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 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ                   
 މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް    

 
 ކާބ  ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދެވޭ ތަންތަން އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ  ކުރުމުގައި  ބަލާ މިންގަނޑުތައް 

 
ވަނަ  42ގެ "ތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ޢާއްމު ސިއްޙަތު ރައްކާ"( 2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު )ތިރީގައި  ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކާބ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ  61އަދި  60، 59، 58، 57، 55 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އާއި 44މާއްދާގެ )ރ( އާއި 
ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދު ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިން  ކެތީގެ "ކާބ ތަ  (R/2014-380) ނަންބަރު  ގަ

ނޑުތައް ސާފުތާހިރުކަމުގެ  ޖެހޭ ހުންނަން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ނޑު ތަކެކެވެ. ގެ ދަށުން ޤަވާޢިދު"  ބަޔާންކުރާ މިންގަ  ހެދިފައިވާ މިންގަ

 

 

  ސަރަޙައްދު ކާބ ތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ހުންނަ 
  ްސިނާއީ މަސައްކަތެއް ކުރާ ސަރަޙައްދެއް ކަމުގައިނުވުނ 
 ީގެ ސަބަބުން ކާބ ތަކެތި ތަޢައްޔަރު ވާނެ ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވުން ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފ 
  ްނޑު ނުވަތަ ކުނިއަޅާ ސަރަޙައްދާއި ކައިރީގައި ނެތުނ   ކުނި ގޮ
 

 ސާރވިންގް އޭރިޔާ 
 ިޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓިފައި ހުރުން  ހ. ސާރވިންގ އޭރިއާ ގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އަތް ނުލާ ހުޅުވޭ ފަދަ މަތިޖެހ 
 ިނޑ      ހުރުން  މޭޒު ރަނގަޅަށް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައި ގޮ
  ުނޑ  ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެޓޭގޮތަށް ހެދިފައިހުރުން ތަޅުންގަ
 ިހުރުން  ފާރުތައް ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދިފައ 
 ިހަރުކުރެވިފައި ހުރުން  ބޮކި ށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްކާބ ތަކެތީގެ އަސްލު ކުލަ ނ ޅޭ ގޮތަ: ތަނުގެ އަލ 
 ްނޑިފަދަ ތަކެތި ނުފައިބާ ގޮތަށްގް ކުރެވިފައިވާ ނަމަ ސީލިންގުން ސީލިނ  ހުރުން  ހެދިފައިކު
  ަސީލިންގް ނުކޮށް ހުރި އ ޕަން ސާރވިންގް އޭރިޔާ އެއް ނަމަ އެތަނުގެ ސާރވިންގް އޭރިޔާގައި މޭޒުތަކާއި ދިމާލަށް ކުޑ

 ހުރުން  ލުން މަތި ހިޔާ ކުރެވިފައިމޭޒުތަކާއި ދިމާނުވަތަ  ބެހެއްޓިފައި
 ިހުރުން  ކަސްޓަމަރުންގެ އަތްދޮވުމަށް ސިންކެއް ބެހެއްޓިފައ 
  ަސާރވިންގް އޭރިއާގައި ކާބ ތަކެތި ބަހައްޓާ ޝ ކޭހެއް ހުރި ނަމ 

 ހުރުން  ޝ ކޭސް ވަށައިގެން ބަންދު ކުރެވޭ އަދި ރަނގަޅަށްސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދިފައި -
 ހުރުން  މަ ލައިޓް ތަޅައިގެން ނުދާ ގޮތަށް / ޝެޓާރ ޕްރޫފް ކޮށްފައިޝ ކޭހުގައި ލައިޓެއް ވާނަ -
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  ބަދިގޭގެ ލޭއައުޓާއި ޑިޒައިން 
 ތަޅުންގަނޑު:

 ަނޑު ފެން ނުފާއްދާ، ފަސޭހައިން ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު ފިލުވޭ، ފަސޭހައިން މަރާމާތު ކުރެވޭ، ކ އްސާ ނުލާ މާއްދާއަކުން ތަޅުންގަ
 ހުރުން  އޮމާންކޮށް ހެދިފައި ފެންފަހިކޮށް އަދި  ހެދިފައި

 ތަނުގެ ޖާގަ 
  ިކާބ ތަކެތި އެކަތި އަނެކައްޗާއިގުޅި ކާބ ތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޖާގަ އޮތް ތަނެއް ކަމުގައި ވުން އަދ

  ތަޢައްޔަރު ނުވާނެގޮތަށް އެތެރެ ބެހިފައިވުން
 ފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު:

 ާބަންދު ޖަންކްޝަން ކުރަފި ފަދަ ސުފާސޫތްޕަށް ވަދެ ނުކުމެ ނުހެދޭގޮތަށް އަދި  ހުރުން ގުޅިފައި ޖަންކްޝަނާ  ތައްހޮޅި ފެން ހިންދ
 ހުރުން  ކުރެވިފައި

 : ނުގެ އަލި ތަ 
 ާހެދިފައި ހުރުން  ން ހުދު އަލި ނުވަތަ ގުދުރަތީ އަލި ލިބޭގޮތަށްތައްޔާރުކުރާތަބ ތަކެތި ކ 
 ިހުރުން  ތައް ތަޅައިގެން ނުދާ ގޮތަށް/ ޝޭޓާރ ޕްރޫފް ކޮށްފައިބޮކި  ކާބ ތަކެތި ގެންގުޅޭ ހިސާބުގައ 

 ފާރުތައް:
 ިހުރުން  ފެންހަރުނުލާ، ފެން ނުފާއްދާ، ކުލަ ނުފޮޅޭ ގޮތަށް އޮމާންކޮށް ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދިފައ 
 ަހުރުން  ގޮތަށްހެދިފައި ރާސީމާއި ސޫފާސޫތްޕަށް އަށަނުގަނެވޭޖ 
  ެހުރުން  ފާރު ރަނގަޅަށް ސާފުކުރެވިފައި މަސައްކަތްކުރާ ހިސާބުގ 

 ފަންގިފިލާ:
  ްނޑިފަދަ ތަކެތި ނުފައިބާ ގޮތަށްރެވި ސީލިންގް ކުކާބ ތަކެތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނ  ހުރުން  ހެދިފައި ފުރާޅުން ކު
 ާހުރުން  ގޮތަށް ހެދިފައި އިބާތެތްވެ، ފޫނުޖަހާ އަދި ދަވާދާއި ކުލަ ފޮޅިގެން ނުފަ ،ހިރަފުސްނުހިފާ، އުދާސްހެދި ފެންތިކި ހަރުނުލ 

 ދޮރާއި ކުޑަދޮރު:
 ްހުރުން  ހެދިފައި ފެންނުފާއްދާ އެއްޗަކުން  ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ، ހިރަފުސް ހަރުނުލާ ،ދޮރާއި ދޮރުފަތް އޮމާނ 
 ިހުރުން  ދޮރުތައް އަމިއްލަ ޒާތުގައި ލެއްޕޭ ގޮތަށް ހެދިފައ 
  ްހުރުން  ފައިހާޖަ މެހިދާކުޑަ ދޮރު ނައްޓާ ސާފުކުރެވޭގޮތަށ 

 . ސިޑި އެއް ހުރިނަމަ:
 ްހެދިފައި ހުރުން  ސިޑި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ފަސޭހައިން އަރާ ފޭބޭ ގޮތަށ 

 ިހުރުން  ސިޑިއާއި ސިޑިގޮޅި ރަނގަޅަށް އަލި ކުރެވިފައި އަދި ސާފުކުރެވިފައ 

  ިހުރުން  ހެދިފައިގޮތަށް ފެންނުފާއްދާ  ،ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ، ހިރަފުސް ހަރުނުލާ ،ކޮށްއޮމާންސިޑ 
 ސިންކު:
 ްނޑާ ދޮވެ ސާފުކުރު ރ މަސ ނޑު މަސް، އެއްގަމު މަސް( ކަ  ވަކިން ބެހިއްޓިފައި ހުރުން  މަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ސިންކެއް)ކަ
 ިހުރުން  ތެލި، ތަށި ދޮވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ސިންކެއް ވަކިން ބެހެއްޓިފައ 
 ަހުރުން ކިން ސިންކު ބެހެއްޓި މުވައްޒަފުންގެ އަތްދޮވެ ސާފުކުރުމަށް ވ 
 ިހަމަޖެހިފައި ހުރުން  އޮހޮރޭ ފެނުން އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައ 
 ިހުރުން  މުވައްޒަފުން އަތްދޮވުމަށް ދިޔާ ސައިބ ނި ބެހެއްޓިފައ 
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 ެހުރުން  އްޓިފައިއަތްހިއްކުމަށް ހޭންޑް ޑްރަޔަރ ނުވަތަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އެއްލާލާ ގޮތަށް ޓިޝޫ ބެހ 
  ކާބ ތަކެތި ސީދާ ޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެތި:

  ީކުރެވޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި އަދި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް މަރާމާތު  ހެދިފައިނުވާ ވިހަ މާއްދައަކުންމި ފަދަ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަކ
 ތަކެތި ކަމުގައިވުން 

 ނަރުދަމާ ނިޒާމު:
  ަހުރުން  ތަކެއްޗަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަންދު ކޮށްފައިފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑު ސޫފާ ސޫފި ފަދ 
 ްހުރުން  ހޮޅި އަދި ގުލީން ފެން ލީކު ނުވާ ގޮތަށް ހެދިފައިކު ސިންކާއި ސިނ 

 ވައިދައުރު ކުރާ ނިޒާމު:
 ްޓް ކާބ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާތަނުގައި ހޫނު ވައި، އުދާސް، އަދި ވަސް ބޭރުވާ ގޮތަށް ތަނާއި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އެގްޒ ސ

 ހުރުން  ބެހެއްޓިފައި
 ުހުރުން )ހުޑް( ތަނާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް  ބޭރުކުރާ ނިޒާމް ނާ ދިމާލުން ހޫނުދުނއ  
  ްބެހެއްޓިފައި ހުރުން  ބޭރުވާ ހޫނުވައި ނުވަތަ ވަސް އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާފަދަ ގޮތަކަށްއެގްޒ ސްޓުއިނ 

 ކުނި ނައްތާލުން:
 ިހުރުން  ތަނާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް، އަތްނުލާ ހުޅުވޭ ނުވަތަ މަތިޖެހި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓިފައ 
  ިއުކާލެވެންދެން ކުނި ބަހައްޓާތަނެއް ހުރިނަމަ އެތަން ކުރަފި، މީދާ ފަދަ ސޫފާސޫއްޕަށް ނުވަދެވޭ އަދި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރެވ

 ހުރުން  ނުބައިވަސް ނުދުވާ ގޮތަށް ހެދިފައި
 ބ ފެން 
  ިހުރުން  ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ފެންސާފު ބ ރައްކާތެރ 
 ާހުރުން  ރެވިފައިކުލަ ވަކިކޮށް ފަސޭހައިން އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކުކުރެވި އަދި  މުޅިން ވަކި ބ ފެންރައްކާތެރި  އިބ ން ކަމުނުދާ ފެނ 

 ކާބ ތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ އާލާތްތައް 
 ްރަނގަޅަށް ސާފުކުރެވިފައި ހުރުން ފަދަތަކެތި ، ސަރ، އަވަން، ޓ ސްޓަރުމިކ 
  ަކަމުގައިވުން  ތަކެތި ކުން ހެދިފައިނުވާ އަ ވިހަ މާއްދާއްޗަކީ ތަކެ ކާބ ތަކެތި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަންވާރު ފަދ 
 ،ާއި )ތަޅައިގެން ނުގޮސް، ދަބަރު ނުޖަހާ( ކާބ ތަކެތި އަޅަން ގެންގުޅޭ ކަންވާރު ފަދަތަކެތި ރަނގަޅު ހާލަތުގަ ތަށި، އޫ ސަމުސ

 ހުރުން  އަދި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރެވިފައި
  ިހުރުން  އުދުންފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓިފައި ޑީޕް ފްރީޒަރ ތަކާއި ފްރިޖުތައް އަދ 
 

 ފާޚާނާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 
 ަހުރުން  ގޮތަށް ހެދިފައިނާގެ ދޮރު ނުހުޅުވޭ ސީދާ ފާޚާ ނުގެ ތެރެއަށްކާބ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ތ 
  ުހުރުން  ށްހެދިފައިއަމިއްލަ ޒާތުގައި ލެއްޕޭ ގޮތަފާޚާނާގެ ދޮރ 
  ާހުރުން  ކުރުމަށް އުސްތަށްޓެއް ބެހެއްޓި ރަނގަޅަށް ފްލަޝް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިފާޚާނ 
 ިހުރުން  މުސްލިމު ޝަވަރު ހަރުކުރެވިފައ 
  ްހުރުން  ހަމަޖެހިފައި  ސާފު ފެން ލިބޭނެ ގޮތ 
  ަހުރުން  ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓިފައިއަތްނުލާ ހުޅުވޭކަހަލ 
 ްނޑު ފެންހަރުނުލާގޮތަށ  ހުރުން  ހެދިފައި ތަޅުންގަ
  ުހުރުން  ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވިފައިފެން ހިންދާ ވަޅުގަނޑ 
 ާހުރުން  ނުލާގޮތަށް މުށިޖަހާފައި ފާޚާނާގައި ފަސޭހައިން ކައްސ 
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 ަހުރުން  ރެވިފައިރަށް އަލިކު އެކަށީގެންވާވ 
 ަހުރުން  އި ވައިދައުރުވާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރެވިފ 
 ިހުރުން  އަތް ދޮވުމަށް ސިންކު ބެހެއްޓި އަދި ރައްކާތެރި ފެން އޮހޮރޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައ 
  ާހުރުން  ބެހެއްޓިފައިސައިބ ނި އަތް ދޮންނަ ދިޔ 
 ްހުރުން  ވައިން އަތްހިއްކޭގޮތަށް(ރެވިފައި )ޓިޝޫ / ހޫނު ހިއްކުމުގެނިޒާމް ޤާއިމްކު އަތ 
 ްހުރުން  ދާ ހޮޅިތައް ރަނގަޅަށް ނަރުދަމާއަށް ގުޅާ ބަންދު ކުރެވިފައިފެނ 
 

 ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި ކޮންޓްރ ލް ކުރުން 
  ްހުރުން  ތަން ހެދިފައިޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފި ވަދެ އާލާ ނުވާގޮތަށ 
 ިހުރުން  ތަނުގައި އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރެވިފައިނުވަތަ  ޕެސްޓް ކޮންޓްރ ލް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައ 
 

 ސާފުކުރުމާ ޖަރާސީމު ފިލުވުން 
 ަބެހެއްޓުމަށް ވަކިން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައި ( ކެމިކަލްސް ފަދަ ތަކެތި ފިހިގަނޑުމޮޕް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ) ސާފުކުރުމަށްން ތ 

 ހުރުން 
  ާހުރުން  ވަލެއް ހެދިފައިތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ތ 
 

 / ސްޓ ރ )ހުރިނަމަ(  ކާބ ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަން 
 ްހުރުން  ޖަހާފައި ކޮށް ތަޅުމުގައި ތަށިމުށިސީލިނ    
 ަހުރުން  ށް ހެދިފައިސޫފާސޫފި އާލާ ނުވާގޮތ 
 ިހުރުން  ވައި ދައުރުވާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައ 
 ްހުރުން  ހަރުތަށް ހެދިފައި ކާބ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފެންނުފާއްދާ ގޮތަށ 
  ިނޑޫ، ހަކުރު ފަދަތަކެތި ރައްކާ ކުރުމަށް މަތިޖެހޭ ކަންވާރު ބެހެއްޓިފައ  ހުރުން  ހަ
 " ްބެހެއްޓިފައި  " އިންޗީގެ ޖާގަ ހުންނަ ގޮތަށ6ް" އިންޗި އުސް މިނުގައި އަދި ފާރުގައި ނުޖެހި "6ކާބ ތަކެތި ބިމުން މައްޗަށ

 ހުރުން 
 ަނުބެހެއްޓުން ނުގައި ކެމިކަލްސް ފަދަ ތަކެތި ކާބ ތަކެތި ރައްކާ ކުރާތ 
 

 ކާބ ތަކެތީގެ ފިނި ހޫނުމިން މޮނިޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 ެހުރުން  ކ ލްޑްސްޓ ރ ތަކާއި / ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ކޮންޓެއިނަރުގައި ބެހެއްޓިފައި ރަނގަޅު މީޓަރެއް  ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެލޭނ 
 ޭހުރުން  ނެ ނިޒާމެއް ތަނުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި )ހޮޓް ކަބަޑު، ފަދަ ތަކެތި(ހޫނުކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ހޫނުކޮށް ބެހެއްޓ 
 )ުފިނިކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ތަނުގައި ޤާއިމްވެފައި )ޗިލާރ، ފްރިޖް، ފްރީޒަރ، ކ ލްޑް ކަބަޑ 

 ހުރުން 
 

 އުން ކާބ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ގެންދި 
  ިކާބ ތަކެތި އުފުލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ކަންވާރަކީ ވިހަ މާއްދާއަކުން ހެދިފައިނުވާ ސާފު މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ހެދިފައި ހުރި ތަކެތ 

 ކަމުގައިވުން 
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  ުހުރުން   ގަޅަށް ސާފު ކޮށް ޖަރާސީމު ފިލުވިފައިލުމަށް ބެނުން ކުރާ އުޅަނދު ރަނކާބ ތަކެތި އުފ 
  ްހި ނެތުން ކުރާ އުޅަނދުގައި ކެމިކަލްސް އާއި ކުނި ފަދަ ކާބ ތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ އެއްޗެ ކާބ ތަކެތި އުފުލުމަށް ބެނުނ 
 ިހުރުން  ކާބ ތަކެތި އުފުލުމުގައި އަދި ފ ރުކޮށްދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފިނި ހޫނުމިނުގައި ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައ 
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