15 :ެއިތުރުވާ ސެޑިމެންޓް ލޯޑްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސިލްޓް ކާޓަން ބޭނުންކުރާށެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.16 : ިމިސާލަކަށް ސެޑިމެންޓް )ހުރިހާ އިރޯޝަން އަދި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް ސްޓްރަކްޗާސްތަކުގައ
އެއީ އެފަދަ . ޖަމާވެފައި ހުންނަ އިތުރު ސެޑިމެންޓް ނަގަމުން ގެންދާށެވެ( ބޭސިންތައް، ޗެކް ޑޭމްތައް

 .ހެއްޓުމަށެވެކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ހޯލްޑިން ކެޕޭސިޓީ ދެމެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E2 : ުނޑ ފަސްގަ
 ތަޣައްޔަރުވުން 

 

E2.1 : ްމަޝްރޫޢުގެ ފުޓްޕްރިންޓުން ބޭރުގައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ އިންސިޑެންޓެއް ހިގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެކަމަށ
ޕްރެލިމިނަރީ ސައިޓް ކޮންޓެމިނޭޝަން އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް  1ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ، ސްޓޭޖް 

ކުރިން ފާހަގަވެފައިނުވާ ތަޣައްޔަރުވުމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަގުތުން މަސައްކަތް . ހަދާށެވެ
ހުއްޓާލައި، މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރތައް ފައްޓައި، އަދި ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ޖެހޭ 

 .ހޯދަންވާނެއެވެހުއްދަތައް /ލަފަޔާއި

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E2.2 :ްތަކެތި ސައިޓުން ބޭރަށް ގެންގޮސް ނައްތާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެއީ މަޝްރޫޢުގެ /ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފަސ
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފަސް ކަމަށް ވިޔަސް، އެފަދަ ތަކެތި އުކާލާ ނައްތާލުމުގެ އެންމެ ފުޓްޕްރިންޓްގެތެރޭ 

 . ރަގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅޭށެވެ

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

E2 : ުނޑ ފަސްގަ
 ތަޣައްޔަރުވުން 

 

E2.3 : ،ްއެއީ މަޝްރޫޢުގެ )އޮހިގެންދާ ފެން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ހިސާބުތަކާއި ހަމަޔަށް ދިޔަނުދިނުމަށ
ޑްރެއިނޭޖް ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ، (ފުޓްޕްރިންޓްގެތެރޭ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް ވިޔަސް 

 .ހިސާބުތަކަށް ފެން ދޫވެގެންދާގޮތަށް ފެނުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރާށެވެތަޣައްޔަރުވެފައިނުވާ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ވައްޒަފުން ހުރިހާ މު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E2.4 : ްސައިޓް ތަޣައްޔަރުވެދާނެފަދަ އަދި އޭގެ ސެޓްފިކްޓްތަކާއި ލިޔުންތައް ނެތް ފިލް ނުވަތަ ކޮނެފައިވާތަނެއ
މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނުން ފަސް ނަގައި . ފުރަން އަޅާ ފަސްފަދަ ތަކެތި އިމްޕޯޓް ނުކުރާށެވެ

ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ނެތްނަމަ، ގެނެވޭ ފިލް ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތަށް 
 .ޓެސްޓުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 އަޑު އަދި ވައިބްރޭޝަން

ވައިބްރޭޓްވާ އިކުއިޕްމަންޓް ޭބނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި . ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތަކުން ވެސް އަޑުގަދަވެގެން އުދަގޫތަކެއް މެދުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮެތވެ. 51
މީގެ އިތުރަށް، އިންޓޭްކސްއާއި . މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބްލާސްިޓން ުނވަތަ އެއްވެސް ގޮއްވުމެއް ނުހިގާނެއެވެ. ންގެ އުދަގޫވެދާނެއެވެދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނާޒުކު ވެށިތަކަށް ވައިބްޭރޝަ

 .ޑިފިއުޒަރސްތަކުން ވެސް ޕަމްޕް މެދުވެރިކޮށް ފެނުއަޑީގައި އަޑު އުފައްދާނެއެވެ

 .ތަ ސެންސިޓިވް ރިސެޕްޓަރސްތަކެއް ނެތްކަމަށް ބެލެވެއެވެމަޝްރޫޢު ހިގާ ހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް ނާޒުކު ނުވަ. 52

ލްއަޤުވާމީ ރަގަޅު އާދަތައް ނުވަތަ ގުޑް ޕްރެކްޓިސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާޫނނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ނުވަތަ ެއފަދަ ޤާނޫނުތައް ެނތްނަމަ، ބައިނަ . 53
ނޑުތަކާއި އެއް  ކޮންސްްޓރަކްޝަންގެތެރޭ ބަދަލުގައި ޭބުނންކުރެވިދާނެ އެހެންގޮތަށް، އަޑުގަދަ މެޝިންތަކުގެ އަޑު ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ޢާންމުްނނަށް އުދަގޫނުވާނެގޮަތށް މިންގަ

 .ޕްރޮސީޖަރތައް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެގެންާވނެެއވެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭގައި އަޑު . މަޝްރޫޢު ސުޕަވައިޒްކުރަން ފަސޭހަވެ އަދި އަޑު މަޑުކުރާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު ލިބެއެވެ އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަޑު ހުންނަ މިންވަރު އަންގައިދޭ މަޢުލޫާމތުގެ އަލީގައި. 54
 :އުފެދުމަށް ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި

ނަން ބޭނުންކުރާ އެކްސްކެވޭޝަން ގެ ނިޒާމުތައް ބެހެއްޓުމާއި ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ެބހެއްޓުމުގެ ތެރޭ އަދި އެނޫންވެސް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭ ކޮންވާރޭފެން ރައްކާކުރުމު( ހ)
 އިކުއިޕްމަންޓް؛

 ޑެލިވަރީކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު؛( ށ)

 ޕަމްޕްތައް؛ އަދި( ނ)

 ވަރ ޓޫލްތަކާއި ކޮމްޕްރެސަރތައްޕަ( ރ)
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 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެ. 55  :މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

 ތަނެއްގައި ތިމާވެއްޓަށް އުދަގުލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވެގެން ނުވާނެއެވެ؛ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ިހންގުމުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން އަޑަށް ސެންސިޓިވް އެއްވެސް ( ހ)

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޙަރަކާްތތަކުން އުފެދޭ އަޑު މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ؛( ށ)

 ނުވަތަ ޕްރޮޕަޓީއަކަށް ގެއްލުމެއް ވެގެން ނުވާނެއެވެ؛ ައދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ިހންގުމުގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކުން އުފެދޭ ވައިބްރޭޝަންގެ ސަބަބުްނ ސައިޓުން ބޭރުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް( ނ)

 . ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެަގޑިއިރުތެރޭގައި އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް އިސްލާޙީ 48ޝަކުވާއެއް ލިބޭތާ ( ރ)

 

 މޮނިޓަރކުރުން

ނޑަކަށް ފެތިފައިވާ، އަޑު މޮނިޓަރކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 56 މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު . ވަކި މިންގަ
 :މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެތެރޭ ހިމެނެނީ. ޖެހޭނެއެވެ މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަން

 ކަށީގެންވާގޮތަކަށްތޯ ޔަޤީންކުުރންއިކުއިޕްމެންޓާއި މެޝިންތަްއ ބަރާބަރަށް ގަވާއިދުން މެއިންޓެިއން ކުރެވޭތޯއާއި އެތަކެތި އޮޕަރޭޓްކުރެވެނީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެެވނީ އެ( ހ)

 .އާއި ދެމެދު، ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 5އިން ފެށިެގްނ ހަވީރު  7އަޑުގަދަވެދާނެފަދަ ކޮންސްްޓރަކްޝަން ޙަރަކާތްތައް ހަމައެކަނި ދުވާލުގެ އަލި ހުންނަ ވަގުތުތަުކގައި، ހެނދުނު ( ށ)

 ރިޕޯޓްކުރުން

ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ . ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ އިްނސިޑެންޓްތައް އީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޓެބިުއލޭޓްޮކށް ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެ އަޑު މޮނިޓަރކުރުމުން އަންނަ ހުރިހާ. 57
ނޑަކުން ބޭރަށް ގޮސްފިނަމަ އެމްއީއީއަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އަޑާއި މެދުގައި ކުރިން ކަނޑައެޅި .ފައިވާ މިންގަ
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 އަޑު އަދި ވައިބްރޭޝަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް: 3ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

N1 : ްއަޑުގަދަވުނ 

 

N1.1 : ިކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާގައި އަޑުގަދަވުން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައ
ހާ ޕަމްޕިން އޭގެތެރޭގައި ހުރި)އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ޕްލާންޓްތަކާއި އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ޚިޔާރުކޮށް، 

 .އެކަމަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތުގެ އާދަތައް ބައްޓަންކުރާށެވެ( އިކުއިޕްމަންޓްވެސް ހިމެނޭ 

 

 

ހުރިހާ 
 މަރުޙަލާއެއްގައި

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N1.2 : ިނުވަތަ އެކައުސްޓިކް ރޮކް /އަޑު މަޑުކުރާނެ އާލާތްތައް، މިސާލަކަށް ސައިލެންސަރު، މަފްލަރ އަދ
 . ބްރެކިން ހެޑްސް، ސައިޓާއި، ޕްލާންޓާއި އަދި އިކުއިޕްމަންޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ހަރުކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N1.3  ުހޯމަދުވަހާއި ހުކުރު ދުވަހާއި )އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުތައް ނޫން ވަގުތެއްގައި  5އިން ހަވީރު  7ހެނދުނ
އަޑުގަދަވެދާނެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރުން ވީހާވެސް މަދުކޮށް، އަދި އެފަދަ މަސައްކަތް ( ދެމެދު 

 .ކުރާނަމަ، ވީހާވެސް އަޑުގަދަނުވާނެހެން މަސައްކަތްކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N1.4 : ުހޯމަދުވަހާއި ހުކުރު ދުވަހާއި )އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުތައް ނޫން ވަގުތެއްގައި  5އިން ހަވީރު  7ހެނދުނ
ދެމެދު ނޫން ވަގުތެއްގައި އާއި  3އާއި މެންދުރުފަހު  7އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ( ދެމެދު 

އަޑުގަދަވެދާނެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ކައިރީގައި 
 . ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި މަޝްވަރާކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް 
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N1.5 : ްސަބްސްޓިޓިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ސްޓްރެޓެޖީސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ސައިޓުގައި ހުންނަ އާދަޔާޚިލާފަށ
 .އަޑު އުފައްދާ އިކުއިޕްމަންޓް އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެހެން އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކަށް ބަދަލުކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N1.6 : ުކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އުދަގޫވެދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، ވަގުތީ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަޑ
 .މަޑުކުރުވުމަށް ސޮލިޑް ހޯޑިންގްސް ބޭނުންކޮށްގެން ނޮއިޒް ބެރިއަރސް ހަދާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N1.7 : ާއަޑާއި ގުޅިގެން މެދުވެރިވާ ހުރިހާ އިންސިޑެންޓެއް، ޝަކުވާއެއް އަދި މި އީއެސްއެމްޕީއާއި ޚިލާފަށް ހިގ
ރިޕޯޓްކުރުމަށް އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓްކޮށް ކަމެއް، ސައިޓުގައި ހިގާ އިންސިޑެންޓްތައް 
 .އަދި ރެޖިސްޓަރގައި ޚުލާސާކޮށް ލިޔާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

 

N1.8 : ިއަޑުގަދަވުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުރުމުގެ ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައ
މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އަދި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ 

 .ތަމްރީނުދޭންވާނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ބެލެ
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 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

N2 :

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ސަބަބުން ވައިބްރޭޝަން 

 މެދުވެރިވުން 

 

N2.1 : ުމަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ވައިބްރޭޝަންގެ އަސަރ
 .ނާޒުކުގޮތެއްގައި ކުރާނެ ޕްރޮޕަޓީތަކާއި، ސްޓްރަކްޗަރތަކާއި ހެބިޓެޓްތައް ފާހަގަކުރާށެވެ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް 

 

N2.2 : ެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އަޑުގަދަވުމާއި ވައިބްރޭޝަންގ
 .އަސަރު ވަގުތީގޮތުން އަދި ދާއިމީގޮތުން ކުޑަކުރުމަށް ވިސްނައި ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 ކުރިން 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N2.3 : ިގުޅިގެން މެދުވެރިވާ ހުރިހާ އިންސިޑެންޓެއް، ޝަކުވާއެއް އަދި މި އީއެސްއެމްޕީއާއި  ަވިއްބޭރަޝާނއ
ޚިލާފަށް ހިގާ ކަމެއް، ސައިޓުގައި ހިގާ އިންސިޑެންޓްތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި 

 .އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓްކޮށް އަދި ރެޖިސްޓަރގައި ޚުލާސާކޮށް ލިޔާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

N2.4 : ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ވައިބްރޭޝަންގެ އަސަރުނ
ބިމުއަޑީގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަުަކައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންތެރޭ 

 .އެޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުއްދަތުގައި 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

 

 

 

 

 ވައިގެ ކޮލިޓީ
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ަނމަވެސް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ހިންގުމުގައި އަވިން ހަކަތަ . ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތަކުންވެސް ވައިގެ ކޮލިޓީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރާއި އުދަގޫ ފޯރުމުގެ . 58
 .އުފައްދާ ނިޒާމެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ އެފަދަ އުދަގޫ ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ 

ން، ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ަވއިބްރޭޝަނުގެ އުދަގޫ ފޯރުން ވައިބްރޭޓްވާ ރޯލަރތަކާއި، ގްރޭޑަރތަކާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބޭނުމަށް އުޅަނުދތައް ދުއްވުމުގެ ސަބަބު. 59
 .ކައިރިއެވެ

 .މަޝްރޫޢު ހިގާ ހިސާބުތަކުގައި އެއްވެސް ނާޒުކު ނުވަތަ ސެންސިޓިވް ރިސެޕްޓަރސްތަކެއް ނެތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 60

ުލގައި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ވައިގެ ޮކލިޓީއަށް ގެއްލުން ިލބުން ވީހާެވސް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެތެރޭ ބަދަދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާޫނނުތަކާއި. 61
 .ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެެހން ޕްރޮސީޖަރތައް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އެގެންވާނެއެވެ

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެ. 62  :މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

 ޕާޓިކަލްސް ދޫވެގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އުދަގުލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވެގެން ނުވާނެއެވެ؛/ޑަސްޓް( ހ)

 ވާނެއެވެ؛ އަދިިހންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ވައިގެ ކޮލިޓީއަށް ފޯރުވާ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ( ށ)

 .ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ 48ޝަކުވާއެއް ލިޭބތާ ( ނ)

 

 މޮނިޓަރކުރުން

ނޑަކަށް ފެތިފައިވާ، ވައި މޮނިޓަރކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 63 މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު . ވަކި މިންގަ
 :ވައިޒަރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެތެރޭ ހިމެނެނީމޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ސައިޓް ސުޕަ. މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 ޑަސްޓް އުފެދުނަ ނުދިނުމަްށޓަކައި ހުރިހާ ސްޓޮކްޕައިލްސްގެ މަތީގައި އެއްޗެއް އަޅާފައި ކަވަރކުރުން؛ އަދި( ހ)
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އަދި އެމްީއއީއާއި ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުން ގަވާއިދުން ހަދާ ސައިޓް . ންވާނެއެވެޑަސްޓް ފެތުރުނަ ނުދިނުަމްށ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭތޯ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ބަލަ( ށ)
 .މިކަްނ ބަލާނެއެވެ( މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު)އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި 

 

 ރިޕޯޓްކުރުން

ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް . ނަތީޖާއެއް ުނވަތަ އިންސިޑެންޓްތައް އީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޓެބިއުލޭޓްކޮށް ރިޕޯޓްކުރަން ވާެނއެވެވައިގެ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރކުރުމުން އަންނަ ހުރިހާ . 64
ނޑަކުން ބޭރަށް ގޮސްފިނަމަ އެމްއީއީއަށް ވަގުތުން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ވައިގެ ކޮލިޓީއާއި މެދުގައި ކުރި ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ ން ކަ

.އަންގަންވާނެއެވެ
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 މެނޭޖްުކރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް  ވައިގެ ކޮލިޓީ: 4ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

A1 : ަނާޒުކު ނުވަތ
ސެންސިޓިވް 

ތަންތަނުގައި ޑަސްޓް 
 ގިނަވުން 

 

A1.1 : ްޑިޒައިން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި، ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ޑަސްޓ
 މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ރަގަޅު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.2 : ްމަޝްރޫޢުގެ ފުޓްޕްރިންޓްގެ ތެރޭ ހިމެނިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭ ޑައުން އަދި ސްޓޮކްޕައިލްކުރުމަށ
 .ތަންތަނުގައި ޑަސްޓް ގޭޖް ބަހައްޓާށެވެފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު 

 ރިޕޯޓްފޮނުވުން 

 

A1.3 : ްޑަސްޓް ނުވަތަ ކުދި އެތިކޮޅުތައް އުފެދޭ ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ ނާޒުކު ނުވަތަ ސެންސިޓިވް އެއްވެސ
 .ތަނެއްގައި އެމިޝަންގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެގޮތަށް އެކަން މެނޭޖްކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.4 :ިނުރައްކާތައް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކްލައިމެޓިކް އިވެންޓްތަކާއި ގުޅިފައި ހުންނަ ގެއްލުންތަކާއ
 .ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.5 :ްވީހާވެސް  ގަސްގަހާގެއްސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވުން އަދި ބޮޑެތި އާތުވާކްސް ކުރަން ޖެހުނ
 .ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާށެވެ

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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A1.6 : ިއަދި . މަސައްކަތަށް ބޭނުންވުމުގެ ކުރިން އޯޑަރނުކުރާށެވެ ސައިޓުގައި ސްޓޮކްޕައިލްކުރެވޭނެ ތަކެތ
 .ނުގަންނާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 މުޅި މުއްދަތުގައި 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.7 : ްރިސެޕްޓަރސްތަކާއި ވީހާވެސް ދުރުގައި ސައިޓުގައި ތަކެތި ސްޓޮކްޕައިލްކުރާނެ ތަންތަން ސެންސިޓިވ
 .ބަހައްޓާށެވެ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.8 : ިޑަސްޓް ސަޕްރެސްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ކޮލިޓީއެއްގެ އަދި ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ފެން، ފެނާއ
ނޑައެޅިފައި ހުރި އެއްވެސް ރެސްޓްރިކްޝަނަކާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް، ހޯދާށެވެ  .ގުޅިގެން ކަ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.9 : ީގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ ދިރުން ވީހާވެސް ގަސްގަހާގެއްސާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް ރާވަންވާނ
 .ބޮޑަށް ނުގެއްލޭގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.10 :ެވައިގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ ޔަގީންކުރާށެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.11 : ިކުނި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ޑަސްބިންފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ނާޒުކު ނުވަތަ ސެންސިޓިވް ތަންތަނާއ
 .ވީހާވެސް ދުރުގައެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސުޕަވައިޒަރ ސައިޓް

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A1.12 :ެހޯލް ރޯޑްސްތަކާއި އެކްސެސް ޓްރެކްތަކުގައި ދުއްވޭ ސްޕީޑް ދަށްކުރާށެވ . 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

A1 : ަނާޒުކު ނުވަތ
ސެންސިޓިވް 

ތަންތަނުގައި ޑަސްޓް 
 ގިނަވުން 

 

A1.13 : ިއިކުއިޕްމަންޓާއި އަދި ޕްލާންޓްތައް ބޭނުންނުކުރާއިރު ނުވަތަ ހޯލް ޓްރަކްތަކުގެ ލޯޑްތަކާއި އަދ
 .އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭއިރު އޭގެ މަތީގައި އެއްޗެއް އަޅާ ކަވަރ ކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A2 : ްވެހިކަލްތަކުނ
ދޫކުރާ އެމިޝަން 

( ވަހާއި ފިއުމް)
 ގިނަވުން 

 

A2.1 : ެކޮންސްޓްރަކްޝަން ވެހިކަލްތައް ބޭނުންނުކުރާއިރު ނިއްވާލާފައި ބަހައްޓާށެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A2.2 : ިއޮޕަރޭޓްކުރެވެނީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތައްތޯ ޔަގީންކުރާށެވެ ސައިޓުގައ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A2.3 : ީމެއިންޓެއިން ކުރެވެނީ އަދި ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވެހިކަލްތައް، ޕްލާންޓް އަދި މެޝިނަރ
އޮޕަރޭޓްކުރެވެނީ އެތަކެތީގެ ޑިޒައިން ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ 

 . ޔަގީންކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A2.4 : ާމުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލައި ހިންގާށެވެހުރިހ .
ސައިޓާއި ގުޅިގެން ތިމާވެށީގެ ކަންތައް ހިންގާނެގޮތުގެ އެންމެ ކުޑަ ރިކުއަޔަމެންޓްތައް އެޕްރޮގްރާމްގައި 

 .މަދުވެގެން ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ

 

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ދި ކުރިން އަ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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A2.5 :ްއިކުއިޕްމެންޓް /ޕްލާންޓް /ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރާނެ ތަނާއި އަދި ވެހިކަލ
 . ސެންސިޓިވް ތަންތަނާއި ވީހާވެސް ދުރުގައި ބަހައްޓާށެވެބަހައްޓާ ސްޓޯރކުރާނެ ތަންތަން ނާޒުކު ނުވަތަ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A2.6 : ުމޯބައިލް ޕްލާންޓްގެ އެގްޒޯސްޓުން ނުކުންނަ އެމިޝަން ބިމާއި ދުރަށް ދާނެގޮތަށް މިސްރާބ
 .ބަދަލުކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

A2.7 : ަކުނިއަޅާ ޑަސްބިންފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ މަތީގައި އެއްޗެއް އަޅާ ކަވަރކޮށްފައި އަދި ނާޒުކު ނުވަތ
 .ދުރުގައެވެސެންސިޓިވް ތަންތަނާއި ވީހާވެސް 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭތަކެތި

އެހިސާބުތަކަްށ ވަނީ ކުރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް އަދި މަޝްރޫޢު ހިންގާ ގިނަ ިހސާބުތަކުގައި ގަސްގަހާގެހި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހުރި ނަމަވެސް ބެލެވޭގޮތުގައި . 65
 .މީގެ އިތުރަށް، ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޑީސެިލނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ބެހެއްޓޭނީ މޫދުގެ މުހިއްމު ދިރުންތައް ނެތް ހިސާބުތަކެއްގައެވެ. ގެއްލުންތަކެއް ފޯރާފައެވެ

އޭރުން މަޝްރޫޢުތަކުން . ބައިވެރިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ގަސްގަހާގެހި ސާފުކުރުމުން ކުރާ އަސަރުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެގުން މުހިއްމެވެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޙަރަކާތްތަކުގައި. 66
މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުން، ަމޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ބިމުގެ އަދި މޫދުގެ  .އުފެދޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި، ގެއްލުންތައް ފޯރާފައިވާ ިހސާބުތައް އަލުން އާރާސްތުކުރަން ފަސޭހަވާނެއެވެ

 .ގަސްގަހާގެއްސާއި އެހެން ދިރޭބާވަތްތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮ. 67  :މެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އިންތަކުން ބޭރުގައި ހުންނަ ގަސްގަހާގެހި ސާފުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ؛( ހ)  ގަސްގަހާގެހި ސާފުކުރުމަށް ކަ

 ގަސްގަހާގެހި ސާފުކުރުމަށް ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތަކުން ތަނަށް ޚާއްޞަ ދިރޭތަކެތި މަރުވެގެންނުވާނެއެވެ؛( ށ)

 ޙައުލަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ވެގެންނުވާނެއެވެ؛މޫދުގެ މާ( ނ)

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން އާ ވީޑްގެ ބާވަތެއް އެތަނަށް ތަޢާރަފުެވގެން ނުވާނެއެވެ؛( ރ)

 ނުވަތަ ބޭރުގައި، ކުރިންވެސް ހުރި ވީޑްގެ ބާވަތެއް އިތުރަށް ގިނަވެގެން ނުވާނެއެވެ؛ އަދިކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެއްެވސް ޙަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން، ކޮިރޑޯގެ ތެރޭގައި ( ބ)

 .އެ ހިސާބަށް ނިސްބަތްވާ ަގސްގަހާގެހި އަލުން އިންދައި އެތަން އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމަންވާނެެއވެ( ޅ)
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 މޮނިޓަރކުރުން

މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ ެދމަހަކުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް . ތަކެތި މޮނިޓަރކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފަެއވެގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭ. 68
އެރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެ . އީއަށާއި ޔޫއެންޑީޕީއަށް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެމަސައްކަތުގެ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރާއިރު ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ އެމްއީ. އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 :ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނެނީ

 މި އީއެސްއެމްޕީއާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިގާނަމަ އެކަން؛( ހ)

 ކުރީ ހަފުތާގައި އަލުން އާާރސްތު ކުރެވުނު ތަންތަން؛ އަދި ( ށ)

 .ރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުޞީލުއިސްލާޙުކު( ނ)

 

 ރިޕޯޓްކުރުން

އެއްވެސް ދިރޭ . ިރޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެވާ ގޮތަށް ޓެބިއުޭލޓްކޮށް ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭތަކެތި މޮނިޓަރކުރުމުން އަންނަ ހުރިާހ ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ އިންސިޑެންްޓތައް އީއެސްއެމްޕީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި. 69
.ާވނަމަ އެމްއީއީއަށް ވަގުތުން އަންަގންވާނެއެވެއެއްޗެއް މަރުވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ގަސްގަހާގެއްސަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައި
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 މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭތަކެތި: 5ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

FF1 : ިދިރޭތަކެތ
ދިރިއުޅޭ ވެށި ނުވަތަ 
ހެބިޓެޓް ގެއްލިގެން 

ދިރޭތަކެއްޗަށް ދިއުމާއި 
 ގޯނާވުން 

 

FF1.1 :ެއަދި ދިރޭތަކެތި ދިރިއުޅޭ ވެށި . ގަސްގަހާގެހި ކޮށައި ނޮޅާ ސާފުކުރުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަދުކުރާށެވ
ނުވަތަ ހެބިޓެޓަށް ގޯނާވުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ރީޓެއިންޑް ވެޖިޓޭޝަން ނުވަތަ ކުރިއްސުރެ ހުރި 

 . ތެރިކޮށް މެނޭޖްކުރާށެވެގަސްގަހާގެހި ރަގަޅަށް ރައްކާ

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF1.2 : ނާޒުކު ނުވަތަ ސެންސިޓިވް ހުރިހާ ތަނެއްގެ ޮކްންސްޓަރްކަޝްނ ައިދ ިހްނުގުމެގ ަމުރަޙާލަތުކަގިއ
 . އަލީގެ އުދަގޫ ފޯރުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުރާށެވެ ކައިރީގައި އަޑުގަދަވުން ނުވަތަ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF1.3 : ްނާޒުކް ނުވަތަ ސެންސިޓިވް ދިރޭތަކެއްޗާއި އެފަދަ ދިރޭތަކެތި ދިރިއުޅޭ ތަންތަން އަދި އެފަދަ ތަންތަނ
 . ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސައިޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެގޭތޯ ޔަގީންކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF1.4 : ްއަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި . ބޮޑަށް ކުޑަކުރާށެވެސައިޓުގައި ހުރި ދިރޭތަކެއްޗަށް ގޯނާވުން ވީހާވެސ
 .ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި އަނިޔާވާ ނުވަތަ ޔަތީމްވާ ދިރޭތަކެތި ރިކަވަރކޮށް ސަލާމަތްކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން، 

 ރިޕޯޓްކުރުން އެމްއީއީއަށް 
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FF2 :
ގަސްގަހާގެއްސާއި އަދި 

ވީޑްގެ ބާވަތްތައް 
 ތަޢާރަފުވުން 

 

FF2.1 : ްއިރޯޝަންގެ ސަބަބުން އަދި ސެޑިމެންޓް ވޯޓަރވޭތަކަށް ވަދެ ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ވީޑ
 .ފެތުރިގެންދިއުން ކުޑަކުރުމަށް އީޑީއެސްސީޕީއަކަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
އަދި ކުރިން 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF2.2:  ިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެރަށެއްގައި ހެދޭ އަދި ދިރޭތަކެތި ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ނުވަތަ ހެބިޓެޓްގެ ގޮތުގައ
 .އަލުން ގަސްއިންދާށެވެ ބޭނުންކުރެވިދާނެފަދަ ގަސްގަހާގެހި ޚިޔާރުކޮށްގެން، ގެއްލުންވެފައިވާ ތަންތަނުގައި

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ބޭނުމެއްޖެހޭ ގޮތަކުން އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF2.3 : ްގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ގަސްގަހާގެއްސަށް، ޚާއްޞަކޮށް ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސްތަކަށް ވީހާވެސް ގެއްލުނ
 .މަސައްކަތްކުރާށެވެކުޑަވާނެގޮތަށް 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF2.4 : ާރަށަށް ޚާއްޞަ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން، ކުރިން ތަނެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު އޭގެފަހުން ހެދިފައިވ
ޚާއްޞަކޮށް ރަށުގެ ވަލުތެރެއަށްވާ ބައި . ބޮޑަށް މަދުކުރާށެވެގަސްގަހާގެހި ކޮށައި ނެގުން ވީހާވެސް 

 . ވަރަށް ހަނިނަމައެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

FF2.5 : ިގަސްގަހާއި ކުދި ޝްރަބްފަދަ ގަސްގަހާގެހި ނަގާ ސާފުކުރާއިރު ބޮޑެތި ގަސްގަހުގެ ބަދަލުގައި ކުދ
 .ތަކެތި ނަގާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

   

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ
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FF2.6 : ްނޑައެޅިފައިވާ ގަސްތައް އެގޭނެފަދައިން ދަވާދުން ނުވަތަ ފްލެގިން ޓޭޕުނ ނަގާ ސާފުކުރުމަށް ކަ
 .ފާހަގަކުރާށެވެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

FF2 :
ގަސްގަހާގެއްސާއި 
ވީޑްގެ ބާވަތްތައް 

 ތަޢާރަފުވުން 

 

FF2.7 : ިމަޝްރޫޢުގެ ފުޓްޕްރިންޓްތެރޭ ހިމެނޭ ވީޑްތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓަށާއި، އިޖުތިމާޢީގޮތުން އަދ
 .އިޤުތިސާދީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް އޭގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެފަދަ ވީޑް ކޮންޓްރޯލްކުރަންވާނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ތެރޭ އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ފަހުން 

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 ކުނި މެނޭޖްކުރުން

މެނޭޖްކުރުމުގައި ބޮޑަށް އިސްކަންދެވޭ ހައިރާކީ އަދި ރަގަޅަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކުނި . ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ރަގަޅު އާދަތަކަކީ އެމްއީއީއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ. 70
 :އުޞޫލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 ؛(މަޝްރޫޢުތަކަށް ޮކންމެހެން ބޭުނންނުވާ ތަކެތި ބޭުނންނުކުރާށެވެ)ކުނި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އުެފދުނަނުދިނުން ( ހ)

 ؛(އަދި ކުނި އުކާލުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަދުކުރާށެވެ. މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭުނންކުރެވޭ ތަކެތި އަލުން ބޭުނންކުރާށެވެ)ރުން ކުނި އަލުން ބޭނުންކު( ށ)

 ައދި ؛ (ދަޅު، ފުޅި ފަދަ ތަކެތި ރީސައިކްލް ކުރާށެވެ)ކުނި ރީސައިކްލް ކުރުން ( ނ)

 (.ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުނިއަޅާ ތަނަކަށް އުކާލާށެވެޤުދުރަތީޮގތުން ނެތިގެްނދާނެ ހުރިހާ ތަކެތި )ކުނި ނައްތާލުން ( ރ)

 

ނޑު ކުނި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނީ ތަނެއް ނައްާތލުުމން އުފެދޭ ކުންޏެވެ. 71 އެއީ މަޝްރޫޢު ހިންގާތަނުގައި ކުރިން ހުރި ޢިމާރާތެއް އަދި އެފަދަ އެހެން . ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭގައި އުފެދޭނެ މައިގަ
ނޑިފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. ތަ ނައްތާުލމުން އުފެދޭ ކުންޏެވެތަކެތި ރޫޅާލުމުން ނުވަ މިގޮުތން ގިނައިން އުފެދޭނެކަމަށް ބެެލވެނީ . މީގެތެރޭގައި ކުދި އަދި ބޮޑެތި ގަސްތަކާއި، ދުވާރުތަކާއި، ކަރަންޓު ހޮޅިދަ

 :މެނިދާނެ ބާަވްތތަކަކީއަދި އޭގެ އިތުރަށް އެފަދަ ކުނީގެ ތެރޭ ހި. ގަސްގަހާގެހީގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކުންޏެވެ

 ލޮނުެފނުން ފެން ހެުދން ުނވަތަ ޑީސެލިނޭޝަންގެ ތެރޭ ބޭުނންކުރެވޭ ފިލްޓަރު ފަދަ ބާވަތްތަްއ؛( ހ)

 ބިމުގެ ެފންފަށަލަ ރީޗާޖްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ގްރޭ ުނވަތަ ބްލެކް ފެން ޓްރީޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފިލްޓަުރ؛( ށ)
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 ނީގެ ެތރެއިން އާތުވާކްސްގެތެރޭ އަލުން ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ ކުިނ؛ކޮނުމުން އުފެދޭ ކު( ނ)

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ތަފާުތ ބަރު އުޅަނދުފަހަރާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓް . ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ޭބުނންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓްގެ މެއިންޓެނެންސްއިން އުފެދޭ ކުނި( ރ)
ހަމަ އެފަދައިން ސައިޓު . ވިހަ ކުނި އުފެިދދާނެއެވެމިފަދަ އިކުިއޕްމަންޓް ސާފުކުރުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި އަދި މެއިންޓެއިން ކުރުމުން ދިޔާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ނުރައްކާ ނުވަތަ . އެވެބޭނުންކުރެވޭނެ
 ޅަށް ބަލަހައްޓައި އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނަްއތާލަންޖެހޭ ބާވަތްތަކެކެވެ؛އޮއިލް ލީކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ތަނަކަށް އެޅިއްޖެަނމަ އެއީ ރަގަ/ތެރޭގައި ފިއުލް

 މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭުނންކުރާ ވަސީލަތްތައް، މިސާލަކަްށ ފާޚާނާތައް، އެއީ ނުރައްކާ ނޫން ދިޔާ ކުނި އުފެދިދާނެ ތަންތަނެެވ؛ އަދި( ބ)

 .ން ހިގަިއދާނެ ބާވަތްތަުކން އުފެދޭ ޢާންމު ކުނިއުކާލަންޖެހޭ ބާވަްތތަކުންާނއި ޤުދުރަތީގޮތުން ނެތިގެ ( ޅ)

 

އޭރުން މަޝްރޫޢުތަކުން . ވޭނެ ގޮތްތައް އެގުން މުހިއްމެވެކޮންސްޓްރަކްޝަން ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ގަސްގަހާގެހި ސާފުކުރުމުން ކުރާ އަސަރުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެ. 72
މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުން، ަމޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކުީނގެ . އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި، ގެއްލުންތައް ފޯރާފައިވާ ިހސާބުތައް އަލުން އާރާސްތުކުރަން ފަސޭހަވާނެއެވެއުފެދޭ ނޭދެވޭ 

 .އަސަރު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓް. 73  :ރަކްޝަނަށް ކަ

ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު ( ކުނި ވީހާވެްސ ބޮޑަށް އުފެދުނަނުދިުނން، ކުނި ވީހާވެސް މަދުކުރުން، ކުނި އަލުން ބޭނުންކުރުްނ، ކުނި ރީސައިކްލްކުރުން)ކުނީގެ ހައިރާކީއަށް ޢަމަލުުކރުމުގެ ސަބަބުން ( ހ)
 ހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ؛ވީ

 ގެން ނުވާނެއެވެ؛ސައިޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙަރަކާތްތަކުން އުފެދޭ އެއްވެސް ކުންޏެއް މަޝްރޫޢުގެ ކޮރިޑޯގައި ނުވަތަ ވަށައިގެންވާ ހިސާބުތަކުގައި ހުރެ( ށ)
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 ގެން ނުވާނެއެވެ؛ކުނި އުފެދުމާއި ކުނި މެޭނޖްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އައިސް( ނ)

ގެ ލައިސަންސް ލިބިަފއިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ޙަވާލުކޮށް ސައިޓުގައި ހުންނަ، އެއްަތނުން އަނެއް ތަނަށް ެގންދެވޭނެަފދަ އެއްވެސް ސެނިޓަރީ ވަސީލަތަކުން އުފެދޭ ކުންޏެއްނަމަ، ކުނި ނައްތާލުމު( ރ)
 ނައްތާލުމަށްޓަކައި ސައިޓުން ބޭރަށް ގެންދެވޭނެއެވެ؛ އަދި 

މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކަށް ނުވަތަ ބޭރަށް . ވެއޮއިލް ސެޕަރޭޓަރއިން އަންނަ ވޭސްޓް އޮއިލް އެއްކޮށް އޭގެފަހުގައި ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ ރީސައިކްލް ކުރަންވާނީ ސައިޓުން ބޭރުގައެ( ބ)
 .ރީސައިކްލް ކުރުމަށް ފޮނުވާށެވެ

 

 މޮނިޓަރކުރުން

މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަަހކުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް . ތް މޮިނޓަރކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެކުނި މެނޭޖްކުރާނެގޮ. 74
 . އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 

 ރިޕޯޓްކުރުން

ނޑަކުން ބޭރަށް ގޮސްފިަނމަ ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ކުންޏާއި މެދުގައި. 75 ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ  ކުރިން ކަ
.އެމްއީއީއަށް ވަގުތުން އަންގަންާވނެއެވެ
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 ވަޅުތައްކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަ: 6ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

WT1 : ިކުނި އުފެދުމާއ
އަދި ވަސީލަތްތައް 

އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ 
 ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެވުން 

 

WT1.1 : ިމަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސީދާކޮށް އަދި ނުސީދާކޮށް ކުނ
 .އުފެދުން މަދުކޮށްދޭނެ ތަކެއްޗަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.2 :ިޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ރީސައިކްލް ކުރެވިފައިވާ އެގްރެގޭޓް އަދި ފްލައ-
 .އޭޝް ސިމެންތި މިކްސްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.3 : ިމެނޭޖްކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް، ކުނި މެނޭޖްކުރާ އެހެން ފަރާތަކުން ކުރަން ކުނ
 .ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.4  : ްކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ވީހާވެސް ރަގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އަދި ރީސައިކްލް ކުރެވެނ
 .ހުރިނަމަ ރީސައިކްލް ކުރަންވާނެއެވެ

 

 

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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WT1.5 : ެމިސާލަކަށް ޢާންމު ޑޮމެސްޓިކް ކުނި، . ސްޓްރީމްތައް ގެންގުޅެންވާނީ އަބަދުވެސް ވަކިންނެވެކުނީގ
ކުނީގެ ތަފާތު ސްޓްރީމްތައް . ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އުފެދޭ ކުނި އަދި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކުނި ވަކިންނެވެ
. އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ސައިޓުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ހިސާބެއް ކަނޑަ

ކުނީގެ ކޮންމެ ސްޓްރީމަކަށް ވަކިން އެއާއި ގުޅޭ ސައިނޭޖް ނުވަތަ ނަންބޯޑުތަކާއި އެކިކުލަކުލައިގެ 
 .ޑަސްބިންތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.6 : ާތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކުންޏެއްނަމަ ނައްތާލަންވާނީ ކުނި އުކާލާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ލިބިފައިވ
 .ތަނެއްގައެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.7 : ިއެއްކުރަންވާނީ ( އޮއިލް އަދި ބައެއް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުނި)ރީސައިކްލް ކުރެވިދާނެ ކުނ
 .އަދި އުކާލަންވާނީ ރަގަޅުގޮތުގައެވެ. ވަކިންނެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.8 : ިވަނަނުދިނުމަށް އެތަންތަން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެކަށީގެންވާ ކުނި ގެންގުޅޭ ތަންތަނަށް ދިރޭތަކެތ
 .ގޮތަކަށް ކަވަރކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

 ދުވާލަކު އެއްފަހަރު 

 

 

WT1.9 : ެގަވާއިދުތަކާއި ހުރިހާ ފިލްޓަރތަކާއި އެހެންވެސް ކުނި އުކާލަންވާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގ
 .އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.10 :ެވެހިކަލްތަކާއި ޕްލާންޓުން ފިއުލް އަދި އަޑީތެޔޮ ލީކުވާނަމަ ވަގުތުން އެކަން ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭނެއެވ. 

 

 

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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WT1.11 : ިވަކި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޮކޭޝަންތަކުގައި ކޮންކްރީޓް ބެޗިން ހިގުން ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށްޓަކައ
 .ބެހެއްޓޭތޯ ބަލާށެވެކޮންކްރީޓް ބެޗިން ޕްލާންޓްތައް މައި އެއްތަނެއްގައި 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

WT1 : ިކުނ
އުފެދުމާއި އަދި 
ވަސީލަތްތައް 

އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ 
 ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެވުން 

 

WT1.12 :ެބޮޑެތި މެއިންޓެނެންސް އަދި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ސައިޓުން ބޭރުގައި ކުރެވޭތޯ ބަލާށެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސުޕަވައިޒަރސައިޓް 

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.13 :ެކޮރިޑޯގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކޮންކްރީޓްގެ ބާކީ ބައެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.14 : ްގަސްގަހާގެހި އުކާލަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ނުވަތަ ގޮތްތަކެއ
 :ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ 

 ހުރިގޮތަށް ބެހެއްޓުން؛( ހ)

 ޗިޕްކޮށްފައި މަލްޗްކޮށްފައި؛( ށ)

 ރާތަކަށް ދެވިދާނެނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ލަކުޑި ބޭނުންކުރާ ފަ/ގަސްގަހުގެ ބޮޑެތި ބުޑު ވިއްކާލެވިދާނެ ( ނ)

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.15 : ުހައިޑްރޯކާބަން ކުނި ސްޓޯރކުރަންވާނީ، ފިއުލިން ޑިޕޮޓްތައް ވަށައިގެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ، ތަފާތ
 .ލޭބަލް ކުރެވިފައިވާ ޑްރަމްތަކުގައެވެކުލަތަކުން ވަކިކުރެވިފައި އަދި 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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WT1.16 : ިފިއުލް އަދި ކެމިކަލް ސްޓޯރކުރުމާއި ގެންގުޅުން، ފިއުލް އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މައ
 .ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަންތައް، ކުރިޔަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލާށެވެތަންތަނުގައި، މިސާލަކަށް 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.17  :ެސައިޓުގައި ފިއުލް އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ވީހާވެސް މަދުކުރާށެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު،  
ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި 

ދިމާވާ އިންސިޑެންޓްތައް 
 ރިޕޯޓްކުރުން 

 

WT1.18 : ްވޭސްޓް އޮއިލް ނުވަތަ އުކާލަން ޖެހޭ އަޑީތެޔޮ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެއްކުރުމަށްފަހު އުކާލުމަށ
ނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނަ   . ށް ގެންދާށެވެކަ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

WT1.19 : ްއ ެެ ސައިޓުގައި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ ބަހައްޓަންވާނީ ދިވެހި ެއްއެވްސ ުނަރްއާކެތިރ ެއްއެޗ
 .ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 ކެމިކަލް އަދި ފިއުލް މެނޭޖްކުރުން

 (:ބާަވްތތައް ވެސް ހުރެދާނެނަމަވެސް އެހެން )ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭގައި ސައިޓުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނާނެ ކެމިކަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ . 76

 ޕްލާންޓްގެ އިކުއިޕްމަންޓާއި ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ތެޔޮއެޅުމަށް ބޭުނންވާ ޑީސަލާއި ލެޑު ނުހުންނަ ޕެޓްރޯލް؛( ހ)

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ތެރޭގަިއ ބޭނުންކުރާ ގިރިސް އަދި އެފަދަ ބާވަތްތައް؛( ށ)

ރޒް އޮސްމޯސިސް ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ( ނ) ކްލޮރީން، ސޯޑިއަމް ހައިޕޯކްލޮރައިޓް، ސޯޑިއަމް ( ނަމަވެސް އެހެން ބާވަްތތައް ވެސް ހުރެދާނެ)މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . ކެމިކަލްތައް ރިވަ
ފަދަ އެންޓިފޯމިން އޭޖެންޓްްސ؛ ބަޔޯސައިޑްސް؛ އަދި  ސްކޭލެންޓްސް؛ ފެރިކް ުނވަތަ އެލުމިނިއަމް ކްލޮރައިޑް ފަދަ ކޯގިއުލެންޓްސް، ޕޮލިގްލައިކޮލްަތއް-ބައިސަލްފޭޓް، ހެވީ މެަޓލްތައް، އެންޓި

 ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްސް؛ އަދި

 .ބިމުގެ ފެންަފށަލަ ރީޗާޖްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގްރޭ އަދި ބްލެްކ ފެން ޓްރީޓްކުރުމަށް ބޭުނންވާ ކެމިކަލްތައް( ރ)

ނޑުދޮށުގެ ކައިރީ މޫދުގެ މާޙައުލާއި އަދި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަމިބާވަތްތައް ރަގަޅަށް ނުގެްނގުޅެވޭނަމަ، ރަގަޅަށް ރައް. 77 . ރުވާނެއެވެ ކާނުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ރަގަޅަށް ބޭނުްނުނކުރެވޭނަމަ، ބިމާއި ގޮ
ހުރިހާ އޮއިލް، ގިރިސް، ޑީސަލް، ޕެޓްރޯލް . މާވެއްޓަްށ ހުރި ނުރައްކަލެކެވެކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ހިންގުުމގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮޅިގެން ނުރައްކާ ނުވަތަ ވިހަ ބާވަްތަތއް ބޭރުވުމަކީ ތަނުގެ ތި

 .އަދި ކެމިކަލްތައް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ސައިޓުން ބޭރުގައި ބަންޑެޑް ތަނެއްގައެވެ

 

 :ތަޣައްޔަރުކޮށްފާނެ ބާވަތްތަްއ ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅިދާނެ ސަަބބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ. 78

 ފިއުްލ، އޮއިލް އަދި އަޑީތެޔޮ އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް؛ -މެޝިނަރީއާއި ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުން ( ހ)

 ފިއުލްތަްއ، މެޝިނަރީ އޮއިލްތައް އަދި ގިރިސް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި، ރަްއކާކުރުމާއި ގެންގުޅުން؛( ށ)

 ނިހެން ކޮންސްްޓރަކްޝަން ސާމާނު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި، ރައްާކކުރުމާއި ގެންގުޅުން؛އަދި އެހެ( ބިުޓމެން)އެސްފޯލްޓް /ސިމެންތި( ނ)

 ޑީސެލިނޭޝަންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްތައް ވަށައިގެްނވާ މޫދުގެ މާޙައުލަށް ބޭރުވެގެން ދިއުން؛( ރ)
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 ލްތަްއ ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ތެރެއަށް ދިއުން؛ އަދި ވޭސްޓް ފެން ޓްީރޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަ( ބ)

 . ރައްކާކުރާގޮތާއި ގެންގުޅޭގޮތުންނެވެނުރައްކާ ނުވަތަ ވިހަ މާއްދާތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަސަރުތައް ޢާންމުކޮށް ކުރާނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތަކެތި( ޅ)

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެ. 79  :މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

 ރެޖިސްޓަރއެއް ހަދާފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރާށެވެ؛( އެމްއެސްޑީއެސް)ސައިޓުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ކެމިކަލްތަކާއި ފިއުލްތަކަށް މެޓީިރއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓް ( ހ)

 ށެވެ؛  ވިހަ މާއްާދތައް ގެންގުޅެ އަދި ރައްކާކުރަންވާނީ ކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި އަދި އެންމެ ރަގަޅު މެނޭޖްމަންޓް އާދަތަކާއި އެއްގޮުަތަނުރައްކާ ނުވަތަ( ށ)

 އެމްއީއީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ؛ އެއްގަޑިއިރުތެރޭތަޣައްޔަރުކޮށްފާނެ ބާވަތެއް ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހިގާތާ ( ނ)

ނޑުދޮުށގެ ކައިރީގައިވާ މާޙައުލާއި ހަމަޔަށް( ރ) ނުޑދޮށާއި ހަމަޔަށް ނުވަތަ ގޮ   ދިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ؛ތަޣައްޔަރުކޮށްފާނެ ބާވަތެއް ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެބާވަތެއް ގޮ

 ން ހުއްޓުާވށެވެ؛އޮއިލް، ގިރިސް އަދި ޑީސަލް، ކޮންޓްރޯލްވުމެއް ނެތި މާޙަުއލަށް ބޭރުވު( ބ)

 ނުރައްކާ ނުވަތަ ވިހަ މާއްދާއެއް ބޭރުވެގެން ނުވާނެއެވެ؛( ޅ)

 ބިމުގެ ފެންަފށަލައަށް ކެމިަކލް ބޭރުވެގެން ނުވާނެއެވެ؛ އަދި ( ކ)

 .ނުރައްކާ ނުވަތަ ވިހަ މާއްާދތައް ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ިބން ތަޣައްޔަރުވެގެން ނުވާނެއެވެ( އ)
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 މޮނިޓަރކުރުން

މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު . ކެމިކަލް އަދި ފިއުލް މެނޭޖްކުރާނެގޮތް މޮނިޓަރކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 80
 :ޕަވައިޒަރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީމޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން ސައިޓް ސު. މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކެމިކަލް އަދި ފިއުލް އެސެސްމެންޓް ހެދުން؛( ހ)

 ކާކުރުމާއި، ގެންގުޅުމާއި އަދި ނައްތާލުން މެނޭޖްކުރުން؛ތިމާވެއްަޓށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަސަރު ނުކުރާނެގޮތަށް ކެމިކަލްތައް ޚިޔާރުކުރުމާއި، ގަތުމާއި، ރައް( ށ)

 ނުަވތަ ހައިޑްރޯލިކް ފްލުއިޑް ބޭނުންުކރާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގަވާއިދުން އިންސްޕެކްޓްކުރުން؛/ފިއުލް، އަޑީތެޔޮ އަދި( ނ)

 ންސްެޕކްޓްކުރުން؛ޑީސެލިނޭޝަނަށް ޭބނުންުކރާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ލީކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ގަވާއިދުން އި( ރ)

 ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް އަދި އެފަދަ ކަމަކުން ރިކަވަރ ވުމަށް ތަޣައްޔަރުކޮށްާފނެފަދަ ބާވަެތއް ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅިދާނެ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެ، އެކަން ވަކި މިނެއްގެ ތެރޭ ހިފަހައްޓައި، އަަސރު( ބ)
 ދި ބޭނުންވާ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް ބެހެއްޓުްނ؛ އަ

 .ތުގެ ތަމްރީނު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުންތަޣައްޔަރުކޮށްފާނެފަދަ ބާަވެތއް ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށާއި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ސާފުކުރާނެ ގޮ( ޅ)

 

 ރިޕޯޓްކުރުން

ފިއުލް ލީކުވުން ނުވަތަ ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅުމާއި މެދުގައި ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ސީރިއަސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ކެމިކަލް ނުވަތަ . 81
ނޑަކުން ބޭރަށް ގޮސްފިނަމަ އެމްއީއީއަށް ވަގުތު ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ .ން އަންގަންވާނެއެވެކުރިން ކަ



 

50 

 

 މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކެމިކަލް އަދި ފިއުލް: 7ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

C1 : ިކެމިކަލްތަކާއ
ފިއުލްތައް 

ރަގަޅުނޫންގޮތުގައި 
 މެނޭޖްކުރެވުން 

 

C1.1 : ްސްޕިލްއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅުމުގެ ހާދިސާއެއް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއ
 . އަޅަންވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކުގައި ތައްޔާރުކުރާށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  
 ކުރިން 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ބެލެހެއްޓުން އަދި ރެކޯޑްތައް 
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު 

 ރިޕޯޓްކުރުން 

 

C1.2 : ޭހުރިހާ ކެމިކަލްތަކާއި، ފިއުލްތަކާއި، އޮއިލްތައް އަދި ވިހަ ނުވަތަ ނުރައްކާ މާއްދާތައް، ކަމާއި ގުޅ
ނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްކާކޮށް އަދި ގެންގުޅޭށެވެ ވިހަ ސައިޓުގައި އެއްވެސް . މިންގަ

ހުރިހާ ވިހަ މާއްދާތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން . މާއްދާއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ
މިސާލަކަށް ފިއުލް އަދި . )ފިއުލް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަންތަނުގައެވެ

 .(ގައެވެކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނީ ބަންޑެޑް ތަނެއް 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

C1.3 : ުހައިޑްރޯކާބަން ކުނި ރައްކާކުރަންވާނީ، ފިއުލިން ޑިޕޮޓްތައް ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ، ތަފާތ
 .އަދި އެކުނި އުކާލަންވާނެއެވެ. ކުރެވިފައިވާ ޑްރަމްތަކުގައެވެކުލަތަކުން ވަކިކުރެވިފައި އަދި ލޭބަލް 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

C1.4 : ،ްމިސާލަކަށް ފިއުލް އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށް ގެންގުޅެން ފިއުލް އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މައި ތަނެއ
 .ސައިޓް ޑިޕޮޓް ޚިޔާރުކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ/ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަންތައް

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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C1.5 : ްމަދުކުރާށެވެފިއުލް އަދި ކެމިކަލްތައް ސައިޓުގައި ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ވީހާވެސ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

C1.6 : ްއޮއިލް އަދި ކެމިކަލް ބޭރުވެ ތަނަކަށް އެޅިއްޖެނަމަ ކުއްލި ހާލަތުގައި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކިޓްތައ
 . ވެހިކަލްތަކުގައި ބަހައްޓާށެވެސައިޓުގައި އަދި ބޮޑެތި ހުރިހާ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

C1.7 :ެނަމަވެސް ސައިޓުގައި . ރިފިއުލިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން އެދެވިގެންވަނީ ސައިޓުން ބޭރުގައެވ
ރީފިއުލްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރެވެނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ އަދި ވަގުތީ ގޮތުން 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައިތޯ އަދި ސާފަސް ވޯޓަރސްއާއި ޑްރެއިނޭޖް ލައިންތަކާއި 
 .މީޓަރ ދުރުގައިތޯ ޔަގީންކުރާށެވެ 20މަދުވެގެން 

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 
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 ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޕްލޭން

ކަމެއް ހިގައިފިަނމަ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ިލބޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްލި ޞިއްޙަތަށާއި، ސަލާމަތަށާިއ އަދި ތިމާވެއްޓަށް ސީރިއަސް އަދި ނުރައްކާތެރި ގެއްލުންތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެފަދަ . 82
 .ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ކޮންޓިންޖެންީސ ފިޔަވަޅުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅަންވާނެއެވެ

ނަމަވެސް، . ރިއުޅޭ ގެތައް އެބަހުރިކަމަށާއި އަދި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިގައިފިނަމަ އެގެތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެވާރޭފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމުތަކުގެ ކައިރީގައި މީހުން ދި. 83
 .ގެތައް ހުރެދާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެއުޅޭ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ކަިއރީގައި އަދި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ީރޗާޖްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ްޓރީޓްކުރާ ތަންތަނުގައި މީހުން ިދރި

ކާއި އެއްގޮތަްށ، ކޮންސްޓްރަކްޝަންތެރޭގައި ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރގެ އޮކިއުޕޭޝަނަލް، ހެލްތު އަދި ސޭފްޓީ ޕޮިލސީއާއި އެއްގޮުަތަށް، ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ޤާނޫނުތަ. 84
 .ކްަޓރ މަޝްރޫޢުގެތެރޭ ހިމަނަންވާެނއެވެޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކޮންޓްރެ

 

 ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ޕާފޮމެންސް ކްރައިޓީރިއާ އެވެ. 85  :މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ކަ

 ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ތެރޭަގއި އެއްވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިގެން ނުވާނެއެވެ؛( ހ)

  ނުރައްކާ ކުޑަކުރާށެވެ؛އަލިފާން ރޯވެދާނެކަމުގެ ުފރުސަތު އޮންނަ މަސައްކަތްތައް ހުސްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި ކޮްށ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވުމުގެ( ށ)

 ކަށީގެންވާ ގޮތަަކްށ ޢަމަލުކުރާށެވެ؛ އަދިޢާއްމުންގެ ޞިއްޙަތަށާިއ، ސަލާމަތަށާއި ނުވަތަ ތިމާވެއްަޓްށ ނުރައްކާވެދާނެ އިންސިޑެންޓްތަކަށް ވަގުތުން އެ( ނ)

 . ކުރިން ލަފާކުރެވިފައިނުވާ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްަޓށް ލިބޭ ގެއްލުން ވީހާވެސް ބޮޑަްށ ކުޑަކުރާށެވެ( ރ)
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 މޮނިޓަރކުރުން

މިޕްރޮގްރާމް އިޝޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަުރ .  އެކުލަވާލެވިފައެވެކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މޮނިޓަރކުރާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ މިމަޝްރޫޢުތަކަށް. 86
ޕީއާއި ޚިލާފަށް ހުރި ކަމެއް ނަމަ އަދި މި އީއެސްއެމް . ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަމިއްލަ ލޮލުން ބަލައި އިންސްޕެކްޝަން ހަދަްނ ޖެހޭނެއެވެ. މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 .ފާހަގަކޮށްފައި މަދުވެގެން ހަުފތާއަކު އެއްފަހަރު އެމްއީއީއަށާއި ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުންނަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ

 

 ރިޕޯޓުކުރުން

ށާއި ޙާދިސާއެއް އަދި ތިމާވެއްޓަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމެއް ކުއްލި ޙާލަތެއްގެ ގޮތުގައި މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެމްއީއީއައަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ނުވަތަ ޞިއްޙަތާއި ގުޅުން ހުރި . 87
.ޔޫއެންޑީޕީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ
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  މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުއްލި ޙާލަތެއް: 8ޓޭބަލް 

 

 މައްސަލަ

 

 (އަދި ސޯސް)އަސަރުކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު 

 

 ފިޔަވަޅުގެ ވަގުތު 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން 

 

E1 : ެއަލިފާނުގ
ހާދިސާއެއް ނުވަތަ 

ކުއްލި ހާލަތެއް 
މެނޭޖްކުރުން ނުވަތަ 

ހުއްޓުވުމުގެ 
ރޭވުންތަކަށް 
 ޢަމަލުކުރެވުން 

 

E1.1  : ީހުޅުހިފާފާނެ ކަހަލަ އަދި ގޮވާފާނެ ކަހަލަ ދިޔާތަކެތި ބަންޑްކޮށްފައި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނ
 .އެކަށީގެންވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
ކުރިން އަދި 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
 ތެރޭ 

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

އަދި  ދުވާލަކު އެއްފަހަރު
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.2 :ެސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ވެހިކަލެއްގައި އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރު 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.3 : ިހާމަޔަށް އަލިފާން ރޯކޮށްފައި ބެހެއްޓިގެން ނުވާނެއެވެމަޝްރޫޢު ހިންގާ ހިސާބުގައ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.4 :ެސިގިރެޓްބޯ ހުރިހާ . މަޝްރޫޢު ހިންގާ ހިސާބުގައި ބިމަށް ސިގިރެޓް ފިލްޓަރު އުކާލެވިގެން ނުވާނެއެވ
. އެންމެން ވެސް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭފަދަ ކުޑަ ޑިސްޕޯސަލް ބިންއެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ

 .އެއީ އަލިފާން ރޯވުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށާއި ކުނި އެޅުން މަދުކުރުވުމަށެވެ

 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.5 : ްމަލްޗްގެ ސްޓޮކްޕައިލްތައް ނުވަތަ ފުނިތައް ދެމީޓަރަށް ވުރެ އުސް ވެގެން އަދި ދެމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެނ
 .އަދި ގަވާއިދުން މަލްޗް އެއްފުށުން އަނެއްފުށަށް ޖަހަން  ޖެހޭނެއެވެ. ނުވާނެއެވެ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 މުވައްޒަފުން ހުރިހާ 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 



 

 

  

E1.6:  ެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ކުއްލި ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނ
މައްޗަށް ތަމްރީނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ . )ގޮތުގެ ތަމްރީނުދޭށެވެ

 .(އަލިއަޅުވާށެވެ 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.7 :ެފަސްޓް އެއިޑް ކިޓްތައް ޗެކްކޮށް އަދި ހުސްވާ ސްޓޮކް އަލުން އާކުރާށެވ. 

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ސުޕަވައިޒަރސައިޓް 

 

ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދި 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 

E1.8 : ޭޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަތަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ސަލާމަތަށް ގެންގުޅެންޖެހ
 .ސާމާނު ގެންގުޅެން ޖެހޭނެއެވެ

 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ 
  ތެރޭ

 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 

އެއްފަހަރު އަދި  ދުވާލަކު 
 ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 


