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  ީކޮންެމ ަހފްތާއެްއގެ ހޯަމ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުަތއް ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުުކރާނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާފޮުންއވުުމެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައްށް ފޮުންއވާ އިޢުުކރުމަހޯމަ ދުވަުހގެ ގެޒެުޓގަިއ ޝ
ެގ  12:00އެންމެ ފަުހ ަވގުތަކީ، ކުރީ ަހފްތާެގ ުބާރސްފަތި ދުަވހުެގ މެްނދުރު 

ަގވާއިދުތަކާިއ ފޮުންއވާ އިޢުކުރުމަށް ކުރިންެނވެ. އަދި ުބރާްސފަތި ދުވަުހގެ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ
ެގ ޮފނުްއވުުމެގ އެންެމފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ަހފުތާގެ އަްނގާރަ ުދވަހު  އުސޫލުތައް
. 12:00މެންދުރު   ގެ ކުރިންެނވެ

  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޮފނުްއާވީނ
legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2015 ޑިސެންބަރު 28 -  1437 ރަބީޢުލްއައްވަލް 17ތާރީޚު 351އަދަދު   : 44ވޮލިއުމް  

ނުޑެގ ސަަރޙަްއދުގައި ދަުތރުކުރާ  މަާތބެހޭ ަގވާިއދުއުަޅނދުފަހަރުެގ ސަލާ ދިވެހިރާްއޭޖގެ ކަ  
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  އޮތޯރިޓީރާންސްޕޯޓް ޓް
  ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ 

  
 

ނޑުގެ ސަރަ   ގަވާއިދު  މަތާބެހޭ ސަލާއްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް  78/69ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  6ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 
ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  ،ބާރު ލިބިގެން ކަ

  ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 
 

  ތަޢާރުފު .1

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ  ،ކިޔާނީ މި ގަވާއިދަށް  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
" އެވެ.   އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު

 

 ނަން  .2

ނޑު  ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ކަ
ނޑައަޅާ ފަ ރާތަކުންނެވެ.  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީން ކަ

                 

 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް .3

ތާރީޚެއް މި ގަވާއިދުގައި ވަކި މަލުކުރުމަށް ޢަމާއްދާއަކަށް  ވަކި މި ގަވާއިދުގެ
ނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް ފި  ޢަމަލުކުރަން  މާއްދާތަކަށް އެހެނިހެންވައި ޔަކަ

  ން ފެށިގެންނެވެ. 2016 ޖަނަވަރީ 1 ،ފަށާނީ
 

(ހ)  ށް ޢަމަލުކުރުންގަވާއިދަ .4

ގެ ދަށުން  78/69ބަރު ންނޫނު ނަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޤާޢަގަވާއިދަށް  މި
ނޑުގެ ސަރަ"އިވާ ހަދާފަ އްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ޙަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނުވަވަނަ  ،ބާބު ގެ ހަތަރުވަނަ  "ގަވާއިދުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ 
  އުވުނީއެވެ. އަދި އެގާރަވަނަ ބާބު  ބާބު
 

(ށ)   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ބޭނުންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
އަންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް 

  ލިބިގެން އަންނަ އުޅަނދުތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 
 

އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ  .5
 ފަރާތްތައް 
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ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ނޑުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ރާއްޖޭގެ ކަ
ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޞަސަރަޙައްދުގައި ބޭނުންކުރާގޮތަށް ޚާއް 

އުޅަނދެއްގައިވެސް، އެ އުޅަނދެއްގައި ކުރެވޭ ބޭނުމަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި  ސަލާމަތީ ،އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސާރވޭކޮށް

އެންމެހައި  އެކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ،ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި
ތަކުގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓު

  ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެއް އުޅަނދުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

 ސަރވޭކުރުން  .6

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކުރުމަށް އެދެންވާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ކަ
އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އިދާރާއަކަށް 

ނޑުގައި ދު " MS-1 އްވާ އުޅަނދު ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމު"ކަ
  އެކުގައެވެ. ތަކެއްޗާ މިދަންނަވާއެ ފޯމާއެކު ތިރީގައި  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 އުޅަނދުގެ އަހަރީފީ ދެއްކިކަމުގެ ސްލިޕް  .1
  ގެ ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީއުޅަނދުގެ  .2
ސްޓޭޝަން  އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްމިޓިންގ .3

 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ
އުޅަނދަކީ ކުރިން ސަރވޭކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހަދާދީފައިވާ  .4

 ކޮޕީ  ތަކުގެކެޓުފިއުޅަނދެއްނަމަ ކުރިން ހަދާދީފައިވާ ސެޓް 
  

  ހުށަހެޅުން  ސަރވޭކުރުމަށް  .7 (ހ)

ސަރވޭކުރާ ކޮންމެ ، ފަހަރަކްަށ ސަރވޭކުރަން އުޅަނދަށް އަރާ ކޮންމެ
(ސަތޭކަ  150/-އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި  ،އުޅަނދަކަށް

  ފަންސާސް) ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.
  

     (ށ)

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އުޅަނދު  ،ކުރެވޭނީސަރވޭ  ގެ ސީވާދިނަސްކަ
 ،ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުއެއްގަމަށް އެހެލާފައި މޫދުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. 

  ސަރވޭކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ސީވާދިނަސް  ބަހައްޓައިގެންއެއްގަމުގައި 
  

     (ނ)

އުޅަނދު ސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި ސަރވެޔަރުން އުޅަނދަށް ދާއިރު އެ 
ހުންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން އުޅަނދެއްގައި ފުރިހަމަކޮށްފައި 

އެ އުޅަނދު ސަރވޭކުރުމަށް ދެވޭނީ ދެވަނަފަހަރަށް  ،ފުރިހަމަވެފައި ނެތްނަމަ
ކުރިން ސަރވޭކުރުމަށް އެދުނު ކައުންސިލެއްގައި ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް 

ސަރވޭއަށް ދައްކަންޖެހޭ  ،ކޮށްނޯޓު ށް ނަންކުރުމަސަރވޭ އޮތޯރިޓީގައި އަލުން 
  ކުމުންނެވެ. އްދެ ފީއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

  

     )ރ(

ސަރވޭކުރުމަށް ސަރވެޔަރު  އުޅަނދުހުށަހެޅުމުން އެ  ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމު )ބ(     
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ގައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ސަރވޭކޮށް ނިމުމުން
އެ އުޅަނދަކަށް ދޫކޮށް،  "ސަރވޭކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ އުޅަނދުގެ ސްލިޕް"

ކަންތައްތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 
 ،ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އި ނެތްސަރވޭކުރިއިރު ފުރިހަމަވެފަ ،ތެރެއިން

  ސަރވެޔަރު އަންގަން ވާނެއެވެ.  އަލުން ސަރވޭކުރަން ހުށަހެޅުމަށް 
     

ސަރވޭއަށް  ،ރު ދާއިރު އުޅަނދު އޮންނަންވާނީޔަސަރވެ ސަރވޭކުރުމަށް 
އަރުވައި ފުރަްނ  އެ އުޅަނދަކީ މުދާ  ،ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި

އެ އުޅަނދު  ،ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް އުޅަނދަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި
ރަށެއްގެ ޖެޓީއަށް  އެ  ،އަރައި ފޭބޭގޮތަށްނީ ފަސޭހައިން އުޅަނދަށް ވާއޮންނަން 

ކައިރިކޮށްފައެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ނުވަތަ ފަޅުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް 
އެ އުޅަނދުގެ  ،ސުމަކީމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުޅަނދެއް ހަމަޖެއް ޔުދި

  ޒިންމާއެކެވެ.  ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓުކުރާ ފަރާތުގެ
  

     )ޅ(

ދޫކުރެވޭނީ ސާރވޭކުރި  ތައްކެޓުސެޓްފި ސަލާމަތީ އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކޮށް 
  އަހަރު ދުވަހަށެވެ. (އެކެއް)  1 ގިނަވެގެން ން ފެށިގެންތާރީޚު
  

(ހ)  ތައްސެޓްފިކެޓުސަލާމަތީ   .8
  ދޫކުރުން

 އިތުރުކުރުމަށް، ދަދު އައުޅަނދަކުން ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ 
 އެހެން ސަބަބަކާހުރެނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމަށް، އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުން ނުވަތަ 

ސެޓްފިކެޓެއް ހަމަނުވާ  މުއްދަތުދޫކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް ކުރިން 
 ،ފެށިގެން ންފިކެޓް ދޫކުރާނީ ސަރވޭކުރާ ތާރީޚުސެޓް އައުކޮށްދޭނަމަ، އެ

  ގެ މުއްދަތަށެވެ. ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓު
  

(ށ)     

 އުޅަނދު ދަތުރުކުރަން ، ގެއްލިފައިވާނަމަ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް
ހައްދަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ސެޓްފިކްެޓ  ސެޓްފިކެޓެއް އެފެށުމުގެ ކުރިން 

ހެދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ސެޓްފިކެޓް ހެދުމުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި 
އުޅަނދަށް  ،ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށްފަހު(ސަތޭކަ)  100/- ސެޓްފިކެޓަކަށް 
ސަލާމަތީ  އެއަލުން  ،ގެ މުއްދަތަށްސެޓްފިކެޓެއްސަލާމަތީ ދޫކޮށްފައިވާ 
ކެޓަށް ހަދައިދެވިދާނެއެވެ. ގެއްލިގެން ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިސެޓްފިކެޓެއް 

  ނުޖެހޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކާކަށް
  

(ނ)     

އަށް ގެންނަ އުނިއިތުރުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތީ ރަޖިސްޓީަރއުޅަނދުގެ 
އެދި ކަމަށް  އެ ،ބަދަލު ގެންނައިރު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީސެޓްފިކެޓަށް 
ގެ މުއްދަތު ފިކެޓުކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓް  ،ން ފެށިގެންހުށަހަޅާ ތާރީޚު 
  ގެ ނިޔަލަށެވެ.ހަމަވާ ތާރީޚު 

(ރ)     
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 ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ސެޓްފިކެޓުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ސަލާމަތީ 

  ވަނީއެވެ. މި
 ދޫކުރާ ސަލާމަތީ  .9

  ތައް ސެޓްފިކެޓު

     )ހ(  ސެޓްފިކެޓް އޮފް ސީވާރދިނަސް 

     )ށ(  ބަރުމަރުކާއާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް 

     )ނ(  ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް

     )ރ(  ސެޓްފިކެޓް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން 

އުފުލުމާބެހޭ މުދާ ނުރައްކާތެރި މުދާ އަދި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ 
  ސެޓްފިކެޓް 

     )ބ(

  ސްވޭޖް ސެޓްފިކެޓް
  

     )ޅ(

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑުގެ  ،އެއްވެސް އުޅަނދެއް އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އެ  ،ކުރަންވާނީގައި ދުއްވައި އަދި އަޅާފައި އޮވެގެން އޮޕަރޭޓު ސަރަޙައްދު 
 އޮވެގެންނެވެ.   ވާ ސީވަރދިނަސް ސެޓްފިކެޓެއްއުޅަނދުގައި މުއްދަތު ހަމަނު 

   

ސެޓްފިކެޓް އޮފް  .10 (ހ)
  ސީވާރދިނަސް 

 2 ޖަދުވަލުއުޅަނދަކަށް ސެޓްފިކެޓް އޮފް ސީވާރދިނަސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ 
މި ގޮތުން ބަލާނެ  ށެވެ.މައްޗަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެގައި 

  ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
ނޑުގެ  .1  (ހަލް ކޮންޑިޝަން) ލަތު ހާއުޅަނދުގެ އޮނިގަ
  ޙާލަތު ގެ އުޅަނދުގެ އިންޖީނާއި ޖެނެރޭޓަރު .2
 (ޑެކް ކޮންޑިޝަން)  ޙާލަތުއުޅަނދުގެ ތައްޓުގެ  .3
 ލަތު ހާއުޅަނދަށް ފެން/ލޮނު އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ ތަންތަނުގެ  .4
 ލަތުހާއަރ ޕައިޕްތަކާއި، ސައުންޑިންގ ޕައިޕްތަކުގެ އުޅަނދުގެ އެ .5
  ލަތުހާބުރުނާލުތަކުގެ  .6
 ލަތުހާ ފަލްކާތަކުގެ  .7
  ލަތުހާ އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ސަލާމަތީ އާލާތްތަކުގެ  .8
 އުޅަނދުގައި ހުންނަންޖެހޭ ނެވިގޭޝަން  .9

 މުއާޞަލާތީ އި ހުންނަންޖެހޭ ފައުޅަނދުގައި ފުރިހަމަކުރެވި  .10
 ލަތުހާސާމާނުގެ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން  އިއުޅަނދުގައި ސަލާމަތާ  .11
ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ 

 މިންވަރު 
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ   .12

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ  ގަބޫލުކުރާޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން 

     (ށ)
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 އޮތުން
  

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މުދާ އުފުލުމަށް  ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 

ނޑުގެ  ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެރަޖިސްޓަރީ ކަ
އެ  ،ވާނީކުރަން އޮޕަރޭޓުގައި ދުއްވައި އަދި އަޅާފައި އޮވެގެން ސަރަޙައްދު 

  އޮވެގެންނެވެ.   ޓެއްއުޅަނދުގައި މުއްދަތު ހަމަނުވާ ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެ
   

  ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓް .11 (ހ)

 3 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،އުޅަނދަކަށް ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ
ފައިވާކަން ގައި ބަރުމަރުކާ ޖަހާ ދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ އުޅަނ

   ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
  

     (ށ)

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މީހުން އުފުލާ  ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 

ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީއުޅަނދުފަހަރާއި މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށް 
ނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އުޅަނދެއް ގައި ދުއްވައި އަދި އަޅާފައި ސަރަޙައްދުކަ
ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާބެހޭ އެ އުޅަނދުގައި  ،ކުރަންވާނީ އޮޕަރޭޓުއޮވެގެން 

  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓް އޮވެގެންނެވެ. 
    

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާބެހޭ  .12 (ހ)
  ސެޓްފިކެޓް 

ނޑައަޅައި އުޅަނދަކަށް ހުއްދަދެވޭނީދަދު އަފަސިންޖަރުން އުފުލޭނެ  މި  ،ކަ
  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  22ގަވާއިދުގެ 

  

     (ށ)

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ  އުފަލަށް އަމިއްލަ  ،ތެރެއިން ކަ
މީހުން  ،ކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުން ރަޖިސްޓަރީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި

ނޑައެޅުމުގައިވެސް ބަލާނީ މި ގަވާއިދުގެ  ދަދު އައުފުލޭ   ވަނަ  22ކަ
  ކަންތައްތަކަށެވެ.މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  

     (ނ)

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
(ދިހަ ހާސް)  10000 ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 

އުފުލާ ކާގޯގެ ގޮތުގައި  ،ތެލުގެ ބާވަތްތައް ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން
ނޑުގެ   ނުވަތަ ގައި ދުއްވައި ސަރަޙައްދު އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އެ އުޅަނދުގައި މުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،ކުރަންވާނީ އޮޕަރޭޓުއަޅާފައި އޮވެގެން 
  އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ސެޓްފިކެޓެއް އޮވެގެންނެވެ. 

     

އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން އެންޑް  .13 (ހ)
  ޕްރިވެންޝަން ސެޓްފިކެޓް 
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އުޅަނދަކަށް އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ސެޓްފިކެޓް 
އޮއިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 2 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ބަލާނީ

   ށެވެ.ޕޮލިއުޝަން އެންޑް ޕްރިވެންޝަންގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަ
  

     (ށ)

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ އަޅާފައި ބާއްވައިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނުރައްކާތެރި މުދަލާއި، ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ  ،އޮޕަރޭޓުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން

މުދާ ކާގޯގެ ގޮތުގައި އުފުލައި، އަދި އެފަދަ މުދަލާއެކު އުޅަނދު އަޅާފައި އޮވެގެން 
އެ އުޅަނދުގައި ނުރައްކާތެރި މުދަލާއި ފަސޭހައިން އަލިފާން  ،އޮޕަރޭޓު ކުރަންވާނީ

  ޓެއް އޮވެގެންނެވެ. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެޓްފިކެ ،ހިފާ މުދާ އުފުލުމާބެހޭ
     

ނުރައްކާތެރި މުދަލާއި،  .14
ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ 

 މުދާ އުފުލުމާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް 

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
(ދިހަ ހާސް)  10000އުޅަނދުފަހަރުގައި  އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 
ލަކުޑި  ،ކާގޯގެ ގޮތުގައި ތެލުގެ ބާވަތްތައް އުފުލަންވާނީގިނައިން  ލީޓަރަށްވުރެ

ނުވަތަ ފައިބަރުން ބަދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުން 
  ބަނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ. 

  

ކާގޯގެ ގޮތުގައި ތެލުގެ  .15 (ހ)
  ވަތްތައް އުފުލުން ބާ

ލީޓަރަށް  10000 ،އުޅަނދުފަހަރުގައިލަކުޑި ނުވަތަ ފައިބަރުން ބަނދެފައިވާ 
 އެއްގައިފީފާ ،އުފުލަންވާނީކާގޯގެ ގޮތުގައި ބާވަތްތައް  ތެލުގެވުރެ މަދުން 

  އެއްގައެވެ.  ތާނގީދަނަކުން ބަނދެފައިވާ ޢު ނުވަތަ މަ
  

     (ށ)

ބާވަތްތައް ފީފާގައި ނުވަތަ ގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެލު 
ކޮށް އެ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ލޭޝިން  ،ތަކުގައި އުފުލާއިރުތާނގީ
  ފައެވެ. ހަރުކޮށް

  

     (ނ)

ވަނަ  2017ރީ ޖަނަވަ  1 ،މި މާއްދާގެ "ހ" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  

     (ރ)

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ އަޅާފައި ބާއްވައިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ފާޚާނާގެ ނިޒާމު ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިންއޮޕަރޭޓުކުރާ 

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވައި އަދި އަޅާފައި އޮވެގެން  ،އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އެ އުޅަނދުގައި ނުވަތަ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި މުއްދަތު  ،އޮޕަރޭޓު ކުރަންވާނީ

  ވެގެންނެވެ.  ހަމަނުވާ ސްވޭޖް ސެޓްފިކެޓެއް އޮ
   

  ސްވޭޖް ސެޓްފިކެޓް  .16

ނޑުގެ   މީޓަރަށްވުރެ ދިގު 24ގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 ،އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓުކުރާއުޅަނދުފަހަރާއި އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން 

  މަންޓް ޕްލޭން ޖްގާބޭޖް މެނޭ .17 (ހ)
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ނޑުގެ  ގައި ދުއްވައި ނުވަތަ އަޅާފައި އޮވެގެން ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މަންޓް ޕްލޭނެއް ގާބޭޖް މެނޭޖް އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ،ކުރަންވާނީ އޮޕަރޭޓު

  އޮވެގެންނެވެ.  
   

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ކުނި  ،އުޅަނދުފަހަރުން ކުނި އުފުލާނަމަ އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 

ގަވާއިދުތަކާއި އަދި  ފައިވާ އުފުލަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ހަދާ 
ނޑައަޅާ    އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.  ފައިވާ ކަ

  

     (ށ)

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 ތައްސެޓްފިކެޓުސަލާމަތީ ދޫކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް  އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  ،ލިބި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު  އެކަމަށް ،ހަދައިދެވޭނީ
 ،ރވޭކޮށްނެތް ފަރާތަކުން ސާ އިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ހުއްދަ ހުއްދަ ދީފަ

  ސެޓްފިކެޓެކެވެ. ޠިލުދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކީ ބާ 
  

(ހ) 18. ހުއްދަ ދިނުން  ސަރވޭކުރުމަށް

 ނުވަތަ މީހުންސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި  ،އެކުއާޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ
ސްޕޯޓް ޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތައް ޓްރާންޢައްކުންފުންޏެއް 
   ތަކަށް ހުއްދައެއް ދެވޭނެއެވެ. ފަރާތް ކޮށް އެރަޖިސްޓަރީއޮތޯރިޓީގައި 

  

     (ށ)

އުޅަނދެއް ސަރވޭކުރުމަށް  ކުންހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަ ސަރވޭކުރުމަށް 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  ،މިންވަރު ނަގާނެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.    ކަ
  

     (ނ)

 ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވެޔަރަކު
ކަމަށް  ލާފަށް ސަރވޭކޮށްފައިވާޚި ގޮތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު  މި

އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ  ޓްރާންސްޕޯޓް
އެ ފަރާތަކަށް ސަރވޭކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ،ކޯސްޓްގާޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ،ތައްސެޓްފިކެޓު ވާ ފަރާތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައި  އާއި އެހުއްދަ
  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޠިލުއޮތޯރިޓީން ބާ ޓްރާންސްޕޯޓް

  

(ރ)      

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އެ އުޅަނދެއް މޫދުގައި ބާއްވައިގެން ކުރާ  ،އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ބާއްވައިގެން 

އެތެރެއިން ބެލެން ހުރިވަރަކަށް  ދިޔަވޭތޯ އުޅަނދަކަށް  ،ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި
އެ އުޅަނދަކީ މީހުންނާއި މުދާ  ޔަވާނަމަ،އުޅަނދުން ދި ބަލަން ވާނެއެވެ.

އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަން އެކަށީގެންވާ އުޅަނދެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

  ބެލުން  ލަތު ހާއުޅަނދުގެ  .19 (ހ)
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 ،ދޫކުރަންވާނީ  ތައްޓުސަލާމަތީ ސެޓްފިކެ އަދި މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް
ނޑުގިައ އެ އު ތަންތަން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް ހުރި  ޅަނދު ކަ

އްގައި އޮތްކަމަށް ސަރވެޔަރުން ލަތެހާނަ ދުއްވުމަށް އެކަށޭ
ނޑައެޅުމުންނެވެ.   ކަ

  
ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

މޫދުގައި ބާއްވައިގެން  އްއުޅަނދެ ،ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު
ނދެއްގެ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި އުޅަ އެ ،ކުރާ ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި

މާއި ވަތުގައި ތެޔޮ ނުވަަތ (އިންޖީނު ކޮޓަރި) ގެ ސާފުތާހިރުކަ ހުންނަބައި 
އަދި  ފައި ހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.ޖަމާވެ (ސްލަޖު) އެކުވެފައިހުރި ދިޔަ  ތެލާ

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ އުކާލާ ގޮތުގެ ލޮގު  ،ގައިވާ 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
  ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް ބަލަން ވާނެއެވެ.

  

   (ށ)

ނޑުގެ  އި އަޅާފަ ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އިލެކްޓްރިކަލް  ،ހުއްދައަށް އެދޭ އުޅަނދެއްގައި  އޮޕަރޭޓުކުރުމަށްބާއްވައިގެން 

ނޑާ ގގެއިލެކްޓްރިކަލް ވަޔަރިން  ހުރީ ގވަޔަރިން   އެއްގޮތްވާ  މިންގަ
  ކަން ސަރވެޔަރުން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. ތިން ގޮތުގެމަ

  

   (ނ)

ނޑުގެ  ގައި ބޭނުންކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އެއްގަމަށް  އެއްފަހަރު މަސްދުވަހަކުން(އަށާރަ)  18ކޮންމެ މަދުވެގެން 

 ޙާލަތު  ހުންނަ ބައިގެ ތެރޭގައިފެނު މޫދުގައި އުޅަނދު އޮންނަ އިރު ،އެހެލައި
މި  ،އަދި މި ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ބެލުމަށްޓަކައި ސަރވޭކުރަންވާނެއެވެ.

އެ އުޅަނދު އެހެލައިގެން  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 5 ޖަދުވަލުގަވާއިދުގެ 
ނުވަތަ  ލަކުންކައުންސި މަރާމާތު ކުރި ބޯޓުޔާޑުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރަށު 

އެ އުޅަނދުގެ  ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވެޔަރަކު 
ލިޔުމެއް ފަރާތަށް  އޮޕަރޭޓުކުރާވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދު 

  ދޭންވާނެއެވެ. 
  

   (ރ)

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ހުންނަ  ފައިބަރުން ބަނދެފައި ،ބޭނުންކުރުމަށް ،ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓުކުރަން

 ،(ދޭއް) އަހަރަކުން އެއްފަހަރު އެހެލައި 2ކޮންމެ މަދުވެގެން  ،އުޅަނދުފަހަރު
 ޙާލަތު  ހުންނަ ބައިގެ  ފެނުތެރޭގައި އޮންނަ އިރުމޫދުގައި އުޅަނދު 

މި ، އަދި މި ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހުބެލުމަށްޓަކައި ސާރވޭކުރަން ވާނެއެވެ. 
އެ އުޅަނދު އެހެލައިގެން  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

ނުވަތަ ލަކުން މަރާމާތު ކުރި ބޯޓުޔާޑުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސި

(ބ)    
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އެ އުޅަނދުގެ  ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވެޔަރަކު 
 ލިޔުމެއް ފަރާތަށް  އޮޕަރޭޓުކުރާވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދު 

  ދޭންވާނެއެވެ.  
  

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރުމަށް ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑު ،ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރަން  ބަނދެފައިއަމުން މިނިއެލު ނުވަތަ ދަގަ

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު (ތިނެއް)  3ކޮންމެ މަދުވެގެން  ،ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު
 ލަތު ހާބައިގެ  ންނަހު ފެނުތެރޭގައި މޫދުގައި އޮންނަ އިރު ،އެހެލައި

 ޖަދުވަލުމި ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު  ،އަދިބެލުމަށްޓަކައި ސާވޭކުރަންވާނެއެވެ. 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ އުޅަނދު އެހެލައިގެން މަރާމާތު ކުރި  5

ބޯޓުޔާޑުން ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވެޔަރަކު އެ 
 ލިޔުމެއް ފަރާތަށް  އޮޕަރޭޓުކުރާއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދު 

  ދޭންވާނެއެވެ.  
  

   (ޅ)

  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ. އުޅަނދު ސާރވޭކުރާނީ  ގެ ދަށުންގަވާއިދު މި 
 ޓްރާންސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން އުޅަނދަކީ ރަޖިސްޓަރީއުޅަނދު އަލަށް  .1

ނޑަށް ފެތޭ ރަޖިސްޓަރީއޮތޯރިޓީން  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކުރުމަށް ކަ
  ؛އުޅަނދެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި

  ؛ނެރުމުގެ ކުރިންމަތަށް ޚިދުފަހަރަށް  ފުރަތަމައުޅަނދެއް  .2
 ؛ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ މުއްދަތު އުޅަނދުގެ ސެޓްފިކެޓު .3
  ؛ދިމާވެގެން އްއިތުރު މައްސަލައެއުޅަނދަށް  .4
އުޅަނދުގައި ހުރި އިންޖީނާއި  ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާވެ .5

އެހެން އެހެނިހެން މެޝިނަރީތަކާއި އާލާތްތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ 
ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް އުޅަނދުގެ ބަޔަކަށް ގެއްލުން ލިބި އުޅަނދުގެ 

 އެކަން  ،ދިމާވެއްޖެނަމަފަދަ ކަމެއް  ރައްކާތެރިކަން ގެއްލޭ އިސަލާމަތާ
އަވަހަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ވެސް ވީހާ 

ނދު އެ އުޅަ  ،އެންގުމާއެކު  ކޯސްޓްގާޑަށް ނުވަތަ ސަރވިސްއަށް 
ންސް ކުންފުންޏަކަށްވެސް އެކަން އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެ

ނޑުގެ އެ އުޅަނދު އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި  އަލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 ތައްސެޓްފިކެޓުސަލާމަތީ ސަރވޭކޮށް ނީ ވާނުންކުރަން ބޭގައި ސަރަޙައްދު 
 ނެވެ. ލިބިގެން 

އެ އުޅަނދުގައި  ،އްޓުމަށްފަހުހެ ހިފެއުޅަނދެއް ލާފުވެގެން ޚިގަވާއިދާ  .6
ކަމަށް ގަވާއިދުގައި  ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހޭނެ

އެ އުޅަނދު  ،ތުމުގެ ސަބަބުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ނެ
އިން މަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްކަ ޖެހޭނެ  އަލުން ސަރވޭކުރަން

  ތައްލަތްހާ ސަރވޭކުރަންޖެހޭ  .20
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ނުވަތަ ކޯސްޓްގާޑުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅައިފި އެ އުޅަނދެއް  ،ނަމަނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ކަ

 ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ.  ތައްސެޓްފިކެޓުސަލާމަތީ ސަރވޭކޮށް 
  

ނޑުގެ  ގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނެވިގޭޝަން ލައިޓް  ވެސް،ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  6 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ، ހުންނަންވާނީހަރުކުރެވިފައި 

  ންނެވެ.ގޮތުގެމަތި
   

.21 (ހ)  ނެވިގޭޝަން އަލިތައް 

 ،ތަކުގެ އަލިޔާންކޮށްފައިވާ ނެވިގޭޝަން ލައިޓުބަ  މާއްދާގެ (ހ) ގައިމި 
ޖެހޭނެއެވެ.  ވަރުވާންމޭލުގެ ދުރުން ފެންނަ އެއް ،ރަނގަޅު އިރެއްގައި ންމޫސު 

 ކަމަށް މި އަދި އެއިން އެއްވެސް ބައްތިއެއްގެ އަލި ފެންނަން ޖެހޭނެ 
 ،ގޮތަކަށް ދުރުމިނަށް ނުފެންނާނެ ،އިސަރަޙައްދާގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ 

  ނިވާވެފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ތަނަކާ އުޅަނދުގެ އެހެން
  

   (ށ)

ނޑުގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ގައި ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 "އޭ"، "ބީ" ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  9މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   ،ތެރެއިން

 ،ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސްހިމެނޭ  ކެޓަގަރީގައި ""ސީ" އަދި "ޑީ
ބޮކި  03މަދުވެގެން އިތުރުން ނެވިގޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އަލީގެ 

  އޮންނަންވާނެއެވެ.   ނުވަތަ ފިލަމެންޓް

   (ނ)

އިތުރުކުރަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން  ދަދު އައުޅަނދުން އުފުލޭ މީހުންގެ 
  އެދިއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއް ސަރވޭކުރަންވާނެއެވެ.

  

އުޅަނދުން އުފުލޭ މީހުންގެ  .22 (ހ)
ނޑައެޅުން  ދަދުއަ   ކަ

އެ އުޅަނދަކުން މީހުން އުފުލުމުގެ ހުއްދަ  ،އުޅަނދެއް ސަރވޭކުރުމަށްފަހު 
ށްވުރެ ދަދައަމީހުން އުފުލޭ  ވެގެންއުޅަނދުން އެންމެ ގިނަ އެ  ،ދޭންވާނީ

   ކަށެވެ.އިތުރު ނުވާނޭގޮތަ
  

     (ށ)

 ބޭނުންވާވަރަށް  ފަސިންޖަރުންންަށ އުޅަނދުފަހަރުގައި  އުފުލާ ފަސިންޖަރުން 
 ދަތުރުކުރާ  ކުރު ގަޑިއިރަށްވުރެ 4 ،ހުންނަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޖާގަ 

 ގޮތަށް  އިނދެވޭ ލެނގިގެން  ފަސިންޖަރަކަށް  ކޮންމެ  އުޅަނދުފަހަރުގައި
ނޑިއެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން  ނުވަތަ ލެނގިލެވޭގޮތަށް ބެންޗު ،ގޮ

އިންޗީގެ  18ފަސިންޖަރަކަށް  ޑިތަކުގައި ކޮންމެނހުންނަ ގޮ ގޮތަށް ޖަހާފައި 
ނޑައަ ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު  4 ،ޅަންވާނެއެވެ. އަދިނިސްބަތުން ޖާގަ ކަ

ފޫޓު  2.50ފޫޓު ދިގު  6ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް 

     )ނ(
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ނުވަތަ ގޮނޑި  ތައްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ފުޅާ ޖާގަ
ނޑިއަކީ ޖަހާފައިވާނަމަ އެ ދަމާލެވޭގޮތަށް  ނގިލައިގެން ފައިލެ ،ގޮ

ނޑިއަކަށް ވާންވާނެ   އެވެ.ހަރުކޮށްފައިހުރި ގޮ

 ދަދު އަ ގެ އުފުލޭ މީހުން  ރުންޖަހާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަ  ސީޓް
ނޑައަޅާނީ އުޅަނދުން  ،ގެ ނިސްބަތުންހާފައިވާ ސީޓުއެ އުޅަނދުގައި ޖަ ،ކަ

އެންމެ ގިނައިން މީހުން އުފުލޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން 
ނޑައަޅާފައިވާ    ށެވެ.ދަދައަކަ

   

     )ރ(

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ކޮޓަރި  އެކު ވަކި ހަދާފައި ނުވަތަ ކަމަރާއާ  ކަމަރާކުރާ ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު

 ދަދު އައުފުލޭ މީހުންގެ  އެ އުޅަނދަކުން ،ވާ އުޅަނދެއްނަމަހަދާފައި 
ނޑައަޅާނީ އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރި އެ  ދުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. މިގޮތުން ނކަ

6’ x 5’  ެ6މީހުން،  3އެނދަކަށް ގ’ x 4’  ްމީހުން އަިދ  2އެނދަކަށ
6’ x 2.5’  .ެއެނދަކަށް މީހެއްގެ ނިސްބަތުންނެވ  

  

     )ބ(

ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ  ޑެކަށްވުރެ ގިނަ ޑެކު ހަދާފައި  އެއް
ސްޓެބިލިޓީ ކަލްކިއުލޭޝަން  ،މުދާ އުފުލަންވާނީ ޑެކުތަކުގައި މީހުންނާއި

ލިބިގެންނެވެ. މިގޮތަށް  ހަދައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ
ޑެކް ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ގިނަ ޑެކަށްވުރެ އެއް ،ނުހޯދައި  ހުއްދަ
 ދެވޭނީވެސް މައި  ގައެވެ. އަދި ހުއްދަޑެކު  އުފުލޭނީ ހަމައެކަނި މައި މީހުން 
  ށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް މީހުން އުފުލުމަށެވެ. ދަދަ އަގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވާ ޑެކު

  

     )ޅ(

ކަށް ސަރަޙައްދަ ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދުއެ ދެއްގައިވެސް، އުޅަނކޮންމެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކެޓަގަރީއަކަށް ފަޅުވެރިން އި ންނާކެޕްޓަނު ،ފެތޭގޮތަށް  ކަ

ގެ ފަޅުވެރިން ންނަށްބިދޭސީ . މިގޮތަށް ފަޅުވެރިން ތިބޭއިރު ތިބެންވާނެއެވެ
ނޑައަޅާނީ  ނިސްބަތް  ބެވޭނެގިނަވެގެން ތި ގޮތުގައި ދިވެހިސަރުކާރުން  ،ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެއްގެ މައްޗަ     ށް ބިނާކޮށެވެ.ކަ
  

 ދަދު އަފަޅުވެރިންގެ  .23 (ހ)
ނޑައެޅުން    ކަ

ށް ދަދަ އަ މިދަންނަވާތިރީގައި  ،ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި
  ފަޅުވެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. އި ންނާކެޕްޓަނު

  ބޯޓު ކެޕްޓަން  1
  މެރިން މެކޭނިކު  1
  ފަޅުވެރިން  3

  

     (ށ)
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ށް ދަދަ އަ މިދަންނަވާތިރީގައި  ،ކެޓަގަރީ "ބީ" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި
  ފަޅުވެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. އި ންނާކެޕްޓަނު

  ބޯޓު ކެޕްޓަން  1
  މެރިން މެކޭނިކު  1
  ފަޅުވެރިން  2

  

     (ނ)

ށް ދަދައަ  މިދަންނަވާކެޓަގަރީ "ސީ" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައި 
  ފަޅުވެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. އި ންނާކެޕްޓަނު

  ބޯޓު ކެޕްޓަން  1
  ފަޅުވެރިން  2

  

     (ރ)

ށް ދަދަ އަކެޓަގަރީ "ޑީ" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ 
  ފަޅުވެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. އި ންނާކެޕްޓަނު

  ބޯޓު ކެޕްޓަން  1
  ފަޅުވެރިން  2

  

     (ބ)

 ގަބޫލުކުރާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކެޓަގަރީ "އީ" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި 
  ސެޓްފިކެޓް އޮތް ފަޅުވެރިއެއްގެ އިތުރުން އެހީތެރިއަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

  

     (ޅ)

ނޑު އެ  ،އުޅަނދުފަހަރުގައިގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ ކެޓަގަރީއަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިން ތިބެން 

ގައި މިގޮތުން ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންގެ އަތުގައި ތިރީ  ވާނެއެވެ.
  އޮންނަން ވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި ލައިސަން

އެ ކެޕްޓަނުންގެ އަތުގައި  އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާޓަގަރީ "އޭ" ގެ ކެ .1
ޓަނޭޖު އެންޑޯޒު ކޮށްފައިވާ ނިޔަމިކަމުގެ އުޅަނދަކާ އެކަށޭނަ 

އަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ގުން އެނސަނަދު ނުވަތަ ނެވިގޭޝަން ރޮ
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނު .2 "، "ސީ" އަދި "ޑީ ންގެ ކެޓަގަރީ "ބީ
ނޑައަޅާ ސްވެގެން ޓްރާންއަތުގައި ދަށް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

ނޑުގައި ގެ ސަނަދު އޮތު 2މުގެ ސެޓްފިކެޓު ނިޔަމިކަ  މާއެކު ކަ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.  ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް 

" ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކެޓަގަރީ "އޭ" އަދި ކެޓަ .3 ގަރީ "ބީ
ޓްރާންސްޕޯޓް  މަސައްކަތްކުރާ މެރިން މެކޭނިކުންގެ އަތުގައި

މެރިން މެކޭނިކް ސެޓްފިކެޓް  ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ފަޅުވެރިންގެ ކެޕްޓަނާއި  .24 (ހ)
  ލައިސަންސް 
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އެ އުޅަނދުފަހަރު  ،ކެޓަގަރީ "އީ" ގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވޭނީ .4
ނޑައަ ޅާ ފަޅުވެރިންގެ ދުއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

 ސެޓްފިކެޓް އޮވެގެންނެވެ. 
ނޑުގެ  .5  ގައި ދުއްވާ އަދި އަޅާފައިސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި  އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 
 ގަބޫލުކުރާ ކުރެވޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  މަސައްކަތް 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ސެޓްފިކެޓް"  "ކަ
 އޮވެގެންނެވެ.

  
ދުވަހުން  ވަނަ  2017ރީ ޖަނަވަ 1 ،މި މާއްދާއަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ

  ފެށިގެންނެވެ.
  

     (ށ)

ން އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ ގުޅިގެ  އަށް އަންނަ ބަދަލަކާރަޖިސްޓީަރއުޅަނދުގެ 
  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 30ތައް ބަދަލުކުރަން ސެޓްފިކެޓު

  

 އަށް އަންނަ ބަދަލާ ރަޖިސްޓަރީ .25 (ހ)
ސަލާމަތީ ގުޅިގެން 
  ހެދުން  ތައްސެޓްފިކެޓު

ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ އައު ވެރިފަރާތުގެ ނަމަށް އުޅަނދުގެ އުޅަނދުގެ 
  ކުރަންވާނެއެވެ.  ބަދަލު ތައްސެޓްފިކެޓު ސަލާމަތީ

  

     (ށ)

އެއްގޮތަށް ބަދަލާ  އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ، އެ 
 ތައްސެޓްފިކެޓުސަލާމަތީ ވާނެއެވެ. އަދި ތައް ހައްދަން ތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓުސަލާމަ 

  ހަދައިދެވޭނީ ސަރވޭކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
  

     (ނ)

ސަލާމަތީ ބަދަލާ އެއްގޮތަށް  އުޅަނދުގެ މިންތައް ބަދަލުވެފައިވާނަމަ، އެ
ދޫކުރެވޭނީ  ތައްސެޓްފިކެޓުސަލާމަތީ ތައް ހައްދަންވާނެއެވެ. އަދި ސެޓްފިކެޓު

  ސަރވޭކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
  

     (ރ)

ނޑުގެ  އަޅާފައި ބާއްވައިގެން  ނުވަތަ ގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ސަލާމަތީ އާލާތްތަކާއި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި އުޅަނދުފަހަރުގައި  އޮޕަރޭޓުކުރާ

 ވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  2 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  މިގޮތުންހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 
އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ  އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ ކެޓަގަރީއަކާއެ  ،ތަކެއްޗާއި ކަންކަން

  ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  
  

26. ކާއި ސަލާމަތީ އާލާތްތަ
ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ޖެކެޓާއި  އި ބޭނުންކުރާ ލައިފްއުޅަނދުފަހަރުގަ  އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 

ތޯރިޓީން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްސަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ،ބޮޔަކީ ލައިފް

.27 (ހ)   ބޮއި ޖެކެޓާއި ލައިފް ލައިފް
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ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ  ބޮޔްަށ ޖެކެޓާއި ލައިފް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ލައިފް
  ގައި އެވަނީއެވެ. 7 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑު 

  
ނޑުގެ  އަޅާފައި  ނުވަތަގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އެ ުއޅަނދުފަހަރު  ،ގައިއުޅަނދުފަހަރު  އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 
އުޅަނދުން އުފުލުމަށް  އެ ،އެއްގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ ބޭނުމަކާރަޖިސްޓަރީ

ޖެކެޓް  ށް ލައިފްދަދަ އަ  ންގެހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރު
ޖެކެޓް އަޅާނެގޮތުގެ ކުރެހުން ހުރިހާ  ލައިފްހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި 

އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަޅުވެރިންނަށާއި ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނާނެހެން 
  ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

     )ށ(

 ޖެކެޓު ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ "ށ" ގައި ލައިފް މި
އެ އުޅަނދެއްގައި އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 

 ކުޑަކުދިންގެ  ،20%ސްބަތުން ގެ ނިދަދު އަފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި 
   ވާނެއެވެ.ޖެކެޓް އިތުރަށް ހުންނަން  ލައިފް
  

     )ނ(

ޖެކެޓު ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ "ށ" ގައި ލައިފް މި
އެ އުޅަނދެއްގައި އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ  ،އުޅަނދުފަހަރުގައި

 ،10%އިތުރަށް ގެ ނިސްބަތުން ދަދުއަފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ 
  ޖެކެޓް ހުންނަން ވާނެއެވެ. ލައިފް ބޮޑެތި މީހުންގެ 

  

     )ރ(

ނޑުގެ  ގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ސާމާނުތަކަކީ ރާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާބޭނުންކު

ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ނުވަތަ ސަރުކާރުން މިކަމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކުން  ހޯދާފައިވާ ކަ

 ކުރަން  ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ސާމާނުތައް ސާރވޭ ތަކެތި
  ކުންނެވެ. ވާނީވެސް މިފަދަ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަ

  

.28 (ހ) އަލިފާން ނިއްވުމަށް 
 ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

ނޑުގެ  ގައި މީހުން އުފުލުމަށް ނުވަތަ މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 20 ،މުދާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ

ކޮޓަިރ  ވަކި އެކު ހަދާފައި ނުވަތަ ކަމަރާއާ ދިގު އަދި ކަމަރާ މީޓަރަށްވުރެ
 ގާއިމުކޮށްފައި ފަޔަރ އެލަރމް ސިސްޓަމެއް  ،ހަދާފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ

  ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

     (ށ)

މީޓަރަށް ވުރެ ދިގު  30ހުންނަ  ކޮށްފައި ރަޖިސްޓަރީ  އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ
އަޅާފައި ހުންނަ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އަލިފާން  ،އުޅަނދުފަހަރާއި 

އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަށްވުރެ  ،ނިއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ފަޔަރ ޕަމްޕަކާއި

     (ނ)



 ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރުގެ                                                              351 އަދަދު:    44 ލިއުމް: ވޮ

 

15 
 

ބޭނުންކުރުމަށް  ހޮޅި ،އާއިކުރުނޫން އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅި
  ނޮޒުލްތައް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

  
ނޑުގެ  "ސީ" އަދި ، "ބީ" ،ކެޓަގަރީ "އޭ"ގެ ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ދަތުރުކުރާ އެންމެނަށް  ،އުޅަނދުފަހަރުގައިތަކުގައި ދުއްވާ ސަރަޙައްދު"ޑީ" 
ބޮޔަންޓް  ގަބޫލުކުރާބޭނުންކުރެވޭނޭވަރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން 

  ޓަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ. އެޕެރޭ

  ޓަސް އެޕެރޭ ބޮޔަންޓް  .29 (ހ)

ވަނަ ދުވަހުން  2017 ޖަނަވީަރ 1 ،މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  ފެށިގެންނެވެ.

  

     (ށ)

ނޑުގެ  ގައި މީހުން އުފުލުމަށް ނުވަތަ މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ދިގު  މީޓަރަށްވުރެ 20ކުރާ އުޅަނދަކީ މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުން

އެނައުންސިންގ ސިސްޓަމެއް  ޕަބްލިކްއެ އުޅަނދުގައި  ،އުޅަނދެއްނަމަ
  ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

  

ޕަބްލިކް އެނައުންސިންގ  .30 (ހ)
  ސިސްޓަމް

ވަނަ ދުވަހުން  2017 ޖަނަވީަރ 1 ،މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  ފެށިގެންނެވެ.

  

     (ށ)

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި  ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ފުރަތަމަ އެހީ  ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ،އޮޕަރޭޓުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 

ގައި ބަޔާންކުރާ ބޭހާއި ތަކެތި އެކުލެވޭ  8ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
  ފަސްޓްއެއިޑު ކިޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

   

31.  ކިޓު  ފަސްޓްއެއިޑު

ނޑުގެ ދިވެހި ގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަރަޙައްދު ރާއްޖޭގެ ކަ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  9 ޖަދުވަލު ފުސީލުނިޒާމުގެ ތަ  މުއާޞަލާތީހުންނަންޖެހޭ 

  އެވަނީއެވެ.
   

  ނިޒާމު  މުއާޞަލާތީ .32 (ހ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެރިން ވީ.އެޗް.އެފް ސެޓް އަބަދުވެސް 
ހުންނަން ވާނީ އެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށް ހުންގާނު ހިފަން ހުންނަ ހިސާބުގައި 

  ގޮތަށް ހަރުކުރެވިފައެވެ.  ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ
  

   )ށ(

ނޑުގެ  މި ދުއްވާ ގައި ސަރަޙައްދުމާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ކޮންމެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ "އޭ" ގައި ބޭނުންކުރާ

ވީ.އެޗް.އެފް ގެ އިތުރުން ސެޓްލައިޓް ފޯނަކުން މެރިން އުޅަނދެއްގައި 
 ގަބޫލުކުރާން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ،ހުރުމާއެކުގޮތަށް  ލާތު ކުރެވޭނެއާޞަމު

     )ނ(
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ކިލޯހާޓްޒް އިން  2187.5ނުވަތަ ޑިވައިސްއެއް  ގވެސަލް ޓްރެކިން
ނެއް ހަރުކޮށްފައި ޓެލެފޯކިލޯހާޓްޒް ހުރި ރޭޑިއޯ  2182ޑީ.އެސް.ސީ އާއި 

  ވާނެއެވެ.  ހުންނަން
ނޑުގެ  ގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ "އޭ"، "ބީ"،  އޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން 
އުޅަނދުފަހަރު ތަކުގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު"ސީ" އަދި "ޑީ" 
 މުއާޞަލާތީ  ،އިރުއޮޕަރޭޓުކުރާބާއްވައިގެން  ފައިޅާ ދަތުރުކުރާއިރު ނުވަތަ އަ

ނޑި  ރީ ޗާޖް ޓަހަކަތަ ލިބޭގޮތަށް ހުރުމާއެކު ބެނިޒާމުތަކަށް މެދުނުކެ
  ކުރެވޭނެގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

  

     )ރ(

އެ އުޅަނދު  ހުންނަންވާނީތަކެތި  މުއާޞަލާތީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނޑުގެ  ގައި ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ގޮތަށް ހުޅުވާފައެވެ. އެގޮތުން މި މާއްދާގެ "ނ" ގައި  ބޭނުންކުރެވޭނެ 
ނަން ހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓްލައިޓް ފޯނާއި ވެސަލް ޓްރެކިންގް ޑިވައިސް 

ނޑި ބޭނުންކުރެވޭ  ،ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި  ހުޅުވާފައެވެ.ގޮތަށް  މެދު ނުކެ
ނޑުގެ  ގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ނުވަތަ ދަތުރުމަތީގައި ފަޅެއްގައި ސަރަޙައްދުކަ

 ތަކެތި މުއާޞަލާތީ ،ނުވަތަ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް
  މަނާކަމެކެވެ.  ބެހެއްޓުމަކީނިއްވާފައި 

  

     (ބ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެރިން ވީ.އެޗް.އެފް ސެޓް ފިޔަވައި 
ވަނަ ދުވަހުން  2017ރީ ޖަނަވަ 1 ،ވާނީލާޒިމުއެހެން ތަކެތި ހުރުން 

  ފެށިގެންނެވެ.
  

     (ޅ)

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާއިރު އެ  ،ކަ
ޓްރާންސްމިޓިންގ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ގެ އުޅަނދުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެޓު

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އާއި އަސްލުގެ ކޮޕީސްސްޓޭޝަން ލައިސަން 
  

ޓްރާންސްމިޓިންގ  .33 (ހ)
  ލައިސަންސް 

ސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަކީ 
  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

  

     (ށ)

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ   އިރު ހުށަހަޅާ ސަރވޭއަށް އެދޭކަ
ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަކީ އެ އުޅަނދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

  ލައިސަންސަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
  

     (ނ)
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ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ  މީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓު ހިމެނޭ ގްލޯބަލް ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސްޓަމް  ،އުޅަނދުފަހަރުގައި

 " (ޖީ.ޕީ.އެސް) ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ކެޓަގަރީ "އޭ"، "ބީ
އަދި "ސީ" ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓު 

  ވާނެއެވެ.  ހިމެނިފައިވާ ޖީ.ޕީ.އެސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން 
   

.އެސް .34 .ޕީ   ޖީ

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ތެރެއިން ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ޗާޓުތަްއ 

  ހުންނަންވާނެއެވެ. 

  ކަރުދާސް ޗާޓު  .35

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ކެޓަގަރީ "އޭ" ، "ބީ" ، "ސީ" އަދި "ޑީ" ގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ 

  އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަމުގާއެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. 
  

  ސަމުގާ  .36

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަ ތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ އުޅަނދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ގަޑި  24ގެ ބޯފެން ކޮންމެ ލީޓަރު  1.5ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަދުވެގެން 
 ،ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ  4އިރަކަށް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި 

  . އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި ހުންނަންވާނެއެވެ އެ ދަތުރަކާ
  

  ކާތަކެއްޗާއި ބޯފެން  .37

ލަ ޖުމުމީހުން ނުވަތަ މީހުންނާއި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ 
ގައިވާ މެނިފެސްޓް އޮތުމާއެކު  10ގޮތަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ދަދު އެނގޭނެއަ

ނޑު އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ  ،ނުކުޅެދޭ މީހުންނާއި ،އެ އުޅަނދުން އުފުލާ މާބަ
މީހުންގެ  އުމާއި އެޤައަދި ބިދޭސީން އުފުލާނަމަ އެ ބިދޭސީން ނިސްބަތްވާ  ،ދަދުއަ
އެ މެނިފެސްޓުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މެނިފެސްޓްގެ  ،ދަދުއަ

މަޢުލޫމާތު އުޅަނދު އޮޕަރޭޓުކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދު 
  ގެ ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.ދަތުރަށް ފުރުމު 

  

  މެނިފެސްޓު  .38

ނޑުގެ  ގައި ދުއްވާ ނުވަތަ އަޅާފައި ބާއްވައިގެން ސަރަޙައްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މުއްދަތު  ،ގަބޫލުކުރާއުޅަނދުފަހަރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  އޮޕަރޭޓުކުރާ

  ހަމަނުވާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
   

  އިންޝުއަރެންސް  .39 (ހ)

ވަނަ ދުވަހުން  2017ރީ ޖަނަވަ 1 ،ކުރަން ފަށާނީޢަމަލު މި މާއްދާއަށް 
  ފެށިގެންނެވެ.

  

     (ށ)
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ގޮތުން އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ތިރީގައި  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ 
ބަރާއި ނަން ންތަކުގައި އެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަސާމާނުބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޖަހަންވާނެއެވެ.  

 ލައިފް ޖެކެޓް .1
 ލައިފްބޮއި  .2
 ލައިފްރާފްޓް  .3
 ރާޑަރ ރިފްލެކްޓަރ .4
 ބޮޔަންޓް އެޕެރޭޓަސް .5
 އަލިފާން ނިއްވާފުޅި  .6
 ފަސްޓްއެއިޑްކިޓް  .7
 އިޕާބް .8
 އިމަރޖެންސީ ފަޔަރ ޕަމްޕް  .9

 ފަޔަރ ޕަމްޕް  .10
 ބާލިދީ   .11

  

40. ސަލާމަތާއި 
ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި 

ސާމާނު ބޭނުންކުރާ 
 ފާހަގަކުރުން 

ނޑުގައި ދުއްވާ  ،ދުވަހުން ފެށިގެން މަލުކުރަން ފަށާޢަމި ގަވާއިދަށް  ކަ
ނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ސަރވޭކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވޭ އުޅަނދުފަހަރު 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކުރުމަށާއި   ތައްސެޓްފިކެޓު ސަލާމަތީ ކަ
  ހަދައިދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނުންނެވެ.

   

.41 (ހ)  ތައްސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓު
  ހަދައިދޭ ތަންތަން 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކުރުމަށް ހުއްދަ އެ  ،ދެވޭނީ ކަ
އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓްސަރވެޔަރެއްގެ އަތުގައި ސަރވޭކުރުމަށް 

  ން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޔުދޫކޮށްފައިވާ ލި 
  

    (ށ)

އެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓެއްގައި 
ޖަހަންވާނެއެވެ.  ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީހުއްދައިގެ ސަރވެޔަރަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ޖަހައި  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީއަދި ސަރވޭކުރާ ފޯމުތަކުގައި އެ ސަރވެޔަރުގެ 
  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

  

    (ނ)

 އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ އެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް
ތަކުގައި ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓުންނެވެ. މިގޮތުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސެންޓަރަކު 

 ނަންބަރު ދޫކުރާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ތަނަކަށް ޖަހަންވާނީ އެ  ނަންބަރު
  ޓަކަށެވެ. ފޯމެ
  

(ރ)     

ރީ ޖަނަވަ  1 ،މި މާއްދާގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ     (ބ)
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  ވަނަދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 2017
  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ  41މި ގަވާއިދުގެ 
ސަރވެޔަރުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން 

 އްޙަ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ނޫނެވެ.ޞަތަކަކީ ހަދާދީފައިވާ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓު ތަނަކުން 
   

42.   ތައްސެޓްފިކެޓުނޫން އްޙަޞަ

 ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް 
  (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަން ވާނެއެވެ.  250/-

  ފީ .43

 ގެ ޖޫރިމަނާއެއްސެޓްފިކެޓެއް ސަރވޭއަށް ހުށަހަޅާ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ 
  އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ވާނަމަ އެ 

  

.44 )ހ(  ޖުރުމަނާ 

ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އުޅަނދެއްގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓެއް
އައުކުރުމަކީ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި މުއްދަތުގެ 

އެ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ  ،ކުރަމުންދާނަމަ ތެރޭގައި އުޅަނދެއް މަރާމާތު
އެހެލާފައި  ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދު މަރާމާތަށްސެޓްފިކެޓެއް

ހުރިކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން އެކަން ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ. 
ރަށެއްގެ  ށަހެޅުމުން ލިޔުމަކުން އެހުހުއްދަ ދޭނީ އެކަމަށް  އެ

ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯްޓ ޓްރާން ނުވަތަ ސިލުންރަށުކައުން
  އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

  

   )ށ(

ގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާ  " ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ށމި މާއްދާގެ "
 ،މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރާނަމަގެ ސެޓްފިކެޓެއްއުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ 

ތައް އައުކޮށްދެވޭނީ އުޅަނދުގެ ސެޓްފިކެޓު އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ 
 ހާސް) ރުފިޔާގެ  (އެއް  1000/-ވެރިފަރާތުން ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް 

  އެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ޖޫރިމަނާ
    

   )ނ(

ނޑުގައި ދުއްވާ  އުޅަނދެއްގެ ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓުކުރާ  އަޅާފައި ނުވަތަކަ
ގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް އުޅަނދު ދުއްވައިފިކަން ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓު

ރުފިޔާއިން ހާސް) ދެ( 2000/-  އެ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން  ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
އެ އުޅަނދު ދުއްވި  މަޢުލޫމާތު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކުރި ކުށުގެ 

  ގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ކެޕްޓަނު
  

   (ރ)

ނޑުގައި  އުޅަނދުފަހަރުން މީހުން އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ  ދުއްވާ ކަ
އެ ށް ވުރެ ގިނައިން މީހުން އުފުލައިފިކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ދަދައަ

) ސަތޭކަ ފަސް( 500/-އުޅަނދުން އިތުރަށް އުފުލި ކޮންމެ މީހަކަށް 

   (ބ)
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އުޅަނދު ދުއްވި  ،މަނާކޮށް ޖޫރިއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް  ރުފިޔާގެ މަގުން
ކުރި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  މަނާ ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރި (ދެ  2000/-ކެޕްޓަން 
ކެޕްޓަންގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑްޯޒ އެ އުޅަނދު ދުއްވި  މަޢުލޫމާތުކުށުގެ 

  ކުރެވޭނެއެވެ.
   

ނޑުގައި ދުއްވާ   ،އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓުކުރާ ކަ
ކަން އޮޕަރޭޓުކުރާނުވަތަ ހައްދައި ދުއްވައިފިކަން ނު  ތައްސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
 އެ އުޅަނދަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ،ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ

މަނާ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރިހާސް) ރުފިޔާއިން  (އެއް 1000/-
 ހާސް) (ދެ 2000/-ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އުޅަނދު ދުއްވި ކެޕްޓަން 

އެ އުޅަނދު  މަޢުލޫމާތުކުރި ކުށުގެ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  މަނާރި ރުފިޔާއިން ޖޫ
  ގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ދުއްވި ކެޕްޓަނު 

  

   (ޅ)

 އުޅަނދުގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 
-ކޮންމެ ކަމަކަށް  ،ނެތްނަމަ އެކަމެއްގެ ބާވަތަށް ބަލައިފުރިހަމަ ކުރެވިފައި 

ރުފިޔާއިން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ޖޫރިމަނާ (ފަސް ސަތޭކަ)  500/
ސަތޭކަ)  (ފަސް  500/-ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތް 

އެ އުޅަނދު  މަޢުލޫމާތުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކުރި ކުށުގެ  ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން
  ގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ދުއްވި ކެޕްޓަނު 

    

   (ކ)

ނޑަށްވުރެ  ގިނައިން މުދާ އުޅަނދުން މުދާ އުފުލުމަށް ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ މިންގަ
ހާސް)  (ދެ  2000/-އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް  ،ބަރުކޮށްފިނަމަ އުޅަނދަށް 

 1000/-އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 
 މަޢުލޫމާތު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކުރި ކުށުގެ  ޖޫރިމަނާ ހާސް) ރުފިޔާއިން (އެއް

  ގެ ލައިސަންސްގައި އެންޑޯޒް ކުރެވޭނެއެވެ.އެ އުޅަނދު ދުއްވި ކެޕްޓަނު 
   

   (އ)

ނޑުގެ  ނޑު ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަ
ގައި ސަރަޙައްދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8.9އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

ފިނަމަ ވުރެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވައި ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕީޑަށް 
ތަ ޓްރެފިކް ތަކުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވައިފިނަމަ ނުވަނުވަތަ ބަނދަރު

 އެ އުޅަނދު ދުއްވި ފަރާތް ،ލާފަށް ދުއްވައިފިނަމަޚި  ން ސްކީމާސެޕަރޭޝަ
އަދި ކުރި ކުށުގެ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. (ދެ ހާސް)  2000/-

ގައި އެންޑޯޒް ގެ ލައިސަންސު އެ އުޅަނދު ދުއްވި ކެޕްޓަނު މަޢުލޫމާތު
  ކުރެވޭނެއެވެ.

  

   (ވ)
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ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ކޮ ނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޝަންއެއް ހިީލކަ
ފަރުވާތެރިކަމެއް ބަހައްޓަން  ޞަޚާއްފަހަރު ދުއްވާ މީހުން ވަރަށް އުޅަނދު 

ވާނެއެވެ. އަދި ކޮލީޝަން ހިނގުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް 
އަދި ކޮލީޝަން ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  (ފަސް 5000/-

 ނދު ދުއްވި ފަރާތުގެ ލައިސަންސްއުޅަ ،މައްޗަށް ބަލައި ގޮތުގެ  ހިނގި
އެ  މަޢުލޫމާތު އަދި ކުރި ކުށުގެ (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.  1

  ގައި އެންޑޯޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ގެ ލައިސަންސުއުޅަނދު ދުއްވި ކެޕްޓަނު
  

   (މ)

ނޑައަޅާފައިނުވާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ ގައި ކުށަކަށް ވަކި އަދަބެއް ގަވާއިދު މި  ކަ
  ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.  (އެއް 1000/- ،އަދަބަކީ

  

   )ފ(

އެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ، ގަވާއިދުގައި މި 
  :ދޭހަނުވާނަމަ

  

45.   މާނަކުރުން 

" ކަމަށް  ނޑު  ،ވަނީއެ ބުނެފައި "ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ވާލުކޮށްފައިވާ ޙަދަތުރުފަތުރާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން 

  އިދާރާއަށެވެ.
  

(ހ)     

ނޑުގައި ނުވަތަ ފެނުގައި މުދާ ނުވަތަ އެ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި " ވަނީ، ކަ
އެއްޗިއްސަށެވެ. މީހުން ނުވަތަ މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ 

އުޅަނދުގެ މާނައިގައި ބޮއްކުރާ، ޑިންގީ، ދޯނި، ބައްތެލި، ލާންޗު، ޔޮޓު، 
ނޑު، ނދު، ލަގްޒަރީ އުޅަނދު، ހައުސްބޯފެރީ އުޅަނދު، ސަފާރީ އުޅަ  ޓު، ބަ

ކޮންނަ ބޯޓު، ހައިޑްރޯފޮއިލް، ފުލައިޓް ޝިޕް، ، ކޮޅުވެއްޓި، ޓަގް ބޯޓު
އިންޖީނު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރު، މޫދު  ،އޯފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމް ،ހޯވަރކްރާފްޓް

ނޑުގައި ދުއް ކުޅިވަރަށް ބޭނު އަދި އަޑިންދާ ބޯްޓ  ވާ އުޅަނދު ންކުރާ ކަ
  (ސަބްމެރީން) ހިމެނެއެވެ.

  

    )ށ(

ނޑުގެ   ،ވަނީއެ " ކަމަށް ބުނެފައި ސަރަޙައްދު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ތަންތަނުގައި  ގައިވާ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރާއި އެސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދަތުރުކުރުމަށް ހުންނަ މަގުތަކާއި ފަޅާއި، ވިލާއި، ފަރާއި، ހާހަލާއި، ގިރި 
ނޑާއި، ނޑާއި، އާކިޕެލަޖިކް ކަ  ހިމެނޭގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަ

ނޑާއި، ޚާއްޞަ އިޤު ތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭގޮތަށް ވާ ސަރަޙައްދީ ކަ
  ތަކަށެވެ.ސަރަޙައްދު

  

    )ނ(

ނޑުގެ  " ކަމަށް ސަރަޙައްދު"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ) ރ(    
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވަނީއެ  ބުނެފައި
ނޑުގެ  ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޞަޚާއް ގައި ދުއްވުމަށް ސަރަޙައްދުކަ

  ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރެވެ.
    
ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ  ،ވަނީއެ " ކަމަށް ބުނެފައި ރަޖިސްޓަރީ" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުގައި  ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއިން ކަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަ
 މަޢުލޫމާތުކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދާބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު 

ތައްޔާރުކޮށް  ނގޭނެހެންގެ މިލްކުވެރިފަރާތް އެހިމެނޭގޮތަށް އެ އުޅަނދު 
  މަށެވެ.ޔު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރާ ރަސްމީ ލި

    

    )ބ(

" ކަމަށް ބުނެފައި  އަހަރު (އަށާރަ)  18ވަނީ، މީލާދީގޮތުން އެ "ފަޅުވެރިން
އެހެން ވައި ޔަކެޕްޓަން ފި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  އުޅަނދުގައި، ވާފުރިފައި 

  މީހުންނަށެވެ.
    

    )ޅ(

އުޅަނދު ދުއްވުމާއި އުޅަނދުގެ  ،ވަނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި"ކެޕްޓަން" 
ނަ ންވެގެން އުޅަނދުގައި ހު ޙަވާލު ނިޔަމިކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި 

  މީހާއަށެވެ. ޒިންމާ އުފުލާ އެންމެ އިސް 
   

    )ކ(

ކާގޯގެ ގޮތުގައި އުފުލާ ކައްކާ  ،ވަނީ އެ  "ނުރައްކާތެރި މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި
  ގޭހާއި ޕެޓްރޯލް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

   

(އ)     

ވާވެލާވެލިން އުޅަނދުން އުފުލާ މުދާ  ،ވަނީއެ "ލޭޝިން" ކަމަށް ބުނެފައި 
  އައްސައި ނުގުޑާނެގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެއްޓުމަށެވެ.

   

(ވ)     

އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ  ،ވަނީއެ "މެނިފެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި
ކުރާ އުމު އެނގޭނެގޮތަށް ތައްޔާރު ޤައަދަދާއި އެ މީހުން ނިސްބަތްވާ 

  ލިޔުމަށެވެ. 
  

(މ)     

ދުއްވާފައިދާ އުޅަނދެއް އެހެން  ،ވަނީއެ "ކޮލީޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި
އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިގެން ހިނގާ 

  ހާދިސާއަކަށެވެ.
   

    (ފ)

 

  
 

 

 ސަރވޭ ސްލިޕް :1ޖަދުވަލު 
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Code 9
 

Cat. E
 Cat. D
 Cat. C
 Cat. B
 Cat. A
 

  ކަންކަން  ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

x x x x x x 1.  ެކަންކަށީަގއި  ދެަފރާތު އުޅަނދުގެ  ނަންަބރު ރަޖިސްަޓރީ އުޅަނުދގ .  ކަޅުކުލައިގެ ބޯެޑއްަގއި ހުުދ އަުކރުން ޖަާހފައި ހުންަންނާވނެެއވެ

x x x x x x 
ނުޑެގ  .2 ނޑުސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ  ގައި  6 ޖަދުވަލު  ދަތުުރަފތުރުކުރާ އުޅަނުދފަހަާރެބހޭ ގަާވއިުދގެ ގައި ދަތުުރކުރުމާއި ކަ

) ހުންނަން  ހަމަުނވާ ބޭސްތައް (ުމއްދަތު ބަޔާންކުރާ . ބޭސް  ާވނެެއވެ

x x x x x x 
) އަދި  ނަން  /ނަންަބރު ރަޖިސްަޓރީ ލައިފްޮބއި ( .3  ފަސޭހައިން ބޭުންނކުރެވޭ  ހުްނނަްނވާނީ އުޅަނުދގައި  ބޮއި  ލައިފް  ޖަހާފަިއވުން

. ދުވަސްވެ ހަާލކު ބޮއި ގިނަ  ަލއިފް  . އަދި ށެވެގޮތަ ނޑެްއ ހަުރކޮށްފަިއ  ގެ ފޫޓު  30 ބޮިއގައި  ލަިއފް ވެަފއި އޮެވގެްނުނވާނެެއވެ ާވގަ
.  ހުންނަްނާވނެެއވެ

x x x x x x 
 ގޮތަށް ަގވާއިުދގައި  ހިސާބުގައި ފަސޭހަިއްނ ބޭނުންކުެރވޭ ިއވޭ  ައޑު މީާހއަށް ދުއްަވން ހުންނަލާތު ކުރެވޭނެ ޮގތަށް އުޅަނދު އާޞަމު .4

. ުމއާޞަލާތު ަހރުކުރެިވފަިއ ހުްނނަްނާވނެެއވެ. އަދި ސެޓް ުހްނނަންަވނީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސެޓް  ކުރެޭވގޮތަށެވެ

x x x x x x 5. ީޖަހާަފިއ ހުރުން  ަނންބަރު  ރަިޖސްޓަރީހުރުާމއެކު ބާލިީދގައި އެ އުަޅނުދގެ  ބާލިދ 

x x x x x x 6. ިޮއޓޯ ޕަްމޕް) ޕަމްޕު ހުރީ ބޭުނންކުެރޭވ ގޮތަށްތޯ ބެލުން (ެމނުައލް ޕަމްޕް އަދ 

x 
 

x x x x 
ނުޑގެ  .7 " ޑީ" ައދި" ސީ" ، "ބީ" ، "އޭ " އުޅަނުދަފހަރުެގ ތެރެިއން ކެަޓގަރީ  ގަިއ ދަތުރުުކރާ ިއންޖީނުލީސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

 .ން ވާެނެއވެހަރުުކރެިވފައި ހުންނަ  ގައި ހިމެނޭ އުޅަނުދފަަހުރަގއި ސަމުާގއެއް 

x x x x x x 8. .ީ5ސީ.ބ )C,B,5) ެއްނ (Nްަޔގީންކުުރްނ އަދި އެ ދިދަސެޓް އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުން  ) އަދި ޮއރެންޖް ިދދަ އޮތްކަނ 

x x x x x x 9. ޭަޔގީންކުުރން  ުހރިކަންނުންކުާރ ސާމާނު އިންޖީނު ަމރާމާތުކުރުމަްށ ބ 

x x x x x x 
މޭުލ ދުރުމިނަށް  1އަލި  ައލި ދިއްލޭތޯ ޔަީގންކުރުާމއެކު އެ  ޖަރަޖަިއގެ 225އުޅަނުދގެ ކުީރގަިއ ހުްނނަންޖެހޭ އަލި (ހުދު ައލި)  .10

 ޔަީގންކުުރން އަދި ކަަވރުފަޅި ހަލާކުެވފަިއވަާނމަ ރަނގަޅުކުރުން  ފެންނަަކން

x x x x x x 
މޭލު ދުރުމިނަށް  1ައލި ދިއްލޭތޯ ޔަގީންކުރުާމއެކު އެ އަލި  ދަރަޖައިގައި 112.5އަިލ  ސްޓާޯބޑު ަފރާތުގައި ުހރި ެފހިއުޅަނުދގެ  .11

 ޔަީގންކުުރން އަދި ކަަވރުފަޅި ހަލާކުެވަފިއވާނަމަ ރަނގަޅުކުރުން  ފެންނަަކން

x x x x x x 
މޭލު ުދރުމިނަށް  1ދިއްލޭތޯ ޔަގީން ުކރުމާެއކު އެ އަލި  އަލި ދަރަޖައިަގއި 112.5އަލި  އުޅަނުދގެ ޕޯޓް ފަރާުތަގއި ހުރި ރަތް .12

 އަދި ކަަވރުފަޅި ހަލާކުެވފަިއވާނަމަ ަރނގަޅުކުރުން  ފެންނަަކން ޔަީގންކުރުން 

x x x x x x 
މޭލުެގ  އެއް  މޫސުމް ރަނގަުޅ ިއރެްއަގއި ،ބަޔާންކޮްށަފއިާވ ެނވިގޭަޝން ަލއިްޓތަކުގެ އަލި  ވަަނ މާއްާދގައި  11މި ަގވާއިުދގެ  .13

. އަިދ ެއއިްނ އެްއވެސް ބައްިތއެްއގެ ދުރުން ފެްނނަަވރުާވން ަގވާއިުދަގއި ބުނެަފއިާވ  ކަމަށް މި އަލި ެފންަނން ޖެޭހނެ ޖެހޭނެެއވެ
. ނިާވވެަފއި ުހރެެގން ތަނަކާ ގޮތަކަށް ުއޅަނދުގެ އެހެން  ނުެފންާނނެ ދުރުމިނަށް  ،އިސަރަޙައްދާ   ުނާވނެެއވެ

x 
 

x x x x 
ނޑުެގ  .14 ގަިއ ހިމެޭނ " ޑީ" އަދި " ސީ" ،"ބީ "، "އޭ" ބޭނުންުކރާ އުޅަނުދފަހަުރގެ ެތެރއިްނ ކެޓަަގރީ  ގައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

ެއ  ބޮކި ުނވަތަ ފިލަމެންޓް 3ބޭުނންކުރާ އަީލގެ އިތުރުން ަމދުެވގެްނ  ގެ ޮގތުގައި އުަޅނދެްއަގއިެވސް ނެިވގޭޝަން  ކޮންމެ
 އޮްނނަްނވާެނއެެވ. އުޅަނުދގައި 

x x x x x x 15. ްޓޯޗްބައްތި ިދއްލޭތޯ ބެުލނ 

x x x x 16. 18 ެތައް ުހރިކަން ޔަީގންުކރުން ުއޅަނދެއްނަމަ ރާއްޭޖގެ ާޗޓު ޮބޑު މީޓަރަށްވުރ 

   
x x x 

ނުޑެގ  .17 ގްލޯބަްލ  އުޅަނުދަފހަރުަގއި މަސައްކަތް ކުރާމީޓަރ ހަަމވާ  18ދަުތުރކުރާ ދިގުމިން  ގައިސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ
ަގިއ " ސީ" ައދި" ބީ " ، "އޭ" ޖެޭހނެެއވެ. އެގޮތުްނ ކެަޓަގރީ ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސްޓަެމއް (ޖީ.ީޕ.އެސް) ހަރުުކރެިވފައި ހުންަނން

.އެސް  ެނއެެވ.ހަރުކޮށްަފއި ުހންނަން ވާ ދަތުރުކުރާ އުަޅނދުފަަހުރގައި ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޗާުޓ ހިމެނިަފިއވާ ޖީ.ޕީ

x x x x x x 
ހުުރން ނުވަަތ  ހަރުކޮށްަފއި ަފދަ އަލިފާްނނިްއވާނެ ިނޒާމެއް އުޅަނެދއްނަމަ ސޯލާސް ގަާވއިުދގައި ުބނާ ޮބޑު މީޓަރަށްވުރެ 30 .18

 އެޮހޅިތަކަށް ގުޅާލެވޭވަުރގެ ނޮޒުލްތައް ފޯރާަވރުގެ ހޮޅިލައިނެއް އޮތުން އަދި  ޕަމްޕެއް ހުރުާމެއކު އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ިދމާލަކަށްރ ފަޔަ

 ހުރިކަން ަޔގީންކުުރން 

x 
 

x x x x 
ގޭެނގޮތަށް ބޭުނންކުެރޭވނެ ބޯޑު ނފަުޅވެރިްނނާއެުކ އެ  ަދދު އަ ގަާވއިުދގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތަށް އުޅަނުދްނ އުފުޭލ މީހުްނގެ  .19

 ހުރިަކން ޔަީގންކުރުން  ހުަރކޮށްފައި 

x x x x x x 20. 8 ާފުޅި  1ލީަޓރުގެ ޑީ.ސީ.ޕީ  4.5އުޅަނދެއްނަމަ  މީޓަރު ހަމަުނވ 

 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން :2ޖަދުވަލު 
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25 
 

x x x x x x 21. 8  ިފުޅި  2ލީޓަރަށްވުރެ ަމދުނޫްނ ޑީ.ސީ.ޕީ  4.5ހަމަުނވާނަމަ  މީޓަރު 18މީޓަރު ހަަމވެަފއ 

x x x x x x 
/ ޑިެފންސް 30މީޓަރު ހަމަެވފަިއ  18 .22 ނަޑއަޅާ މީޓަރު ހަަމނުާވނަމަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީން މިްނވަރަަކށް ތަކެތި  މިނިސްްޓީރން ކަ

 ހަމަކުރަން ވާެނއެެވ.

x 
 

x x x x 
އުޅަނުދފަހަުރގަިއ  ކޮށްފަިއވާ ރަިޖސްޓަރީ(މީުހން ުއފުލާ) ކެަޓަގރީަގއި  4ޯކޑު  ރަޖިސްޓަރީ (ުމދާ އުފުާލ) އަދި 3ޯކޑު  ރަޖިސްޓަރީ .23

 ަގވާިއދުަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށްކަން ޔަގީންކުުރން  ބަރުމަރުކާ ޖަާހފަިއ ހުުރން އަދި ބަރުމަރުކާ ަޖާހފަިއވަނީ 

x 
 

x x x x 
ތައް ފާހަަގކޮށްފަިއ ންަނންާވނެެއވެ. އަިދ އެ ެއގްޒިޓުހު ތައް ޓުމީޓަރުން ފެިށގެން މަތީ އުޅަނދުފަަހުރގައި އިމަޖެންސީ ެއގްޒި 20 .24

. ހުރިކަން ަޔގީންކުަރން  ާވނެެއވެ

x 
 

x x x x 
ގޮތަށް  ެއރޭނެ ހުރުާމއެކު މައްޗަށް ގައި ނިކުމެވޭ ގޮތަށް އެގްިޒޓެއްލަތުހާ ހަދާފަިއާވނަމަ ކުއްލި  ައޑީަގއި ކަމަރާ  ގެ ތައްޓު .25

. ނެޑއް ހަރުކުެރިވފައި ުހންނަން ވާެނެއވެ  ޑިައށް ފޭބުމަށް ބޭނުންކުާރ ސިޑިއާ އަ ގެ ނީ ަތއްޓު އަދި މިެއގްޒިޓް ހުްނަނންވާ ހަރުގަ

.  ވަކިންެނވެ

x x x x x x 
ނުޑެގ  .26 ުއޅަނދެްއގަިއ  ބޭރަްށ ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ  ދަތުުރކުރާ އުޅަނުދފަަހރުެގ ތެރެއިން ފަޅުން ަގއިސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

 މީޓަަރށްވުރެ ބޮޑެތި އުަޅނުދފަހަުރގައި  16ާވނެެއވެ. އަދި  މީޓަރަށްުވރެ ކުރުނޫން ވަލެއް ޮއންަނން 100ނަިގއްޔަކާއި 
. 200ނަގިއްާޔއި  2  މީަޓރަށްވުރެ ުކރުނޫްނ ަވއު ހުންނަްނ ާވނެެއވެ

x x x x x 27. ިފަސިންޖަުރން ުއފުލާ ުއޅަނދުފަަހރުަގއ .  ަތއްޓުމަީތގައި ފަސިންަޖރުން ނުަކއްސާފަދަ ަދވާދު ެލވިަފިއ ހުންަނން ާވނެެއވެ

x x x x x x 
ސަާލމަތްވެަފިއ  ވިއްސުމުން ައވިންާނއި ާވރެިއން އަިދ ލޮނުއުޅަނުދފަަހރުަގއި ފަސިންަޖރުން  ކޮށްފައިވާޞަޚާއް ުއފުލުމަށް  މީހުން .28

.  ތިބެވޭގޮަތށް ުހންނަްނ ާވނެެއވެ

x x x x x x 

ނުޑެގ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ .29 ކޮންމެ  ދަތުުރކުރާ ކޮންމެ އުޅަނެދްއވެސް އެ އުަޅނދެއް މޫދުގައި ާބްއވަިއގެން ކުރާ ގައިސަރަޙައްދު ކަ
އެ އުޅަނދަކީ  އުަޅނދުން ދިަޔވާނަމަބަލަން ވާެނެއވެ.  އެތެެރިއން ބެލެން ހުިރވަރަކަށް  ދިޔަވޭތޯ ސަރވޭެއްއގައި އުޅަނަދކަށް

ނުދފަަހރަށް ސަލާމަތީ އަދި މިފަދަ އުޅަ މުދާ އަުރަވިއގެން ދަތުރުކުަރން އެކަީށގެްނވާ އުޅަނެދއްކަުމގަިއ ނުބެލެވޭެނެއވެ. މީހުންާނއި
ނޑުަގިއ ދުއްވުމަށް އެކޭށޭތަްނތަން ރަނގަޅުކުރުމަށްަފުހ އެ އުޅަ  ހުރި ދޫކުރަްނވާނީ އެގޮތަށް ތައް ޓްފިކެޓުސެ  އްގައި ާޙލަތެ ނަނދު ކަ
ނޑައެޅުމުްނނެެވ. ކަމަށް ސަރވެޔަރު އޮތް  ކަ

x x x x x x 
ނޑުެގ  ބަަލއި ޗެކް  ހަްލ ކޮްނިޑޝަން އުޅަނުދގެ .30  ަފސިންޖަރުން  ގައި ސަރަަޙއްދު ކުރެޭވނެެއވެ. ެއގޮތުން އުޅަނދަކީ ދިވެިހރާއްޭޖެގ ކަ

ނަޑއަޅަން ވާެނއެެވ. ގޮަވިއގެން ަރއްކާތެރިކަާމއެކު ދަތުރުކުެރވޭަވުރެގ އުޅަނެދއްކަމަށް  ސަރވެަޔރު ކަ

x x x x x x 31.  ެނުޑގ  ޑިޝަްނ)(ހަލް ކޮން  ލަތުހާއުޅަނުދގެ ޮއނިގަ

x x x x x x 32. ުލަތުގެ ހާއުޅަނުދގެ ިއންޖީާނއި ެޖނެރޭަޓރ 

x x x x x x 33.  ެލަތުހާބުރަފަތްާޗއި ހުްނގާުނގ 

x x x x x x 34. ާލޮނު ެއތެރެކޮށް ބޭރުކުރ /  ލަތު ހާތަންަތނުގެ  އުޅަނދަށް ެފން

x x x x x x 35. ލަތުހާޕައިޕްތަކުެގ  އުޅަނުދގެ ޕައިޕްތަކާިއ، ސައުންިޑންގ 

x x x x x x 36.  ެލަތުހާބުރުނާލުތަކުގ 

x x x x x x 37.  ެލަތު ހާފަލްކާތަކުގ 

x x x x x x 38.  ްއުޅަނުދގައި ހުންަނންޖެޭހ ނެިވގޭޝަނ 

x x x x x x 39.  ެަލތުހާޒިންކް އެޯނޑުތަކުގ 

x 
 

x x x x 

ނޑައެޅެްނވާެނއެެވ. އެގޮތުން  މީހުން އުފުލާ އުަޅނދުަފހަރުަގއި .40 ކުުރ ަގޑިިއރަށްުވރެ  4ފަިސންޖަރުްނަނށް ބޭނުންާވވަރަށް ޖާަގ ކަ
ނޑި ލެނިގގެން އިނެދވޭ  ފަސިންަޖަރކަށް ދަތުރުކުރާ އުަޅނދުފަަހުރގައި ޮކންމެ ެއއް ުއޅަނދުަގއި ހަރުކޮްށފައި ހުރުްނ ގޮތަށް ގޮ

އިންޗީެގ ނިްސބަތުން ާޖަގ  18 ފަިސންޖަރަކަށް ހުްނނަ ގޮޑިަތުކގަިއ ކޮންމެ ގޮތަށް ޖަާހފައި  ލެނގިލެޭވގޮތަށް ބެންޗު ނުވަތަ 
ނޑައަ . އަދި ވާނެއެ  ޅަން ކަ ފޫުޓ  2.50ޫފޓު ިދގު  6ދަތުރުކުރާ އުޅަނުދފަހަުރގަިއ ފަިސންޖަރުްނނަށް  ގަިޑއިރަްށވުެރ ދިގު 4ވެ
ނޑި ަޖހާފަިއވާނަމަ އެ  ތައްުޓަގއި ފާަހގަކޮށްފައި ުހންަނން ވާެނއެެވ. ފުޅާ ޖާގަ ނޑިައކީ ލެނގިލަިއގެން ނުވަތަ ގޮ  ދަމާލެވޭ  ފައި ގޮ

ނިޑއަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްަފއި  ކަށް ާވންާވނެެއެވ.ހުިރ ގޮ

x 
 

x x x x 

ނުޑގެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ .41 އެކު ހަދާަފއި ުނވަތަ ކަމަރާއާ  ކަަމރާގައި ދަުތރުކުރާ އަދި އަާޅފައި ާބްއަވއިެގން އޮޕަޭރޓުކުރާ ސަރަޙައްދު ކަ
ނޑައަާޅީނ އެ އުޅަނެދްއގަިއ ހުިރ އެ ދަދުއައުފުޭލ މީހުްނގެ  ންކޮަޓރި ަހދާަފއިާވ އުޅަނެދއްނަަމ އެ އުަޅނދަކު ވަކި ދުެގ ނކަ

އެނދަކަށް  ’x 2.5 ’6މީހުން އަދި  2ެއނދަކަށް  ’x 4 ’6މީހުން،  3ގެ އެނދަަކށް  ’x 5 ’6ނިސްބަތުންެނވެ. ިމގޮތުްނ 
 މީހެއްެގ ނިސްބަތުްނނެެވ.
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26 
 

x x x x x 42. 4  ާވާެނއެވެ  ެރވޭނެ ނިޒާމު ހުްނނަންކު ނާޚާ އުޅަނުދފަހަުރަގއި ފާ ގަިޑއިރަށްުވރެ ިދގު ދަތުރުކުރާ މީހުން ުއފުލ. 

x 
 

x x x x 
ަރއްކާތެރިކަމާއެުކ  ދަތުރުކުރާ ފަިސންޖަރުްނނަށް އުނަދޫގ ނުވާެނގޮތަށް ،ރައްކާތެރިޮކށް ލަގޭޖު ލަގޭޖުތައް ުއފުލާނަމަ އެ .43

 (ލޭޝިންކޮށް) ބެެހއްޭޓެނ އިންތިޒާމު ހުްނނަްނވަެނއެެވ.

x x x x x 44. ްއުަޅނދުަފހަރުަގއި ފަސިންޖަުރންުއފުލާ  މީހުނ، .  ކުނި އަޅާނެ ވަށިަގނޑު ހަރުކޮށްފަިއ ހުްނނަން ާވނެެއވެ

x x x x x x 
ނުޑގެ  .45  1.5މަދުެވގެްނ  އުޅަނދުން ދަުތރުކުރާ ޮކންމެ މީހަކަށް ދަތުރުކުާރ އުޅަނދުަފހަުރގައި އެ ގައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

 ދަތުެރއް ކުާރނަމަ ެއ ދަތުރަކާ  ގަިޑއިރަށް ވުރެ ިދގު 4ވާެނއެެވ. ައިދ  ިއރަކަށް ލިބެްނ ހުންަނންގަޑި 24ެގ ބޯެފން ކޮންެމ ލީޓަރު

 ެއކަށީގެްނވާ މިްނވަރަށް ކާތަކެތި ހުންނަްނވާނެެއެވ.

x 
 

x x x x 
 20ނިސްބަތުން މަުދވެެގން %ގެ ަދދުއަުއުފލުމަށް ހުއްދަދީަފިއވާ ަފސިންޖަރުްނގެ  އުޅަނދަކުން  ޖެެކޓް އެ ކުޑަކުދިްނގެ ލަިއފް .46

 ޖަާހފައި ހުްނނަން ވާެނއެެވ. ނަްނބަރު ރަޖިސްޓަރީަގއި އުަޅނދުގެ ޖެެކޓު ހުންނަްނ ާވނެެއވެ. އަިދ ލައިފް

x 
 

x x x x 
ޖެކެޓް  ލަިއފް ްށވާދަދައައުފުލުމަށް ުހއްދަީދފަިއާވ ފަޅުެވރިންާނއި ފަިސްނޖަރުންގެ  އުޅަނދަުކން  މީހުން ުއފުލާ އުޅަނދުަފހަރުަގއި އެ .47

. އަދި  ލައިފް  10ހުރުމާއެުކ އިތުރަްށ % ޖަހާފަިއ  ނަންަބރު ރަޖިސްަޓރީއުޅަނުދެގ  ގަިއ އެޖެކެޓު ަލއިފް  ޖެކެްޓ ހުްނަނންވާެނެއވެ
. ހުންނަން   ާވނެެއވެ

x x x x x 48. ްުހންަންނ ވާެނއެެވ.ފަިސންޖަރުްނނަށް ފެްނނާެނެހން ހަރުކޮށްަފއި  ޖެކެްޓ އަޅާެނގޮުތގެ ކުރެުހން ުހރިހާ ލައިފ 

x 
 

x x x x 
) ކެޕްޓަނަށް ނަންަބރު ގަިއ ގުާޅނެ ފަރާތްތަކުެގ ޯފނުލަތު ހާ ުކއްލި( ކުރާނެ ގޮތުެގ ޕްލޭން ޢަމަލު ގަިއ ލަތު ހާ ކުއްލި .49 ެފްނނާނެހެްނ  ތައް

.  ހަރުކޮށްފަިއ ހުްނނަން ާވނެެއވެ

x 
 

x x x x 
ނޑު ،ދަށުގެ ކުިދން އަހަރުން 2 .50  ޞައަހަުރންމަތީގެ މީހުނަށް ޚާއް 65ދި އަ ،ެއހީއަށް ބޭުނންވާ މީހުން ޞަ އްޚާ އަންެހނުްނ، މާބަ

ނޑައެިޅފައި ޖާގަ . ކަ  ުހްނނަން ވާެނވެ

x x x x x 51. ަދަތު އޮތްއަހަުރދުވަުހގެ ުމއް  1 ައްނގަިއދޭ ޙާލަތު ޞިއްހީޅުެވރިްނގެ ކެޕްޓަނާއި ފ .  ހެލްތު ސެޓްިފކެޓެއް ހުށަހަަޅން ާވނެެއވެ

x x x x x x 52. ިމާލު ކުރުން މަނާކަން ޢުދުންފަުތގެ އިސްތ .  ައންަގިއދޭ ބޯޑު ަހރުކޮށްަފއި ުހންނަން ވާެނެއވެ

x 
 

x x x x 

 މުދާ ުއފުލަްނވާނީ ސްޓެބިލިޓީ  އުޅަނުދފަހަުރގަިއ ެއ ޑެކުތަކުގަިއ މީހުްނނާއި  ހުްނނަޑެކަށްުވރެ ގިނަ ޑެކު ހަާދފައި  އެއް .53

 ެޑކަށްވުރެ ިލބިގެްނނެެވ. މިގޮތަށް ުހއްދަ ނުހޯަދއި ެއއް ހުއްދަ އޮތޯރިީޓައށް ހުށަހަޅައިަކލްކިއުލޭޝަން ހަދައި ޓްރާންސްޕޯޓް 
. އަދި އުުފލޭނީ ހަަމއެކަނި ަމިއޑެކު ހަދާަފއިާވ އުަޅނދުފަހަުރަގއި މީުހން ގިަނޑެކް ދެޭވނީވެސް ަމިއޑެކްެގ ކެޕޭސިޓީއަްށާވ  ުހއްދަ  ގަެއވެ

ނުޑ ދަތުރުކުރާ އުޅަނުދފަހަރު ަބނުމުގެ މީހުން ުއފު  ށް ވުރެ ގިނަ ނުާވގޮތަށްދަދައަ ގަާވއިދަްށ  ލުމަށެވެ. (ިދވެހިާރއްޖޭެގ ކަ
 ގޮތަެށވެ.) ބަލާނީ އެ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ކުރަން ފެށުމުން ިމ މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްަފއިވާ ްސޓެބިލިޓީ ޢަމަލު

x 
 

x x x x 

އޮތުމާއެކު  އެނޭގނެގޮތަށް މެިނފެސްޓް ދަދުއަލަ ރުަގއި ދަތުރުކުރާ މީުހްނގެ ޖުމުއުޅަނުދފަހަ  މީހުން ުނވަތަ މީހުންާނިއ މުދާ އުފުލާ .54
ނޑު އަްނހެނުން ފުލާ މާއުޅަނދުްނ އު  އެ ިބދޭސީން  އަދި ބިޭދސީން ުއފުލާނަަމ އެ ،ދަދު އަ ުނކުޅެދޭ މީހުން، ކުޑަކުިދންގެ ، ބަ

.  މެިނފެސްޓް އުޅަނުދގައި އެ ،އޮުތމާއެކުން އެނގެން އެ ެމިނފެސްޓު ދަދުއަ މީހުންގެ އުމާއި އެޤަ ނިސްބަތްވާ  އޮްނނަން ެޖހޭނެެއވެ
ނޑަައާޅފައި އޮން  ެވރިފަރާތަށް ކުރާ ފަރާަތށް ނުވަތަ އުަޅނދުގެ އޮޕަޭރޓުއުަޅނދު  ަމޢުލޫމާތުއެ  އަދި  ނަން ވާެނއެެވ.އެްނގޭެނގޮތް ކަ

    
x x 

ޮއންނަްނ  އޮތޯރިީޓން ަގބޫލުކުރާ ފެްނވަުރގެ ދުރުިމއެއް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ަގއި ހިމެޭނ އުޅަނދުަފހަރުަގއި" ބީ " އަދި " އޭ" ކެޓަގަރީ  .55
 ވާެނއެެވ.

x x x x x x 
ނުޑެގ  .56 ނެޑއް ަގއިޭބނުްނކުރާ ހުރިާހ އުޅަނދެްއގައި އަތްމަތީ ަގއިސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ  ގެްނުގޅެވޭ ަވުރގެ މޫނުބަާލ ލޯގަ

. ޮއންނަން   އިްނޗީގެ)އަކަ 24ެގން ކުަޑވެ(  ާވނެެއވެ

x 
 

x x x x 

. ައދި އެ އިމަޖެންސީ ެއގްޒިޓު މީޓަރުްނ ފެިށގެްނ މަތީ އުޅަނުދފަަހރުަގއި  20 .57 ފާަހގަކޮށްފަިއ  ތައް ެއގްޒިޓު ތަްއ ހުްނނަްނ ާވނެެއވެ
އެގްޒިެޓއް ހުރުމާއެުކ ގަިއ ިނކުމެވޭގޮތަށް ލަތު ހާ ހަާދފަިއވާނަަމ ކުއްލި އަީޑަގއި ކަމަރާ  ގެހުރިކަން ަޔގީންުކރަްނާވނެެއވެ. ަތއްޓު 

ނެޑއް ހަރުކުެރިވަފއި ހުންަނން ާވނެެއވެ. ައދި މި އެގްިޒޓް އެޭރނެ މައްޗަށް ްށ ފޭބުމަށް ައޑިއަ ގެނީ ަތއްޓު ހުްނަނންވާ ގޮތަށް ހަރުގަ
 ވަިކންނެެވ. ބޭނުންކުރާ ިސޑިއާ 

x 
    

x 
 ވެިހ ދިަދއެްއ އޮންަނންދި ެނގުމަްށޓަކައި ވަށަިއގެްނ ފެްނނާެނގޮތަށް  ގަިއ މަސްެވިރކަންކުރާ އުޅަނުދފަހަުރަގއި އުޅަނުދގެއީ.ީއ ޒެޑު  .58

 ވާެނއެެވ.

x x x x x 59. ްކުލައިެގ ދިދަެއއް އޮންަނންާވނެެއވެތް ރަެނގުމަށްޓަކަިއ ފެންާނނެ ގޮތަށް  ތެޔޮ އުފުލާ އުަޅނދުަފަހރުަގއި ވަަށއިެގނ. 

x 
 

x x x x 
ހޮިޅލައިނެްއ  ުގމިނަށްވުރެ ކުުރނޫންަނން ވާެނެއެވ. އަދި އުޅަނުދގެ ދިޕެއް ހުންަޕމް ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނުދފަަހރުަގއި ޑީސަލް ފަޔަރ .60

. އަިދ ފެން . ޖެހުމަށް ބޭނުންުކރާ ނޮޒުލްތަކާއި އްޮނަނން ވާނެެއވެ  ކްލިޕްތަްއ ހުންަނން ާވނެެއވެ

x x x x x x 
ައލި ފެންަނ  ކުލައިގެ ރަތް ފެންނަ ގޮތަށް ދިއްލުަމށްޓަކައިރީއަްށ ޑިގް 360ދަތުރުުކރާނަމަ  ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނުދފަަހރުަގއި ރޭަގނޑު .61

.  ލައިޓެްއ ހަރުކޮށްަފއި ުހންނަން ވާެނެއވެ

x 
 

x x x x 
/ ަފތުރުވެިރން  4 ކަުމގެ ސަނަދު އޮތުން (ދެުކނުގެ ޓަނޭޖް ެއންޑޯޒް ކޮށްަފއިވާ ނިޔަމި .62 އަތޮޅުތެރޭގައި ުދއްވާ އުޅަނދުަފހަރު

/ ތެޔޮ އުުފލާ އުޅާނދުަފހަރު)  ގޮަވިއގެން ދަތުރުކުރާ  ހަަމއަށް މި މާއްދާއަްށ  ވަަނ ދުވަހާ 2017ރީ ޖަނަވަ 1ުއޅަނދުފަަހރު
 ކުރަމުން ގެންެދޭވެނއެެވ.ޢަމަލު
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x x x 

ީއ.ޕާ.ބު ހަރުކޮށްަފިއ ހުންަނން  ަގބޫލުކުރާ ަގއި ހިެމނޭ އުަޅނދުފަަހރުަގއި ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީން " ސީ" އަދި " ބީ"، "އޭ" ކެޓަގަރީ  .63
.) 2017ރީ ޖަނަވަ  01 ،ކުރަން ފަށާނީ ޢަމަލު އަށްމި ާމްއދާވާެނއެެވ. (  ވަނަ ދުވަހުްނ ފެިށގެންެނވެ

x x x x x x 
ނޑުެގ  .64 .ރ ރިްފލެކްޓަރންކުރާ ހުރިާހ އުަޅނދެއްަގއި ރާޑަ ޭބނު  ަގއި ސަރަަޙއްދުދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ   ެއއް އޮްނނަްނ ާވނެެއވެ

.) ވަނަ ދުވަހުން  2017ރީ ޖަަނވަ  1ކުަރން ފަށާނީ ޢަމަލުއަށް މި މާއްދާ (  ެފށިގެންެނވެ

  
x x x x 

އުޅަނދަކުން ދަތުރުުކާރ އެންމެނަށް ބޭުނންކުެރޭވނޭ ވަުރގެ  ަގއި ހިެމނޭ އުޅަނުދފަހަުރަގއި އެ " ޑީ " އަދި" ސީ"، "ބީ "، "އޭ " ކެޓަގަރީ .65
ީރ ޖަނަވަ 1 ،ކުރަން ފަށާނީަޢމަލުއަށް މި ާމއްދާ(  ޓަސް އޮންަނން ވާެނއެެވ.ބޮޔަންްޓ ެއޕަރޭ ަގބޫލުކުރާއޮތޯރިީޓްނ  ޓްރާންސްޕޯޓް 

2017 (.  ވަނަ ދުވަހުން ެފށިގެންެނވެ

    
x 

ިޑަވއިސްެއއް ހަރުކޮށްފަިއ  ވެސަލް ޓްެރކިންގ ގަބޫލުކުރާއުޅަނުދފަަހރުަގއި ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީން  ަގއި ހިމެނޭ" ބީ" ކެޓަގަރީ .66
 ވަނަ ުދވަހުން ފެށިެގންނެެވ.) 2017ރީ ޖަަނވަ 1 ،ަފށާނީ ކުރަން ޢަމަލުއަްށ މި މާއްދާހުންނަްނ ާވނެެއވެ. (

   
x x x 

ބިލްޖު އެލާމު ހަުރކޮށްފައި  ަގބޫުލކުރާ ގަިއ ހިމެޭނ ުއޅަނދުފަަހރުަގއި ޓްާރްނސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީން " ސީ" އަދި " ބީ "، "އޭ" ކެޓަގަރީ  .67
 ވަނަ ުދވަހުން ފެށިެގންނެެވ.) 2017ޖެނުއަރީ  01ކުރަްނ ަފށާނީ ޢަމަލު އަށްމާއްދާމި ހުނަްންނ ާވނެެއވެ. (

     
x 

މެރިންގ  1،ބޯޓު ކެޕްޓަން  1ށް ފަޅުެވރިން ތިެބންާވނެެއެވ. ދަދައަ ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގެ އުޅަނދުފަހަުރަގއި" އޭ" ކެޓަގަރީ  .68
ްއބަސްވުާމިއ މެޑިކަލް މުއްދަތު ހަމަުނވާ ވަޒީާފގެ އެ ކޮްށދިނުމަށްޓަކައި ެއފަރާުތގެފަޅުވެިރން ތިބިކަން ޔަގީން 3 ،މެކޭނިކު

ފެށިެގންނެެވ.)  ަވނަ ުދވަުހން 2017ީރ ޖަަނވަ 1 ،ކުަރން ަފށާނީޢަމަލުއަްށ މި ާމއްދާ( .ހުަށހެޅުން ގެ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓު 
ކޮށްފައިވާ އުޅަނުދފަަހރު މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ރަޖިްސޓަރީ ގައި ރުމަށް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ިފޝަރީޒު(މަސްވެރިަކން ކު

 ުހށަހަޅަން ލާޒިމެއް ޫނނެެވ.) ވަޒިާފގެ ެއއްބަްސވުން

    
x 

 

ފަުޅވެރިްނ ތިބިކަން ޔަީގންކޮށްދިނުަމށްޓަކައި  2 ،މެިރންގ ެމކޭނިކު 1 ،ބޯުޓ ެކޕްޓަން 1ގެ އުޅަނދުފަހަުރަގއި " ބީ" ކެޓަގަރީ  .69
 1ކުަރން ފަށާނީ ޢަމަލުއަށް މި މާއްދާގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން (މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓު  އެަފރާތުގެ މުއްދަތު ހަަމނުވާ ަވީޒފާގެ ެއއްބަްސުވމާއި

ކޮށްފައިާވ  ރަޖިްސޓަރީ ޮއފް ިފޝަރީޒްގައި  ވަނަ ދުވަހުން ެފށިެގންެނވެ.) (މަސްވެރިކަން ުކރުަމށް މިނިސްޓްރީ 2017 ޖަނަވަރީ
 ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ވަިޒފާގެ އެްއބަސްުވން ހުށަަހޅަން ލާޒިމެއް ޫނނެެވ.) އުޅަނުދފަހަރު މި ާމއްާދގައި 

   
x 

  

އެަފރާުތެގ  ކޮށްދިނުމަށްޓަަކއިިރްނ ފަޅުވެިރން ތިބިކަން ޔަގީންފަޅުވެ 2 ،ކެޕްޓަންބޯޓު  1ގެ އުޅަނދުފަަހރުަގއި " ސީ" ކެޓަގަރީ .70
 ޖަނަވަރީ  1 ،ކުރަން ފަށާނީ ޢަމަލުއަށް މި މާއްދާ ( .ކޮޕީ ހުށަހެޅުން ގެއްބަްސވުމާއި ެމޑިަކލް ސެޓްފިކެޓު މުއްދަތު ހަމަުނވާ ވަޒީާފގެ އެ 

.)  ވަނަ 2017 ކޮށްފަިއވާ އުޅަނދުފަަހުރ ރަޖިސްޓަރީ ަގއިރުމަށް މިނިްސޓްީރ އޮްފ ފިަޝރީޒު(މަްސވެރިަކން ކުދުަވހުން ެފށިގެންެނވެ
 ެއއްބަްސވުން ހުށަހަަޅން ލާޒިމެްއ ނޫެނވެ.) މި މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ވަޒިާފގެ

  
x 

   

ުމއްދަތު ހަމަުނާވ  ކޮށްދިނުމަށްަޓކައި އެަފރާތުގެފަުޅވެިރން ތިބިކަން ޔަގީން 2، ބޯޓު ކެޕްޓަން 1ގެ އުޅަނދުފަހަުރަގއި " ޑީ " ކެޓަގަރީ .71
ަވަނ  2017 ޖަނަވަރީ  01 ،ކުަރން ފަށާނީ ޢަމަލުއަށް މި މާއްދާ ( .ހުށަހެޅުން ގެ ޮކޕީއި މެޑިކަލް ސެޓްފިެކޓުަވޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމާ

.) (މަސްވެރިކަން ކު ދުވަހުން ކޮށްފަިއވާ އުޅަނުދަފހަރު މި  ރަޖިސްަޓރީަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޝަރީޒުރުަމށް ފެށިެގންެނވެ
 ހުށަހަޅަން ލާޒިމެއް ނޫެނވެ.) މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ވަިޒފާގެ ެއއްބަސްުވން 

 
x 

    

ވަޒީާފެގ  ހަަމނުވާ ޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ެއފަރާުތގެ މުއްދަތުފަުޅެވރިން ތިބިކަން ަޔގީން 2ގެ އުަޅނދުފަަހރުަގއި " އީ" ކެޓަގަރީ  .72
ވަނަ ދުވަހުްނ  2017 ޖަނަވަރީ  1 ،ކުރަން ފަާށނީަޢމަލު އަށްމި ާމއްދާ ( .ގެ ކޮޕީ ހުށަެހޅުންއްބަްސވުާމިއ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓު އެ

މި         ުއޅަނދުފަަހރު ކޮށްަފިއވާ ރަޖިސްޓަރީަގއި ރުމަށް މިިނސްްޓރީ ޮއފް ފިަޝރީޒުމަސްެވިރކަން ކު( ފެށިގެްނނެެވ.)
 ލާޒިމެއް ނޫެނވެ.) މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ވަިޒފާގެ ެއއްބަސްުވްނ ހުށަހަޅަން

x x x x x x 

ނުޑެގ  .73  އުޅަނުދފަހަުރގައި ޓްާރންސްޕޯޓް އޮޕަރޭޓުުކރާނުވަތަ އަާޅފައި ާބްއވަިއގެން  ގައި ުދއްވާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

ޮއންނަްނވާެނެއވެ. (ިއްނޝުއަރެންްސ ކުްނފުނިަތކުން ޕޮލިސީ  ުމއްދަތު ހަަމނުާވ ިއންުޝއަރެންްސ ޕޮލިސީއެއް  ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިީޓން 
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓްނ  ވުމުންހޭ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ފުިރަހމަސަރވޭކޮްށ އުޅަނުދަގއި ހުންަނން ޖެ ހަދައިދޭނީ އުޅަނުދފަހަރު 

 ކުންފުނިތަކަށް ހުށަެހޅުމުންނެެވ.) އަެރްނސްދޫކުރާ ސަރޭވ ސްލިޕުެގ އަސްލު އިންޝު 

x 
 

x x x x 
ނޑުެގ  .74  20އުފުލުމަށް ނުވަތަ މީހުންާނއި މުދާ ުއފުުލމަށް ބޭނުންުކރާ އުަޅނދަކީ  ަގއި ީމުހންސަރަަޙއްދުދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

މި . (ށްފައި ުހންަނންާވނެެއވެސިސްޓަެމއް ާގއިމުކޮ ެއނަުއްނސިންގ ޕަބްލިކް ދިގު އުަޅނދެއްނަމަ އެ އުޅަނުދގައި މީޓަރަށްުވރެ
 ވަަނ ުދވަހުން ފެށިެގންނެެވ.) 2017ރީ ޖަަނވަ 1 ،ަފށާނީ ކުރަން ޢަމަލުއަށް މާއްދާ

     
x 

ނޑުެގ  .75 ުއޅަނދެްއގަިއ  ގަިއ ބޭުނންކުރާ ޮކންމެ" އޭ" އުަޅނދުަފހަުރގެ ތެެރިއން ކެަޓގަރީ  ަގއި ދުްއވާ ސަރަަޙއްދުދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ
.އެްފ ެގ އިތުރުްނ ސެޓްލަިއޓް ޯފނަކުން މެރިން  .އެޗް  ގަބޫލުކުރާން ހުރުާމއެކު ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ކުެރވޭެނގޮތަށް  ުމއާޞަލާތުވީ

ޭރޑިއޯ ޓެލެފޯެންއ  ކިލޯހާޓްޒް ހުރި 2182ކިލޯހާޓްޒް އިން ީޑ.ެއސް.ސީ އާއި  2187.5ނިޒާމެއް ނުވަތަ  ގވެސަލް ޓްރެކިން 
.) 2017ީރ ޖަނަވަ 1 ،ފަށާނީ  ކުރަން ޢަމަލުއަށް ިމ މާއްދާ ހަރުކޮށްފަިއ ހުްނނަން ާވނެެއވެ. (  ވަނަ ުދވަހުން ފެށިެގންެނވެ

x 
 

x x x x 
ނުޑެގ  .76 ނޑުމަތީގައި ދަތުުރކުރާއިރު  ގައި ުދްއވާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ  ނިޒާމުތަކަށް  ުމއާޞަލާތީކޮންމެ އުޅަނެދްއވެސް ކަ

ނޑޭެނހެްނ ހަަކތަ ލިބޭގޮތަށް ވަކި ެބޓްރީ ހުރުާމއެކު ެބޓްީރ ޗާޖް . ( މެދުނުކެ އަށް ިމ މާއްދާ ުކރެޭވނެގޮްތ ުހންނަްނ ާވނެެއވެ
.) 2017 ރީ ޖަނަވަ 1ކުރަން ފަށާނީ ޢަމަލު  ވަނަ ުދވަހުން ފެށިެގންެނވެ

x x x x x x 

ނުޑގެ  .77  އުަޅނދެްއގެ ުއޅަނދުފަަހރު މޫދުަގއި ާބއްަވއިެގން ކުރާ ކޮންމެ ސަރވޭެއްއގައި އެ ގައި ުދްއވާސަރަޙައްދު ދިވެހިާރއްޭޖގެ ކަ

އެކުެވފައިުހރި ދިޔަ (ސްލަޖު)  ތަ ެތލާވަތުަގއި ތެޔޮ ނުވަ އިންޖީނު ބަހަްއޓާަފއި ުހންނަަބއި (އިންޖީނު ޮކަޓރި) ގެ ާސފުތާހިރުކަާމއި
ބަަލހައްާޓފަިއާވގޮތް ބަލަްނ ވާެނއެވެ.  ބޭނުންކޮްށފަިއވާ ތެޮޔ އުކާލެޭވގޮތުެގ ލޮގު ސަރޭވކޮށް ބަލަންާވނެެއވެ. ައދި  ޖަމާވެަފއި ުހރިތޯ

.) 2017 ޖަަނވަރީ 1 ،ކުަރން ފަށާނީ ޢަމަލުއަށް މި މާއްދާ (  ވަނަ ދުވަހްުނ ެފށިގެންެނވެ
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 ބަރުމަރުކާ  :3ޖަދުވަލު 

މެދުން ދެފަރާތު ބޭރު އަރިމަތީގައި ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް  ބަރުމަރުކާ ޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގެ -
 ފެތޭގޮތަށެވެ.
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  ގޮތުގެ ލޮގު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ އުކާލާ

    ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ    ޅަނދުގެ ނަން އު

    ކިލޯވޮޓްގެ ޖެނެރޭޓަރު    އިންޖީނުގެ ހޯސްޕަވަރު

    ދުަދއައިންޖީނުން ހިންގާ ޕަމްޕުގެ 

  

  

  އުކާލި ތަން 

  

  އުކާލި ތަކެތި 

/ތެލާ އެކުވެަފިއވާ ތަކެތި)   (ތެޔޮ

  ދުަދއައުކާލި 

  ލިޓަުރން  –(ތެޔޮ 

ކިލޯ  –އެކުވެަފިއވާ ތަކެތި  ތެލާ

  ގްރާމުްނ)

  

  ތާރީޚު 

  

  ނަން 

  

  ސޮއި

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

ނޑުގެ އެއްވެސް ނޯޓު ކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތެޔޮ އަޅައި ނުވަތަ ތެލާ އެކުވެފައިވާ ސަރަޙައްދަ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

" ގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ. ޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއެއްވެސް އެއްޗެއް އުކުމަކީ "ދިވެހިރާއް    ބެހޭ ޤާނޫނު

   

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ އުކާލާ ގޮތުގެ ލޮގު :4ޖަދުވަލު 
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 ވަތަ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ދޭ އުޅަނދު މަރާމާތުކުރުމަށް އެހެލި ބޯޓުޔާޑު ުނ
  : ނަންބަރުރެފަރެންސް 

  

  

    ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީއުޅަނދުގެ     އުޅަނދުގެ ނަން 
އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް / 

  ކުރާ ފަރާތް  އޮޕަރޭޓު
  

  އެހެލިތަނުގެ ނަން
  

  

ފުރިހަމަކުރަން  ރަނގަޅެއްނޫން   ރަނގަޅު  ތަފުސީލު 
  ލާޒިމެއްނޫން 

ނޑުގެ          (ހަލް ކޮންޑިޝަން) ލަތުހާއުޅަނދުގެ އޮނިގަ

        ލަތުހާގެ ޖެނެރޭޓަރުއުޅަނދުގެ އިންޖީނާއި 

        ލަތުހާބުރަފަތްޗާއި ހުންގާނުގެ 

        ލަތުހާއުޅަނދަށް ފެން/ލޮނު އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ ތަންތަނުގެ 

        ލަތުހާއުޅަނދުގެ އެއަރ ޕައިޕްތަކާއި، ސައުންޑިންގ ޕައިޕްތަކުގެ 

        ލަތުހާ ބުރުނާލުތަކުގެ 

        ލަތުހާފަލްކާތަކުގެ 

        ހުންނަންޖެހޭ ނެވިގޭޝަްނއުޅަނދުގައި 

        ޙާލަތުއެނޯޑުތަކުގެ ޒިންކް 

  

 ރާރު ޤު އި 

ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށް އެހެލައި މަރާމާތު ކުރުމަށަްފުހ ޞާޞްތި ޚު/ ކައުންސިލްގެ އި ނދު މި ބޯޓުޔާޑަށްއުޅަ ނަންގަނެފައިވާ
 ރާރު ވަމެވެ.ބަޔާންކޮށަްފއިވާ ޙާލަތުގައި ކަމަށް އިޤު ރިޕޯޓުގައި  ވަނީ މިތަކެއްޗާއި ކަންކަން މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

  
  

    މަގާމު    ނަން 

    ސޮއި    ތާރީޚު 

 

 

 

 އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެހެލުމަށްފަހު ދޫކުރާ ލިޔުން

  ލެޓަރހެޑު 

 އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެހެލުމަށްފަހު ޫދކުރާ ލިޔުން  :5ޖަދުވަލު 

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުންކުރާ ދި :6ޖަދުވަލު   ތައް ހުންނަން ޖެހޭގޮތް ެނވިގޭޝަން ލައިޓް އުޅަނދުފަހަރުގައިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
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ނޑުގެ ދި   ތައް ހުންނަން ޖެހޭގޮތް ނެވިގޭޝަން ލައިޓް  އުޅަނދުފަހަރުގައިގައި ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދުވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
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ނޑު    ލައިފް ޖެކެޓް އަދި ލައިފްބޮއިގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ
  

ނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަާލމަތީ އާލާތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ލައިފް ޖެކެޓާއި ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ ކަ
ނޑެވެ. ލައިފް ނޑައަޅާ މިންގަ   ބޮއިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިއޮތޯރިތީން ކަ
  

  ބޮޑެތިމީހުންގެ ލައިފްޖެކެޓް
  

 ނެވެ.ނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެންފް ޖެކެޓް ހަދާފައި ހުންނަންޖެހޭލައި .1

ސިކުންތު ތެރޭގައި ހިފާފައިވާ އަލިފާން ނޭިވ ނުވަތަ  2ވެގެން އަލިފާނުގައި ޖެހުމުން މަދު ،ޖެކެޓަކީ ކޮންމެ ލައިފް .2

 ވިރިގެން ނުދާނެ މެޓީރިއަލް އަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޭޗަރެއްގައި ރައްކާކޮށް މެދުގެ ޓެމްދެ އާ ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ 65އާއި ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ  3ޖެކަޓަކީ  ކޮންމެ ލައިފް .3

ނޑުެގ  ބެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ނޑުމަތީގައި ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން އުޅޭ އުޅުމުގައި ކަ އަދި ކަ

 ( ނޑުގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ (ފިނިހޫނުމިން ގައި ދެމެދު އާ ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ 30އާއި ސެލްސިއަސްޑިގްރީ  1ލޮނުގަ

 ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 ޖެކެޓެއް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަޑިވެ، ވީދި ހަލާކުވެ އަދި ގިރިހާއި ތެލުން ފޯވެފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. ލައިފް .4

: އޮރެންޖް ފެންނަ ގެ ބޭރު ހުންނަންވާނީ ދުރަށް ޖެކެޓު ލައިފް .5  ލަ )ކު ކަހަލަ ގަދަ ކުލައެއްގައެވެ. ( މިސަާލކަށް

" ޓޭޕް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ޓޭޕް ބައުވެ  ކޮންމެ ލައިފް .6 ޖެކެޓެއްގައިވެސް "ރެޓްރޯ ރިފްލެކުޓިވް

 ހަލާކުވެފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެނގެން ލައިފް ޖެކެޓުން  ކަން އެ ޖެކެޓު ކަން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓު މީހުންގެ ލައިފް ޖެކެޓަކީ ބޮޑެތި ލައިފް .7

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނޑެއް ކޮންމެ ލައިފް .8 ޖެކެޓެއްގައި  މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އަޑު ގޮއްވުމަށް ތުބުން ފުމެން ބޭނުންކުރާނެ ކަށިގަ

 ވާނެއެވެ. ހުންނަންހަރުކޮށްފައި 

ރާކަން އަންގަދޭ މާރކެއް ޖެކެޓް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކު  ޖެކެޓެއްގައިވެސް އެ ލައިފް  ކޮންމެ ލައިފް  .9

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޖެކެޓް އަޅަންވާގޮތް ނޭގޭ  ޖެކެޓް ވާންވާނީ އެ އުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ލައިފް ބޮޑެތި މީހުންގެ ލައިފް .10

އެހީތެރިކަމާ މީހެއްގެ  ތެރޭގައި އެއްވެސް އެހެން މިނިޓު 1ޖެކެޓް  ލައިފް އެ  ށްއިންސައްތަ މީހުންނަ 75ހުންގެ %މީ

 ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ. އެނގޭފަދަ ނުލައި އަޅަން

މީހާއަށް އެއްވެސް  ލައިފްޖެކެޓް ވާންވާނީ ފަސޭހައިން ގަޔަށް މަހާލެވޭ އެ އަޅައިގެން އުޅަނދުން ފުންމާލިނަމަވެސް އެ .11

ހާ މޫދަށް ފުންމާލުމަށްފަުހވެސް ލައިފްޖެކެޓް ގައިން މީ އަދި އެ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.

 ގައިގައި ރަނގަޅަށް ހަރުލާފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ނުނެއްޓި 

 

ނޑު: 7ޖަދުވަލު   ލައިފްޖެކެޓް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
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ނުލިބޭގޮތަށް  މީޓަރު މަތިން މޫދަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް  4.5މީހާ  ޖެކެޓް ވާންވާނީ އެ އެޅުމަށްފަހު އެ އަޅާ ލައިފް .12

 ލުމަށްފަހުވެސް އެމީހާ މޫދަށް ފުންމާ އަދި އެ ގާބިލުކަން ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.ފުންމާލުމުގެ 

 ޖެކެޓަކަށެވެ. ގައިގައި ރަނގަޅަށް ހަރުވެފައި ހުންނަފަދަ ލައިފް ނުނެއްޓިލައިފްޖެކެޓް ގައިން 

އެކަށީގެންވާ ބޮޔަންސީއެއް ހުރި އަދި އެ އަޅައިގެން މޫދުގައި ޖެކެޓްތައް ހުންނަންވާނީ  ބޮޑެތި މީހުންގެ ލައްިފ .13

މީހާ މޫދުގައި  އެ މީހަކުވެސްއަދި ވަރުބަލިވަެފއިވާ ނުވަތަ ހޭނެތިފައިވާ  ފަދަ އެއްޗަކަށެވެ. ހަމަޖެހިގެން އޮވެވޭ

ނޑުން މަދުވެގެން  ،މީހާގެ މޫނު އޮންނައިރު އެ  ފަދަ ލައިފް އުފުލިަފއި ހުންނަ މިލިމީޓަރ މައްޗަށް 120މޫދު ލޮނުގަ

އިދިފުށަށް ނުދާގޮތަށް ސެލްސިއަސް ގްރީ ޑި 20އޮލަބަށް ހުންނައިރު ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގްެނ  ޖެކެޓެކެވެ.

 އަނގަމައްޗަށެވެ.

       ވާގޮތަށް ބަންޑުން މޫދަށް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް ށްޖެކެޓް އަޅައިގެން ހުއްޓާ އަނގަވަތަ ނެތިފައިވާ މީހަކު ލައިފްހޭ .14

 ސިކުންތު ތެރޭގައި އުއްޑުން ޖެހެންވާނެއެވެ. 5

ޑިގްީރ  20އާއި ސެލްސިއަސްޑިގްރީ  50ލައިފް ޖެކެޓް އަޅަިއގެން އޮންނަ މީހާގެ ފަޔަށްވުރެ ބޯ ކޮޅު އުފުލިފައި  .15

 ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ފެނު ތެރޭގައި ހަށިގަނޑު ހުންނަންވާނެއެވެ. އާސެލްސިއަސް

އަށްވުރެ ބޮޑަްށ  5ގައި %ގަޑިއިރުތެރޭ 24ގައި އޮންނައިރު ބާރު ފެނު ތެރޭ ނުވަތަ ބޯޔެންސީކެޓް އުފުލޭ ބަރު ލައިފް ޖެ .16

 ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

  ޖެކެޓް  ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް
 ޖެކެޓްވެސް ހަދާފައިވާ މެޓީރިއަލްއިންނެވެ. ހުންނަންވާނީ ބޮޑެތި މީހުންގެ ލައިފް ޖެކެޓްވެސް ހަދާފައި ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް .1

 ޖެކެޓް ވާންވާނީ ހަމައެކަނި ކުޑަކުދިންނަށް އެޅޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލަިއފް  ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް ނަމަ

 ޖެކެޓަކަށެވެ.

ޖެކެޓަކީވެސް އެ އެޅުމަށްފަހު ވަރުބަލިވެފަިއވާ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ ހޭނެތިފައިވާ ކުއްޖާއަށްވެސް އޭނާގެ  ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް .2

 ޖެކެޓަކަށެވެ. ނޑުން އެކަށީގެންވާ ދަރަޖައަކަށް އުފުލިފައި ހުންނަގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ލައިފްމޫނު މޫދުގެ ލޮނުގަ

  އިންފްލޭޓަބަލް ލައިފްޖެކެޓް
. އަދި އާދައިގެ ލައިފްޖެކެޓުކޮމްޕާޓްމަންޓް ހުންނަން ވާނެ 2ކޮންމެ އިންފްލޭޓަބަލް ލައިފްޖެކެޓެއްގައިވެސް މަދުވެގެން  ގެ ހުރިހާ އެވެ

  އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ުހންނަން ވާނެއެވެ. ގައިވެސް ފުރިހަމަވެފައި ުހންނަން ޖެހޭނެ އެވެ.ކަމެއް މި ލައިފްޖެކެޓު
އަދި  ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ޖެކެޓެއް އިންފްލޭަޓބަލް ލައިފްޖެކެޓަކީ ފެނުގައި ޖެހުމުން އަމިއްލައަށް އިންފްލޭޓްވާ ލައިފް .1

 އިންފްލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަނގައިން ވައިޖެހޭނެ ގޮތެއް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.އިތުރަށް 

 ގެ ބޮއެންސީ ގެއްލިއްޖެނަމަ އަނެއް ކޮމްޕާޓްމަންޓްއިން އާދައިގެ ލައިފް ގެ އެއް ކޮމްޕާޓްމަންޓު ޖެކެްޓ އިންފްލޭޓަބަލް ލައިފް .2

 ވެ.ކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭނެއެ ޖެކެޓެއްގައި ހުންނަން ލާޒިމު

  5ގަޑިއިރު ބާއްވައިފިނަމަ އޭގެ ބޮއެންސީގެ % 24ގައި ޖެކެޓް ވާންޖެހޭނީ ފްރެޝް ވޯޓަރއިންފްލޭޓަބަލް ލައިފް .3

  ކަމުގައެވެ. ޖެކެޓެއް ގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ ލައިފް (ފަހެއް އިންސައްތަ ) އަށްވުރެ ދަށަށް ނުދާނެ
  

  ލައިފްބޮއި ނުވަތަ ލައިފް ރިންގް 
 އެއް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.ނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޓީރިއަލްޖެހޭ ހުންނަން ލައިފްބޮއި ހަދާަފއި  .1
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ވަތަ ވިރިގެން ތެރޭގައި ހިފާފައިވާ އަލިފާން ނިވޭ ނު ސިކުންތު 2ވެގެން ބޮއިއަކީ އަލިފާނުގައި  ޖެހުމުން މަދު ލައިފް .2

 އަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ނުދާނެ މެޓީރިއަލް

ދެމެދުގެ ޓެމްޕްރޭޗަރެއްގައި ރައްކާކޮށް  އާސެލްސިއަސް ޑިގްރީ  65އާިއ ސެލްސިއަސްޑިގްރީ  3އަކީ ބޮއި ލައިފް .3

ނޑުމަތީގައި ލައިފް ބެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ނޑުގެ  އަދި ކަ ޖެކެޓް އަޅައިގެން އުޅޭ އުޅުމުގައި ކަ

ނޑުގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ (ތެތް ފިނިކަން)  ދެމެދުގައި  އާ ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ 30އި އާއަސްސެލްސި ޑިގްރީ 1ލޮނުގަ

 ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި ގިރިހާއި ތެލުން ފޯވެފައި ހުރެގެން  ބޮއި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަޑިވެ، ފަޅައިގެންގޮސް، ވީދި ހަލާކުވެ ލައިފް .4

"  އަދި  ނުވާނެއެެވ.  ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ހަލާކުވެފައި ޓޭޕް"ރެޓްރޯ ރިފްލެކްޓިވް

: އޮރެންޖް ފެންނަ ކަހަލަ ގަދަ ކުލައެއްގައެވެ. ބޮއިގެ ބޭރު ހުންނަންވާނީ ދުރަށް ލައިފް .5  ކުލަ ) (މިސާލަކަށް

 އެއްގައިވެސް "ރެޓްރޯ ރިފްލެކްޓިވް " ޓޭޕް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ބޮ  ކޮންމެ ލައިފް .6

 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 800ޑައިމީޓަރު ބޮއިގެ ބޭރުގެ  ލައިފް .7

 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 400ބޮއިގެ އެތެރޭގެ ޑައިމީޓަރު  ލައިފް .8

ނޑަކަށް ހެދިފައި އޮންނަ އޮންނަންވާނީ ބޮއި ހެދިފައި ލައިފް .9  ގޮތަކަށެވެ. ބައިބައި ގުޅުވުމަކާ ނުލައި އެކަތިގަ

 ތެރޭގައި ނުގެނބި ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަ  ބަރުދަނެއް ސީދާ ފެނު  ކިލޯއަށްވުރެ ލުއިނޫން  14.5ވާންވާނީ ބޮއި  ލައިފް .10

 ގޮތަށް ހެދިފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.

 ކިލޯއަށްވުރެ ލުއި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 2.5ބޮއިގެ ބަރުދަން  ލައިފް .11

 ހުންަނން އި ބަރާއި އުޅަނދުގެ ނަން ޖަހާފަންނަ ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ ދެފަރާތުގައިވެސް އުޅަނދުގެ ބޮ ކޮންމެ ލައިފް .12

 ވާނެއެވެ.

 ދިމާލުން އެއް  4މިލިމީޓަރަށްވުރެ ހިމަނޫން ގްރެބްލައިނެއް ލައިފްބޯއީގެ ވަށައިގެން  9.5އެއްގައިވެސް ބޮ ކޮންމެ ލައިފް .13

 ދުރުމިނެއްގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 135ވަނަ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް)  1ބާއްވާފައި ނެގުމަށްފަހު ( ގެ ތެރޭގައިވަންދެން ފެނު (ދޭއް) މިނިޓު 2ޖެކެޓް  ލައިފް  
) ގެ ބަރެއް އެ 105ޖެކެޓެއްނަމަ  ކިލޯ ގްރާމް (ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް ) މިނިޓު 30ލުވުމަށްފަހު ކިލޯ ގްރާމް ވަންދެން (ތިރީސް

. އެ  ޖެކެޓަކީ  ވާނަމަ އެ ލައިފްއިޖެކެޓް ވީދިގެން ނުދާކަމުގަ ވަންދެން ބެހެއްޓުމުން ލައިފް (ތިރީސް) މިނިޓު  30ގޮތަށް ބަހައްޓާށެވެ
  .ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ޖެކެޓެއްކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ
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) މިނިޓްވަންދެން ފެނު 2ލައިފްޖެކެޓް  )  2ބާއްވާފައި ނެގުމަށްފަހު ( ތެރޭގައިގެ (ދޭއް  75ވަނަ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް
) ކިލޯގެ ބަރުދަން ހުރިބަރެއް (ކުޑަކުދިންގެ ލައިފް ) އެ ހުރި ބަރުދަން ގެކިލޯ 50ޖެކެޓެއްނަމަ  (ހަތްދިހަ ފަހެއް ލުވުމަށްފަހު ބަރެއް

) މިނިޓު 30 ) މިނިޓް ވަންދެްނ ބެހެއްޓުމުން ލައިފްޖެކެޓް ވީދިގެން  30ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެގޮތަށް   (ތިރީސް (ތިރީސް
  ޖެކެޓަކީ ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ޖެކެޓެއްކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ. ނުދާކަމަށްވާނަމަ އެ ލައިފް
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ނޑުގެ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  އުޅަނދުފަހަރުގައި ވަގުތީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ބޭސް  ލޯކަލް ގައި ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
  އެންމެ މަދު މިންވަރު 

  
   ތަފުސީލު ބޭހުގެ  ދަދުއަ

  ގުޅަ ޕެނަޑޯލް   24
  ގުޅަ ޕެނަޑައިން   12
  ގުޅަ ބަސްކޯޕަން   06
  ޓިއުބު އެންޓިސެޕްޓިކް ކްރީމް ނުވަތަ ރަތްބޭސް   01
  ޓިއުބު ބާނަލް ކްރީމް   01
  ފުޅި ލޯ ދޮންނަ ފެން   01
  ޕެކެޓް އޯރަލް ޑީހައިޑްރޭޝަން   02
  ރޯލް ކަފަ   01
  ރޯލް މަލަން   01
  ރޯލް ކްރިޕް ބެންޑޭޖު   01
  ރޯލް ގޯޒް ބެންޑޭޖް  01
  ބޭސްމަލަން   12
  ކަތުރު   01

  
    

 ފަސްޓްއެއިޑު ކިޓުގައި ހުންނަންޖެހޭ އައިޓަމުތަކުގެ ތަފުސީލު :8ޖަދުވަލު 
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ނޑުގެ  އާލާތުގެ ގޮތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ  މުއާޞަލާތީ ގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
   ތަފުސީލު 

  
   ތަފުސީލުލަތީ އާލާތުގެ އާޞަމު  ސަރަޙައްދުދަތުރުކުރާ  ކެޓަގަރީ 

A 

ނޑުން ބޭރުން   24އެތެރޭ ކަ
މޭލުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ސަރަޙައްދާދީ ޞާތިޤުއި ޞަޚާއް
  ހަމައަށް 

.އެފް މެރިން  -  ) ހުރުމުގެ ވީ.އެޗް .އެސް.ސީ އާއެކު އިތުރުން ސެޓްލައިޓް ފޯނަކުން ސެޓު (ޑީ
ވެސަލް  ގަބޫލުކުރާ ކުރެވޭނެގޮތަށް ހުރުމާއެކު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓިން މުއާޞަލާތު

.އެސް.ސީ އާއި  2187.5ޓްރެކިން ނުވަތަ  ކިލޯހާޓްޒް ހުރި  2182ކިލޯހާޓްޒް އިން ޑީ
 ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯނެއް 

  )EPIRBއިންޑިކޭޓިން ރޭޑިއޯ ބީކަން ( ޖެންސީ ޕޮޒިޝަންއިމަރ - 

B 

ނޑުގެ  މޭލުން  12އެތެރޭ ކަ
  މޭލާ ހަމައަށް 24ފެށިގެން 

.އެފް މެރިން  -  .އެޗް .އެސް.ސީ އާއެކު) ހުރުމުގެ ވީ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް ސެޓު (ޑީ
 ޑިވައިސްއެއް ވެސަލް ޓްރެކިން  ގަބޫލުކުރާއޮތޯރިޓިން 

  )EPIRBރޭޑިއޯ ބީކަން (ޖެންސީ ޕޮޒިޝަން އިންޑިކޭޓިން އިމަރ - 

C 
ނޑުގެ  މޭލުން   6އެތެރޭ ކަ

  މޭލާ ހަމައަށް 12ފެށިގެން 
.އެފް މެރިން  -  .އެޗް .އެސް.ސީ އާއެކު) ވީ  ސެޓު (ޑީ
  )EPIRBޖެންސީ ޕޮޒިޝަން އިންޑިކޭޓިން ރޭޑިއޯ ބީކަން (އިމަރ - 

D 

ނޑު ހިމެނޭގޮތަށް އެ   އެތެރޭ ކަ
ނޑުން ބޭރަށް  މޭލާ  6ކަ

  ހަމައަށް

.އެފް މެރިން  -  .އެޗް .އެސް.ސީ އާއެކު)ވީ   ސެޓު (ޑީ

E  ެއެފް ހޭންޑު ހެލްޑު މެރިން  -   ސަރަޙައްދުފަޅުތެރޭގ. .އެޗް )ވީ .އެސް.ސީ އާއެކު   ސެޓު (ޑީ

  
 

  

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުއާޞަލާތީ އާލާތުގެ ގޮތުގައި ހުންނަންޖެހޭ  :9ޖަދުވަލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
  ތަކެތީގެ ތަފުސީލު 
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  މެނިފެސްޓް 

  

  މަޢުލޫމާތު ބެހޭ  އުޅަނދާ 
 ރަޖިސްޓަރީއުޅަނދުގެ     އުޅަނދުގެ ނަން 

  ނަންބަރު 
  

 ކެޕްޓަނާއި ގުޅޭނެ ފޯނު    ކެޕްޓަންގެ ނަން 
  ނަންބަރު 

  

  
  މަޢުލޫމާތު ބެހޭ  ދަތުރާ 

އުޅަނދު ފުރަން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
  ތާރީޚާއި ގަޑި 

އުޅަނދު ފުރަން   
ހަމަޖެހިފައިވާ 

  ބަނދަރު 

ދު ދާން އުޅަނ  
ހަމަޖެހިފައިވާ 

  ބަނދަރު 

  

ގަޑިއާއި  ފުރި
  ތާރީޚު 

ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ   
ބަނދަރަށް 

ދެވޭނެކަމަށް 
އި ޚާތާރީ ލަފާކުރާ

  ގަޑި

  

  
  މަޢުލޫމާތު  ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ 

  ދަދުއަމީހުންގެ   (ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން) ތަފުސީލު
    ދަދު އަ ލަ މީހުން (ފަޅުވެރިންނާއި ކެޕްޓަނާއެކު) ގެ އުޅަނދުގައި އުފުލާ ޖުމު

ނޑު އަންހެނުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ    ތަފުސީލުދަތުރުކުރާ ނުކުޅެދޭ މީހުން، މާބަ
    ދަދު އައުޅަނދުގައި އުފުލާ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ 

ނޑު އަންހެނުން      ދަދު އައުޅަނދުގައި އުފުލާ މާބަ
    އަހަރުން ދަށުގެ) 8( ދަދުއައުޅަނދުގައި އުފުލާ ކުޑަކުދިންގެ 

  
  މަޢުލޫމާތު ބިދޭސީންގެ 

(ކުޑަކުދިން، ނުކުޅޭދޭ މީހުން އަދި ބަލިމީހުން ކަން  ތަފުސީލު
  ބަޔާންކުރުން)

  ދަދުއަމީހުންގެ   އުމުޤަނިސްބަތްވާ 
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