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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަަޔރަންމަންޓް

 މާލެ،        

 ދިެވހިާރއްޖެ     

 ވާއިދުގަ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭޙިމާޔަތްކޮށް  ގެ ވަސީލަތްތައްފެނު

 20، 18،19 ،17 (ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޤާނޫނު) ގެ  8/2020 ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ .1 ފު ޢާރުތަ
ގެ ޔުޓިލިޓީ ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ( 26/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަަނ މާއްދާއަށާއި 23އަދި 
(ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  8/2020 ޤާނޫނު ނަންބަރު ރިޢާޔަތްކޮށް،  ވަނަ މާއްދާއަށް 20ގެ  ޤާނޫނު)
 ވެ.ކެފައިވާ ގަވާއިދެއެކުލަވައިލައި، ލިބިގެން ދަށުން ބާރުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  58ގެ ޤާނޫނު) 

 " އެވެ.ވާއިދުގަ ބެހޭބެލެހެއްޓުމާ ފެނުގެ ަވސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށްގެ ނަމަީކ "ގަވާއިދުމި  .2 ނަން

 ދެމެހެއްޓެނިވި  ޭބނުންކުރުމުގައި ވަސީލަތްތައް ފެނުގެ ލިބެންހުރި ،ދަކީޤުޞައިދުގެ މަމި ގަވާ .3 ދު ޤުޞަމަ
 ،ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ،ރައްކާތެރިކުރުމާއި ވަސީލަތްތައް އެ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް ގޮތެއްގައި

ތަންފީޛުކުރުމާއި،  ކަނޑައަޅައި  ކެއްގޮތްތަ ލިބިދެވޭނެ ފުރިހަމައަށް  މަންފާ އޭގެ ،ތަރައްޤީކުރުމާއި
 ލުތައް އެކަށައެޅުމެވެ.ސޫއެކަމާ ގުޭޅ އު

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.ޔުޓިލިޓީ ރެގިޔުލޭޓަރީ  ،ކުރާނީޛު ތަންފީ ގަވާއިދު މި .4 ކުރާ ފަރާތް ޛު ތަންފީ ގަވާއިދު

އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ   ،ހުއްދަތައް ދޭންވާނީ އިކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ އެންމެހަޛު ގަވާއިދު ތަންފީ މި .5 ހުއްދަ ދިނުން
 ލިޔުމަކުންނެވެ. އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ 

ޙިމާޔަތްކޮށް  ބިމުގެ ފެންފަށަލަ
 ބެލެހެއްޓުން

  

ވަަނ  18(ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާނޫނު) ގެ  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބިމުގެ ފެންފަށަލައަކީ (ހ) .6
މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަކަށް ވީހިނދު، އެއަށް ގެއްލުންވާެނ 

 ކުުރމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް

ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެނުގެ އެންމެހަިއ ޞްޞާތިޚްރަށެއްގެ އި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެ (ށ)
އާއި މިނިސްޓްރީ، ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި

ރަށެއްގެ "ވޯޓަރ  އެ، އެކުރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މަޝްވަރާއާއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕް
ލު ކުރަން ފަށާތާ ދަށް އަމައިވާގަ މި، އެްނޑް މެޭނޖްަމންޓް ޕްލޭން" ރިސޯސް ކޮންޒަވޭޝަން

ން އޮތޯރިޓީ، ލައިއިއެކުލަވައެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން  ގައި،ތެރޭ ގެދުވަހު(ބާރަ) މަސް 12
 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުފާސްކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ
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އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުްނ  ،ލާ ޕްލޭންގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިބުނެފައިވާ މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ނ)

 ޛު ކުރަން ވާނެއެވެ.ތަންފީ

ކުރަމުންދާކަން  ޛުތަންފީ ،ލާ ޕްލޭންބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިމިމާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ރ)

 ން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީ

ނާޢީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ިބމުން ފެން ނަގައި ފެްނ ޞި ،އިމާރާތް ކުރުމަށާއި (ބ)

ނާޢީ ޞިއެނޫންވެސް  ،ިއމާރާތްކުރުމަށާއި ،އެކަން ކުރަންވާނީ ބޭރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

  އެއްގޮތަށެވެ.ގަވާއިދާ ގުޅޭމާ ބިމުން ފެން ނަގައި ފެްނ ބޭރުކުރު ށްމަސައްކަތްތަކަ

ބިމުގެ ފެންފަށަލައިން ނުވަތަ ކުޅިތަކުގައި  ،ބޭނުންތަކަށާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އެކި ޢީނާޞި (ޅ)

ހުންނަ ފެނާިއ ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިހުންނަ ފެން ނެުގމަީކ ުނވަތަ ވިއްކުމަީކ ނުވަތަ   

 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

ކޮނެެގން ބިމުްނ  ބޭުނމަށް، ވަޅުމާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެން އޮތްަނމަވެސް، އަމިއްލަ  މި (ކ)  

ކުރުމަކަށް ނުވަތަ މޫދު  ކުރުމަކަށް ނުވަތަ ވާރޭފެން ނަގައި ބޭނުން ނަގައި ބޭނުން ފެން

 އެވެ.ނާޅަ ހުރަހެއް ގަވާއިދު ލޮނުފެން ނަގައި ބޭނުންކުރުމަކަށް މި 

        ންާވނީ، ބިމުގެ ފެންފަށަލައިން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ފެން ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ނަގަ (އ)  

 ނެވެ. އެ ރަށެއްގެ ޤުދުރަތީ ފެންފަށަލައަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން

ކާރިސާތަކުގައި ފެނުެގ 
ވަސީލަތްތަކުން ެފން 

 ބޭނުންކުުރން 

އަްނނަނިވި ާހލަތްތަކުގަިއ  ،ކާރިސާތަކުގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުން (ހ) .7

އަށް އޮތޯރިޓީދިނުމުގެ ިއޚްތިޔާރު  ފެން ބޭނުންުކރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ބޭނުންކުރަްނޖެހުން؛ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ފެން )1( 

 ފެނަށް ޖެހުމުގެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން؛ )2( 

 ގެ ސަބަބުން،ބޭރުގައިވާ ކަމެއް ދިމާވުމު ކޮންޓްރޯލުންކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ފޯރު ފެން )3( 

 ހުސްވާނެަކމަށް ބެެލވުން.   ފެނުގެ ރިޒާވް  ،ފެނުގެ ނިޒާމަށް ގެއްލުްނ ލިބި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ުބނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް (ށ)

ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ  6ދުގެ ގަވާއިމި ތުތައް،އަބޭނުންކުާރނެ ގޮތްތަކާއި އިޖުރާ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލާ ޕްލޭނު
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މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަސައްކަތްތަކާއި ފަތުރުވެރިނާޢީ އެހެނިހެން ޞިދަނޑުވެރިކަމާއި  (ނ)

ލަތެއްގައި، ހާމާއްދާެގ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ށްރަށުގައި ނުވަތަ ބިންބިމުގައި،ރަ

އެ ބޭނުމަްށޓަކައި މި ގަވާއިދުެގ  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެން ބޭުނންކުރަންޖެހިއްެޖނަމަ

ގެއްުލން ނުާވނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެފން ނެޭގެނ  ގައިވާ ގޮތަށް، ެފން ފަށަލައަށް  1ޖަދުވަލު 

 ތަނެއް ިހންާގ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައި ބަަހއްޓަންވާނެެއވެ. އެ ،އިންތިޒާމު

ލަތެއްގައި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުެގ ހާމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ރ)

ބެޭހ ހާލަތަކާމެދުވެރިވި ަކން ވަސީލަތްތަކުން ފެން ޭބނުންކުަރން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ

ޅާ މުއްދަތު، އެކަމެއް ހަ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ފެން ބޭނުންކުރި ނުވަތަ ބޭުނންކުރުމަށް ހުށަ

ުނވަތަ  އަކުންސިޓީ ަގއިތެރޭ  ގެ(އަާށޅީސް) ަގޑިއިރު 48މެދުވެރިވި ވަގުތުން ފެށިގެން 

 އަށް އަންަގންވާނެެއވެ.އޮތޯރިޓީއީމެއިލެއް މެދުވެރިކޮށް 

ލަތެއްގައި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުެގ ހާމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ބ)

ވަސީލަތްތަކުން ެފން ޭބނުންކުާރނަމަ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ެފނުގެ ަވސީލަތްތަކަށް 

ފެން ޭބނުންކުާރ  ައންގާ ގޮތެއްެގ މަތީން، އެން އޮތޯރިޓީ، އްއަންނަމުންދާ ބަދަލުތަ

އަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީމޮނިޓަރ ކުަރންވާނެެއވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކުން ބަލައި

 ން ަކނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަަހޅަްނވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީ

އަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، އޮތޯރިޓީމި މާއްދާގެ (ބ) ެގ ދަށުްނ  (ޅ)

ދަ ނުކުރެވޭފަދަ ބަދަލެްއ އިޢާށް ފެނުގެ ވަީސލަތަޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ،ބޭނުންކުރަމުންދާ

އަންނަކަމަށް ފެނިއްެޖނަމަ، މިހާރު ބޭުނންކުރަމުންދާ ވަީސލަތުން ފެން ނެުގްނ 

ހުއްޓާލުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެްނ ވަސީލަތެއް ޭބނުންުކރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާުރ 

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޮތޯރިޓީ

ޙާލަތެއްގައި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުެގ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ކ)  

ވަސީލަތްތަކުން ެފން ބޭުނންކުރަމުން ދާ ފަރާތްތަކުން، ކުރިން ެފން ބޭުނން ުކރަމުންދިޔަ 

އަށް އޮތޯރިޓީސީލު ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުހާލަތަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށް ކުރަން 

 ލަތަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށް ަމސައްކަތްކުރަންާވނެއެވެ.ހާސް އަވަހަކަށް ކުރީގެ އަންގައި، ވީހާވެ

އެންމެހައި އިމާރާތްތައް އިމާރާތް ކޮށްފައި ހުންނަންާވނީ، އެ ިއާމރާތްތަކުގެ ފުރާޅުތަކުން  (ހ) .8 ކުރުން އިޢާދަފެންފަށަލަ 
ފެން، ވަޅަށް ނުވަތަ  އޯވްފްލޯ ތަކުގެނގީނުވަތަ ޓެރަސްއިން އަންނަ ފެނާއި، ވާރޭފެންތާ

ފެން ހިންދުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ނިޒާމެްއ މެދުވެރިކޮށް ބިމަށް ިހނދޭ ގޮތަށެވެ. މިގޮތަށް 
ނަމޫނާ ، ގައި 2ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ހެދިދާނެ ބައެއް ގޮތްތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ިހމަނާފައިވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާނަމަ، މި ގަވާއިދަށް  އިމާރާތެއްމިހާރު ހުރި  (ށ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިމާރާތެއް (ފަހެއް) އަހަރު 5ފެށިގެން ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ދުވަހުން 
  ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.ށްމި މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަ

ރައްކާކުރާ  ނަގައި ފެނާއި، ފެން ނުވަތަ ޓެރަސްއިން އަްނނައްގެ ފުރާޅުން އެއްވެސް އިމާރާތެ )ނ(
 ނިޒާމު  ގުުޅމަކީ ުނވަތަ ނަރުދަމާނަރުދަާމ ިނޒާމަްށ  ފްލޯ ފެން،ފެންތާނގީތަކުގެ އޯވް

 މަނާކަމެކެވެ.މެދުވެރިކޮށް ބޭރުކުރުމަކީ ނުވަތަ ހިންދުމަކީ 

ގެ (ށ) އިސްތިސްނާ ިމމާްއދާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ރ(
ކޮށްފައިވާ ވަޅެއް ނުވަތަ ޞައްޚާިހންދުމަށް  ފެންގައި އިމާރާތެއް އެ، ކުރުމަކާ ނުލައި

 އްދު ޙަނެތްނަމަ ނުވަތަ ަވޅު ނުވަތަ ެފން ހިންދާ ސަރަ ވަޅުގަނޑެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް
ގަވާއިދު ހުރަހެްއ  ކުރުމަަކށް މި އިތުރުވާ ފެން މަގުމައްޗަށް ދޫބަްނޑުންވާނަަމ،  ޅި ފުރިފެންއެ

 ނާޅައެވެ. 

ވަިކ ސަރަޙައްދަކަށް ބޯކޮށް ) ގަިއ އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ނ( ގެމާއްދާމި  )ބ(
އްކަމަށް، ވާރޭވެހި، އެއީ އެ ސަރަޙައްދަށް އައިސްފައިވާ ފެން ބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާއެ
ރަށުގައި  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅަިއ އިޢުލާން ކޮށްފައިާވނަމަ، އަދި އެ 

ފަރާތުގެ  ނަރުދަާމ ިނޒާުމ ހިންގާ ހިންދާ ިނޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަަމ،  ފެން
ނަރުަދމާ ިނޒާމުެގ ތެރެއަށް  ފެން ައންނަ  ނުވަަތ ޓެރަސްއިން ފުރާޅުން ،ހުއްދައާއެކު

 ދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.ގަވާއި ކުރުމަކަށް މިދޫ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ރަށުތެރޭގައި 
 ބިމަށް ހިންދުން  ފެން ޖަމާވާ

ރަށެއްގެ މަގުތަކަށް  އެ ،ިނޒާމުތަްއ ހުންނަންވާނީ ފެން ިހންދާ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރާ (ހ) .9
ނިާޒމު ފަރުާމކޮށްފައި ހުންނަންވާީނ  އަދި މި ާވ ފެން ބިމަްށ ހިންދޭގޮތަށެވެ. މާޖަ

 އެއްގޮތަށެވެ. އާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ޑިޒައިން ކްރައިޓީރިއާ 

ިހންދާ ނިޒާމަކާ ގުޅުވަިއ  ފެން، ފެން ކާނުތަކަށް ޖަމާވާ  ،މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ހުންނަންވާނީ (ށ)
ފަސޭހައިން ފެްނ  ކުރަްނވާނީމަގުތައް ހެދުމަށް ބޭނުން އަދި ބިމަށް ފެން ހިނދޭ ގޮތަށެވެ.

 ވެ.ހިންދޭ ކަހަލަ މެޓީރިއަލެ

ރަށެއްގަިއ  ހިއްކުމާ ގުޅިގެން އެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ، ބިން (ނ)
ހިއްކުމުެގ ަރށަކީ، ބިން  ހިނދޭެނ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަދި އެ ބޮޑުނުވެ ބިމަްށ ފެން ފެން

ޮބޑުވުމުގެ މަްއސަލަ ދިމާވާ ރަށެއްނަމަ، ބިން ހިއްކުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ،  ކުރިން ފެން
 ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްނުާވނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ފެން

 )ރ(

 

ަނ ޕަބްލިްކ ފަދަ ުހސްބިން އޮން އްކުތަފިނިމައިާޒންތަކާއި ޕާ ކުޅިވަރުދަނޑުތަކާއި،
ބިމު އަޑީގައި ޤާއިމުކުރަން  އްހިންދާ ވަސީލަތްތަ ތަކުގައި ފެންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ވާނެއެވެ.
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 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އެއްވެްސ ަމސައްކަތެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރަންވާނީ .10 އްޔަރުވުން ޣަފެންފަށަލަ ތަ
، ވަަނ މާއްދާާއ އެއްގޮތަށް 20(ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު) ެގ  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

 ގޮތަކަށެވެ. އްޔަރުނުވާނެ ފަދަޣަފެންފަށަލަ ތަ

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެނުގެ ސަބަބުން 
އްޔަރުވުން ޣަފެންފަށަލަ ތަ

 ހުއްޓުވުން 

ފަށާ ތާރީޚުން  ންރަްސމީކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ،ިނމި ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިާޒމު ޤާއިމުކޮށް އެ (ހ) .11
ރަށެްއގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުެގ  (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު، އެ 1ފެށިގެން 

ހުރިހާ ގެއެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ހުންނަންވާނީ،  ،ލައިނު އަޅާފައިވާ މަގެއްގައި ހުރިހޮޅި
ގުޅާފައެވެ. ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިާޒމަށް  ނަޖިސް އަދި ނަިޖސްފެން ބޭރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ

މާރާތެްއގައި ނަރުދަމާ ނިާޒމަށް އިފަހު، އެފަދަ އެއްވެސް ގެއެއްގައި ނުވަތަ ށްމުއްދަތަ މި
 ދުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.ންނަޖިސް ނުވަތަ ނަޖިސްފެްނ ބިމަށް ހި، ނުގުޅައި

ރަށެއްގައި  ތެރޭގައި އެދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް)  1 ،ނިުމމަށްފަހު ކޮށްޤާއިމުނަރުދަމާ ނިޒާމު  (ށ)
، ީޑސްލަޑްޖްކޮށް ކާތެރިކަމާއެކުއްފަދަ ތަކެތި ރަ އްބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ސެޕްޓިކް ޓޭންކްތަ

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ރަށެއްގެ  މަސައްކަތް އެކުރުމާއެކު ފަސްއަޅާ ބަންދުކުރުމުގެ ޓްރީޓް
މިކަމަށް އޮތޯރިޓީން ޓަކައި، ށްމި ޚިދުމަތް ދިނުމަ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ފަރާތުން 

ފަރާތުގެ ކިބައިން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް  ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަގެއް، ޚިދުމަތް ހޯދާ
 ނެގިދާނެއެވެ.

ނަރުދަމާ ނިޒާުމ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި، އެ ނިޒާމަުކން ރަށުގެ އެއްވެްސ  (ނ)
     ބެލެހެއްޓުމަކީ،  އިގޮތަށް ިހންގަފެްނ ބިމަށް ނޭޅޭެނ އްދަކަށް ނަޖިހާއި ަނޖިސްޙަސަރަ

 އެކެެވ.ންްސ ދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެ ނިޒާުމ ހިންުގމަށް ލައިސަ

ިނޒާމު ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި،  ނަިޖސްފެން ސާފުކުރާ ަނޖިހާއި  ނަރުދަމާ ނިާޒމާއެކު (ރ)
 ގެވާއިދުގަ މި ،ވާނީހިންދަންނަމަ ނަޖިހާއި ނަިޖސްފެން ސާފުކުރުމަށްފަހު ބިމަށް ހިންދާ

ލިޔުމުން ގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް 3 ޖަދުވަލު
 ލިބިގެންނެވެ.

ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ބިމަށް ފެން ިހންދާނަމަ، ފެން ހިންދާ ފަރާތަކުން ގައި މި މާއްދާގެ (ރ)  (ބ)
ޅައި، ހަޕްޭލނެއް އެކުލަވާލައި، އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަ ބިމުގެ ފެންފަށަލަ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ

ތެއްގެ މަތިން ޮމނިޓަރިން އެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮއޮތޯރިޓީން ފާސްކުރަންވާނެ
 ތައް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރިޕޯޓު

 މަނާކަމެކެވެ.މި މާއްދާގެ (ބ) އާ ޚިލާފަށް ނަރުދަމާގެ ފެން ބިމަށް ހިންދުމަކީ  (ޅ)

ހަދާ ޤާއިމުކުރަންވާނީ ފައި ނުވާ ރަށްރަށުގައި ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ށްނަރުދަމާ ނިޒާުމ ޤާއިމުކޮ (ކ)  
 ގައިވާ ގައިޑުލަިއނާ އެއްގޮތަށެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ދީ އަދި ޞާ އިޤްތި، ޢީނާޞި
މު ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ންއާ

ީމހަކު ނުވަަތ އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ގަސްދުގައި ނުވަަތ އިހުމާލުންވިޔަްސ ތެލާއި  އެއްވެސް (ހ) .12
 ަކެމކެވެ.ގެ ފެންފަށަލައަށް އެޅުމަީކ މަނާފަދަ ތަކެތި ބިމާއި ބިމު ކެމިކަލް
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މަސައްކަތްތަކުގައި ގެންގުޅޭ 
ކެމިކަލްގެ ސަބަބުން ތެޔޮ އަދި 

އްޔަރުވުން ޣަފެންފަށަލަ ތަ
 ހުއްޓުވުން

ގަވާއިދު ަނންބަރު  ،ރައްކާކުރުމަށް ޤާއިމުކުާރ ތާނގީތައް ހުްނނަންާވނީތެލުގެ ބާވަތްތައް  (ށ)
2015/R-160 ) ޭތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮްށ އަދި ގުދަންކުރުމާބެހ   

 ) އާ އެއްގޮތަށެވެ.ގަވާއިދު

ބަންޑު  ،އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހިޔާ ކުރެވި ،ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ (ނ)
ބެލުމަށްފަހު،  ިމންވަރަށްގެ ކާކޮށްފައިވާ ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލްއްދެއްގައި ރައްޙަސަރަ އެ، ލެވި

ގޮތަށް ކޮށް އަލުްނ ރައްކާކުރެވޭނެ ޖަމާ، ނޭޅިކަމުގައިވިޔަސް ިބމަށް  ބޭރުވިއެ ލީކްވެ، 
 އްދެއްގައެވެ.ޙަފަރުމާކޮށްފައިވާ ސަރަ

އްޔަރު ވެދާނެ ތެލާއި ކެމިކަލް ފަދަ ޣަބިމުގެ ފެން ތަ ،ބިމަށް އެ އެއްޗެއް އަޅައިފިނަމަ (ރ)
ވަަނ  20ގެ  (ފެނާއި ނަރުދަާމ ޤާނޫނު) 8/2020އެއްވެސް އެއްޗެއް، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަުމ މަުގން ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  އަދި މި ،މާއްދާއާ ޚިލާފަށް
 ގެންދިއުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

 ،އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް ހިޔާ ކުރެވި ،ހުންނަންވާނީ އްތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ރިފިލިންގ ޕޮއިންޓްތަ (ބ)
އްދެއްގައި ރީފިލްކުރެވޭ ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލްގެ އެންމެ މަތީ އަދަދަށް ޙަސަރަ ބަންޑު ލެވި، އެ 
ކޮށް އަލުްނ ޖަމާ ،ދިނަކމުގައިވިޔަސް ބިމަްށ ނުހި ދަދަދު ލީކްވެ، އެޅުނު  ބެލުމަށްފަހު، އެ

 އްދެއްގައެވެ.ޙަކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސަރަރައްކާ

 ކޮށްފައިވާ ޞައްޚާއެކަަމށް  ،ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް އުފުލަން ާވނީ އެއްގަމު އުޅަނދުގައި )ޅ(
 ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެ ބިމަށް ނޭޅޭނެހެން ތަކުގައިރކޮންޓެއިނަ

 ފައެވެ.ށްއެ އުފުލާ އުޅަނދެއްގައި ރަނގަޅަށް ހަރުކޮ

 ،ވާނީ އެއްގަމު އުަޅނދުގައި އުފުލަންތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ފަދަ އެއްވެސް މާއްދާއެއް އެއްެވސް )ކ(
ބޭނުންކޮށް އަިދ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންުގޅެ، ( R-160/2015ވާއިދު ނަންބަރު ގަ

 ) އާ އެއްގޮތަށެވެ.ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ހޮިޅ ވަޅުުލމުެގ ތެޔޮ އަދި ކެމިކަްލ ގެންދިއުމަށް ހޮޅިއެްއ ބިމުއަޑީގަިއ ވަޅުާލނަމަ،  )އ(
، ޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހަދައިށްތިމާވެ ،މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ
 އެވެ.ގަޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެންވަޔަރަންމަންޓަލް 

ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފެނުގެ  ،ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ނައްތާލަންވާނީ )ވ(
އެކަމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ  ،ފަދަ ގޮތަކަށް އްޔަރު ނުވާނެޣަތަ އްވަސީލަތެ

 ޢަމަލުކުރުމަކީ މަނާ ަކމެކެވެ.މިނޫން ގޮތަކަށް  ތަނެއްގައެވެ.

ކެމިކަްލ ތެލާިއ އްޔަރު ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް ނައްތައިލަން ޭބނުންވާ ޣަތަ އްފެނުގެ ވަސީލަތްތަ (މ)
ތަކެތި ނައްތާލުމުެގ އެންެމހައި ކަންކަްނ ކުރިޔަށް  ކު ގެންގުޅުމަީކ އަދި އެ ރައްކާތެރިކަމާއެ

 ޒިންމާއެކެެވ.ރާތްތަކުގެ ފަ ޅޭންދިއުމަކީ، ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ގެންގު ގެ
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ފަރ އްދާއި، ޓްރާންސްޙަ އްދާއި، ރިފިލް ކުރާ ސަރަޙަތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ސަރަ (ފ)
ކޮށްފައިވާ ސާމްޕްލިން ޞައް ޚާފެން ޓެސްޓް ކުރެވޭނެގޮތަށް  އްދުތަކުގައި ބިމުގެ ޙަސަރަކުރާ 

 އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. އްޕޮއިންޓްތަ

ޕްލިން ޕޮއިންޓް ޤާއިމުކުރުމަށްފަހު، ކޮްނެމ ތެޔޮ އަދި ކެމިކަލް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން، ާސމް )ދ(
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިތރީވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން  10އެއްގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ރކުއާޓަ

އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކަށް ތައް ތަޙުލީލުކޮށް ރުޕެރިމީޓަ
ތަޙުލީލުތަކަކީ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ޅަންވާނެއެވެ. މިހަހުށަ

ކޮށްފައިވާ ތަޙުލީލުތަކަކަށް  ނުވަތަ އެފަދަ ބޭރުގެ ސެޓިފައިޑް ލެބޯޓަރީއަކުން ލެބޯޓަރީއަކުން
 އެވެ.ވާންވާނެ

 (pH)ފެނުގެ ޕީއެޗް ހުރި މިންވަުރ  1

 (mg/l or PPM)  ހައިޑްރޯކާބަން އޮއިލް އަދި  2

 މަސައްކަތްތަކުން ބިމުގެ ޢީނާޞި

އްޔަރުވުން ޣަފެންފަށަލަ ތަ

 ހުއްޓުވުން 

އިންޖީާނިއ ކުރާ ތަންތަނުގައި، މަސައްކަތްއެހެންވެސް  ޢީނާޞިބޯޓްޔާރޑް ފަދަ ، ގަރާޖު، ފެކްޓަރީ .13

ސާފުކުރުމުގައި އުފެދޭ، ތެޔޮ ނުވަތަ ކެމިކަލް އެކުލެވޭފެން ބިމަށް ނުވަތަ މޫދަްށ   ތަކެތި ދޮވެ އެފަދަ

 ވެ.ކެނާކަމެ މައެޅުމަކީ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބިމުގެ 
 އްޔަރުވުންޣަފެންފަށަލަ ތަ

 ހުއްޓުވުން 

(ފެނާއި  8/2020ޤާނޫުނ ނަންަބރު  ،ބޭނުންކުރެވޭނީދަނޑުވެރިކަމަށް ބިމުެގ ފެންފަށަލަ  (ހ) .14
ޮގތަކަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް  އެއްގޮތަށެވެ. މިޫނން އާވަަނ މާއްދާ 19ގެ  ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު)

 ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ަކމެކެވެ.

 އި ޕެސްޓިސައިޑާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  ކުރާ ގަސްކާނާރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންދަނޑުވެ (ށ)
ތަކުގެ ސަބަބުްނ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރު އެހެން މާއްދާ ފަދަގަސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންކުާރ އެ

 ކީ ަމނާކަމެކެވެ.އެ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަ ވާގޮތަށް

 8/2020ނަމަވެްސ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތް މި (ނ)
         ގައި،ލަތުހާވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ  20(ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ދުން އިސްތިސްާނ ވާނެއެވެ.ގަވާއި މި

ުކޑަކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ  އްޔަރުވުންޣަދަނޑުވެރިކަމުގެ ސަބަބުްނ ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަ (ރ)
ތަކެތި  ކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ފަދަފަރާތްތަކުން ބޭނުންރިކަން ކުރާ ދަނޑުވެކައި، ޓަމަށްހުއްޓުވު

ދަނޑުެވރިކަމުގައި ބޭނުންކުާރ ( 2019/21ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ
ގަވާއިދު ނަންބަރު  އާއި،ވަނަ މާއްދާ 18ގެ ) ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު

2021/R-12 ) ްއާ ) ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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ޔަސް ބިމަށް ަތކެތި ލީކްވި އެ ،ނަންވާނީންގަސްކާނާ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް ރައްކާކޮށްފައި ހު )ބ(
ތަނެއްގައި ނުވަތަ  ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާރައްކާ ނަގައިކޮށް އަލުން ޖަމާ ށްނޭޅޭގޮތަ
 އްދެއްގައެވެ.ޙަސަރަ

 10,000ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ޞްތިޞާއިޚް އި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްށަށުގެ އާފަޅުރަށްރަށުގަ )ޅ(
ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން ،(ދިހަހާސް) އަކަމީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި ބިންތަކުގައި

އަސަުރ އަށް ކުރާ ބިމަށް ނުވަަތ ބިމުެގ ފެންފަށަލަސަބަބުްނ  ލަތުގައި، އެކަމުގެ ހާ
ކުރަން އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ޓެސްޓު ދެނެގަތުމަށް ފެން

 ތަނުގަިއ ކުރާ ަދނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތަށް މިނަށާއި އެވެރިކަން ކުރާ ބިމުެގ ކުޑަބޮޑު ދަނޑު
  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ން އޮތޯރިޓީ ،އްސާމްޕްލިްނ ޕޮއިންޓްތަޓެސްޓުކުރާނެ  ބަލައި، ފެން

ކޮންެމ މަދުވެގެން ޤާއިމުކުރުމަްށފަހު،  ތައްސާމްޕްލިން ޕޮއިންޓް) ގެ ދަށުން ޅމި މާއްދާގެ ( )ކ(
ށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އައޮތޯރިޓީތައް ތަޙުލީލުކޮށް ރުޕެރިމީޓަ އަންނަނިވި  ،މަހަކުން(ހައެއް)  6

ތަޙުލީލުތަކަކީ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުެގ  ޅަންވާނެއެވެ. މި ހަހުށަކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 
ނުވަަތ އެފަދަ ބޭރުގެ ސެޓިފައިޑް އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލެބޯޓަރީއަކުން 

 ކޮށްފައިވާ ތަޙުލީލުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ލެބޯޓަރީއަކުން

 (pH)ފެނުގެ ޕީއެޗް ހުރި މިންވަުރ  .1 

 S/cmµ (Electric Conductivityފެނުގައި ކަރަންޓް ދަތުރުކުރާ މިންވަރު ( .2 
(EC) 

 (NO3, mg/l)ނައިޓްރޭޓް  .3 

  (PO4, mg/l)  ފޮސްފޭޓް .4 

 )NH4, mg/lއެމޯނިއަމް ( .5 

 )SO4, mg/l( ސަލްފޭޓް .6 

 )ppm( ޕެސްޓިސައިޑްސް .7 

 )Feacal Coliform CFU/100ފެނުގައި ނަޖިހުގެ އަސަުރ ހުރި މިންވަރު ( .8 

(ދިހަހާސް)  10,000ގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ޞްތިޞާއިޚްމީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްށަށުގެ  )އ(
ދަނޑުވެރިކަން ، ލަތުގައިހާ ވުރެ ކުޑަ ދަނޑުބިންތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ  އަކަމީޓަރަށް 

ބިމުގެ ، ބަލައި ތަނުގައި ކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތަށް ނަށާއި އެކުރާ ބިމުގެ ކުޑަބޮޑުމި
  ކުރަން  ޓެސްޓުކުރާނެ ސާމްޕްލިން ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ޕޮއިންޓުތައް ޤާއިމުފެން 

 އެންގުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް އެ
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ތޯރިޓީއަށް ) ގަިއ ބުނެފައިވާ ާސމްޕްލިްނ ޕޮއިންޓްތައް ކަނޑައެޅުމަްށ އޮއމާއްދާގެ ( މި )ވ(
  ނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ެއ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އޮތޯރިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާ ބޭނުންވާ

ިވ ނިކުން، އަންނަ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ޤާއިމުކުރާ ާސމްޕްލިން ޕޮއިންޓްތައމާއްދާގެ ( މި )މ(
މަސް ނިުމމުެގ މީލާދީ އަހަރެއްގެ މާރިޗުޓެސްޓް ރިޕޯޓް ކޮންމެ  ،ތައް ޓެސްޓްކޮށްޕެރިމީޓަރު

        ޅަންވާނެއެވެ. ހަހުށަނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ކުރިން އޮތޯރިޓީއަށް 
ނުވަތަ ތަޙުލީލުތަކަކީ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލެބޯޓަރީއަކުން  މި

   ށް ވާންވާނެއެވެ.ކޮށްފައިވާ ތަޙުލީލުތަކަކަ އެފަދަ ބޭރުގެ ސެޓިފައިޑް ލެބޯޓަރީއަކުން

 (pH)ފެނުގެ ޕީއެޗް ހުރި މިންވަުރ  .1 

 S/cmµ (Electric Conductivityފެނުގައި ކަރަންޓް ދަތުރުކުރާ މިންވަރު ( .2 
(EC)  

 (NO3, mg/l)ނައިޓްރޭޓް  .3 

  (PO4, mg/l)  ފޮސްފޭޓް .4 

 )NH4, mg/lއެމޯނިއަމް ( .5 

 )SO4, mg/l( ސަލްފޭޓް .6 

 )ppm( ޕެސްޓިސައިޑްސް .7 

 )Fecal Coliform CFU/100ފެނުގައި ނަޖިހުގެ އަސަުރ ހުރި މިންވަރު ( .8 

ންޖެހޭ ޚަރަދު، ބަޖެޓުގައި ) ގައި ބުނެފައިވާ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ކުރަމމާއްދާގެ ( މި )ފ(
ަހމަޖެްއސުމަީކ ކައުންސިލުެގ އިގެްނ ނުވަތަ ކައުްނސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނީްނ ހިމަނަ

 ޒިންމާއެކެވެ.

 އަްށ ޢަމަލުކުރުމުގަިއ މީހުްނ ދިރިއުޅެްނ ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގައި ގަސް ) އމި މާއްދާގެ ( )ދ(
  ވާނެއެވެ.  އިސްތިސްނާހެއްދުން  އިންދައި

ދޫކޮށްފައިވާ ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ީމހުން ދިރިއުޅެން ދމި މާއްދާގެ ( )ތ(  
(ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ލަތުގައިހާހައްދާ  އިންދައި ގޯތީގައި ގަސް
ގަސްކާނާ  ރަށްވުރެ އިތުރަށްގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ މިންވަވަނަ މާއްދާ 20ޤާނޫނު) ގެ 

ބޭނުން ކުރުމަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކަށްވުރެ އިތުރަށް 
  ވީހިނދު، ގޯތީގައި ޑްސް ބޭނުންކުުރމަކީ، ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވާނެކަމަކަށްޕެސްޓިސައި
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 އްޔަރުޣަހައްދާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ބިމުގެ ފެން ތަ އިންދައި ގަސް
 ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ކުނިމެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރުތަކުން 
އްޔަރުވުން ޣަބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަ

 ހުއްޓުވުން 

ްނ މާކުރާ ކުނިތަަނކަށް ޖަ ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، އެ އްކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތަ (ހ) .15
ނޭދެވޭ މާއްދާއެއް ިބމަށް ފޭދި އެއްވެސް  އުފެދޭ ލީޗޭޓް ނުވަތަ ކުނީގެ ސަބަބުން އުފެދިދާނެ

 ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.ނުވާ އްޔަރުޣަތަ  އެކުވުމުެގ ސަބަބުން ފެންފަށަލަބިމާނުވަތަ 

 ކޮށްފައިވާ ޞައްޚާކަމަށް  ވާނީ އެ ކުނި އުފުލަންގައިފަހަރުއެއްގަމު އުޅަނދު (ށ)
ތަކެތި  އެ ތަކުގައި ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. އަދިރއެއްގައި ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރކޮންޓެއިނަ

ތަކެތިން އެއްވެސް  އުފުލާ އުޅަނދެއްގައި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވި އެ ކުނި ،ހުންނަންވާނީ
 މިންވަރެއް ބިމަށް ޭނޅޭނެހެން ފަރުާމ ކޮށްފައެވެ.

މެޑިކަލް ހަޒާޑަސް ވޭސްޓުގެ 
އްޔަރުވުން ޣަސަބަބުން ފެންށަލަ ތަ

 ހުއްޓުވުން 

 ަގއި އުފެދޭ ނުރައްކާތެރިމަރުކަޒުތަކު ،ކުލިނިކުތަކާއި ، ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއިޙީއްޞި (ހ) .16
ކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ބިމަށް ނޭޅޭނެފަދަ ޞައެަކމަށް ޚާއް ،ކުނި ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ

 ގޮތަކަށް ރައްކާކޮށްފައެވެ.

ގައި އުފެދޭ ކުނި ކުލިނިކުތަކާއި، މަރުކަޒުތަކު ،ހޮސްޕިޓަލުތަކާއިޚިދުމަތްދޭ  ޙީއްޞި (ށ)
 ކޮށްފައިވާ ޞަވާނީ އެކަމަްށ ޚާއްގައި އުފުލަންފަހަރުއެއްގަމު އުޅަނދުނައްތާލުމަށް 

އެއްވެސް މިންވަރެްއ ބިމަްށ  ،ތަކުގައި ބަންދުކޮށްރއެއްގައި ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރނަކޮންޓެއި
 ނޭޅޭނެހެންނެވެ.

އްދުގެ ޙަކުނި ނައްތާލާ ސަރަ ،ނައްތާލަންވާނީގެ ދަށުން ގެންދާ ކުނި  މި މާއްދާގެ (ށ) (ނ)
 ބިމުެގ ފެންފަށަލައަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ަފދަ ގޮތަކަށެވެ. ،ބިމަށް އެޅި

ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވެއްޖެ 
ލަތެއްގައި އެކަން ހާ

 ރަނގަޅުކުރުން 

ބިމުގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ވެދާނެ ތެލާއި ކެމިކަލް ފަދަ އެއްވެސް  ،ބިމަށް އެއްޗެއް އަޅައިފިނަމަ (ހ) .17
އެއްޗެއް، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި ފެން ތަޣައްޔަރު ެވދާނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް 

ތަކެތި  ތަކެތި ސާފުކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި، އެ މަގުމައްޗަށް ނުވަތަ ބިމަށް ެއޅިއްޖެަނމަ، އެ 
ވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބުން ބިމާއި ފެން ތަޣައްޔަރުސަބަބިމަށް އެޅުމުގެ 

 ތަކެތި އުފުލި ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ކުރަންޖެހޭ ކަންަކމުގެ ޒިްނމާ އެ 

ބިމަށް އެިޅ ބިމުެގ ފެން ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެްސ އެއްޗެއް ރައްކާކޮށްފައި  (ށ)  
ބިމަށް އެުޅމުގެ ސަބަބުން ބިމުެގ ފެން ތަޣައްޔަރުވެއްޖެނަމަ،  ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގައި އެ

 އެކަމުގެ ޒިްނމާ، އޭެގ ވެރިފަރާތުން ނަގަންވާނެއެވެ.

އެކަމެއް ިހނގިތާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ (ނ)  
 ރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އޮތޯ ގެ ތެރޭގައި އެކަން(ސައުވީސް) ަގޑިއިރު 24ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައި، ިބމާއި ިބމުގެ ފެން ސާފުކުރުމުެގ  (ރ)  
 އޮތޯރިޓީން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ،މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ
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ކަމުގަިއ  އެ ،މެދުވެރިވުމުންމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ކަމެއް  (ބ)  
ބިމާއި ބިމުެގ ފެން  ،ކަމުގަިއ އިހުމާލުިވ ފަރާތުން ޝާމިލުވި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ

ނުވަތަ ޒިްނާމ  ،ސާފުކުރުމުގެ ޒިްނމާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ
ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ، ފަރާތުން ނުކުޅެދިއްޖެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެަނމަ އުފުލުމަށް އެ
ބިމާއި ބިމުގެ ފެން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުުރމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ހަވާލުކޮށްގެން 

ހިނގި  ލިބިގެން ވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް
ކަމުގައި އިުހމާލުިވ  ަކމުގައި ޝާމިލުވި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ޚަރަދެއް، އެ އެންމެހައި

 ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

 ،ލަތެއް މެދުވެރިވެ، ފިޔަވަޅު އެުޅމުގައި ަލސްވެއްޖެަނމަހާ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ކުރާ  (ޅ)  
ދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުމެއް ޢާބިމުގެ ފެންފަށަލައަށް އެޅިފައިވާ މާއްދާ އިތުރަށް ފެތުރި އި

ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، ބިމާއި ބިމުގެ ފެން ސާފުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހާލަތެއް މެދުވެރިލިބިދާނެ 
ގެ ) ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ދައުލަތުގެ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު: ވާލުކުރުމުގައި، ހަ

) އާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންުމމުގެ އިޚުތިޔާރު 2(  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ  10.25
 އެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެން ވެ

ބޭނުންތަކަށް ވަޅުފެން  މުއާން
ބޭނުންކުރުމުގައި 

 ދުކުރުން ޞާ އިޤްތި

ނާތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުާރ ޚާފާ ،ފެން ވަޔަރު ކުރުމުގައާއިބިމުގެ ފެން ބޭނުންކުުރމުގައާއި،  (ހ) .18
ގަވާއިދު މި އް އޮނިގަނޑެދެވޭނެ  އިންސެންޓިވްއެކަންކަމަށް  ،ރޭޓްކޮށް ،އާލާތްތައް ލޭބަލްކޮށް

 (ހައެއް) ަމސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި މިިނސްޓްރީން 6ގެޒެޓުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އެކުލަވައިލައި

  ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،އަަސރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައިބިމުން ފެން ނެގުމުްނ ސަބަބުން ިބމުގެ ފެންފަށަލައަށް ކުރާ  )ށ(
 އެ ަރށެއްގެ ކައުންސިލުން  ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސްތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

ދި މި މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިްނ އަ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ތަކުގެ އަދަދު ވަޅު .1

 ތަކުގެ އަދަދުކޮށް ފެން ނަގަމުންދާ ފެންވަޅުޕަންޕު ހަރު .2

 ވަޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕަންޕުގެ ކެޕޭސިޓީ .3

ތަކުގެ ނަގާ ފެނުގެ މިންވަރާއި ބޯވެލް އެ ،ބޯވެލް (ބިން ތޮރުފައިގެން) ފެން ނަގާނަމަ .4
 އަދަދު 

އަދި މޮނިޓަރކުރާނެ އާލާތްތައް  ކުރާނެރަށެއްގައި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ ޓެސްޓް އެ .5 
 އެ އާލާތްތަކުން ނެގޭ ފެނުގެ ކޮލިޓީ ރިޕޯޓުތައް  ،ޤާއިމުކޮށްފައިވާނަމަ
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ދަނޑުވެރިކަމަށް ވަޅުފެން ބޭނުން 
 ދުކުރުންޞާކުރުމުގައި އިޤްތި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ވަޅުފެން ބޭނުންކުރުމުގައި ފެން  (ހ) .19
ކުރުމަށް ސަމާލުކަްނ އިސްރާފު ނުވާނެހެން ފެން ބޭުނންއިޤްތިޞާދުކުރުމަށާއި ފެން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

(ދިހަ ހާސް) އަަކމީޓަރަށް  10,000މީހުން ދިރިއުޅޭ ދަނޑުވެރިކަްނ ކުރާ ރަށްރަށުގައި،  (ށ)
ނުންވާ ފެްނ ނަގަނީ ިބމުގެ ފެންފަށަލައިންނަމަ، ފެން ނަާގ ބިންތަކަށް ބޭވުރެ ކުޑަ ދަނޑު

ވެ. މިގޮތަށް ވަޅުފެން ކުރަންވާނީ ފެންފަށަލައަށް ގެއްލުން ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެ ނިޒާމު ޤާއިމު 
ގަިއ  1ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް، މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ  ނަގައި

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އިސްރާފު  ފެނުގެކުރަމުންދާ ނިޒާުމތަކަކީ ގަސްތަކަށް ފެންދިނުމަށް ބޭނުން ދަނޑުބިންތަކުން )ނ(
 ނިާޒމުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ކުޑަ 

 އަދި ޢީނާޞިއެހެނިހެން 
ކަށް ތަމަސައްކަތްދީ ޞާއިޤްތި

 ކުރުން ވަޅުފެން ބޭނުން

        10,000 ގައި ހިމެނޭޞްތިޞާޚްީމހުން ދިރިއުޭޅ ރަށްރަށުގެ އި ،އިށާތަކަބޭނުން މުންއާ .20
ދީ އަދި ޞާއިޤްތި ށް ފެންދިނުން ފިޔަވައި،އަކަމީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ ދަނޑުބިންތަކަ(ދިހަ ހާސް) 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ކުރުމަކީ ނަގައިގެން އެ ފެން ބޭނުން ފެންމަސައްކަތަކަށް ބިމުން  އެއްވެސްސިނާޢީ 
 ދަށުްނ މަނާކަމެކެވެ. ވަަނ މާއްދާގެ 19(ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާނޫނު) ގެ  8/2020

ބިމުގެ ފެން ނަގައި ފެން 
 ވިއްކުން

ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަްށ  18(ފެނާއި ނަރުދަާމ ޤާނޫނު) ގެ  8/2020 ޤާނޫނު ނަންބަރު .21
 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުގެ  ،ހިނދުޔަތްކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަކަށް ވީޙިމާ ،ފަށަލައަކީބިމުގެ ފެން

ވާއިދުގެ ދަށުްނ ގަިވއްކުމަކީ ިމ  ފެން އެ ،ނަގައި ދަކަށްޞައެއްވެސް މަޤު، ރެއްއެއްވެސް މިންވަ
 މަނާކަމެކެވެ.

ޕްލޭން ހެދުމުގައި ބިމުގެ  ބިނާވެށި
ކާތެރިކުރުމަްށ ފެންފަށަލަ ރައް
 ޖެހޭ ކަންކަން ރިޢާޔަތް ކުރަން

އްގެ ގޮތުގައި "ޫމސުީމ ދެޞަެގ ވިޝަން އަދި މަޤުބިނާވެށި ޕްލޭންކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް  (ހ) .22
ގޮތުން ކުރިއަރަން ކުރާ މަސައްކަތުްނ ޞާދީނާޢީ އަދި އިޤްތި ޞިތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ބަދަލު

 .ނަންވާނެއެވެރައްކާތެރިކުރުން" ިހމަ އްަވސީލަތްތަފެނުގެ  ސަބަބުންލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ 

ޤައުމީ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެއިރެއްގައި  އެ މުގައި،ދުޕްލޭން ހެ ބިނާވެށި (ށ)
ގެ ރަށު، ށާއިނަޖިކް ޕްލޭދާއިރާގެ ސްޓްރެޓީ ނިާޒމުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މާސްޓަރ ޕްލޭނަށާއި، 

 ށް ރިާޢޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.އެންޑް މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭނަޝަްނ ވޯޓަރ ރިސޯސް ކޮންޒަވޭ

      ،ފަދަ ބިންބޮޑު އްކުޅިވަރުދަނޑުތަ، ކުން ހެދުމުގައި ފިނިމައިޒާން، ޕާޕްލޭ ބިނާވެށި (ނ)
ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރަށުގެ މެދުގައި  އްޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަ ޖާަގ އޮންނަ ހުސް

ކުާރ  މުއްސަނދިތަކަކީ ފެންފަށަލަ އްދުޙަސަރަ އަދި މި ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.ޤާއިމުކުރުމަށް 
 ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކެއްޒޯންތަ

 މަސައްކަތް ކުރާެނ ޢީނާ ޞިދީ އަދި ޞާއިޤްތި ،ލާއިރުއެކުލަވައި ރަށުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން (ރ)
ފަށަލައަށް ކުރާ އަސަރު ވީހާވެސް ރަށުގެ ބިމުގެ ފެން ،ކަނޑައަޅަންވާނީބިންތައް 

  އެއްފަރާތެއްގައެވެ. ދުރުގައި ރަށުގެ ތަކާއްދުޙަމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަން އާކުޑަވާނެހެން 



 ޒެޓްގެދިވެހިސަރުކާރުގެ                    R-22/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު                  36 އަދަދު:             50   ވޮލިއުމް:

  15 

އޮތޯރިޓީެގ  ،ވަނަ މާއްދާގައި 11(ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު) ގެ  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  .23 އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާ 

އަްނނަނިވި ކަންކަމަކީ އޮތޯރިޓީެގ  ،ޒިންމާ ަކމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަްނ ހިމެޭނ ގޮތުން

 ޒިންމާތަކެވެ.

ގުޭޅ ަމސައްކަތްތައް ކުުރމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް  ކާޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަ (ހ)  

 ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ންމުން ހޭލުންތެރިކޮްށ އާގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ އުސޫލުތަކަށް  މި (ށ)

 އަހުލުވެރިކުރުން؛

 އެޅުން؛ އަދި   ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުޚިލާފުވާ ގަވާއިދުގައި ހިމެޭނ ކަންކަމާ މި  (ނ)

ގުޭޅ ކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާ ޙިމާޔަތް ، ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްކޮށްފައިވާމި (ރ)

މިނިސްޓްރީން ، ހިނދެއްގައި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވެއްޖެމަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބުތައް 

 އެދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ތަކުެގ ކައުްނސިލްަވނަ މާއްދާގައި  9(ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު) ގެ  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  .24 ކައުންސިލުގެ ޒިންމާ

ތަުކެގ ކައުންސިލްޒިންާމ ކަމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ކަންަކން ިހމެޭނ ގޮތުން އަންނަިނވި ކަންކަމަީކ 

 ޒިންމާތަކެވެ.

ފެނުގެ  ކޮށްފައިވާ(ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޙިމާޔަތް 8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)

ރަށު ފެންވަރުގައި  ،އި އުސޫލުތައްގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ ވަސީލަތްތަކާ

އަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުްނ އޮތޯރިޓީމިނިސްޓްރީއަށާއި އެކަމަށްޓަކައި  ،ޛުކުރުމާއިތަންފީ

 ނުން؛ދި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އި ރަށުގައި ބިމުގެ ފެންފަށަލައަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށްޓަކަ (ށ)

 ،ބަލަހައްޓައި އިޓްރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިންގަމިނިސް ،ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ އާލާތްތައް

 ދިނުން؛އެ ވަސީލަތްތަކުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށް

        ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ  ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާ (ނ)

 ން؛ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ރާވައި ހިންގު

ރަށުގައި ކުރިއަށް  ،ކޮށްފައިވާ ނިޒާމުތަކުންާނއިންމު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުއާރަށުގައި  (ރ)

ރަށުެގ  ސަބަބުން ަމސައްކަތެއްގެނާޢީ އެއްވެސް ޞިދީ އަދި ޞާގެންދާ އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތި

 ރުން.ނޭދެވޭ ބަދަލެއް އަންނަމުން ނުދާކަން ކަށަވަރުކުޤުދުރަތީ ފެންފަށަލައަށް 

މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމާއި 
އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން 

ވިޔަސް ފެންފަށަލައަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާކަމަކުްނ ނުވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލި ކަމަކުްނ  )ހ( .25
      (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24ގިނަވެގެން  ،އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ

 ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އެނގުނު ފަރާތަކުން އެކަން ނުވަތަ  ފަރާތަކުން އެ
  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާިމ ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް އަދި މިފަދަ ކަންކަން 
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 ގެ ގޮތުގައި  6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ން ހަދައި(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީ 90
  ކުރަންވާނެއެވެ.އިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާމިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި

ނުވަތަ އެފަދަ  ،ދިމާވެއްެޖ ނަމަ) ގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ހމި މާއްދާގެ ( )ށ(
ގެ ތެރޭގަިއ (ސައުވީްސ) ގަޑިއިރު 24ސްވެގެްނ އެކަްނ އެްނމެ ލަ  ،ރިޕޯޓެއް ލިބިއްޖެނަމަ

ގޮތް އް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ހިނގައިދިޔަނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެ އޮތޯރިޓީން
 އެވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންާވނެއެވެ. ،ބަލައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންނަނިިވ  54ގެ (ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާނޫނު)  8/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު  .26 އެޅުން  ފިޔަވަޅު
  އަޅަންވާނެއެވެ.އްކަންތައްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަ

އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއާއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  (ހ)
ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ގަސްދުގައި އޮޅުވާލައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެްއ 

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/50,000ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 
  ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.އަދަދަކުން

(ފެނާިއ ނަރުދަމާ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ  8/2020ނަންބަުރ  ތަންފީޛީ އޮފިސަރަކު ޤާނޫނު (ށ)
އަދާކުރަންޖެޭހ ޒިްނމާތަކާއި ަމްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން

ހުރަސް އެުޅމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިކުރުމާއި، ޚިދުމަތުގަިއ އުޅެނިކޮށް ޚިދުމަތްދޭ 
މުވައްޒަފަކަށް ގަސްދުގައި ނުވަަތ އިހުާމލުން ވިަޔސް ޖިްސމާީނ ގެއްލުމެްއ ދިނުމާއި، 

ކޮށްފި   އުނދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއްގޯނާކުރުމާއި، މިޫނނަސް ަމސައްކަތަށް
(ފަންސަވީސްހާސް)  -/25,000(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި -/5000 ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 
  ކުށެއްޢީ ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރމާއި، ެއ ކުިރ ޢަަމލުގައި ޖިނާއަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 ޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ. އެކުލެވިގެންވާނަމަ އެކަްނ ތަޙު

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނަގުޅ  (ނ)
(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/100,000 ފިނަމަ، ެއ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީނުކޮށް

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.އަ

     -/1,000,000ގައި ބޭނުންކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ދަމާ ނަހަަމ ގޮތުފެނާއި ނަރު (ރ)

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރެމވެ.އަ(އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދުމުން، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެ މަޢުލޫމާތެއް،  (ބ)

މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ 

ދަދަކުްނ އަ(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/5000ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 ވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމެ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ހަރުކޮށްފައިވާ ވޭލްވެއް ނުވަތަ  ،ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް (ޅ)

 އުނގުރިއެއް ނުވަތަ މޭންހޯލެއް ހުޅުވުމާއި ލެއްުޕމާއި ނުވަތަ އެއިން އެއްޗަކަށް ބަދަލު 
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 -/25,000(އެއްހާސް) ުރފިޔާއާއި  -/1000ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ  އިގެނަ

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.އަ(ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

ފެން އުފެއްދުމަށް ރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލައިން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކުޅިއަކުން ނުވަތަ  (ކ)

  -/500,000ފެންގަނޑަކުން ފެން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެކަން ކުިރ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

ދަދަކުން އަ(އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  -/1,000,000(ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދޫކުރާ ފެނުގައި ހުންަނ ފެންވަރަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ  (އ)

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އެޅުމާއި، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް 

މުގެ ތެރެއަށް ވާސިލުުވމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެއް ަގސްދުގައި ުނވަތަ އިހުމާލުން ވިޔަްސ ނިޒާ

 -/100,000(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/50,000ކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.އަ(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ދިވެހި، މަލުކުރަްނ ފަށާނީއަމި ގަވާއިދަށް  .27 މަލުކުރަން ފެށުން އަގަވާއިދަށް 
 ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެްއ  .28 މާނަކުރުން 
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް  ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ ،ދޭހަވާނަމަ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާަސތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ""މިނިސްޓްރީ (ހ)
 ވުޒާރާއަށެވެ.ވާލުކޮށްފައިވާ ހަލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި އޫމަސް

ސަރުކާރުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ނުވަތަ  ،"ސެޓިފައިޑް ލެބޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)
 ކަށެވެ.ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ލެބޯޓްރީއަ

 ިބމުން ފެން ނެުގމަށްޓަކައި ބިމުގެ ފެން ފަށަލަ ،ވެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީބޯ" (ނ)
 ށެވެ.އަޅާ ލޯވަޅަ އިގެންތޮރުފަ

ނަރުދަާމ ިނޒާމުްނ  ،" ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވނީަނޖިސްފެްނ ސާފުކުރާ ިނޒާމު  ނަޖިހާއި " (ރ)
ޓަށް ނުވަތަ ށްބޭރުވާ ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ބޭރުކުރުމުން އެތަނުގެ ތިމާވެ
 ށެވެ.ދިރުމަކަށް ގެއްލުންނުވާ މިންވަރަކަށް ަނޖިހާއި ަނޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމަ

 ބޭރުވާނަރުދަމާގެ ހޮޅިން  ގެގޭގޭގެ ފާޚާނާތަކު ،" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީނަރުދަމާ ނިާޒމު" (ބ)
އިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ޤާނަޖިހާއި ަނޖިސްފެން އެއްކޮށް އެއްތަނަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 

 ށެވެ.އެ ވިއުގައިގައި ހިމެޭނ އެންމެހަިއ ބައިތަކެއް ހިމެނޭގޮތަ  ،ވިއުގަޔާއި
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ންނާއި ތަކުނާއި ބަދިގެފާޚާނާތަކުން  ،" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީނަޖިހާއި ަނޖިސްފެން" (ޅ)
 ެށވެ.ފެނަ ކުރާ ން ބޭރުތަކުމެޝިން ދޮންނަ ށިތަކުންނާއި،އަތްދޮންނަތަ

(ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ  2020/26ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އޮތޯރިޓީ"  (ކ)
 ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. އޮތޯރިޓީ ޤާނޫނު)

ޤާނޫުނ  ،ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ "ކައުންސިލް ެއ ރަށެއްގެ " ނުވަތަ "ކައުންސިލް" (އ)
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ިހންގުމުެގ  7/2010ނަންބަރު 
 ކަށެވެ.ތަސިޓީ ަކއުންސިލް ،ތަކާއި އުފައްދާފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްދަށުން ޤާނޫނު) ގެ

މީހުްނ ދިރިއުޅުމަްށ  ،މީުހން ދިރިއުޭޅ އިމާރާތްތަކާއި ،" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީއިމާރާތް" (ވ)
ޞިއްޙީ  ،ޝޮޕިންގ ސެންޓަރުތަކާއި ،ތަކާއިކޫލްސް ،އޮފީސްތަކާއި ،ކުއްޔަށްދޭ އިމާރާތްތަކާއި

ކުޅިވަރާއި  ،ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއިޚިކާބޯތަކެތީގެ ، ދުމަތްދޭ ތަންތަނާއިޚި
 މުކޮށް ީމހުން އާންިމސްކިތްތައް ހިމެނޭޮގތުން  ،ދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއިޚިމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

 ކަށެވެ.ރާތްތައުޅޭ އިމާ

އިންޑަސްޓްރިއަްލ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީމަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން ޢީނާޞި" (މ)
ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ،ކާއިވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ރަށްތަ ރުމަސައްކަތްކުރާ އަދި ފަތު

 ފަދަ ތަންތަނަށެވެ.ަހރުގެ ފަހަރު ބަންނަ ޑިދޯނިނާތަކާއި، އޮޚާމަސައްކަތާއި މަސްކައްކާ ކާރު

ދުރަތީ ގޮތުން ރަށުގެ ބިމުގެ އަޑީގައި އުފެދިފައިވާ ޤު  ،"ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ފ)
އްދުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ބިމުގެ އަޑިން ފެން ހިޭލ ޙަފެނަށެވެ. ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ސަރަ

ލޮނުގަިއ ލޮނުގެ މިންވަރު ނުވަތަ އިލެްކޓްރިކަލް ކޮންޑަކްޓިވިޓީ ހިސާބުން ފެށިގެން، މޫދު 
 ހުންނަ މިންވަރަށް ާވސިލުވާ ިހސާބަށެވެ.

ފެންފަށަލައަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެްނ  ،"އިން ފިލްޓްރޭޝަން ގެލަީރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ދ)
ފެން ނެގޭ ގޮތަށް އްދަކުން ޙަފެންފަށަލައިގެ އެންމެ މަތީ ދުލީގެ އެކަށީގެންވާ ސަރަ

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމަށެވެ.

ގޭބީސީތަކުގެ ޒަޫރރީ ބޭނުންތަކަށް ފެން  ،"އަމިއްލަ ބޭުނމަށް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ތ)
 ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ކުނިވާ ޒާތުެގ  އްދުތަކުގައި ހުންނަޙަކުނި ަޖމާކުރާ ސަރަ ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީލީޗޭޓް" (ލ)
 ދިޔައަށެވެ. ކުނިން އުފެދޭ ފާ

ގަވާއިދު  ،" ަކމަށް ުބނެފައި އެވަނީޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ ިމންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުށްތިމާވެ" (ގ)
(ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު  R-27-2012ނަންބަރު 
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ރާނެ ޓަށް އަސަރު ފޯށްތިމާވެ  ) ެގ ދަށުން ތައްޔާރު ކުާރ 2012ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
 ށެވެ. ޓަމިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯ

ކޮންކްރީޓް ނުވަތަ ޕްާލސްޓިކް ނުވަތަ ފައިބަރ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީސެޕްޓިކް ޓޭންކް" (ޏ) 
ފައިވާ، ގޭގޭގައި އުފެދޭ ވަޅުލައި ން ހަތަރެސް ކަން ބަށްޓަމަށް ހަދައި ބިމުގައިގްލާސް އި

 ކަށެވެ. ށް ހިންދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޭންނަޖިސް ފެން ިބމަ
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 އިންފިލްޓްރޭޝަން ގެލަރީ ޤާއިމް ކުރުމުެގ ިޑޒައިން : 1ޖަދުވަލު 
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 ދިދާނެ ނިާޒމުގެ ަފރުމާފުރާޅުން އިތުރުވާ ފެން ބިމަށް ހިން :2ޖަދުވަލު 
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 އްމިންގަނޑުތަނަމަ ހިންދާނެ ސާފުކުރުމަށްފަހު ބިމަށް ިހންދާހާއި ަނޖިސްފެން ނަޖި : 3ޖަދުވަލު 

 

Parameters Units Permisible Limits 
Faecal coliforms CFU/100ml 0 

E. coli Org/100ml 0 

Suspended solids mg/l 15 

Residual chlorine mg/l 0.8 

Temperature 
oC 

Not more than 3ºC above 
the receiving water 

pH - 6-9 

Nitrates as N mg/l 6 

Free ammonia as NH3 mg/l 5 

Ortho-phosphate as P mg/l 1 

Surfactants mg/l 10 

Electrical Conductivity µS/cm Equal or less than receiving 
groundwater 

oils  and  grease  (food related) mg/l 5 

Oils,  grease and waxes (mineral 
origin) mg/l 1 

Hydrocarbons (fuel origins)  mg/l 0 

Chemical Oxygen Demand 
(5days) mg/l 5 

Biological Oxygen Demand 
(5days) mg/l 5 

Dissolved Oxygen - 75% air saturation 

Phenolic  compounds as Phenol mg/l 1 

Arsenic as As mg/l 0.05 

Calcium as Ca mg/l 80 
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Cyanides as Cn mg/l 0.5 

Chloride as Cl mg/l 200 

Sulphides as S mg/l 0.05 

Sulphates as SO4 mg/l 250 

Fluoride as F mg/l 1 

Sodium as Na mg/l 200 

Zinc ad Zn mg/l 5 

Cadmium as Cd mg/l 0.005 

Mercury as Hg mg/l 0.02 

Selenium as Se mg/l 0.05 

Nickel as Ni mg/l 1 

Boron as B mg/l 0.5 

Hexavalent Chromium as Cr mg/l 0.05 

Total Chromium as Cr mg/l 0.5 

Copper as Cu mg/l 1 

Lead as Pb mg/l 0.1 

Iron as Fe mg/l 1 

Manganese as Mn mg/l 0.1 

Magnesium as Mg mg/l 100 

Aluminium as Al mg/l 0.3 

Sum of metals mg/l 1 

Acute toxicity - Zero 
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 4ޖަދުވަލު 

  ލުސޫނަޖިސްވަޅުގަނޑާއި، ސެޕްޓިކް ޓޭންކް އަދި ފެންހިންދާ ވަޅުގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ އު

 . ނަޖިސްވަޅުގަނޑު 1

 (ހ) ތަނެއް ޚިޔާރުކުރުން

ދެމެދު ނަޖިސްަވޅުގަނާޑ ވަޅުތަކާ ވީހާވެސް ދުރެއްގައެވެ. ފެންވަޅަކާއި ޑު ބަހައްޓަންވާނީ ފެންނަާގ ފެންނަޖިސްވަޅުގަނޑާއި ފެންހިންދާ ވަޅުަގނ

ދެވަޅުގަނޑުެގ  މީޓަރު ބެހެއްޓޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ފެންހިންދާ ދެވަޅުގަނޑު ހުރިނަމަ އެ 15އަދި ފެންވަޅާއި ފެންހިންދާވަޅާ ދެމެދު މަދުވެގެން 

 ލަންވާނެއެވެ.މީޓަރު ބެހެއްޓޭތޯ ބަ 10ގައިވެސް މަދުވެގެން ދެމެދު

 (ށ) ނަޖިސް ފޭދިގެންދިޔަ ނުދިނުން

ޓޭންކުން ަނޖިްސ ބިމަްށ ފޭދި ނުވަތަ  ،ނަޖިސްވަޅުގަނޑުްނ ލީކުނުާވ ވަރަށް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންުމ ަކމެކެވެ. އެހެނީ

. މި ސަބަބަށްޓަކައި، ޓޭންކުގެ ފުލާއި (ބޭސް) ލީކުވެއްޖެނަމަ، ިބމުގެ އަޑީގައިވާ ފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކޮށް، ފެން ތަޣައްޔަރު ވާނެތީއެވެ 

ައޅަންާވނެއެވެ. ކަމްޕައުންޑް) ލިބެން ހުރިނަމަ މައްޗަށް (ޓޮޕް ކަވަރ) ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ވޯޓަރޕްރޫފް ކުރާ މާއްދާއެއް (

ކުްނ ލީކުވޭތޯ އްވެސް ތަނަނިުމމުން، ބޭނުންކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރީގަިއ އެއަށް ފެންއަޅާފައި ބަހައްޓައިގެން ވަޅުގަނޑުެގ އެ އަދި ޓޭންކު ހަދައި

 ބަލަންވާނެއެވެ.

 ހެދުން  ވަރުގަދަކޮށް(ނ) ނަޖިސްވަޅުގަނޑު 

ލީޓަރުގެ ފެނުެގ  1ލެވޭވަރުގެ ވަރުހުރި އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. ނަޖިސްފެނުގެ ބަރުދަން ިހފަހައްޓައިއެޅޭ ަނޖިހާއި  އެއަށްނަޖިސްވަޅުގަނޑަކީ 

ޓަނަށް އަރާނެއެވެ.  1ލީޓަރުގެ ތާނގީއެއްގެ ބަރުދަން  2000ކިލޯއެވެ. އެހެންކަމާއެކު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ފުރިފައި ހުންނަ  1ބަރުދަނަކީ 

ެއމް.އެމް އަކުްނ ލެއްވީމާ  200އެމް.އެމްގެ ދަގަނުޑ، ކޮްނމެ  9ނޑުގެ ފޫ ހަދަންވާީނ ދަގަނޑު ލައްވައިގެން، ކޮންކްރީޓުްނނެވެ. ވަޅުގަ

މަށްފަހު ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ޓޭންކުގެ ފޫ އަޅަންވާނީ ތައްގަނޑު ބޭނުންކޮށްެގން، ބިންމަތީގައެވެ. އަދި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުގެ ފޫ އެއްވަރު ކުރު

 ވާނެގޮތް ކުރެހުމުގައި ދައްކާފައި އެވަނީއެވެ. ނީއެވެ. ވަޅުގަނޑުގެ ފޫ ހުްނަނންކޮންކްރީޓް ފޫ ވަޅުގަނޑުގައި ބާއްވާ
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 ގަޅު މިނެއްގައި ހެދުމާއި އޭގެ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުންނ(ރ) ނަޖިސްވަޅުގަނޑު ރަ

ޓެއް ބޭނުންކުރާނަމަ) ށްމީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި (ތިރިތަ  8މިންތަކަށެވެ. މިއީ ނަޖިސްވަޅުގަނޑު ހަދަންވާނީ ކުރެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ 

ީމހުނަށްވުރެ ގިަނ މީހުްނ  8(ފަހެއް) އަހަރަކުން ހުސްކުރަން ެޖހޭނެއެވެ.  5ބަހައްޓަން ހެޔޮވަރު މިނެކެވެ. ިމ ނަިޖސްވަޅުގަނުޑ ކޮންެމ 

(ތިނެއް) ައހަރަކުން  3ކޮންމެ  ،ފަދަ) ބޭނުންކުރާނަމަ ޓެއް (ޓޭންކާއެކު ހުންނަ އުސްތަށި ށްބޭނުންކުރާނަމަ، ނުވަތަ ފުލަޝްކުރާ ކަހަލަ ފާޚާނާ ތަ

ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑު އަދި ދެވަތްގަނޑަށެވެ. ، ނަޖިސްވަޅުގަނުޑ ހުސްކުރަްނ ޖެޭހނެއެވެ. ަނޖިސްވަޅުގަނޑު ހުްނނަންވާނީ ދިުގ ހަތަރެސްކަނަށް

ނެއެވެ. ކުރެހުމުން ަދއްކާފައި އެވަނީ، ބޭނުން ހުރިހައި ބައިތަކެއް ހިަމނައިގެން ަރނގަޅަށް ވާވާންދެވަނަ ވަތްގަނޑުގެ ދެގުނައަށް ބޮޑު

 ނަޖިސްވަޅުގަނޑެއް ހަދާނެ ގޮތެވެ.

 

 

 (ބ) ފެންހިންދާ ވަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކުރުން

ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑެއް  ،ކުރެވޭނީވަޅުތައް ރައްކާތެރި ކައިރި ހިސާބުތަކުގެ ފެން ބިމުގެ އަޑީގެ މީރު ފެންފަށަލައާ

ހިންދާ ަވޅުގަނޑުގެ ައޑީގައިާވ   ވަޅުަގނޑު ހުރެގެްނނެވެ. ނަިޖސްވަޅުގަނޑުްނ ބޭރުކުރާ ނަިޖސްފެން، ފެންށްމެދުވެރިކޮށް ނަޖިސް ބޭރުވާ ގޮތަ

ހިންދާ ވަޅުގަނޑުެގ ފޫ ހުންނަންވާީނ އެންެމ ކުަޑމިނުންވެްސ ބިމުެގ  ފެން ،ކުދޭނެއެވެ. އެހެންކަމާއެ އިހިކިފަހުގެ ތެރެއަށް ދިއުމުން ފުރާނާލަ

ތިލަކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ. ފެން ހިންދާ  ންދާ ވަޅުގަނޑު މާފުންނުކޮށް ވީހައިހި ފެންފަށަލައަށްވުރެ، ބައިމީޓަރު މަތީގައެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ފެން

ތު ލިބޭ ވަރަްށ ވަޅުގަނުޑ ބޮޑުާވންވާނެއެވެ. ޞަށް ފުރޭނިގެްނ ބިމުގެ އަޑިއަްށ ދާނޭ ފުރުވަޅުގަނޑަށް ެއޅޭ ހުރިހަިއ ަނޖިްސ ފެނެއް ރަނަގޅަ

ފެން  ،    ގައި ދައްކާފައި އެވަނީ 3ވަޅުގަނޑަކުން ފުދޭނެއެވެ. ކުރެހުން  މީޓަރު ދިގު، ބައިމީޓަރު ފުޅާ، ބައިމީޓަރު ފުން 5އާދައިގެ ގެއަކަށް، 

 ފެްނ ހިންދާ  މިއިން ކޮްނމެ ބަޔަކީވެސް  އެ ވަޅުގަނޑުގައި ހިމަަނންޖެޭހ ބައިތަކެވެ.  ،ގޮތާއި ރުކުރާނެހިންދާ ވަޅުގަނޑެއް ރަނަގޅަށް ތައްޔާ
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 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ބައެއްވެސް  ހުރިހާ  އެ  ،އެހެންކަމާއެކު ބައިތަކެކެވެ.  ވަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށް ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި 

، އޮނު، ރަތްކެޔޮ ފަދަ ގަސް އިންދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. މި ގަސްގަހުގެ މޫތަކުން ނަިޖސްފެން ސްކައިރީގައި މިރުފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑުގެ 

 ސާފުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

  

 

 

 . ސެޕްޓިކް ޓޭންކ2ް

 (ހ) ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ތައްޔާރުކުރުން

ވަުޅން ފެށިގެން އެންމެ ކައިރީގައި ހުްނނަ ފެން ގައެވެ. ސެޕްޓިކް ޓޭންކާވީހާެވސް ދުރު ވަޅުތަކާ ) ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ބަހައްޓަންވާނީ ފެން ނަގާ 1(

 މީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.  15ސެޕްޓިކް ޓޭންކާ ދެމެދު މަދުވެގެން 

ލުގައިވާ ފަސްގަނޑު އެްއވަރުކޮށް ގަިއ ދައްކާފައިއެވާ ބޮޑުމިނުގެ ޓޭންކެްއ ބެހެއްޓޭވަރުގެ ވަޅުގަނޑެްއ ކޮނެ، ވަޅުގަނޑުގެ ފު 4) ކުރެހުން 2(

 ހަރުކޮށްލާށެވެ. 

ތައްގަނޑު ތައްާޔރުކޮށްގެން ޓޭންކުގެ ފޫ ކޮންކްރީޓް ކުރާށެވެ. ކޮންކްރީޓް ކުރާއިރު، ކޮންމެ  އިވާ ވަޅުގަނޑުގެ ކައިރީގައި ފިލައިން) ކޮނެފ3ަ(

 އެމް.އެން އަކުން (ހުރަހަށާއި ދިގަށް) ދަގަނޑު ލައްވާށެވެ.  200

ރަހަ ނުވަތަ ލެވެލް ކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓޭންކުގެ ފާރުތައް، ކޮންކްރީޓް  ،ރީޓް ކޮށްފައިވާ ފޫ ހިކުމުން، ވަޅުގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފައްތައި) ކޮންކ4ް(

 ތެރެއަށް ގެލެވިދާނެއެވެ. ފާރުތައް ހަދާއިރު، ޓޭންކަށް އެތެރެވާ ހޮޅިއާއި ބޭރުާވ ހޮިޅ ފާރު، ނުވަތަ ގަލުްނ ރާނައިގެން ހަދައިކޮށްގެން

ހޮޅިތައް ލެއްުވމުގެ ކުރީގައި، ޮހޅީގެ ބޭރުގައި (ފާރަށް ލައްވާ ހިސާބު) ތެރަސް އުނގުޅާލައި، އޭގެ މައްޗަށް ެވލިކޮޅެްއ  ލައްވަންވާނެއެވެ. މި

 ވެލި ތަތްކޮށްލަން ވާނެއެވެ. މީެގ ބޭނުމަކީ ފާރާއި ޮހޅިއާއި ރަނގަޅަށް ގުޅުވައި، ރަނަގޅަށް ބައްދާލުމެވެ.  ޅައިއަ
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ވެްސ ލެވިާދނެއެވެ. ދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބޭުނންނަަމ ރާނައިކުގެ ދެ ވަތްގަނުޑ ދޭތެރޭގައި ހުންަނ ހުރަްސ ފާރުވެްސ ކޮންކްރީޓް ކުރެވި) ޓޭނ5ް(

އެމް.އެމް ެގ ދެ ލޯވަޅު އަޅާފައި ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑުން ނަޖިސްފެން ދެވަނަ ވަްތގަނޑަށް  100މި ފާރުގައި 

 ކައެވެ.ދިއުމަށްޓަ

ހަދައި ޓޭންކުގައި ހަރުކުރާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހަރުކުރުަމށްޓަކައި ، ެއމް.އެމް ގެ ެއސްލޯނުހޮޅިން ހަދާފައިވާ "ޓީ" ނުވަތަ "އެލްބޯ" އެއް 100) 6(

 އެސްލޯނު ތެރަސްލައި، ެވލި ތަތްކޮށްލާށެވެ.  

"ބެފްލް" އެއް ހަރުކުުރމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. އަދި ޓީއެްއ  ނުދިނުމަށްޓަކައިތެރެއިން ދިޔަ ގެތީގައި ހުންނަ އެތިކޮޅުކޮޅު ހޮޅީ) ފެންމ7ަ(

 އެއްޗެއް ވައްދާލުމަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ. ،ގައި ބޭނުންކުރުމުްނ ހޮޅި ސާފުކޮށްލަން ވެއްޖެަނމަނމިތާ

އެމް.އެމް ެގ ބޯިމނަށް ސިމެންިތ ޖަަހންވާނެއެވެ. މިަކމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނީ "ސަލްފޭޓް  20) ޓޭންކުގެ އެތެރޭގައި (ފާރުތަކުގައި) 8(

ރެސިސްޓެންޓް" ސިމެންތިއެވެ. އަދި ލިބެން ހުރިނަމަ "ބިޓްިމނަސް ޕެއިންޓް" (ތާރު ކަހަލަ ދަވާދެއް) ލެވިދާނެއެވެ. އެއީ ފެން 

 ށްޓަކައެވެ. ބަންދުކުރުމަ

ވަރުގެ އެމް.އެމް ގެ ޑަިއމީޓަރު ހުންނަ  600) ޓޭންކުގެ މަތިގަނޑުވެސް އަޅާނީ ތައްގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބިްނމަތީގައެވެ. މަތިގަނޑު އަޅާއިރު 9(

 ވެ. ދެ ލޯވަޅު މަތިގަނޑުގަިއ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މި ދެ ލޯަވޅުގައި އަޅާނޭ ުކޑަ މަތިގަނޑުތައްވެސް ހަދަންވާނެއެ

ިބްޓިމަންސ ެޕިއްންޓ ، އިސިމެންތިއެވެ. އަދި ސިެމންތި ޖަހަ) މަތިގަނޑުގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި ޖަހަންވާީނ ސަލްފޭޓް ރެިސސްޓެންޓް 10(

 .ާހަކްނވާެނެއވެ 

ަވސްހޮިޅ ުގޅައިދޭ ހޮޅީގަިއ، ފާޚާާނއާ ވީހާވެްސ ކައިރިއެއްގައި ަވސްހޮޅިއެްއ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ) ފާޚާނާ އާއި، ސެޕްޓިކް ޓޭންކ11ާ(

 ފާރަކަށް ހަރުކުރެވިފައެވެ.، ) މީޓަރުގެ އުސްމިނުގައިއް(ހަތަރެ 4ހުންނަންވާނީ، 

 

 ޓޮޕް ވިއު –(ހ)  4ކުރެހުން: 
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 ސަިއޑު އެލިވޭޝަން  –(ށ)  4ކުރެހުން: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (ނ)  4ކުރެހުން: 

 

 

 

 

 

 ޓޭންކު ެޓސްޓްކުރުން.(ށ) ސެޕްޓިކް 

ފަހުން ބަލާއިރު ފެން މަދުވެފައިވާނަަމ  ގެ ގަޑިއިރު 6) ޓޭންކުން ފެން ލީކުވޭތޯ ޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޓޭންކަށް ފެން އަޅާފައި ބަހައްޓާނީއެވެ. 1(

ބައްދާފައި، ބިޓްމިނަްސ  ގައި ިސމެންތިޖަހައި ތަނެއް އޭގެ މާނައަކީ ޓޭންކުން ލީކު ވަނީއެވެ. އެހެން ދިމާވެއްޖެަނމަ، އެ ީލކުވާ ތަނެއް ހޯދައި، އެ

 ކާނީއެވެ.އިންޓް ހާޕެ

. އެހެްނ ަކުރާދްސަގނެޑްއަގިއ ޯރޮކްށާލަފިއ ޭޓްނުކެގ ެއެތެރައްށ ާލީނެއވެ ، ) ވަސްހޮިޅ ހުރީ ރަނަގޅަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހަދާެނ ގޮތަކ2ީ(

  ވާނެއެވެ.ން ހެދުމުން ޓޭންކާ ގުޅިފައިވާ ޮހޅީގެ ތެރެއިން ލާފައި ގޮްސ ވަސްޮހިޅން ދުން ނިކުންނަ
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 (ނ) ސެޕްޓިކް ޓޭންކާ ގުޅިފައިވާ ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު

  ވެސް ދުރެއްގައެވެ. އެންެމ ކައިރީގައި ހުންަނ ވަޅަށްވުެރ ަމދުވެގެންވީހައި ފެްނ ނަާގ ވަޅުތަކާ) ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު ހުްނނަންވާނީ 1(

 މީޓަރު ދުރުވާން ވާނެއެވެ.  10މީޓަރު ދުރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި ފެން ހިންދާ އެހެްނ ވަޅުތަކާ ވެސް  15

ެއމް.އެމް  100ނަށް ކަނޑާށެވެ. ކޮންމެ ދެ ކެނުޑމެއްގެ ދޭތެރޭގައި އެމް.އެމް ގެ އެްސލޯނު ޮހޅިއެއްގައި ދުނިކީސް ދެ ތިލަިއގެ ބޯމި 100) 2(

 (ދިގަށް) ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

، ވަޅުގަނޑުގެ ފުާޅމިނުގަިއ ބައިމީޓަރު ) ސެޕްޓިކް ޓޭންކުން ފެްނ ބޭރުކުރާ ހޮޅިއަށްވުެރ ބައިމީޓަރު ުފނުގައި ވަޅުގަނޑެއް ކޮްނނާށެވެ. މި 3(

ތެރެއަށް ކުދިކުދި ކޮށްފައިވާ ހިލަ އަޅާށެވެ. އަޅާނީ ސެޕްޓިކް ޓޭންކުން ފެން ބޭރުވާ  ގެބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ވަޅުގަނޑުމީޓަރު  5ދިގުމިނުގައި 

 އެއް ލެވެލްއަކަށެވެ.  ހޮޅިއާ

ގައި ރަހައަށް ޮހޅި ސެްޕޓިކް ޓޭންކުން ފެން ބޭރުވާ ހޮޅިާއ ގުޅުވައި ހިލަތަކުެގ މަތީ ކަނޑާފައި އޮތްދުނިކީސް ދެ ތިލައިގެ ބޯމިނަށް ) 4(

 ެއމް.އެމް ެގ ބޯމިނަށް އަނެއްކާވެސް ހިލަ ައޅާށެވެ. 50ބާއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ހޮޅީގެ މައްޗަށް 

ތެރެއަށް ވެލި އެޅުނަ ނުދިނުމެވެ. ޯގނިތަކުގެ  ގެ. ހިލަތަކުގެ މަތީގައި ނައިލޯނު ގޯނި ފަދަ އެއްޗެއް އަޅާށެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ވަޅުަގނޑ5ު

 ިބމުގެ ަފސްގަނޑާ އެއްވަރުކޮށްލާށެވެ. ކޮނުނުއިރު ނެިގ ވެލިން ވެިލ އަޅައި މައްޗަށް ވަޅުގަނޑު 

 

 (ރ) ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން

 ދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔުމަށް ަސމާލުކަން ދޭންާވނެއެވެ.ގަވާއިަވޅުގަނޑާއި ފެންހިންދާ ވަޅުގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރާއިރު  ނަޖިސް

 ންވާނެއެވެ.ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތައިލާނަާގ އެއިން ފަދަ ތަކެތި ނަގައި ސާފުކޮށް،  މިގޮތުން ވަޅުގަނޑުތަކުގެ ފުލުގައި ހުންނަ މަޑު 

 

 

 (ބ) ސެޕްޓިކް ޓޭންކާ ގުޅިފައިވާ ނަޖިސް ވަޅުގަނޑުން މަޑު ނެގުން

ގާތްގަނޑަކަށް ، މީހުްނ ިހމެޭނ ޢާއިލާއަކުން ބޭނުންކުރާަނމަ 8ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޓޭންކެްއ ގަިއ ދައްކާފައި އެވާ ބޮުޑމިނަްށ  4ކުރެހުން 

ވާނެއެވެ. މިކަްނ ންރަކަށްތޯ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަލައިލާވައެވެ. ޓޭންކުގައި މަޑު ހުރީ ކިހައިން އެއްފަހަރު ހުސްކުރަންވާނެދުވަހު(ފަހެއް) އަހަރު 5

ފަދަ އެއްޗެއް ބާނައިގެންނެވެ. މަޑު ގިނަވަމުން އައިސް ސެޕްޓިކް ޓޭންކަށް  ފައިވާ މަތިގަނޑު ނަގައި، ދަނޑިބުރިއެއްނެގޭ ގޮތަށް ހަދާ ،ކުރާނީ

ިއ ށް އެރުމުން ޓޭންކް ފުރުނީއެވެ. މިއަށްވުރެ މައްޗަށް މަޑު އަރައިފިނަމަ، ޓޭންކަށް ނަޖިހާއަނަޖިސް އެޅޭ ޮހޅީގައިވާ ޓީ ގެ ތިރީކައިރިއާ ހަމަ

 ޑުގެ ދުލިފަށެއް ލެވިފައި އޮއްވައިނާގައި ފެންބޮޑު ވެދާނެއެވެ. ޓޭންކުގެ މަތިގަނޑު ނަގާއިރު، ފެނުގެ މަތީގައި މަވާ ހޮޅި ބެދި، ފާޚާފެން އެތެރެ

 މެުނީވ ލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. ޓޭންކް ހުސްކުރާ ފަހަރެއްގައި މިކަމުެގ ސަބަބުން ނަިޖސް ނައްތައި މު ކަމެކެވެ. އަދިއާންފެނިދާނެއެވެ. މިއީ 

 މި ދުލިފަށް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 
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  30 

 

 ލުންއި(ޅ) ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސެޕްޓިކް ޓޭންކުގައި ހުންނަ މަޑު ނައްތަ

ރަނގަުޅ ވާީނ ރައްކާތެރި އަިދ ންލާވެ. އެހެންކަމާއެކު، މަުޑ ނައްތައިސެޕްޓިކް ޓޭންކުން ނަާގ ޗަކައަީކ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާ ކޮށްފާނެ ެއއްޗެކެ

ލާ ތަނަކަށް ެގންދިޔުމުގައި ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާން ވާނެއެވެ. އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މަުޑ ޓިކް ޓޭންކުން ނަގައިގެން ނައްތައިގޮތުގައެވެ. ސެޕް

 ފަދަ ބަންދު ކުރެވޭ އެއްެޗއްގައެވެ.  އެއްފުލަންވާނީ، ތެޔޮ ހުސްކުރި ތާނގީއު

 

 ނެގޮތް(ކ) ނަޖިސް ވަޅުގަނޑުން ަމޑު ހުސްކުރާ

އަށް ތެރެ ގެނަޖިސް ަވޅުގަނޑުގަިއ އުފެދޭ ގޭހަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ގެއްލުން ހުރި އަދި ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި ވިހަ މާއްދާއަކަށްވާތީ، ޓޭންކު

ންކުގެ މަތިގަނޑު ކުރިން ޓޭ ފޭބުމުގެ ށްއެރެން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައިވެސް، ޓޭންކަށް ންކަފައިބަންވާނީ ކޮންމެހެން ޓޭ

ތެރޭގައި  ގެމިނިޓަށްވުރެ ގިނައިރު ޓޭންކު 10(އެކެއް) ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި  1ލުމަށްފަހު މަދުވެގެން ހުޅުވައި

ަސަބުބްނ ޮބަލްށ ޭގުހެގ ، ތެރޭގައި މަސައްކަްތ ކުރާނަަމ ކައިރީަގއި އިތުރު ީމހަކު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެއީގެ މަޑުނުކުރާށެވެ. ޓޭންކު

ޑުން އެުރަމށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައެވެ. ނަޖިސް ަވޅުގަނޑުްނ މަުޑ ހުސްކުރަްނ އެންެމ ނވާނަމަ ވަޅުގަަތުދވާޮގްތވާަނަމ ުނަވަތ ައނުބާރޮގތް 

 ރަނގަޅުގޮތަކީ ޕަންޕެއް ބޭނުންކޮށްގެން ަމޑުތައް ހުސްކުރުމެވެ. 

 -ންވީގޮތް ތިީރގައި މިވަނީއެވެ:ނަޖިސް ަވޅުގަނޑުްނ ަމޑު ހުސްކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރަ

 . މަޑު ނުވަތަ ނަޖިްސ އެޅުމަށްފަހު ރަނަގޅަށް ބަންދުކޮށްގެން ފަސޭހައިން ގެންދެވޭ ފަދަ ބަންދު ކުރެވޭފަދަ އެއްޗެއް ހޯދާށެވެ. 1

 . ޓޭންކުގެ ދެ މަތިގަނޑު ނަގާށެވެ.2

ދެވަަނ ވަތްގަނޑަްށ އަޅާލާށެވެ. ެއއަށްފަހު  ދަ) އެއްޗަކުން ނަގަިއ،ފަ . ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑުގަިއ ފެްނ ހުރިނަމަ، ެއ ފެންފޮދު (އުނދުިޅއެއ3ް

 މަތި ބަންދުކުރާށެވެ. ގެދެވަނަ ވަތްގަނޑު

ން . ފުރަތަމަ ވަތްގަނޑުްނ ަމޑު ނަގަިއ، މަުޑ އަޅަްނ ހޯދާފައިވާ އެއްޗަށް އަޅާލާށެވެ. މިގޮތަށް އަަޅމުްނ ގޮސް، ަމޑުެގ ބޮޑުބައި ޭޓންކ4ު

 ނަގާށެވެ.

ެއމް.އެމް ގެ ބޯމިނަށް ޓޭންކުގެ ުފލުގައި  100ކަމެއް ޫނނެވެ. ވީމާ، ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ހުސްކޮށްުލމަކީ ަރނގަޅު މަޑު ނަގައި . ޓޭންކުނ5ް

 ނެއެވެ.ތައް ނެތި ހިނގައިދާޖަރާސީމު ލާއިމަޑު ބަހައްޓާށެވެ. ހުރިހާ މަޑެއް އެއްފަހަރާ ހުސްކޮށްލައިފިނަމަ، ޓޭންކުގައި އުފެދިފައިވާ ނަޖިސް ނައްތަ

 ތައް މަރުވެދާނެތީއެވެ. ޅު ކަމެްއ ނޫނެވެ. އެއީ ޖަރާސީމު. ކްލޮރީން ފަދަ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ޓޭންކް ދޮވުމަކީވެސް ރަނގ6ަ

އް ވާ ހޮޅިއާއި، ބޭރުވާ ޮހޅީގެ ކައިރީގައި ތެޔޮ، ސަރުބީ ފަދަ އެއްޗެވަގުތު، ޓޭންކަށް ނަިޖސް ެއތެރެ ފައިވާ. ޓޭންކުގެ މަތިގަނޑު ނަގ7ާ

 ފަދަ އެއްޗަކުން ސާފުކޮށްލާށެވެ. ތެރޭގައި ަމޑުޖަހާފައި ހުިރނަމަ، ދަނޑިބުރިއެއްރިނަމަ ނަގާށެވެ. އަދި ހޮޅީގެހު

ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓޭންކުގެ ބޭރަށް މަޑު އެޅިފައި ހުރިނަމަ ަރނގަޅަށް އިރަނަގޅަށް ބައްދަ ގަނޑު އަޅައި. ސާފުކޮށް ނިމުމުން ފުރަތަމަ މަތ8ި

 ކްލޮރީން ފެނުން ދޮވެލާށެވެ. ފުކޮށްލައިގެން ސާ

 




