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4.1

މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  07ޖޫން 2015ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.

މިއީ

މޯލްޑިވްސް

ޕޯޓްސް

ލިމިޓެޑުން

މާލޭ

ކޮމާޝަލް

ހާބަރާއި

ހުޅުމާލޭޓާމިނަލްއިން

ހޭންޑްލްކުރާޕެރިޝަބަލް ކާގޯ ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ފޯރުކޮށް
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ .މި ޤަވާއިދުގެ ނަމަކީ "ޕެރިޝަބަލް
ކާގޯ ހޭންޑްލިން އެންޑް ކޮންސެލިޑޭޝަން ޤަވާއިދު" އެވެ.
)ހ(
ޕެރިޝަބަލްކާގޯގެންނަބޯޓުފަހަރުގެމަސައްކަތްމިހާރަށްވުރެއަވަސްކުރުމާއި،މުދާގެންނަފަރާތްތަކަށްއަވަހަ
ށްމުދާކްލިއަރކުރެވޭނެއިންތިޒާމްހަމަޖައްސައިދިނުން.
)ށ( މުދާބޭލުމާއި މުދާ ދޫކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކުރުމާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް މަދުކުރުން.
)ނ( ޕެރިޝަބްލްކާގޯ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރުގެ ޝިޕްޓާން ރައުންޑް ޓައިމް ދައްކުރުން.
)ރ( މުދާބޭލުމަށްބޭނުންކުރާފޯކްލިފްޓް،ކްރޭންފަދަވަސީލަތްތައްމަދުކުރުމާއިޚަރަދުކުޑަކުރުން.
)ބ( ސިއްޙީ ގޮތުން އެންމެއެކަށީގެންވާފެންވަރުގައިމުދާގެނައުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
ސްޓޯރކުރުން.
)ޅ( ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު މުދާހޭންޑްލް ކުރުމާއި މުދަލަށް ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުން.
މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މުދާ ގެނޭވޭނީ މައިގަނޑު  04ގޮތަށެވެ.
އެއީ:
)ހ( ޕެލެޓް ކޮށްގެން)ނުވަތަ ކްރޭޓް ކޮށްގެން( މުދާ ގެނައުން.
)ށ( ފޯލްޑެބަލް ކޭޖުގައި މުދާ ގެނައުން.
)ނ( ނެޓުގައި ނުވަތަ ސިލިންގ ކޮށްގެންމުދާ ގެނައުން.
)ރ( ޖަމްބޯ ބޭގް ގައި މުދާ ގެނައުން.

)ހ( ކާޓަންއަދިކުދިކްރެޓްގައިބަންދުކޮށްފައިހުންނަމުދާ )ޕެރިޝަބަލްކާގޯ އަދި ޖެނެރަލްކާގޯގެބާވަތްތައް(
ޝިޕިންގމަރުކާއަދިމުދަލުގެބާވަތްވަކިންޕެލެޓްނުވަތަ ކްރޭޓް ކުރުން .މިގޮތަށްޕެލެޓްނުވަތަ ކްރޭޓް

) ނުވަތަ ކްރޭޓް ކޮށްގެން(

ކޮށްފައިހުންނަންވާނީރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
ފޯކްލިފްޓުންއުފުލޭގޮތަށްމުދަލުގައިޕޮލީތިންކަވަރނުވަތަސްޓްރެޕްކުރެވިފައެވެ.
)ށ(

ލަކުޑިޕެލެޓްނުވަތައާދައިގެޕްލާސްޓިކްޕެލެޓްވެސްބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށްބޭނުންކުރާ

ޕެލެޓްހުންނަންވާނީ ޕެލެޓްގައި ޖައްސާމުދާ ފޯކްލިފްޓުން ރައްކާތެރިކާމާއިއެކު އުފުލޭ ފެންވަރުގައެވެ.

)ނ( މުދާ ޖައްސަން ބޭނުންކުރާ ޕެލެޓް ހުންނަންވާނީ ސްޓެންޑެޓް ޕެލެޓްގެ ސައިޒުގައި ފުޅާމިނުގައި
 4ފޫޓް އަދި ދިގުމިނުގައި  4ފޫޓެވެ.
)ރ( މުދާ ޖައްސަންވާނީ ޕެލެޓް އަދި ކްރޭޓް އާއިއެކު ދާގީނާގެ އުސްމިން 5ފޫޓަށްވުރެ
އުސްނުވާގޮތަށެވެ.
)ބ( ޕެލެޓް އަދި ކްރޭޓްގައިޖައްސާފައިހުންނަދާގީނާ ގިނަވެގެން01ޓަނަށްވުރެބަރުވެގެންނުވާނެއެވެ.
ފޯލްޑެބަލް ކޭޖުގައި މުދާ ގެނައުން

4.2

)ހ( ކާޓަން އަދި ކުދި ކްރެޓްގައި ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަ މުދާ )ޕެރިޝަބްލްކާގޯ އަދި
ޖެނެރަލްކާގޯގެ ބާވަތްތައް( ސްޓީލް ކޭޖްގައި ޖައްސަންވާނީ ޝިޕިންގ މަރުކާ އަދި މުދަލުގެ ބާވަތް
ވަކިންނެވެ.
)ށ( ފޯކްލިފްޓުން އުފުލޭގޮތަށް ކޭޖުގައި ފޯކް ހޯލް ހުންނާންވާނެއެވެ.
)ނ( ބޯޓުގެ އެޖެންޓް ބޭނުންވާނަމަ މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުން ކޭޖްތައް އިތުރު ޗާޖަކާއިނުލާ ބޯޓަށް
ލޯޑުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)ރ( މުދާޖައްސަން ބޭނުންކުރާ ސްޓީލް ކޭޖުގެ ފުޅާމިނުގައި 4 -:ފޫޓް  ،ދިގުމިނުގައި 4 -:ފޫޓް
އަދި އުސްމިނުގައިހުންނާންވާނީ  5ފޫޓްއެވެ.
)ބ(ބަރުދަނުގައި ހުންނަންވާނީ  1ޓަނެވެ.

ނެޓުގައި ނުވަތަ ސިލިންގ ގައި މުދާ 4.3

)ހ(ބަސްތާގައި ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަ މުދާ )ފިޔާ ،އަލުވި ،ކެބެޖް ،ކަރާ އަދި ޕެރިޝަބަލް

ގެނައުން

ކާގޯގެ ބާވަތްތައް( ޖައްސަން ވާނީ ޝިޕިންގ މަރުކާ އަދި މުދަލުގެ ބާވަތް އެގޭގޮތަށް ވަކިންނެވެ.
)ށ( މުދާ ޖައްސާފައި ހުންނަން ވާނީ ކޮންމެ ނެޓެއްގައި 01ޓަނަށްވުރެ ބަރުނުވާގޮތަށް
ފުޅާމިނުގައި  4ފޫޓް އަދިއުސްމިނުގައި  4ފޫޓް  6އިންޗިއެވެ.
)ނ( ސިލިންގގައި މުދާ ޖައްސަންވާނީ މަރުކާ އަދި ބާވަތް ވަކިންނެވެ .ޝިލިންގުގައި
ޖައްސާމުދަލުގެ ފުޅާމިނުގައި  4ފޫޓް އަދި އުސްމިނުގައި ހުންނަންވާނީ  4ފޫޓް  6އިންޗިއެވެ.
 01ޓަނަށްވުރެ ބަރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ( ސިލިންގ ގައި ނުވަތަ ނެޓުގައި ޖައްސާފައި ހުންނަ މުދާ ބޯޓުން ބޭލުމަށްފަހު ގުދަން ކުރާނީ
ޕެލެޓްގައި ޖައްސާފައެވެ.
)ބ( ސިލިންގ ގައި ނުވަތަ ނެޓުގައި މުދާ ޖައްސާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކްރޭނު
ބުޅިގަޑުން އުފުލޭގޮތަށެވެ.
)ޅ( އެޖެންޓް ބޭނުންނަމަ މުދާ ކްލިއަރކޮށް ނިމުމުން ނެޓް އަދި ސިލިންގ އިތުރު ޗާޖަކާއި ނުލާ
އަބުރާ ބޯޓަށް އަރުވާދެވޭނެއެވެ.

ޖަމްބޯ ބޭގްގައި މުދާ ގެނައުން

4.4

މަތީގައި އެވާ  04ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް

5

)ހ(ޖަންބޯ ބަސްތާގައި މުދާ ޖައްސަންވާނީ ޝިޕިންގ މަރުކާ އަދި މުދަލުގެ ބާވަތް އެގޭގޮތަށް
ވަކިންނެވެ.
)ށ(މުދާ ޖައްސާފައި ހުންނަން ވާނީ ކޮންމެ ޖަންބޯ ބަސްތާ އެއްގައި  01ޓަނަށްވުރެ ބަރުނުވާ
ގޮތަށް ރައްކާތެރިކާއިއެކު ކްރޭން ބުޅިގަނޑުން ނެގޭގޮތަށެވެ.
)ނ(ޖަންބޯ ބަސްތާގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނީ  4ފޫޓް އަދި އުސްމިނުގައި ހުންނަންވާނީ 4
ފޫޓް  6އިންޗިއެވެ.
)ރ(އެޖެންޓް ބޭނުންނަމަ މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުން ހުސް ޖަންބޯ ބަސްތާތައް އިތުރު ޗާޖަކާއިނުލާ
ބޯޓަށް ލޯޑު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މުދާ ގެންނަ ނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް

)ހ( މި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މުދާގެންނަ ބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ނުލިބިގެން ދިމާވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި
މިކުންފުނިން ޒިންމާނުވާނެއެވެ.
)ށ( މިނޫންގޮތަކަށް ގެނެވޭ މުދާ ހުންނަންވާނީ މި ޤަވާޢިދަށް ފެތޭ މި ކުންފުނިން ޤަބޫލްކުރާ
ސްޓޭންޑަޑެއްގައެވެ .އަދި

ބޯޓުއައުމުގެ ކުރިން އެކަން މިކުންފުންޏަށް އަންގައި ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެ

އެވެ.
)ނ( މި ޤަވާޢިދަށް ނުފެތޭ ސްޓޭންޑަޑުގައިމުދާގެނައުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ
ފުރިހަމަ ޒިންމާ މުދާ ގެންނަ ބޯޓެއްގެ އެޖެންޓް އުފުލަންވާނެއެވެ.

