ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،އެތަކެތި އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު

ނަމްބަރުMFDA-FCD-STAN-7-2017:
ތާރީޚް :އޮގަސްޓު 7112

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
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ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ
ގޮތުގެ މިންގަނޑު
މި މިންގަނޑަކީ "ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި ޢަމަލު
ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު" އެވެ .މި މިންގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،އެތަކެތި އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި ބަލާ ކަންކަމާއި ކާބޯތަކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކެވެ.

 .1ގުދަނުގެ ޢިމާރާތާއި ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި
 1.1ޢި މާރާތުގެ ފާރުތަކާއި ތަޅުންގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެން ނުފާއްދާ ،ފަސޭހައިން ދޮވެ ސާފުކުރެވޭ ފަދަ
އޮމާން އެއްޗަކުންނެވެ .އަދި ތަޅުންގަނޑު ހުންނަންވާނީ ފެންފަހިވާ ގޮތަށެވެ .މިތަންތަން ހުންނަންވާނީ
މަރާމާތުކުރެވި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައެވެ.
 1.2އިމާރާތް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ލިބޭގޮތަށެވެ .ހޮޅިބުރިތަކާއި ބޮކިތައް ހުންނަންވާނީ ތަޅައިގެން
ދިއަޔަސް އޭގެ އެތިކޮޅުތައް ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުފައިބާ ގޮތަށް ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ.
 1.3ޢިމާރާތް ހުންނަންވާނީ ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިނާއި ވައިގެ ތެތްކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ .އަދި
އެތަނުގެ ތެރޭގައި އުދާސް ނުއުފެދޭ އަދި ރަނގަޅަށް ވައިދައުރުވާ ގޮތަކަށެވެ.
 1.4ގުދަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހިފާގެންގުޅޭ ސާމަނާއި މެޝިން ފަދަތަކެތި ހުންނަންވާނީ އޮމާން ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ
ފެންނުފާއްދާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާ ގޮތަށެވެ.
 1.5ގުދަން ގަވާއިދުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
 1.6ގުދަން ހުންނަންވާނީ ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫތްޕަތް (ޕެސްޓް) ނުވަދެވޭ އަދި އާލާނުވާ ގޮތަކަށެވެ.
 1.7ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓްތަކާއި ހަރުތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެން ހަރުނުލާ ،ފެން ނުފާއްދާ،
ފަސޭހައިން ދޮވެ ސާފުކުރެވޭ ފަދަ އޮމާން އެއްޗަކުންނެވެ.
 1.8ގުދަނުގައި ހުރި ކާބޯތަކެއްޗަށް އަދި އެތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ތަޣައްޔަރުކަން ނާންނާނެ ގޮތަށް ،ތަނުގައި
މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

އަތްދޮވުމާއި

ޒާތީ

ސާފުތާހިރުކަން

ދެމެހެއްޓޭނެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސާފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .2ގުދަނުގައި ކާބޯތަކެތި ބެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް
 2.1ގުދަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިންތިޒާމު ކުރެވިގެން
ތަނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށެވެ.
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 2.2ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ބިމާއި ސީލިންގ އަދި ފާރުގައި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް
ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ.
 2.3މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާބޯތަކެތި ގުދަނުގައި ބަހައްޓައި ގެންނުވާނެއެވެ.
 2.4ކާބޯތަކެތި ގުދަނުގައި ބަހައްޓަންވާނީ ތަޣައްޔަރުނުވާ ގޮތަށް އެއް ބާވަތެއް އަނެއް ބާވަތްތަކާއި އެކުނުވާނެހެން
ވަކިވަކިންނެވެ .ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަހާއި ،މަހުގެ ބާވަތްތައް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާއާއި ރޯކޮށް ހުންނަ ކާބޯތަކެތި
ބަހައްޓަންވާނީ ތަޣައްޔަރު ނުވާނޭގޮތަށް މުޅިން ވަކިންނެވެ.
 2.5ކާބޯތަކެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ދަޅު ،ފުޅި އަދި ޕެކެޓް ފަދަ ތަކެތި ބަނޑިވެފައި ނުވަތަ ދަބަރުޖަހާފައި ،ނުވަތަ
ފުއްޕާފައި ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން ހަލާކުވެފައި ހުރިނަމަ ގުދަނުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 2.6ލޭބަލް ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ނުވަތަ އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ ކާބޯތަކެތި ގުދަނުގައި ބަހައްޓައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
 2.7ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ކެމިކަލްތައް އަދި މިނޫންވެސް ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާފަދަ
އެއްޗެހި ބަހައްޓަންވާނީ ކާބޯތަކެތި ތަޢައްޔަރު ނުވާނެހެން ވަކިން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.
 2.8ޙަލާލް ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގުދަންތަކުގައި ޙަލާލް ނޫން ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3ގުދަނުގެ ފިނިހޫނުމިން
 3.1ވަކި ގޮތަކަށް ގުދަންކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާނަމަ އެތަކެތި ގުދަން ކުރަންވާނީ

އިރުޝާދުގައިވާ ގޮތަށް

އެފިނިހޫނުމިނަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.
 3.2އެންބިއަންޓް ޓެމްޕަރޭޗަރގައި ބެހެއްޓުމަށް އިރުޝާދުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ތަނުގައި ބަހައްޓަންވާނީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ
ސަބަބުން އެ ތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުކުރާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ( 25oCފަންސަވީސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް)
އަށްވުރެމަތި ނުވާ ގޮތަށެވެ.
 3.3ރޯމޭވާއާއި ތަރުކާރީ އަދި ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން ހަލާކުވާ ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ 25oC
(ފަންސަވީސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އަށްވުރެމަތި ނުވާ ގޮތަށެވެ.
 3.4ފިނިކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ހުންނަންވާނީ ފިނިކުރި ގުދަން ނުވަތަ އައިސްއަލަމާރީގައި ( 0-5oCސުން
ޑިގްރީއާއި ފަސް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އާ ދެމެދުގެ ފިނިހޫނު މިނެއްގައެވެ.
 3.5ގަނޑުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ހުންނަންވާނީ ( -18oCމައިނަސް އަށާރަ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތިނުވާގޮތަށެވެ .ނަމަވެސް ބްރައިން ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ތަކެތި ( -9oCމައިނަސް ނުވަ ޑިގްރީސެލްސިއަސް)
އަށް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
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 3.6ގުދަނުގައި ބޭނުންކުރާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ބަލާ ،ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 3.7ފިނި ހޫނުމިން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް އާއި

އައިސްއަލަމާރި އާއި އަދި

ޑީފްރީޒަރުން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކަރަންޓު ކެނޑޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ ގަނޑުކުރި ތަކެތީގެ
ގަނޑު ފިލައިފި ނަމަ އެތަކެތި އަލުން ގަނޑުކޮށްގެން ނުވާންއެވެ އަދި މިފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށް ވިއްކައިގެންވެސް
ނުވާނެއެވެ.
 .4ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުން
 4.1ކާބޯތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލަންވާނީ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
 4.2ކާބޯތަކެތި އުފުލާ އުޅަނދުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ފެންހަރުނުލާ ،ފެން ނުފާއްދާ ،ފަސޭހައިން ދޮވެ
ސާފުކުރެވޭ ފަދަ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ ތަންތަނުގައެވެ.
 4.3ކާބޯތަކެތި އުފުލުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ސާފުތާހިރު ތަކެއްޗެވެ .އަދި އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ
ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއްނަމަ އެއެއްޗެއް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ

ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ބާވަތަކުން ފަސޭހައިން

ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރަން ހަދާފައިހުންނަ ޑިސްޕޯސަބަލް ތަކެތި އަލުން ބޭނުންކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
 4.4ކާބޯތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ގެންގުޅޭއިރު އެތަކެތި ހުންނަންވާނީ ހިރަފުސްނާރާގޮތަށް ރަނގަޅަށް
ބަންދުކުރެވި އަވިން ނުވަތަ ވާރޭގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން އުދާސް އުފެދި އެތަކެތި ތަޣައްޔަރު
ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރި ކޮށްފައެވެ .އަދި ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ސާފު ޕެލެޓެއްގެ މަތީގައެވެ.
 4.5ކާބޯތަކެތި އުފުލާއިރު ކޮންޓެއިނަރުގައި އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ އެކަތިއަނެކަތިން ތަޣައްޔަރުނުވާނެ ފަދަ
ކާބޯތަކެތި އުޅަނދުން ބާލަންވާނީ އަދި އުފުލަންވާނީ އެތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ އަދި

ގޮތެއްގައެވެ.

ތަޣައްޔަރުނުވާ ގޮތަށެވެ.
 4.6ކާބޯތަކެތި

އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް

އުފުލަންވާނީ

އެތަކެތި

ބެހެއްޓުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފިނިހޫނުމިން

ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ .ފިނިކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ( 0-5oCސުން ޑިގްރީއާއި ފަސް
ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) އާ ދެމެދުގެ ފިނިހޫނުމިނުގައެވެ .ގަނޑުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ހުންނަންވާނީ
( -81oCމައިނަސް އަށާރަ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނުވާގޮތަށެވެ .ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި
ހުންނަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ނަމަ އެއުޅަނދެއްގައި އެފަދަ ނިޠާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ފިނިހޫނުމިން ބަލާ ރިކޯޑު
ކުރަންވާނެއެވެ.
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 4.7ކާބޯތަކެތި އުފުލަންވާނީ ދިރޭސޫފާސޫފި އެތަކެއްޗަށް ވާޞިލު ނުވާނޭގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކޮށް
ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަދި ކާބޯތަކެތި އުފުލަންވާނީ ޕެސްޓިސައިޑާއި ކެމިކަލް ފަދަ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ
އަސަރުކޮށްފާނެ އެންމެހާ ތަކެއްޗާއި ވަކިންނެއެވެ.
 4.8ކާބޯތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާއިރު ކާބޯތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އެތަކެތީގެ މައްޗަށް ކޮޅަށްއަރާ
ނުވަތަ އިށީނދެ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .5މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ  /ޒާތީ ސާފުތާހިރުކަން
 5.1ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުމަށާއި އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމާއި ބެހޭ
ގޮތުން ތަމްރީން ދޭންވާނެއެވެ.
 5.2ކާބޯތަކެތީ ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރާނަމަ އެފަދަ މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕު ހަދައި
އެމީހުން މަސައްކަތަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްއިން ފާސްވިތޯ ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގައި
އުޅޭ ދުވަސްވަރު އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހަދަންވާނެއެވެ .މި މެޑިކަލް
ޓެސްޓްކުރުމުގައި އިންޓެސްޓިނަލް ޕެރަސައިޓްސް އާއި ސަލްމޮނެއްލާ ސްކްރީނިން ހިމަނަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ވަގުތީ ގޮތުން ދުވަހު މުސާރައަށް މަސައްކަތް ކުރާމީހުން އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރިކަމުގައި
ވިޔަސް މި މިންގަ ނޑުގެ  5.4ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ މިފަދަ މަސައްކަތްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.
 5.3ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހަދަންވާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގަބޫލުކުރާ
ތަނަކުންނެވެ.
 5.4ގައިންގަޔަށް އަރާބައްޔެއް ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ޖަރާސީމު ހަށިގަ ނޑުގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ހުރިކަމަށް ޝައްކުވާ
މީހަކު ،ނުވަތަ ހަމުގައި އިންފެކްޝަންއެއް ނުވަތަ ފާރުވެފައި ހުރި ތަނެއް ހުރި މީހަކު ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި،
އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެގެންނުވާނެއެވެ.

އަދި

ކާބޯތަކެއްޗަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ ކަމެއް ހުރި މީހެއްނަމަ މޭނޭޖްމަންޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަން
ރަނގަޅުވަންދެން އެމީހަކު ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތާއި މުޅިން ވަކިންނެވެ .އެފަދަ މީހަކަށް މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ލިބޭނީ ފަރުވާ ކުރެވި ރަގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
ފާރުގަ ނ ޑެއް

ހުރެގެން

މަސައްކަތް

ވަގުތީގޮތުން

ހުއްޓާފައިވާނަމަ

އެމީހެއްގެ

ފާރުގަނޑު

ރަގަޅުވުމުން

އެމަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މީހަކު ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ކޮންމެހެން ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 5.5ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،އެތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ކޮންމެ
މީހަކު ވެސް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ،ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެންނާއި ތަޣައްޔަރު ވެދާނެފަދަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ
ކާބޯތަކެތީގައި (މިސާލަކަށް ގަނޑުކުރި ކުކުޅު އުފުލުމަށްފަހު ތަރުކާރީ މޭވާފަދަ ތަކެތި އަތްނުދޮވެ އަތްލުން)
އަތްލުމުގެ ކުރިން އަތްދޮވުން ،އަދި މިނޫންވެސް ހަލާކުވެ ކުނިވެފައި ހުރި އެއްޗެއްގައި އަތްލުމަށްފަހު އެނޫން
އެއްޗެއްގައި އަތްލުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ހަޑި އެއްޗެއްގައި އަތް ހޭކިއްޖެނަމަ

ރަގަޅަށް އަތްދޮންނަންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް އަތް ދޮންނަންވާނީ އަތް ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޮހޮރޭ ގޮތަށް ހުންނަ ބޯން
ކަމުދާ ފެނުންނެވެ.
 5.6ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަންވާނީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ނުފޯރާގޮތަށެވެ.
މިގޮތުން ތަނުގެ ތެރޭގައި ކެއުމާއި ބުއިމާއި ދުފުން ،ޗުއިންގަމް ކެއުން ފަދަ ކަންތައް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ކިނބިހިއެޅުމާއި ނޭފަތް ފޮޅުމާއި ނޭފަތް ކޮށްޓުން ފަދަ ކަންތައް ތަނުގެ ތެރޭގައި ކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.
 5.7ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ގުދަނުގައި އެކަމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައި
ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 .6އެހެނިހެން
 6.1ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ސުވާލު އުފެދޭފަދަ
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ހިރާހަށް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

 6ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ޞަފްޙާ 6

