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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 

 ގަވާއިދު މިންގަނޑުތަކުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގެ ހަމަޖައްސާ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

 
 

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް، ނުވަަތ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެ ،މިއީ (ހ)  .1 ފުތަޢާރު

      ަތންތަނުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަްށ  ނިދުމަށް ހަމަޖައްސާ ތަންތަނާއި، އެ

ންުމ އާތަންަތނުގަިއ ހުްނނަންޖެޭހ ވަީސލަތްތަކާއި އެެހނިެހން ކަންަކމުގެ  އެ

  .ގަވާއިދެވެމިންގަނޑުތަްއ ބަޔާންކުާރ 

        ގެ (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ށ)  

 ދަށުން ހަދައިފައިާވ ގަވާއިދެކެވެ. ގެ (ނ) ގެ  75-1

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުްނ ދިިރއުޅުމަށް ހަމަޖައްާސ ، މި ގަވާއިދަށް ކިާޔނީ  .2 ނަން 

 ތަންތަނުގެ ާޢންމު މިންަގނޑުތަކުެގ ގަވާއިދު" ެއވެ. 

އާންމު މިންގަނޑުތައް 
 ފުރިހަމަވުން 

ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުްނ ދިރިއުޅުމަށް، ނުަވތަ ނިދުމަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެ (ހ)  .3

ގައި ބަޔާންކުާރ  1ަގވާއިދުގެ ޖަދުވަލު އެއްވެސް ަތނެއް ހަމަޖައްސާނަމަ، މި 

 މިންގަނޑުތަްއ އެ ަތންތަނުގަިއ ފުރިހަމަ ާވންވާނެެއވެ.
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 މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ  ގަިއ ބަޔާންކުާރ ާއންމު  1މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ  (ށ)  

 ލިބިދެވޭނެ  މުވައްޒަފުްނނަށް އިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް އެއްވެސް އިތުރަށް

        ހަމަޖައްަސއިދިނުމަކަށް" އެކަމަޑޭޝަން" ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ،ގޮތަށް

 .ާނޅައެވެ މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް 

(ދެހާްސ)  2،000/-މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މިްނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް،   .4 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

   މިިނސްޓްރީއަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮުޑނޫްނ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމުގެ އިޚްތިާޔރު،

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ަރން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް އަމަލުކު  .5 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 (ހައެްއ) މަސްދުވަްސ ހަމަވާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނނެވެ.  6ޝާއިޢުކުރާތާ 

 
 ައންަނނިވި  ،ހިނދަކު ނުާވހައި ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި .6 މާނަކުރުން 

 .ގޮތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި ،މާނަކުރާނީ އިބާރާތްތައް ލަފުޒުތަކާއި

 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީ (ހ)  

 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) އަށެވެ.

 ވަޒީފާދޭ  ދިިރއުުޅމަށް ބިދޭސީން ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އެކަމަޑޭޝަން" ށ)(  

 .ތަންަތނަށެވެ ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތުން

 ދަށުން  ޤާޫނނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ،އެަވނީ ބުނެފައި  ކަމަށް] މިނިސްޓަރ[ (ރ)  

 ވަގުތަކަށް  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާއާބެހޭ

 ނުވަތަ . ވަޒީރަަކށެވެ ަހވާލުވެހުރި  ިހންގުމާ މިނިސްޓްީރއެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

 .ވެފަރާތަކަށެ ބާރު ލިބިެގންވާ ތަމްސީލުކުރުމުގެ  އޭނާ
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 ރެގިއުލޭޓް  ކަންތައްަތއް ވަޒީފާއާބެހޭ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް] މިނިސްޓްރީ[ (ބ)  

 .މިނިސްްޓރީއަކަށެވެ ަހވާލުކޮށްފައިވާ ވަގުތަކަށް އެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ

ތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާ" (ޅ)  

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި، ުކންފުންޏަކާއި، 

ސަރުކާރަކާއި، މީހުންގެ މައްޗަށް އެުކލެވިގެްނވާ ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކަށެވެ. އަދި 

މަތް ބޭނުންކުާރ މި މާނަކުރުމުގައި، މިނިވަްނނޫން ޮކންޓްރެކްޓަރުްނގެ ޚިދް

ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ވާރިުސންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ 

ބަދަލުގައި އުފެދޭ ފަރާތްތަކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ާޤނޫީނ ގޮތުްނ 

 ނަޤުލުވާ ފަރާތްތައްވެްސ ހިމެނޭގޮތަށެވެ.  

އަދާކުރުމުގެ އެްއބަސްވުމެއްގެ  ވަޒީފާ ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" މުވައްޒަފު" (ކ)  

ޚިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މިބަހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންޫންނ ދަށުން 

ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ 

 މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 
 
 

 
_______________________ 
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  1ޖަދުވަލު 
 

  މިންގަނޑުތައް ންމުއާ ތަންތަނުގެ ހަމަޖައްސާ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

 
 

 ހަަމޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ) .1 މިންގަނޑު  އާންމު

) ފިޔަވައި ޭބނުމަށް ެވންޓިލޭޝަން( އަވިން ވާރެއާއި ުހންަނންވާނީ  ތަންތަން

 ުކރެވިފައިވާ  ތެރި ރައްކާ ކަންކަމުން  ޤުދުރަތީ  އެފަދަ އަދި ފަދައިން ހިޔާވާނޭ 

އަދި އެފަދަ ތަންތަނުަގއި އެކަށީެގންވާ ފިނިޫހނުމިން ުހްނނަ ގޮތަްށ . ގޮތަށެވެ

 ުހންަނންވާނީ  ތަންަތން އެފަދަ އަދިރައްކާތެރިކުރެވިފައި ުހންަނންާވނެއެވެ. 

  .އިމާރާތްކޮށްފައެވެ ބޭުނންކޮށްގެން  ާއލާތްތައް އެކަށީގެންވާ އިމާރާތްކުރުމަށް

 ތަނެއް  ދިރިއުޅުމަށް ސަރަޙައްދެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމުގެ މާރާތްއި (ށ)  

 ަވކިކޮށްފައި އިން  ،ދެމެދު ތަނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަނަާކއި އެ ،ކުރާނަމަޤާއިމު

  .ހުންަނންާވނެއެވެ

 ަވށައިގެންވާ  ބޭުރން އެތެރެއާއި އިމުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ސާފުތާހިރު ،ރައްކާތެރިުކރެވިެގންވާ ކުނިބުިނން އްދަކީޙަސަރަ

  .ވާންާވނެއެވެ އްދަކަށްޙަސަރަ

 ތަންތަނާއި  ކުރާ ޤާއިމު ދިރިއުޅުމަށް ބަޔާންކުރާ، ގައި ) ށ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

) ފަހެއް ޕޮއިްނޓް އެކެއް ( 1.5 މަދުވެގެން ދެމެދު އްދާޙަސަރަ މަސައްކަތްކުރާ

 .ުހންަނންވާނެެއވެ ދުރުމިން މީޓަރުގެ

 ތަންތަން  ފަދަ ވޯކްވޭ  ިސޑިއާއި  ބޭނުންުކރާ އާންމުކޮށް  އިމާރާތުގައި )ބ(  

 އިމާާރތްކުރުމުގެ( 2017/4 ަނންބަރު  ާޤނޫނު  ،ހުންަނންާވނީ ފަރުމާކޮށްފައި
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 ޚިލާފުނުވާ  ގަވާއިދުތަކާ ހެދިފައިވާ  ދަށުން ޤާޫނނުގެ  މި ،އާއި) ޤާނޫނު

  .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ

 ހުންނަންޖެހޭ  އަލިކަން 
 މިންގަނޑު 

 ޤުދުރަތީ ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ ުހންަނންާވނީ) ކޮޓަރި ( ތަންތަން  ބޭނުންކުރާ  ނިދުމަށް .2

  .ލިބޭގޮތަށެވެ އަލިަކން އާޓިފިޝަލް  ނުވަތަ އަލިކަން

 އިމާރާތް  ހިެމނޭ ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންަތން ނިދުމަށް މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ .3 ދައުރުވުން  ވައި

 ެވންޓިލޭޓް ކްރޮސް ގޮތަށް  ދައުރުާވނެ ވައި  ވަރަށް އެކަށީެގންވާ ހުންަނންާވނީ

  .ކުރެވިފައެވެ

މަދުވެގެްނ  ތަންތަުނގައި ެއންމެ ހަމަޖައްސައިދޭ  ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން (ހ) .4 ތަނުގެ ބޮޑުމިން 

  .ފުރިހަމަވާްނވާނެއެވެ ިމންތައް އަންަނނިވި

 ޮބޑުމިނުަގއި ތަޅުްނގަނޑުގެ ،ނަމަ އެކަކު ދިރިުއެޅނީ ތަނުގައި އެ )1(   

 ،އަކަމީޓަރު) އަށެއް ހަތެއް ޕޮއިންޓް  ިތނެއް( 3.78 މަދުވެގެން

      މީަޓރު) އަށެއް  ޕޮިއންޓް ދޭއް( 2.8 މަދުވެގެން އުސްމިނުގައި 

 ުފޅާމިނުަގއި އަދި، )ބެލިކަމުގަިއވިޔަސް ދިމާއަކުން  ކޮންމެ(

 ދިމާއަުކން ޮކންމެ( މީޓަރު) ފަހެއް ޕޮއިންޓް  އެކެއް ( 1.5 މަދުވެގެން

 ؛ނުވަތަ. ުހްނނަންާވނެއެވެ) ބެލިކަމުގައިވިޔަސް

 ،ނިދާަނމަ މީުހން) ދޭއް( 2 ިގނަވެގެން  ބަހައްޓައިގެން  އެނދު  ބަންކު )2(   

 ޕޮއިްނޓް ފަހެއް( 5.13 މަދުވެގެން ޮބޑުމިނުގައި ތަޅުންަގނޑުގެ

، )ބެލިކަމުގައިވިޔަސް  ދިމާއަކުން  ކޮންމެ( އަކަމީޓަރު) ތިނެއް އެކެއް

 ދިމާއަުކން ޮކންމެ( މީޓަރު ) ތިނެއް( 3 މަދުވެގެން  އުސްމިނުގައި 

 .ުހްނނަންާވނެއެވެ) ބެލިކަމުގައިވިޔަސް
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    ގިނަެވެގން ބަހައްޓައިެގން  ެއނދު) ދޭއް( 2 އެނދުގެ  ސިންގަލް  )3(   

 މަދުވެެގން ބޮޑުިމނުގައި ތަޅުންގަނޑުގެ ،ނިާދނަމަ މީހުން) ދޭއް( 2

 އުސްމިނުަގއި ،އަކަމީޓަރު) ހަތަރެއް  އަށެއް ޕޮިއންޓް ހައެއް( 6.84

 ދިމާއަުކން ޮކންމެ( މީޓަރު) އަށެއް  ޕޮއިންޓް ދޭއް ( 2.8މަދުވެގެން 

 އެެކއް( 1.8 މަދުވެގެން ފުޅާމިނުގައި  އަދި، )ބެލިކަމުގައިވިޔަސް

) ބެލިކަމުގަިއވިަޔސް ދިމާއަކުން ޮކންމެ( މީޓަރު) އަށެއް ޕޮއިންޓް

 .ހުންާނންާވނެއެވެ

          ގިނަެވެގން ބަހައްޓައިެގން  އެނދު ) ދޭއް( 2 ެއނދުގެ  ބަންކު )4(   

 ޮބޑުމިނުަގއި ތަޅުންގަނޑުގެ ،ނިާދނަމަ މީުހން) ހަތަރެއް( 4

 ،އަކަމީޓަރު) ފަހެއް ފަެހއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ( 8.55މަދުވެގެން 

 މީަޓރު) އަށެއް  ޕޮިއންޓް ދޭއް( 2.8 މަދުވެގެން އުސްމިނުގައި 

 ުފޅާމިނުަގއި އަދި، )ބެލިކަމުގަިއވިޔަސް ދިމާއަކުން  ކޮންމެ(

 ކޮްނމެ( މީޓަރު) ނުވައެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ( 1.9 މަދުވެގެން

  .ުހންާނންވާނެެއވެ) ވިޔަސްބެލިކަމުގައި ދިމާއަކުން

 އިތުުރވާ އެނދަށްވުރެ  ދެ ( ެއނދަށް) ދޭއް( 2 އެނދުގެ  ސިންގަލް  )5(   

މަދުވެެގން  ޮބޑުމިނުގައި  ތަުޅންަގނޑުގެ ) މީހަކު ެއނދަކަށް ކޮންމެ

 ުއސްމިނުަގއި ،އަކަމީޓަރު) ހަތަރެއް ދޭއް ޕޮއިންޓް  ިތނެއް ( 3.24

 ދިމާއަުކން ޮކންމެ( މީޓަރު) އަށެއް  ޕޮއިންޓް ދޭއް ( 2.8 މަދުވެގެން

 އެެކއް( 1.8 މަދުވެގެން ފުޅާމިނުގައި  އަދި، )ބެލިކަމުގައިވިޔަސް

) ބެލިކަމުގަިއވިަޔސް ދިމާއަކުން ޮކންމެ( މީޓަރު) އަށެއް ޕޮއިންޓް

  .ހުންާނންާވނެއެވެ
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 ކޮށްފައިއިމުޤާ ސަރަޙައްދެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ  އިމާރާތްކުރުމުގެ )6(   

 ސީިލންުގގެ ނުވަތަ ަފންގިފިލާ ަތންތަނުގެ ދިރިއުޅޭ ހުންނަ 

 މީަޓރު) އަށެއް  ޕޮިއންޓް ދޭއް( 2.8 މަދުވެގެން އުސްމިނުގައި 

 ކޮޓަރިތަކުަގއި ބޭުނންކުރާ  ނިދުމަށް އަދި . ހުންަނންާވނެއެވެ

 ެބޑު ަބންކް ނުވަތަ ެބޑު ޑަބަލް ނުވަތަ ،ެބޑު ސިންގަލް

 ބެހެއްޭޓނެ ތަކެތި އަމިއްލަ  ގެންުގޅޭ ،ހުރުމާއެކު ބަހައްޓައިފައި

      ބަހަްއޓާ މިގޮތަށް. ުހންަނންވާނެެއވެ އެއްޗެއް  ފަދަ ކަބަޑެއް

 މީޓަުރގެ) އެކެއް ( 1 ދުރުމިނުަގއި ެއނދުގެ އަެނއް އެނދާއި  އެއް

 ބަްނކް ޭބުނންކުަރނީ  ނިދުމަށް އަދި. ުހންަނންާވނެއެވެ ދުރުމިން

 ދުރުިމން މީޓަރުގެ ) އެކެއް ( 1 ދޭތެރޭގައި  ެއނދު ދެ ،ބެޑެއްނަމަ

       މަދުވެެގން ދެމެދުގައި ެއނދާ ތިރީ އެނދާއި މަތީ ،ހުރުމާއެކު

 ހުސްާޖގަ ނުވަތަ  އުސްމިން  މިލިމީޓަރުގެ ) ސަތޭކަ  ނުވަ( 900

     އިމާރާތުގެ ،އިތުރުާވނަމަ ބައިބައި މިގޮތުން . ހުންަނންާވނެއެވެ

  .އުސްކުަރންާވނެއެވެ ހައިޓް  ފްލޯގެ އެ

 ނިދުމަށް މީހުން އިތުރު  އެއަށްުވރެ ނުވަތަ މީުހން) ދޭއް( 2 )7(   

 މީުހން ޖިންސެއްގެ  އެއް  ،ބޭުނންކުަރންވާނީ ކޮޓަރި ބޭނުންކުރާ

  .އިސްތިްސނާވެގެްނވެއެވެ ދެމަފިރިން  ތެރޭގައި މީގެ . އެކަންޏެވެ

 ނާއާއިޚާފާ
 ސާފުތާހިރުވުމަށް

 ތަންތަން  ބޭނުންކުރާ 

 ،ތަންތަން ުހންނަ ހަދާފައި) ޯލންޑްރީ ( ދޮވެސާފުކުރުމަށް ނާއާއިޚާފާ (ހ) .5

 ،ނުވާނަމަ ހަދާފައި ގުޅިެގން  ތަންަތނާ ުހންނަ  އިމުކޮށްފައިޤާ ދިރިއުޅުމަށް

 ކޮށްފައިިއމުޤާ ވަކިން ދެޖިންސަށް ތަންތަން ންމުއާ ދުމަތްދޭޚި އެފަދަ

  .ހުންަނންާވނެއެވެ
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  ،ހުންނަންާވނީ އިމުކޮށްފައިޤާ ވަީސލަތްތައް ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ގޮތުގެ  އެްއގޮތްވާ މިންަގނޑުތަކާ ތެރިކަމުގެރައްކާ ޙީއްޞި އެކަށީގެންވާ

 ވަޒީފާ ަތނެއްަގއި އެ ،ވެސް މަދުވެގެން  އެންމެ މިގޮތުން. މަތިންނެވެ

 މަގުން  ާނގެޚާފާ) އެކެއް( 1 މުވައްޒަފަކަށް،) ދިހައެއް ( 10 ކޮންމެ އަދާކުރާ

  .ުހންަނންވާނެެއވެ އިމުކޮށްފައިޤާ ތަންތަން އެފަދަ

 ނާބަރިތައް ޚާފާ ުހންނަ  އިމުކޮށްފައިޤާ ސަރަހައްދެއްގައި  އިމާރާތްކުރާ (ނ)  

) ަފސްދޮޅަސް( 60 ސަރަހައްދާ  ޭބނުންުކރާ ނިދުމަށް ،ހުންަނންާވނީ

 ކެއްކުމަށް ނުވަތަ ،ކެއުމަށް ނުވަތަ ،ނިދުމަށް އަދި ،ނޫން ދުރު މީޓަރަށްވުރެ

  .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ  ކަިއރިނުާވނެ މީޓަރު) ފަހެއް ( 5 ތަނާ ބޭނުންކުރާ 

ގަވާއިުދ  ،ހުްނނަންާވނީ  އިމުކޮށްފައިޤާ ސިސްޓަމް ޕްލަމްބިންގ ނާތަކުގެޚާފާ (ރ)  

  .ޮގތަށެވެ ޚިލާފުނުވާ  " އާ ޑު ކޯ ބިްލޑިންގ"R-1020/2019 ނަންބަުރ 

 ކެއްކުމަށް ،ޯބފެނާއި ،ތަންތަުނގައި ހަމަޖައްސައިދޭ  ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން .6 ޚިދުމަތް  ފެނުގެ 

 ބޭނުންކުރާ  ދޮވުމަށް އެއްޗެހި  ،ފެނާއި ބޭުނންކުރާ  ފެންވެރުމަށް  ،ފެނާއި ބޭނުންކުރާ 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައި މިންަގނަޑށް އްޔާ ގަބޫލުކުރާ މްޢިޖަ ތުޙައްޞި ދުނިޔޭގެ  ،ފެން

  .ހުންަނންާވނެއެވެ

ނުވަަތ  ަނރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ތަންަތނުގައި  ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން .7  ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ

 އިމުކޮށްފައި ޤާ ިނޒާމު  ނަރުދަމާގެކަށީގެްނވާ ިމންގަނޑަކަށް ސާފުތާހިރުކަމުގެ އެ

  .ހުންަނންާވނެއެވެ

 ަޑސްބިނެއް  އަޅާނޭ  ކުނި  ތަންަތނުގައި  ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން .8 ނައްތައިލުން  ކުނި 

 ހަމަޖެހިފައި  ިއްނތިޒާމު އުކަިއލެވޭނެ  ކުނި  އަދި . ހުްނނަްނވާނެއެވެ ބެހެއްޓިފައި

  .ހުންަނންާވނެއެވެ
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 އިމުކުރާޤާ ކެއްކުމަށް 
 ތަންތަން 

 އިުމކޮށްފައިވާޤާ ތަންތަނުަގއި ހަމަޖައްސައިދޭ  ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން (ހ) .9

މިްނގަނޑުތަާކ  ޙީއްޞި ،ތަަނކީ ބޭުނންކުރާ ކެއްކުމަށް ނުވަތަ ބަދިގެއަކީ

  .ާވންވާެނއެވެ ަތނަކަށް އެކަށީެގންވާ އެކަމަށްއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

 ދިރިއުޅުމަށް  ސަރަަހއްދެއްގައި ހިނގާ މަސައްކަތް އިމާރާތްކުރުމުގެ (ށ)  

  .މަާނކަމެކެވެ ކެއްކުމަކީ ަތންތަނުގައި  ހުންނަ އިމުކޮށްފައިޤާ

ސަލާމަތީ 
މިންގަނޑުތަކާއި، 

 ހާދިސާތަކުން އަލިފާނުގެ 
 ރައްކާތެރިވުމާއި

 އިމަޖެންސީތަކުގައި
 އަމަލުކުރުން 

ގަވާއިާދ  އި ޤާނޫނާ، ތަންަތނުގައި ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން (ހ) .10

 އިމުޮކށްފައިވޭތޯޤާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ސަލާމަތީ ިމންގަނޑުތައް

 .ކަށަވަރުކުރަްނވާނެއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

 ދިސާއެއް ހާ އަލިފާނުގެ ތަންތަނުގައި ކޮށްފައިވާއިމުޤާ ދިރިއުޅުމަށް (ށ)  

 ައމަލުކުރާނެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއްކުްއލި  ނުވަތަ ،ހިނގައިފިނަމަ

  .ުހންަނންާވނެއެވެ ބެހެއްޓިފައި ެފންާނނޭހެން  އެންެމންނަށް ލިޔެ  އުސޫލު

 ާހަލތްތަކުގައި ޖެންސީރއިމަ ރައްކާތެރިވުމާއި ދިސާތަކުންހާ އަލިފާނުގެ (ނ)  

 ،ފަހަރު) ދޭއް ( 2 އަހަރަކު ގޮތުން އަހުލުވެިރވުމުގެ ގޮތްތަކަށް އަމަލުކުރާނެ

  .ޖެހޭނެެއވެ ބާއްވަން  ޑްރިލެއް  އެކްސަރސައިޒް ފަޔަރ

 ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ފުިރހަމަވޭތޯ ކަންަކން ބުނެފައިވާ  ަގއި) ށ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

  .ކަށަވަރުކުރަންާވނެއެވެ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން، މުވައްޒަފުްނ ދިރިއުޅުމަށް ތަްނ ަހމަޖައްސަިއދިނުމުގައި،  (ހ) .11 ކަންކަން  ސަލާމަތީ 

އެތަނުގައި ސަލާމަތީ އެންމެހަިއ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ 

 ކަށަވަރުކުރަންާވނެއެވެ.
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 އެއްޗެހި  އަގުބޮޑު  ތަުނގައި  ދިރިއުެޅްނ ހަމަޖައްސައިދޭމުވައްޒަފުން  (ށ)  

 .ހުްނަނންވާނެެއވެ މަގުފަހިކޮށްފައި ރައްކާކުރެވޭނެ 

 މެއިންޓެނަންސް 
 ބެލެހެއްޓުން 

 ުކރާ މެއިންޓެިއން ގަވާއިުދން  ތަނަކީ  ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން .12

 .ކަށަވަރުކުަރންާވނެއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ތަނެއްކަން

 ގެ ސްޓޯރު ކޮންވީނިއަންސް 
 ދުމަތް ޚި

، މީހުްނ ދިިރއުޅޭ ރަށެްއ ނުވަތަ ތަނަކީ ހަމަޖައްސައިދޭ  ދިރިއުޅުމަށް މުވައްޒަފުން .13

 ބޭނުންތަުކގައި ާއންމު ނުންވާ  ޫންނނަމަ، އާންމުކޮށް ަގންަނން ބޭ އްސަރަހައްދެ

ންތިޒާމު، ވަޒީފާދޭ އި ލިބޭނެ  ަގްނނަން  ފަސޭހަކަމާއެކު އެއްޗެހި  ުއޅޭ  ބޭނުންކޮށް

  ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ.

 އަރާ ގަޔަށް  ގައިން
 ރައްކާތެރިވުން  ބަލިތަކުން 

 އެއްވެސް  ުއޅޭ  ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަުނގައި މުވައްޒަފުން (ހ) .14

 ،ެފނިއްޖެނަމަ ައސަރު ބައްޔެއްގެ އަރާ ގަޔަށް ގަިއން ކިބައިން މީހެއްގެ

 ވަޒީފާދޭ އެންގުަމކީ ލަސްނުކޮށް  ވުޒާރާއަށް ދައުލަތުގެ ކަންކަމާބެހޭ ޙީއްޞި

  .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ

 ސަރަަހއްދެއްގައި  އިމާރާތްކުރުމުގެމީހުން ދިރިނޫޭޅ ރަށްރަށުގައި،  (ށ)  

އަދަދު  މީުހްނގެ ުއޅޭ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން ،އިމުކޮށްފައިވާޤާ

ޙީ އްޞި ޞަ އްޚާ ތަނަށް އެ ،ނަމަ ިގނަ އަށްވުރެ) އެއްހާސް( 000،1

 .ެގންގުެޅންާވނެއެވެ ޑޮކުޓަރަކު

 (ނ)  

 
 

 ،މަދުނަމަ މީހުން އަދަދަށްވުރެ ބުނެފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި

މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ޑޮކްޓަރަކަށް ނުަވތަ ޞިއްޙީ 

 ހަމަޖައްސައިފައި ުހންަނންވާނެެއވެ. ދެއްކޭނެ ިއންތިޒާމުޕްރެކްޓިޝަނަރަކަށް 
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ައރާ ބައްޔެްއ  ޔަށްގަން ޞިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ާހލަތަކާ ގުޅިެގން ުނވަތަ ގައި (ރ)  

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެްނސީ ނުވަަތ  ،މާ ގުޅިގެންރުމުޖުތަމަޢުގައި ފެތު

ވައްޒަފުްނ ދިރިއުޅެްނ މު ،ކުންއައެނޫންެވސް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާ

ތަކެއް ހަމަޖައްސަްނ ތަނާ ުގޅޭގޮތުން ވަކި އިންތިޒާމުފައިވާ ތަންހަމަޖައްސައި

ތަކެއް ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތުްނ ންތިޒާމުކޮށްފިނަމަ އެ އި ލާޒިމު

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 މުވައްޒަފުން ،ހުންނަ އިމުކޮށްފައިޤާ ކުރާ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް އިމާރާތްކުރުމުގެ .15 ކޮންޓްރޯލްކުރުން  ޕެސްޓް 

 ކޮންޓްޯރލް ޕެސްޓް ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނުގައި، ދިރިއުޅުމަށް

 .ކުރަންވާެނއެވެ

 އިންތިޒާމު  ނަމާދުކުރެވޭނެ
 ހަމަޖެއްސުން 

 ކަމާބެހޭ ،ތަްނތަނުގައި ހަމަޖައްސައިދޭ ދިރިުއޅުމަށް ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ .16

 ނުވަތަ ،އިމުކޮށްފައިޤާ  ތަނެއް  އެކަޭށނަ  ނަމާދުކުރުމަށް ،ދީފައިވާ ހުއްދަ އިދާރާތަކުން

  .ުހންަނންވާނެެއވެ ހަމަޖައްސައިފައި ިއންތިޒާމު ކުރެޭވނެ ނަމާދު މުވައްޒަފުންނަށް

ބުމަށް ތި މުވައްޒަފުން 
ކޮށް ހަދާފައި ޞައްޚާ

 ހުންނަ ތަންތަން 

ސަރުކާރުެގ  ،ކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަްނތަނަކީޞައްޚާމުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް  .17

ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެްނ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްެގ އެއްވެްސ ހުއްދައެްއ އޮވެެގން 

އެ ަތނެއް ިހންަގން ހޯަދންޖެހޭ ެއންމެހައި ހުއްދަތަކެްއ  ،ހިންގަންޖެޭހ ތަނަކަށްާވނަމަ

 ގަވާއިދުން ހޯަދންވާނެެއވެ.

ފަހަރުގަިއ އުަޅނދުަކނޑުދަތުރުކުާރ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިްނ  .18 އިސްތިސްނާ 

މުވައްޒަފުން ދިރިއުުޅމަށް ނުވަތަ ނިދުމަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެ މަސައްކަތްކުރާ، އަދި 

              ތަނަީކ ަކނޑުދަތުރުކުާރ އުަޅނދެއްނަމަ، ެއ ފަރާތްތައް، ހަމަޖައްސާ 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަްށ ހުރި މާއްދާތަކުން  7ނަ މާއްދާއިން ވަ 4 ޖަދުވަލުގެމި 

 އިސްތިސްނާާވނެއެވެ. 

 


