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  ރައްކާތެރި  ގޮތުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް  ގަނޑުކޮށް  ބޯފެން އުފުލުމާއިބެހޭ މިންގަ ނޑު 

 
  ތަޢާރަފް 

 ބޯފެން އުފުލުމާިއބެހޭ ިމންގަނޑު" ަގނޑުކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް"ޑަކީ  ނމިންގަމި .1
National Standard for Bulk transportation and storage of Drinking Water)) .ެއެވ 

 ގަނޑުކޮށްރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބޯފެން ލޮޖީ އަދި ކެމިކަލް ކޮލިޓީއަށް ފެތޭގޮތަށް އޮމައިކްރޮބަމި މިންގަނޑަކީ 
ކުރެވިފައިވާ ކާރުހާނާއަކުން  އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ަބޔާންކުރާ މިންގަނޑެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސެންސް

 ސްތިސްނާވާނެއެވެ.އި މިމިންަގނޑުން އުފައްދާ ބަންދުކުރި ފެން

 

ޓްރީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުްނ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަދި މިނިސް ޑަކީނމިމިންގަ .2
 ންޑޯސް ކޮށްފަިއވާ މިންގަޑެކެވެ.އެ އޮފް ހެލްތުން

 

 ގެ (W.H.O)ޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްއިއްޔާ ދުނި މިމިންގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އަޞްލެއްކަމުގައި ބަލާފައިވާނީ  .3
ޖެނެރަލް "ކޯޑެކްސްގެ އާއި  " (ISBN 92 4 154696 4)ގައިޑްލައިން ފޮރ ޑްރިންކިންގް ވޯޓަރ ކޮލިޓީ"

 ވެ. ށެއެ "(CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) އޮފް ފުޑް ހައިޖީން ސްޕްރިންސިޕަލް
 

ވުރެގިނައިން( އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް އުފުލުމުގައި އަމަލު ލީޓަރަށް  500ގައި ބޯފެން )ރާއްޖެ ޑަކީނމިމިންގަ .4
އެހެން ާޤނޫނަކުން ނުަވތަ ޤަވާއިދަކުން ރާ ފެނަކީ ޑުން ރެގިއުލޭޓް ކުނިމމިންގަވެ. ނޑެކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަ

 އެޤާޫނނަކަށް ނުވަތަ އެޤަވާއިދާއިއެކު ިމމިންގަޑަށްވެސް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ރާ ފެނެއްނަމަރެގިއުލޭޓްކު

 

ރިޓީގެ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯ ޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެފަށާނީ، މިނިސް އަމަލުކުރަން ށްޑަނމިމިންގަ .5
 .ދުވަހުގެތެރޭގައެވެ 90 އުލާންކުރާތާއެކަން އާއްމުކޮށް ޢި، ފަހުސައިޓަށް ލުމަށްވެބް
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 މާނަކުރުން.   .1
ނޑުގެ ބޭނުމަށް ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ ބަލްކް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ގައުފުލުމާއި ރައްކާކުރުން: މިމިން  ގަނޑުކޮށް ފެން )ބަލްކް ވޯޓަރ()ހ( 
ލީޓަރު ނުވަތަ އެއަށް  500ލީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ބޯފެން އެކައްޗަކަށް އަޅައިގެން، ނުވަތަ ވަކިވަކި އެއްޗެހީގައި  500

 ވެ. މެތަނަށް އުފުއްލުމާއި ރައްކާކުރުއެއްތަނުން އަނެއްވުރެ ގިނައިން އެއްފަހަރާ 
ލާ ގިނައިން އުފު  ލީޓަރަށްވުރެ  500ފެނުގެ  އުފުއްލާ ބޯފެން: އިންސާނުން ބޯންބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮށް )ބަލްކް(ގަނޑު)ށ( 
   ނެވެ.ފެން

 ތަކެވެ. ފުނިއްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކުން އުފުއްލުމުގެ މަސަ )ބަލްކް( އުފުއްލާ ފަރާތް: ބޯފެން ގަނޑުކޮށް)ނ( 
 ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެން ބުއިމަށް ގަ މިމިން ފަރާތް: މިމިންގަނޑުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތް ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭނުންކުރާ)ރ( 

 ތަކެވެ. ފަރާތް އަދި ކުރާނެ  ބޭނުންކުރާ 
ކޮށް ވެސް އެކަމަށް ޙާއްޞަ ނުވަތަ އެނޫން  ކޮންޓޭނަރު/ކަންވާރު: ގަނޑުކޮށް ބޯފެން އުފުއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޭންކާއި ކަންވާރު)ބ( 
 ޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.ތައް
ވެސް ތަކެއްޗާއި އަދި މިނޫން ލުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅި، ޕަންޕު، ވޭލް ފަދަ : ބޯފެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުއް ފިޓްމަންޓްސް ޅ()

 ވެ. އްޗެދުގައި ހުންނަ ތަކެމިފަދަ ބޭނުންތަކަށް އުޅަނ
 ބޯން ކަމުދާ ފެނަށް ހެދުމަށްޓަކައި ފެން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  ޓްރީޓްކުރުން:( ކ) 

 ކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. ބޭނުން އަލްޓްރާވައިލެޓް ލައިޓްކްލޮރިންކުރުމާއި ނައްތާލުމަށްޓަކައި  ޖަރާސީމު ކުރުމާއި ފިލްޓަރު

 ލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ފެން އުފުއް  .2

ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް މިމިންގަނޑަށް ފެތޭ ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފެން އުފުއްލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން ފެން އުފުއްލާ  ބޯފެން
  -ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ( ފެން އުފުއްލާ ފަރާތުން ފެން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ ހ)
 އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ކޮށް ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ރީޑް ޑްރަގް އޮތީރިޓީގައި ރަޖިސްޓް ( ފެން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންށ)
 ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ލާ ފަރާތުން އުޅަނދަށް ފެން ބަރުކުރުމާއި ފެން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މި މިންގަނޑުގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ އްން އުފު( ފެ ނ)
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ފެށުމުގެ  )ރ( ފެން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު އެއްޗަކަށް އެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފެން ދޫކުރަން 
 ލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.އް މަކީ ފެންއުފުތައް ކުރުންޖެހޭ ތަހުލީލުގުޅިގެން ކުރަ  ބެލުމަށް ކަމާއިބޭ ފަރާތްތަކާއިކުރިން ފެނުގެ ފެންވަރު

ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާން އިގަ 5، 4، 3 ނުކުތާގެ އިތުރުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކު މިނުކުތާލާ ފަރާތުން އް)ބ( ފެން އުފު
ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ފެނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް    .3

ބަލާ ތަހުލީލުކޮށް ބޯން ކަމުދާ އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ  ،ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރާ)ހ( މިފެން ވާންވާނީ 
 ފެނެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެނަކަށެވެ. 

ކެލްސިއަމް  ރާމްގް 1ލީޓަރަކަށް 1000ކޮށްފައި ބަހައްޓާނަމަ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކޮންމެ )ށ( ބޯފެން ގިނަ ދުވަހު ރައްކާ 
އިރު ގަޑި 2ހާއި ރަހަ ކަނޑުވާލުމަށް ޓް ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ވަހައިޕޯކްލޮރައިޓް އަޅައިގެން ކްލޮރިނޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކްލޮރިނޭ

 ވަންދެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  ގައިބޯފެން އުފުލާ އުޅަނދު   .4

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  ކޮށްޚާއްޞަ  އެކަމަށް ނދަކީ އުޅަ އުފުލާ ބޯފެން)ހ( 

ކޮންމެހެން  އުޅަނދުގައި މިނޫންވެސް އަދި ގިރިސް ތެޔޮ، ފެން، ނަޖިސް ފެން، ނުސާފު ހުންނަންވާނީ  ފަރުމާކޮށްފައި އުޅަނދު )ށ( 
ށެވެ. އަދި އުޅަނދުގައި ކޮންމެހެން ގޮތަކަ ނުވާނެ  ތަޣައްޔަރުޅެންޖެހޭފަދަ ބާވަތެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓައިނަރު ނުވަތަ ބޯފެން ގެންގު
 ނުވާނެއެވެ.  ތަކެތި އުޅަނދުގައި ގެންގުޅެގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް   ކެމިކަލް ޅެންނުޖެހޭ ބާވަތެއްގެ ގެންގު

ތަކެތި އުޅަނދުގައި އުފުލައިގެން  އަދި މިފަދަ ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. ސޫފިސޫފާ ދޫނި  ޖަނަވާރާއި )ނ( އުޅަނދުގައި
  .ވެސް ނުވާނެއެވެ

އުޅަނދާއި އުޅަނދުގައިވާ ތަކެތި ރާއްކާތެރިކުރާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ގެ ސަބަބުން ސޫފާސޫފީ ދޫނި ނަވާރާއިޖަ)ރ( 
 އަދި މިތަކެތީގެ ސަބަބުން އޭގައިވާ ބޯފެން ތަޣައްޔަރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ނަރު ހަދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ފެން ތަޣައްޔަރު ވެކޮންޓައި ރައްކާކުރާ  ބޯފެން )ބ( 
 ގެންވާ ފުޑް ގްރޭޑެޑް މެޓީރިއަލަކުންނެވެ.ކޮންޓައިނަރުގެ އެތެރެ ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެކަމަށް އެކަށީ 

 ނައްތާލެވޭ ގޮތަށެވެ.  ހައިން ސާފުކުރެވޭ އަދި ޖަރާސީމު)ޅ( ކޮންޓައިނަރުގެ އެތެރެ ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އޮމާން، ފަސޭ 

 )ކ( ކޮންޓައިނަރުގެ އެތެރެއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭޅޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް މަތިޖަހާ ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހަދާފައި ވަކިން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް  އިވާ ފިޓިންގްސްތައް އަދިސަޕްލައިކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓައިނަރަށް ގުޅާފަ )އ( ބޯފެން
 މި  ހަމައެކަނިތަކެއްޗަކީ އަދި ވަކިން ބޭނުންކުރާ މިފަދަ  ފުޑް ގްރޭޑެޑް މެޓީރިއަލަކުންނެވެ.ހުންނަންވާނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތަށް

 ގޮސްފައި  ފަޅައިގެން އަދި ހަލާކުވެ، ދޫވެ، ޕައިޕްލައިންތައް ގުޅިފައިވާ މިއާއި އަދި ކޮންޓައިނަރު ރައްކާކުރާ  ފެން )ވ(
 ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. 

)މ( އުޅަނދުގައި ގެންގުޅޭ ބޯން ކަމުނުދާ ފެން ދައުރުކުރާ ހޮޅިތަކާއި ބޯންކަމުދާ ފެން ރައްކާކުރާ ޓޭންކުތަކާއިގުޅިފައިވާ ހޮޅިތައް 
 ހުންނަން ވާނީ ވަކިން ދެފެން ތަޣައްޔަރު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

 ގޮތަކަށެވެ.  ރާނެފަދަކު ނުއަސަރު  ށްއްދަޙަސަރަ ކުރާރައްކާ ފެން ހުންނަންވާނީ ނާ ޚާފާ)ފ( އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ 

.ގޮތަކަށެވެ ނުކުރާނެ އަސަރެއް  ކޮންޓައިނަރަށް ފެންރައްކާކުރާ ހުންނަންވާނީ ހޮޅިތައް ނާޚާފާ ޅަނދުގެ)ދ( އު
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 ހަމަޖެހިފައި އުޅަނދުގައި  ގޮތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ކަމެއްއަލި  ފަދަ  ފެންނާނެ  ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެތެރެ ކޮންޓައިނަރު  ރައްކާކުރާ ފެން  )ތ(
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އުޅަނދުގައި   އިންތިޒާމް އެކަށީގެންވާ  ސާފުކުރުމަށް އަތްދޮވެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާ މަސައްކަތުގައި ސަޕްލައިކުރުމުގެ ފެން)ލ( 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ހަރަކާތްތެރި ކުރުމުގައި ސަޕްލައި ފެން  މީހަކު  ހުރި ބައްޔެއް އަރާ ގަޔަށްން ގައި ފަދަ ހިންގުން  ބޭރަށް  )ގ(

 ކޮންޓައިނަރުތަކާއި އެއާއި ގުޅިފައިވާ ފިޓިންގްސްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .5

ފެންރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ ފެން އުފުލުމަށް ނުވަތަ ސަޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންޓައިނަރު އަދި އެއާއި )ހ( ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 
އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ގަވާޢިދުން ސާފުކުރަންވާންނެއެވެ.  އްގުޅިފައިވާ އަދި ނުވަތަ ވަކިން ބޭނުންކުރާ ފިޓިންގްސްތަ

 ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. ޖަރާސީމު ނައްތާލުމަށް ސާފުކޮށް 

  ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް:

 ( ކޮންޓައިނަރުގެ އެތެރެ ބުރުސްފަދަ ސާފުކުރާ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 1) 

އިނަރު ފުރެންދެން އާޅާފައި މަދުވެގެން ބައި ގަޑިއިރު ލީޓަރ ގެ ފްރީ ކްލޮރިން ހުންނަ ފެން ކޮންޓަ /މިލިގްރާމ4.0ް( 2) 
މިގޮތަށް ސާފުކުރުމުގައި ބޯފެނުން ކޮންޓައިނަރު ރަނގަޅަށް ދޮންނަންވާނެއެވެ.  ފަހުމިފެން އުކާލުމަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު 

  ބަލަންވާނެއެވެ.  ރާ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްމަސައްކަތްކު

ންގްސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރާނަމަވެސް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންޓައިނަރު އަދި ފިޓި)ށ( 
 އަމަލުކުރަންވަނެއެވެ. 

ކައި ފެން އުފުލާއިރު ކޮންޓައިނަރު ގެ އެއްޗެއް އެޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ފެން ތަޣައްޔަރުކުރާ ޒާތު އި )ނ( ހިރަފުހާ
 އަދި ފިޓިންގްސް ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ. 

ގްސް ބޭނުންނުކުރާ ދުވަސްވަރުވެސް މިތަކެތި ހަޑިނުވާ ގޮތަކަށް ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައި )ރ( ކޮންޓައިނަރު އަދި ފިޓިން 
 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ހޮޅިތަކާއި އިސްކުރުފަދަ ތަންތަނުގައި އަދި ކުން ފެން ހުސްކޮށް ފައިވާ ހުރިހާ ހޮޅިތަކަ)ބ( ފެން އުފުލާއިރު ކޮންޓައިނަރާއި ގުޅި
 ވާނެއެވެ.  ގުރިޖަހާ ބަންދުކުރަންނއު


