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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖަނަވަރީ 12 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14ތާރީޚު 2އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުުކރާ އުޅަނދުފަހަރު ާރއްޖޭގައި ބަނުމުގެ ގަވާއިދު
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   ޓްާރްނސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީމޯލްޑިވްްސ 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުުކރާ އުޅަނދުފަހަރު ާރއްޖޭގައި ބަނުމުގެ ގަވާއިދު
 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫުނ( 78/69މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) ކަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގެ   1އަށް 

ނޑާގުޅޭ  ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި މިންގަ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ކަ
 .ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

  

1.   ތަޢާރުފު

ނޑު ަދ"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  ތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަނުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 .އެވެ" ގަވާއިދު

 

2.  ނަން 

ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތަްއ  ޕޯޓްޓްރާންސް ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ކަ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ  . ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީން ކަ

                  

3.  ގާ ފަރްާތގަވާއިދު ހިން

މި ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތާރީޚެއް 
ނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް ފިޔަވައި  1 ނީފަށާ އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ،ކަ

 .ން ފެށިގެންނެވެ 2018 ޖަނަވަރީ
  

.4 )ހ(  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

ގެ ދަށުން ހަދާފަިއާވ  78/69ްނ ފެށުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ
ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ " ނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 . ގެ ދެވަނަ ބާބު އުވުނީއެވެ" އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދު
  

   )ށ(

  . ތިސްނާ ވާނެއެވެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިސް 
 

5. އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ 
 ފަރާތްތައް 

 މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު  8ދިގުމިނުގައި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ
   

     )ހ(

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ބޭނުންތަކަށް ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރު
    

      )ށ(
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      )ނ(  ރުރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބަންނަ އާގުބޯޓުފަހަ

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބައިކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި މިާވ  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކަ
 .ދިގުމިންތަކަށެވެ

 

6. އުޅަނދުފަހަރު 
  ބައިކޮށްފައިވާ ގޮތް 

މީޓަރު ހަމަުނާވ  18މީޓަރު ހަމަވާ، ނަމަވެސް  8އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި 
 .އުޅަނދުފަހަރު

  

      )ހ(

މީޓަރު ހަމަނުވާ  30މީޓަރު ހަމަވާ، ނަމަވެސް  18ދިގުމިނުގައި  އުޅަނދުގެ
 އުޅަނދުފަހަރު

  

      )ށ(

      )ނ(  ން ފެށިގެން ދިގު އުޅަނދުފަހަރުމީޓަރު 30އުޅަނދުގެ ދިގުމިން 

މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގައި މި ގަވާއިދަށް  8އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި 
ސް، އެ މިނުގެ އުޅަނދުފަަހރު ވެސް ބަންނަންވާނީ ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހުނު ނަމަވެ
ނޑުގެ ސަރަ އްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް އޮތޯރިޓީން ޙަރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުތައް ކަމަށްވާ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުަޅނދުފަހަރު "ކަ ކަ
ނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނ"އަދި " އަތްމަތީ ފޮތްބަނުމުގެ  ދުފަހަރު ބަނުމުެގ ކަ

  .އަށް ބަލައިގެންނެވެ"  އަތްމަތީ ފޮތް 
 
 
  

      )ރ(

  1ޗެޕްޓަރ 

  އުަޅނދުފަހަުރ ބަނުމާއި، ފެންބަންދުކުރުުމގެ ސިފަތަކާިއ، އޮޑިމަތީ ާއލާތް

  
ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންވާނީ، އޮތޯރިޓީން ދޭ އޮީޑ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަ

 ބޮޑަށް އެންމެއެ އުޅަނދެއްގެ  ،އޮޑީ ނަންބަރަކީ މި . ނަންބަރެއްގެ ދަށުންނެވެ
ތަނެއްގައި، ދާއިމީކޮށް ދެމިހުންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން،  ކަމަށް ލަފާކުރާ ނުދާނޭނެތިގެން 

އޮޑީ ނަންބަރުގެ ނަމޫނާއާިއ . އެ އުޅަނދެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެ ނަންބަރެކެވެ
 .އި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެގަ  1އެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  

7.1  7. ނޑުދަތުރުކުރާ  ކަ
  އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދެއްގެ ދިގުމިނުގައި  މީޓަރު  8ކަ
ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ، 

ވަތަ ބޯޓްޔާޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުެގ ލިބިފައިވާ މާވަޑިއެއް ނު ސެޓުފިކެޓު
  .ދަށުންނެވެ

7.2      
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ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  މީޓަރު ހަމަވާ  8ކަ
 ސެޓުފިކެޓުއުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެ، 

 .ޓްޔާޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެލިބިފައިވާ މާވަޑިއެއް ނުވަތަ ބޯ
  

7.3      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  މީޓަރު ހަމަވާ،  8ކަ
ނޑައަޅާފަިއާވ މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުންދާ 30ނަމަވެސް  އިރު، ކަ

ލިބިފައިވާ ބޯޓް  ސެޓުފިކެޓުސްޓަރީވެ، ތަކަކުން، އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިމުއްދަތު
އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް  އިކު ލައްވައިންސްޕެކްޓަރަކު ނުވަތަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަ

 ރިޕޯޓުކޮށް، އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޗެކުބަލައި 
ތުން ނުވަތަ އަދި އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާ. ހޯދަންވާނެއެވެ) ރިޕޯޓު އިންސްޕެކްޝަން (

އެ އުޅަނދެއް ބަންނަމުންދާ ބޯޓްޔާޑަކުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓުހުށަހަޅާއިރު، މި 

  

7.4      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  މީޓަރު ހަމަވި  18ކަ
ޅަނދުފަހަރު ބަންނަން ފަށަންވާނީ، އޮތޯރިޓީގައި މީޓަރު ހަމަނުވާ އު 30ނަމަވެސް، 

ލިބިފައިވާ ބޯޓްޔާޑަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަކު  ސެޓުފިކެޓުރަޖިސްޓަރީވެ، 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ލައްވައި އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް،  ކަ

 ތަފުސީލު އުޅަނދުގެ ފަރުމާއާއި އިތުރު އެފަރާތަށް ހުށަހަޅައި،  ތަފުސީލުއިތުރު 
 .އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ކުރުވުމަށް ފަހުއެވެ

  

7.5      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  މީޓަރު ހަމަވި  18ކަ
މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީގައި  30ނަމަވެސް، 
.ލިބިފައިވާ ބޯޓްޔާޑަކުން ނުވަތަ އެފަދަ މާވަޑިއަކު ލައްވައެވެ ސެޓުފިކެޓުވެ، ރަޖިސްޓަރީ

  

7.6      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  މީޓަރު ހަމަވާ  30ކަ
ކުރާ ފެންވަރުގެ ބޯޓްޔާޑަކުން، ގަބޫލުން ބަންނަން ފަށަންވާނީ، އޮތޯރިޓީ  އުޅަނދުފަހަރު
ފަދަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަކު ލައްވައި، އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް އެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ

ނޑައަޅާ ކުރެހުންތަކާއި އިތުރު  ހުށަހަޅައި، އުޅަނދުގެ ފަރުމާއާއި އިތުުރ  ތަފުސީލުކަ
 .އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ ތަފުސީލު

  

7.7      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެ މީޓަރު ހަމަވާ  30ރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި ކަ
ނޑައަޅާފައިާވ އުޅަނދުފަހަރާއި އެއަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުންދާ  އިރު، ކަ

އުޅަނުދ  އިޓަރީވެފައިވާ ސަރވޭޔަރަކު ލައްވަތަކަކުން، އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްމުއްދަތު
އި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކޮށް، އެ މުއްދަތުގަޗެކުބަނުމުގެ މަސައްކަތް ބަލައި 

އަދި އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުްނ . ހޯދަންވާނެއެވެ) ރިޕޯޓުއިންސްޕެކްޝަން ( ރިޕޯޓު
ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއް ބަންނަމުންދާ ބޯޓްޔާޑަކުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓުއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު މި 

7.8      
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ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކަ
 ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުގައި ބަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ މާވަޑިޔާގެ 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތާއި ހަވާުލ ) ސެޓުފިކެޓުބިލްޑަރސް (
 .ކުރަންވާނެއެވެ

  

7.9      

ނޑުެގ  ނޑާއި، އޮނިގަ ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮނިގަ ރާއްޖޭގައި ބަންނަ ކަ
އެހެނިހެން ބައިތަކާއި، އޮޑިމަތީ އާލާތް ހުންނަންވާނީ، އެ އުޅަނދަކުން ކުރާ ބޭނުމުގައި 

ން ލިޭބެނ ކަ ލަތެއްގައިވެސް ބޭނުންވާނެ ގަދަހާދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހުރިހާ 
 .ފައެވެދާހަކުރާ ފެންވަރަށް ގަބޫލު ގޮތަށް، އޮތޯރިޓީން

  

8.1  8. އުޅަނދު ބަންނަން 
ބޭނުންކުރާ ބާވަތާއި، އަދި 
ނޑު   އުޅަނދުގެ މައި އޮނިގަ

ލަކުޑިން ނުވަތަ ފައިބަރގްލާސްއިން ނުވަތަ އޮޑި ބަންނަން ބޭނުންކުރާ އެހެންެވްސ 
ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަުރގެ  30ބާވަތަކުން ބަންނަ   މީޓަރު ހަމަނުވާ ކަ

ނޑުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް ހުންނަންވާނީ އެ ބާވަތަކުން  ނޑާއި، އޮނިގަ އޮޑިގަ
ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުިޑ “ކޮށްފައިވާ އާންމުއުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް އޮތޯރިޓީން  ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަުރ “އަދި ” އަތްމަތީ ފޮތްއުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ  ކަ
 .އިވާ ގޮތަށެވެގަ” ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

  

8.2      

މީޓަރު ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ބަނދެފަިއ  30އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި 
 .ކުރާ ފެންވަރަކަށެވެގަބޫލުހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން 

  

8.3      

ކުރާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ގަބޫލުއުޅަނދު ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވާންވާނީ އޮތޯރިޓީން 
 .ކަމުގައެވެ

  

8.4      

ނޑު ފޫދުއްވައި، ލޮނު އެތެރެކުރަން  ނޑުދަތުރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އޮޑިގަ ކަ
ނޑުމެއްގައި ެވްސ  ނޑާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ލޯވަޅެއް ނުވަތަ ކެ ތޮރުފާފައި ނުވަތަ ކަ

ކަމާއެކު ހުޅުވާ ލެއްޕޭ ފެންބަންދެއް، ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާ ހިސާބުގަިއ، ޔަގީން
އަދި މި ެފންބަންދު ހުރީ ހުޅުވާފައިކަން ނުވަތަ . ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި 

 .ލައްޕާފައިކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

9.1  9. ލޮނު އެތެރެކުރާ އަދި 
  ބޭރުކުރާ ތަންތަން 

ނޑު ފޫދުއްވައި، ފެން ބޭރުކުރަން  ނޑުދަތުރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އޮޑިގަ ކަ
ލެއްޕޭ،  އިޔަގީންކަމާއެކު ހުޅުވަފައި ހުންނަ ކޮންމެ ލޯވަޅެއްގައި ވެސް، ތޮރުފާ

އޮޓަމެޓިކް، ފެންބަންދެއް، ފަސޭހަކަމާއެުކ  ،)ރިޓާރން - ނޮން(އެއްކޮޅަށް ފެންދަތުރުކުރާ 
އަދި އެއްކޮޅަށް ފެން ދަތުރުކުރާ . ހުންނަންވާނެއެވެ ކޮށްފައިހަރުއަތްފޯރާ ހިސާބުގައި، 
ހުޅުވާފައިކަން ނުވަތަ ލައްޕާފައިކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފަިއ  މި ފެންބަންދު ހުރީ

ތަކުގައި، ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތް އެއީ މި ހާލަތްއެކަމަކު ބައެއް . ހުންނަންވާނެއެވެ 
އެއްފެންވަރުގެ އެހެން ގޮތެއް ކަމަށް  ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ 9.2އާއި  9.1ގަވާއިދުގެ 
  .ދާނެއެވެކުރެވިގަބޫލު  އޮތޯރިޓީން

9.2      
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ގެ ) މިލިމީޓަރ 100(އިންޗި  4އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުގެ މަތިން 
ތިރިން، ނުވަތަ މައިތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނަމަ، އަޑީތައްޓުގެ ތިރިން 
ނޑު ފޫދުއްވައި، ލޮނު އެތެރެ ކުރަން ތޮރުފާ ލޯވަޅުތައް ލޮނު  އޮޑިގަ

 ރުން، އަދިނުވަންނާނޭހެން ބެއްދޭނެ ގޮތް ހު
  

        )ހ(

) މިލިމީޓަރ 100(އިންޗި  4އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުގެ މަތިން 
ދެމެދުގައި،  އާ ) މިލިމީޓަރ 300(އިންޗި  12އާއި، އެ ފެންފަށުގެ މަތިން 
ނޑު ފޫދުއްވައި، ފެން ން ތޮރުފާ ލޯވަޅުތަކުގައި، ލޮނު ބޭރު ކުރަނުވަތަ  އޮޑިގަ

-ނޮން (މަވެސް، އެއްކޮޅަށް ފެންދަތުރުކުރާ ލެއްޕޭ ގޮތަށް ނެތްނަ އިހުޅުވަ
އޮޓަމެޓިކް، ފެންބަންދެއް، އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ހަރުކޮށްފައި  ،)ރިޓާރން 
 .ހުރުން
  

        )ށ(

ނޑު ފޫދުއްވަފެން އެތެރެކުރަން އަ ފަިއ ތޮރުފާ ގެން ލޯވަޅުއި ދި ބޭރުކުރަން އޮޑިގަ
ލޯވަޅުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ، މާއެކު އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ނުވާފަސޭހަކަ، ހުރިނަމަވެސް

 .ލެއްޕޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ އިހުޅުވަން ހުންނަ ފެންބަންދުތައް ރިމޯޓު
  

9.3      

ނޑަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ހުރިހާ ހަރުކުރުންތަކަކާއި، ހުރިހާ  އުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
ނޑާއި ފެންބަންދާ ދޭތެރޭގައިވާ ހުރިހާ ހޮޅި އެއް ހުންނަންވާނީ ފެންބަންދުތަކަކާއި، އޮޑިގަ

ނުވަތަ ރަންވަން ލޮއިން  ،)ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލުން(ދަބަރު ނުޖަހާ ދަނގަޑުން 
. މަޢުދަނަކުންނެވެ) ޑަކްޓައިލް(ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ދެމުން ހުންނަ  ،)ބްރާސް(

ނޑުނޫން ބާވަތްތަކުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެހެން  އެކަމަކު ދަގަ
 .އެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެންތައް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާގެ މަޢުދަބާވަތްތަކު

  

9.4      

ނޑުގައި ލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭރުކުރުމަށް ތޮރުފާފައި ހުންނަ  އުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
މަސްވެރިކަުމެގ  ،ތޮރުފުންތަކާއި އެ ތޮރުފުމަކާއި ގުޅިފައިވާ ބައިތައް ހުންނަންވާނީ

ގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ޙަރަކާތްތަކުން އާލާތްތަކުންނާއި އޮޑިމަތީ
 .ފައެވެށްކޮ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރި 

  

9.5      

ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅިތަކަކީ މުޒާލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށް ހުންނަ ހޮޅީގެ ވައިރިންގ ނި 
ނަމަ، އެ ހޮޅިއެއްގެ ދެކޮޅުވެސް އެ ކޮޅެއް ގުޅާ ބަޔަށް ހޮޅި ) ފްލެކްސިބްލް(ލެނބޭ 

ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދަބަރުޖެހުން ދުރުކުރާ ފަދަ ގޮތަށް ހުރި ހޮޅިބަންދު 
 .އިންނެވެ) ހޯސްކްލިޕް(

  

9.6      

އުޅަނދުގެ ބޭރަށް ހުންނަ ހުރިހާ ހުޅުވުމެއް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ފެން 
  .ލެއްޕޭ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ ނުވަންނާނޭހެން

  

10.1  10. އޮޑިގަނޑު ފެނުން 
ދިޔަބޮޑުވުމުން 

ހަލް (ރައްކާތެރިކުރުން 
  )ވޯޓަރޓައިޓް އިންޓެގްރިޓީ 

މަސްވެރިކަމުގައި ނުވަތަ އުޅަނދުން ކުރަންޖެހޭ އެހެންވެސް އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި އުޅޭ  10.2    
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ނޑާފައި ހުންަނ  އުޅަނދުފަހަރުގައި، ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ، ތައްޓު  މަތިން ކަ
ނޑުންތައް  ނޑާފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފުޅާމިުނެގ ) ފަލްކާ އާނގަތައް(ކެ ކަ

 .މެދާވީ އެންމެ ކައިރިއެއްގައެވެ
  

ނޑާ ކެ ) ފަލްކާ އާނގަތައް (ޑުންތައް ނއުޅަނދުގެ ތައްޓު މަތިން ކަ
ނޑުންތައް ވާންޖެހޭނީ އުޅަނދު ނޑިކަމުގައިވިޔަސް އެ ކެ ގެ ސަލާމަތާިއ ކެ

ނޑުންތަކެއް ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ރައްކާތެރިކަމަށް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ކެ
ނޑުންތަކަށެވެގަބޫލު ނޑުންތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ . ކުރެވޭ ކެ ވަނަ  10.1އަދި އެ ކެ

ނޑުމެއްކަމަށް  ނޑުމާއި އެއްފަދަ ކެ  އޮތޯރިޓީންމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކެ
 .ނެއެވެކުރެވިދާގަބޫލު
  

10.3      

ނޑުދަތުރުކުރާ  ތެރެއިން ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަލްްކހެޑްތަާކިއ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަ
އެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އާނގަތައް ނުވަތަ ދޮރުތައް ލެއްޕޭނެ ގޮތާއި ލައްޕަްނ 

ކޮށްފަިއާވ އާންމު އޮތޯރިޓީންބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އާލާތް ހުންނަންވާނީ 
ނޑުދަތުރު" އަދި " އަތްމަތީ ފޮތް ކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ކަ
ނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް"  .ގައިވާ ގޮތަށެވެ" ކަ

  

11.1  11. ބަލްކްހެޑްތަކާއި 
  ބެއްދުންތައް

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ލަކުޑިން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުނޫން އެހެން  ކަ
ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑާއި، މައި އިންޖީނުތަްއ ) އެކެއް( 1އުޅަނދުފަހަރުގައި މަދުވެގެން 

މި . ކޮފެޑަމް ހުންނަންވާނެއެވެ ) އެކެއް( 1ބަހައްޓާ ޖަގަހައިގެ ދިރުބަނލުގައި 
ބަލްކްހެޑްތަކެއް ކަމަށް ) ވޯޓަރޓައިޓް(ބަލްކްހެޑްތަކަކީ ފެން ނުދާގޮތަށް ހުންނަ 

ތައްޓާ  ވޯޓަރޓައިޓް ބަލްކްހެޑްތައް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ މައިއަދި މި . ވާންވާނެއެވެ
 .ހަމައަށް މައްޗަށް ނަގާފައެވެ

  

11.2      

ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑް ފޫއަޅުަވއި އެއްވެސް ހޮޅިއެއް ގެންދާނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ 
މި ފެންބަންދުތައް . ހޮޅިއެއްގައި އެކަށީގެންވާ ފެންބަންދު ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ

ްނވާނީ ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑާއި ވަކިކުރެވި، އުޅަނދުގެ އެންމެ ދިރުނބަލަން ހުންނަ
އަިދ . ގެ ތެރޭގައި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ ) ފޯރޕީކް(ހުންނަ ޖަގަހަ 

އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ މަތިން މިފަދަ ފެންބަންދުތައް ހުޅުވައި ލެއްޕޭގޮތަްށ 
 .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

11.3      

އުޅަނދުގެ ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑްގައި މައިތައްޓުގެ ތިރިން އެއްވެސް ދޮރެއް، މީހުން 
އެއް، ވައިވައްދާ އާނގައެއް، ނުވަތަ އެހެންވެސް ) މޭން ހޯލް(ވަދެނިކުމެވާ އާނގަ 

 .ހުޅުވުމެއް، ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

11.4      

 ްނ ބޭނުންކުރާ ދުއްވަ ޅަނުދއު ،)ފޯރޕީކް(ހުންނަ ޖަގަހަ  ކުރީކޮޅުގައިއުޅަނދުގެ އެންމެ 
  .ތެޔޮ ބަހައްޓަން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

11.2      
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ނޑާއި  ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑިމަތީގެ ގެގަ ) ސްޕަރސްޓްރަކްޗަރ(ކަ
ނޑުތަކުގެ ބަލްކްހެޑްތަކުން ވަދެނިކުމެވާން ހުންނަ  އެހެންވެސް ރައްކާތެރިކޮށް ހަދާ ގެގަ

ވުންަތކުގައި، ފެންވަދެ އުޅަނދަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ހުޅުއެއްވެސް ހުޅުުވމަކުން 
އެކަށީގެންވާ ހަރުކުރާ ދޮރުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ  ބަލްކްހެޑްތަކަށް

 ދާއިމީގޮތަކަށް ހަރުކޮށްފައެވެ. ،ނެއްގައިގަދަމި
  

12.1  12. ދޮރުތައް ވަޔާއި ފެނުން 
ވެދަރ (ރައްކާތެރިކުރުން 

  )ޓައިޓް ޑޯޒް 

ނޑަކަށްވެ އެއްގަދަމިނެއް ލިބި، މި ފަދަ ދޮ ރުތައް ލެއްޕުމުން އެ ބަލްކްހެޑެއް އެކަތިގަ
ނޑަކީ ވަޔާއި ފެނުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ  .އަދި އެ ގެގަ

  

12.2      

ނޑާއި ވިއްސާރަޔާއި ވަޔަށް އަނގަމަތިވެފައި  އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގައި ކަ
ަނ ބައިތަކަށް ސީދާ ނުކުމެވޭގޮތަށް ހުންނަ ހުރިހާ ހުން) އެކްސްޕޯސްޑް ޓު ދަ ވެދަރ(

ދޮރަކާއި، ގޯޅިއަކާއި، މެޝިން ފަދަ އެއްޗެތި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކުެގ 
ނޑުގެ އުސްމިން ތައްޓުން ފެށިގެން  މިލިމީޓަރ އަށްވުރެ  380ދޮރުތަކުގެ ތިރީ އޮޅިގަ

ގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިްނ އެކަމަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމު. ނުވާނެއެވެ ވެގެންތިރި
ނޑުތަކުގެ އުސްމިން ތައްޓުން ފެށިގެން  އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ މިފަދަ އޮޅިގަ

 .ދެވިދާނެއެވެ އޮތޯރިޓީންށް ތިރިކުރުމުގެ ހުއްދަ މިލިމީޓަރަ 150ކުޑަވެގެން 
  

12.3      

ނޑާއި ވިއްސާރަޔާއި ވަޔަށް އަނގަމަ ތިވެފައި ހުންނަ އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގައި ކަ
މައިތައްޓުން ފެށިގެްނ  ،ތުންފަތްއިގެން ހުންނަ ވަށަހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ފަލްކާތަކުގެ 

 .މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ 300
  

13.1  13. ހެޗް (ފަލްކާތައް 
  )އޯޕަނިންގްސް 

ނޑައަޅާފައި އޮތް  13.1މި ގަވާއިދުގެ  ގައި ބުނެފައިވާ އުސްމިން އެގޮތަށް ކަ
ަނމަވެސް، އުޅަނދު ގެންގުޅުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް 
ފެނިފައިވާނަމަ، އުޅަނދުގެ މެޝިނުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ސީދާ 

އިގެން ހުންނަ ވަށައެހެން ފަލްކާތަކުގެ  އިގޮތަށް ހުންނަ ފަލްކާތައް ފިޔަވަވަދެވޭ
 .ރުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން ދެވިދާނެއެވެގެ އުސްމިން ތިރި ކުތުންފަތު

  

13.2      

ލަތުގައި އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކުެގ ހާވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  13.2ގަވާއިދުގެ  މި
މަތިތައް ހަދާފައި ވަނީ ލަކުޑި ނޫން ބާވަތަކުން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަދި ފަލްކާތަކުގެ 

އިގެްނ ވަށަމަށްވަނީ ނަމަ، ފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހަދާފައިވަނީ ފެން ބަންދުވާ ގޮތަށް ކަ 
ފަލްކާތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން  އިގައި އުސްމިނެއް ނުލަތުންފަތު ހުންނަ 

 .ދެވިދާނެއެވެ
  

13.3      

ނޑަކުގެ ސައިޒު ފަލްކާތައުޅަނދުގެ  ންވާނީ އެ ފަލްކާއަކުން ކުރާ ބޭނުމަށް ފުދޭެނ އަޅަކަ
މަތިތައް ހުންނަންވާނީ ހުޅު ހަރުކޮށް ނުވަތަ  ގެއަދި ފަލްކާ. އެންމެ ކުޑަމިނަކަށެވެ

ބޭނުންވުމުން އަވަހަށް  އެފަދަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައި، އަދި 
  .ކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެބަންދު އިލައްޕަ

13.4      
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އަދި އުޅަނދުގެ . ފަލްކާތަކުގެ މަތިތަކުގައި ތައްޓުގައި ހުރި ގަދަމިން ހުންނަވާނެއެވެ
ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ " ގަދަމިނުގައި މިބައިގެ ކަ

 .ގައިވާ މިންވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ " އަތްމަތީ ފޮތް 
  

13.5      

އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އެއްޗެއް  ްނނަންވާނީ ޕެކިން ނުވަތަ އެއާފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހު
 ނުވަންނާނެހެން  ގަދަ ދުވަސްވަރުވެސް ފެން  ންމޫސުލައްވައި ބުޅިއަޅުވައި ބާރުކޮށް، 

 .ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ
  

13.6      

ންވާނީ މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގެ ހުޅުވުންތައް ހުންނަ އެހެނިހެން އިންޖީނާއި 
.  އަދި އެއެކަށީގެންވާ ގަދަމިނެއްގަ އިގެން ވަށަ އޭގެ  ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ އެވެ

ތައް ހުންނަންވާނީ އަދި ބޭރަށް ހުޅުވޭ ހުޅުވުން. ން ފްރޭމް ކޮށްފައެވެތުންފަތަކުހުންނަ 
މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ދޮުރ  ވަނަ 12.3 އަދި 12.2، 12.1 މި ގަވާއިދުގެ

 13.6އަދި  13.5، 13.4، 13.3، 13.2، 13.1ހަރުކޮށްފައި، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 
 .މަތި ހަރުކޮށްފައެވެ ތަކުގައިލްކާފަ ގޮތަށްމާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ  ވަނަ
  

14.1  14.  އެހެނިހެންއިންޖީނާއި 
މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ 

  ޖަގަހަތަކުގެ ހުޅުވުންތައް

ވަދެނިކުމެވާން ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް  އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ 
 ތަށް ން ލިބޭނެ ގޮ ކަގަދަހުޅުވުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ 

ނޑެއް ހަރުކޮށް ކޮށްދާއިމީ  ނުވަންނާނެހެން  ގަދަ ދުވަސްވަރުވެސް ފެން ސުން މޫ ،މަތިގަ
 .ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ

  

14.2      

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 
ްނ ކަޔަގީންން ނުވަންނާނޭ ކަމުގެ ބަންދުކުރުމުން ފެ އިހިނދެއްގައި، ފަލްކާގައި މަތިޖަހަ 

މަ، ޖެހިގެން ހުންނަ ބަޔަށް ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައިވާ ނަ އޮވެފައި، އެ މަތިތައް އެއާ 
 .މަތިތައް ހެދިދާނެއެވެ ތަކުގެއެއްހަމައެއްގައި ފަލްކާ ،ތައްޓާ
  

15.1  15. ތައްޓުމަތީގެ އެހެނިހެން 
  ހުޅުވުންތައް

ހުރި ބަންދުކުރަން  އިަނށާއި ފަލްކާގެ މަތިޖަހަތަ ފަލްކާގެ ބޮޑުިމނަށާއި ފަލްކާ ހުރި
މަ، ކަން އޮތްނަޔަގީންކަމުގެ  އަކަށް ފެން ނުވަންނާނޭ ގޮތަށް ބަލާފައި، އެ ފަލްކާ

 .ގެ ބާވަތަކުން ފަލްކާގެ މަތިތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީއަށް ދެވިދާނެއެވެމަޢުދަނު
  

15.2      

ތުންފަތް ހުންނަންވާނީ  އިގެން ހުންނަވަަށގެ މައްޗަށް ކޮޅަށް ހުންނަ ވައިވައްދާ ތަންތަނު
މައިތައްޓުގައި ހުންނަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ . ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ އުސްމިނެއްގައެވެ

 .މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ 450ގެ އުސްމިން ތުންފަތު އިގެން ހުންނަވަށަ
  

16.1  16. ވައިވައްދާ ތަންތަން 
  )ވެންޓިލޭޓަރސް(

ގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގެ މައިތައްޓު މަތީގައި ހުންނަ މިފަދަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ އުޅަނދު
ކުރާ ގަބޫލުއުސްމިން ހުރިވަރުން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި އުނދަގޫ ވާނަމަ އޮތޯރިޓީން 

 .މިނަކަށް ތިރިކުރެވިދާނެއެވެ
  

16.2      
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ދަން ހުންނަ އިންޖީނާއި އެފަދަ އެހެން މެޝިންތައް ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައިވައް
ހުޅުވުންތަކުގައި ތައްޓުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުންނަ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން 

 .ކުރާ މިނަކަށެވެގަބޫލު
  

16.3      

 ވައިވައްދާ ތަނަކާ ހުންނަންވާނީ  ތުންފަތް އިގެން ހުންނަ ވަަށވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ 
އަދި މިފަދަ ވައި ވައްދާ . ނަކަށެވެއެއްވަރު ގަދަމި ގެން ހުންނަ ބައެއްގެ ގަދަމިނާޖެހި

ޖެހިގެން ހުންނަ  އެ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކާ ތަންތަނުގެ މަތިތައް ހުންނަންވާނީ
ގަަދ  ސުންމޫބަޔަކަށް ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައި، އެތަނެއް ބަންދުކުރުމުން 

 .ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ  ނުވަންނާނެހެން ދުވަސްވަރުވެސް ފެން
  

16.4      

އިވައްދާ ތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނުގެ މެދާއި ވީ އެންމެ ވަ
އަދި ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވިދާނެނަމަ، ވައިވައްދާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ،  .ކައިރިއެއްގައެވެ

ނޑުތަކުގެ ފުރާޅާއި އުޅަނދުގެ ތައްޓުން ތިރީގައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް  ތައްޓުމަތީ ގެގަ
ގެ ) ކޮމްޕޭނިއަންވޭސް(އްޓަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން ފޭބުމަށް ތަ

 .ފުރާޅުގެ ނުވަތަ ގެމަތީގެ ތެރެއިން މައްޗަށް ނަގާފައެވެ
  

16.5      

ތަކަށާއި ހުސް ޖާގަތަކަށް ވައި ދައުރު ކުރުވަން ގެންގޮސްފައި ހުންނަ ހޮޅިތައް ތާނގީ
ން ހުންނަންވާނީ ޖެހިގެން ކަމަ އެބައިގެ ގަދަނަ ނެރެފައި ހުންނަމައިތައްޓުގެ މައްޗަށް 

އަދި ވައިވައްދާ ހޮޅީގެ އެ ބައި . ހުންނަ ބައިތަކުގެ ގަދަމިނާއި އެއްވަރަކަށެވެ 
މުާދ  ގެންގުޅޭ ސާމާނާއި އިގަމަސްވެރިކަމުއެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވި އަދި 

ތްތަކުން އަރުވައި ބޭލުމުގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނުންނާއި ކުރާ މަސައްކަ 
  .ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ

  

17.1  17. ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިތައް 
  )އެއަރ ޕައިޕްސް(

 ްށތައްޓުން މައްޗަ ،ރަށް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ތަންތަްނވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިތަކުގައި ބޭ
ހުންނަ ފެނާއި ލޮނުން ރައްކާތެރިވާނޭ  ފައި މަތީގައި ހަރުލާތައްޓުހުންނަންވާނީ ، ނެރޭނަމަ

. އަދި އެހެންށް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށެކަމަ  ،އިހުންނަ ހޮޅިތައް ފިޔަވަ ވެ
 އެ، ށްބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަ އިތަކުގައި މަތިޖަހަހޮޅި ދެންހުންނަ ހޮޅިތައް ހުންނަންވާނީ އެ

  .އެވެގެން ހުންނަ ބަޔަކަށް ހަރުކޮށްފަޖެހި ކާހޮޅިއަކަށް ނުވަތަ އެ ހޮޅިއަ
  

17.2      

 ެނރެފައި މައިތައްޓުން މައްޗަށް މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރިން،  450 ތައްޓުން ފެށިގެން
ފެން އެޅިގެން ތައްޓުގެ އަޑިއަށް ދާގޮތަށް ހުރެގެން ހުންނަ ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިއަކުން، 

އެކަމަކު މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކަށް . ނުވާނެއެވެ
  .ގެ ހުއްދައެއް އޮތޯރިޓީން ދެވިދާނެއެވެބަލައި، މި އުސްމިން ކުޑަކުރުމު

  

17.3      

ވައި  ހުންނަންވާީނ އެއްޅިއެއް ގުޅާފައިވާ ތާނގީވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅީގައި ނުވަތަ އެ ހޮ
  ހޮޅިއެއް ނުވަތަ ތާނގީއެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. އެ) ވެކިއުމް(ން ނުވާނެހެހުސް
  

17.4      
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ތައްޓުން މައްޗަްށ ހެންވެސް ތެޔޮ ތާނގީތަކުން ދާ ތެޔޮ ނުވަތަ އެއަނއޮޑި ދުއްވުމުން 
މިލިމީޓަރަށްވުރެ ފަލަ ނަމަ،  25ވައި ދައުރުކުރުވާ ހޮޅީގެ ވަށަމިން ހުންނަ،  ނެރެފައި

ނޑެއްދާހޮޅީގެ އެ ބައެއް ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުހިާފކަހަލަ  (ނޮންކޮމްބަސްޓަބަްލ  ގަ
(   .ކާތެރިކޮށްފައެވެނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ބާވަތަކުން ރައް ގްރިލް

  

17.5      

ނޑުދަތުރުކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައިވެސް، އެ އުޅަނދުގައި ހުރި ހުރިހާ  ކަ
ތާނގީތަކަކާއި، އެއް ޖަގަހައިން އަނެއް ޖަގަހައަށް ފެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ދެ ޖަގަހަ 

 ހުންނަ ހުސް ޖާގަތަކާއި އަދި ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ފަސޭހައިން މެދުދެ
 އޮތޯރިޓީން ވަދެވެން ނުހުންނަ ޖަގަހަތަކުގައި އެ ތަނެއް ފުރޭވަރު މިނާ ގޮތްތައް، 

  .ކުރާ ފެންވަރަށް، ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެގަބޫލު
  

18.1  18. ތާނގީތައް ފުރޭވަރު މިނާ 
  )ސައުންޑިންގ(ގޮތްތައް 

ހޮިޅ  އެ ތަނުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަްނ) ސައުންޑިންގ ޕައިޕް(ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅި 
މިފަދަ ހޮޅީގެ ކޮޅު ދާއިމީ ގޮތަކަށް  ވެ.އެ ނެރެފަމައި ތައްޓުން މައްޗަށް،  ހުންނަންވާނީ 

  .ބަންދުކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

18.2      

ދާ ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީތަކުގައި، ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅި ބޭނުންކުރަންވާނީ އަނއޮޑި ދުއްވުމުން 
  .ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅިން ތެޔޮ ބޭރުނުވާނޭ ގޮތަކަށެވެ ތާނގީ ފުރިގެން ތެޔޮ ބޭރުވާއިރު 

  

18.3      

ތަކުގެ ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅީގެ ކޮޅު އުޅަނދުެގ އަޅާ ތާނގީ  ދާ ތެޔޮ އަނއޮޑި ދުއްވުމުން 
  .އަކަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހަފަޅުވެރިން

  

18.4      

ނޑި ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅީގެ ތެރެ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ) ޑިޕް ސްޓިކް(އަށް ގަންބާ ދަ
ފުރިފައިހުރިވަރު ބަލާނަމަ ތާނގީގެ ނުވަތަ ވަތުގެ ފޫ ހަލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ގަންާބ 

ނޑީގެ ކޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ވަތު ފޮއްޗެއް  ) އެއްސިންކަރ ޕްލޭޓް(ދަ
  .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

  

18.5      

ބެދިފައިވާ ޖަގަހަތަކަށް  އިގެންވަށަރިން ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށާއި އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ ތި 
ނޑުންތައް ހުންނަންވާނީ ހުޅުލައި ހަރުކޮށްފައި، ފެން  ހުންނަ އަރިމަތީ ކެ

ނޑު ހަރުކޮށްފައެވެ   .ނުވަންނާނޭހެން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް މަތިގަ
  

19.1  19. ނޑުން  ޕޯޓް (އަރިމަތީ ކެ
ތަކާއި ) ހޯލްސް

  ކުޑަދޮރުތައް

މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރިން  500ނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް އުޅަ
ނޑައިގެންއެއްވެސް    .ނުވާނެއެވެ ޕޯޓްހޯލެއް ކަ

  

19.2      

 ގައިރީމިލިމީޓަރަށްވުރެ ތި 1000އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް 
  .ޅެވޭ ގޮތަށް ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައެވެހުންނަންވާނީ ނުހު ޕޯޓްހޯލްތަކެއް ހުރިހާ ހުންނަ
  

19.3      

ނޑު ހަދާފައި ހުންނަންާވނީ  ނޑާއި ޖަހާމަތިގަ ނޑުންތަކާއި އޭގެ ބިއްލޫރިގަ އަރިމަތީ ކެ 19.4      
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އަދި އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ . ކުރާ ފެންވަރަކަށެވެގަބޫލު އޮތޯރިޓީން
  .ތި ރައްކާތެރިކުރަން ވާނެއެވެން އެ ތަކެ ކުތަތްއާލާތާއި އެހެންވެސް އެފަދަ އާލާ

  
ނޑާފައި  އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ އަޑީގައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް އަލިކުރުމަށް މަތިން ކަ

ްނނަންވާނީ ތައް ހަދާފައި ހު) ސްކައި ލައިޓް(ވައްދާ އާނގަ  ހުންނަ، މަތިން އަލި
 ވެސް ފެން ގަދަ ދުވަސްވަރު ސުންމޫބަންދުކުރުމުން  އިގަދަކޮށް އަދި ލައްޕަ

ނޑަށް ހަރުކުރާ ބަޔަށް  .ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ ނުވަންނާނެހެން އަދި އޭގައިވާ އޮޑިގަ
ގޮތް ހަމަޖައްސާފައި  ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އަވަހަށް ބަންދުކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

19.5      

އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭނަމަ، މަތިން އަލި ވައްދާ އާނގަ 
ނޑާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅެވެ   .ޖަގަހަތަކަށް އެއްގޮތަށްވެސް ނުކަ

  

19.6      

ވީލް ހައުސް ނުވަތަ ހުންގާނުހިފާ ޖަގަހައިަގއި އުޅަނދުގެ ބޭރަށް ހުންނަ ހުރިާހ 
ަދ އެއްފަ ނުވަތަ އެއާ ) ޓެމްޕާޑް ގްލާސް(ކުޑަދޮރެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބިއްލޫރި 

  .ހަރުކޮށްފައެވެގޮތަށް އަބަދުވެސް ދެފަރާތުން ފެންނަ  ،ކުން ހަދައިމެޓީރިއަލަ
  

19.7      

ބާވަތަށާއި ގޮތަށް ބަލައި، ކުޑަދޮރުތައް ހަރުކުާރ  ދޮރެއްވެސް ހަދާފަިއވާހުރިހާ ކޮޑަ
  .މިންވަރަށެވެ އެކަށީގެންވާހުންނަންވާނީ ގޮތާއި ހަރުކުރާ ތަނުގެ މިންތައް 

  

19.8      

އްކާތެރިކަން ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރަ  19.11އާއި  19.10އިދުގެ މި ގަވާ
ތެރެއިން މައިތައްޓުގެ އަޑިއަށް ހުންނަ، ހުިރާހ  ސް ގެވީލްހައު ހުންނަނު ހަމަޖައްސާފައި
 ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށް ނުވަންނާނެހެން ގަދަ ދުވަސްވަރުވެސް ފެން  ސުންމޫހުޅުވުމެއް، 

  .އްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖަ
  

19.9      

ގޮތެއް އެހެން ތެޅި ނުވަތަ ހަލާކުވާ ކުޑަދޮރަކުން އުޅަނދުގެ ތެރެއަށް ފެން ނުވަންނާނެ 
ދަދަކަށް އައެކަށީގެންވާ ) ސްޓޯރމް ޝަޓަރސް(ހަމަޖައްސާފައި ނުވާނަމަ ސަތަރި 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

19.10     

ކުރާނީ، ތެޅި ނުވަތަ ގަބޫލު އޮތޯރިޓީން ދޮރެއް ކުޑަ ސްޓޯމް ޝަޓަރސް ހަރުކޮށްފައިނެތް 
ހަލާކުވާ ކުޑަޮދރަކުން އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ ފެނުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުގެ 

  .ކުރެވޭ ނަމައެވެގަބޫލުސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް 
  

19.11     

ތެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ބޭރުކޮށްލެވޭނެ ކަމުގެ އުޅަނދުގެ ތައްޓު މަތީގައި ހެދޭ ފެން ރައްކާ
ރިހާ ބުރުނާލެއްގެ ހުޅުާވ ކަން ހޯދުމަށްޓަކައި، ބަންދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ހުޔަގީން
  .ހުންނަންވާނީ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ ނިޒާމު
  

20.1  20. ފްރީއިން (ބުރުނާލުތައް 
  )ޕޯޓްސް
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މުދާ ޖެއްސުމަށް  ކޮށްފައި ހުންނައިރު،ލަން ތައްޔާރުއުފު އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި މުދާ
 ފައި ބަހައްޓަންވާނީ ވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ހަދާތައްޓުމަތީގައި ފަތި އަޅައި ނުވަތަ އެހެން

  .ހަމައަށް ދާނެ ގޮތަކަށެވެ ތަކާއެކު ބުރުނާލުމަތީގައި ހެދޭ ފެން ފަސޭހަކަމާތައްޓު
  

20.2      

ފެން  އެ ،ން ފެން ބޮޑުވެދާނެ ހިސާބުތަކުގައިއުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި ފަސޭހައި
މައިތައްޓާ ހަމައިްނ  ،ބުރުނާލު ގޮތަށްބަންދު ނުކުރެވޭ، ޓަކައިބޭރުކުރުމަށްއަވަހަށް 
ނޑާފައި    .ބަހައްޓަންވާނެއެވެކަ

  

20.3      

ދަދާއި، ބޮޑުމިނާއި، އަބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ބުރުނާލާއި ބަންދު ނުކުރާ ބުރުނާލުގެ 
ނޑައަޅާނީހުންނަން ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ " ވީ ތަން ކަ ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ ފަ"ނުވަތަ " އަތްމަތީ ފޮތް ބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ އިކަ
  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ" ފޮތް
  

20.4      

ޅުމަށް ފަރުމާކޮށްގެން ތަނެއްގައި އޮޑި އެ ތަންތަނާއި ގާތްކޮށް ފަސޭހައިން އަވަހަށް އެ 
 ތަކެތިފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ކުރާ ގަބޫލުހަދާފައިވާ ސާާމނު ވާންވާނީ އޮތޯރިޓީން 

  .ކަމުގައެވެ
  

21.1  21. އޮޑި އެޅުމަށާއި އޮޑި 
ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

  ސާމާނު

 ،އޮޑި ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އޮޑި އެޅުމަށާއި ތަންތަނާ 
ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ "ކޮށްފައިވާ އާންމުއޮތޯރިޓީން  އަތްމަތީ ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް"ނުވަތަ " ފޮތް ގައި " ކަ
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

  

21.2      

ނޑުތަކުގެ ތެރޭގައިގެްނވަށަ އި ހުންނަ މަސައްކަތްކުރާ ބެދިފައި ހުންނަ އޮޑިމަތީ ގެގަ
ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން، ބައިކޮށްފައި ޖާގަތައް 
  .ކުރާ ގޮތަށެވެގަބޫލު އޮތޯރިޓީން 

  

22.1  22. ބެދިފައި ހުންނަ އިގެން ވަށަ
ނޑުގެ   އޮޑިމަތީ ގެގަ
ތެރޭގައި ހުންނަ 

  މަސައްކަތްކުރާ ޖާގަތައް

  ހިންދާނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުރުންފެން  ،ސާފުކޮށް ޑުނގަތަޅުން
  

        )ހ(

އުޅަނދުން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުމެއްގެ 
މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެ ޖާގައެއްގެ އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް 

  ދެވެންހުރުން 
  

        )ށ(

  އެ ޖާގައަކުން ނުކުމެ ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތް ރޭވިފައިވުން 
  

        )ނ(

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނަމަ މަސް ރައްކާކުރާނެ ޖާގައަކަށް 
  ބޭނުންކުރެވުން 

  

        )ރ(
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އުސްމިން  އެކަށީގެންވާ ވަރަށްއުޅަނދުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުންނާ 
  ހުރުން (ހެޑް ކްލިއަރެންސް)

  

        )ބ(

  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވައި ދައުރުކުރުން 
  

        )ޅ(

ގީ ގައި މަސް ރައްކާކުރާ ތާނ) ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ސީ ވޯޓަރ(ދުގައި ފިނިކުރި ލޮނު އުޅަނ
ުނވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ތާނގީއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، އެ ތާނގީއަކަށް ފެން އެޅުމަށް 
ނުވަތަ އެ ތާނގީއަކުން ފެން ހުސްކުރުމަށް ވަކިން ދާއިމީ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސާަފިއ 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

23.1  23. ފިނިކުރި ލޮނުގައި މަސް 
  ރައްކާކުރާ ތާނގީތައް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ތާނގީއެއް މަސް ރައްކާކުރުން ނޫން އެހެން  23.1މި ގަވާއިދުގެ 
ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ، އެ ތާނގީއެއްގެ އަޑި ސާފުކޮށް ދިޔަހިއްކާނެ ގޮތެއް 

އާއި ތާނގީތަކުގައި ހުންަނ ބިލްޖަސްއަދި އުޅަނދުގެ . ުހންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި
  .އެއްނުވާނެ ގޮތް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  ،ފެން
  

23.2      

  .އުޅަނދުގައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ތައްޓުތަކަކުން ފެން ހިންދޭނެ ގޮތް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

24.   ފެން ހިންދުން 

ނޑު ށް އަރުވާފައިއުޅަނދަ މަތީގައި އުޅޭ ހުންނަ ހުރިހާ ބަރު ތަކެއްޗެއް، އުޅަނދު ކަ
  .ކޮށްފައެވެ ގވަގުތުތަކުގައި، ހުންނަންވާނީ ނުފުރޮޅި އެއްތަނެއްގައި ހުންނާނެ ގޮތަށް ލޭޝިން

  
  

25.  އެއްސުންތަކެތި  ބަރު
  )ލޭޝިންގ(

  2ޗެޕްޓަރ 
ނޑުމަީތގެ ހިފިހުުރން   ުގޅޭ ަކނޑުމަީތގެ ރައްކާތެިރކަން އެއާ ،އާއި) ސްޓެބިލިޓީ(ކަ

  

    

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ  ދިގުމިްނ އުޅަނދުގެ ކަ
މީޓަރުން ފެށިގެން ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކޮށް، ބަނދެފައި ހުންނަންވާނީ މި  18

ކޮށް މި ޞަގަވާއިދުގެ މި ބައިގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް، އަދި ޚާއް
 ހާލަތްވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދަތުރުމަތީ  31.3އަދި  31.2އާއި  31.1ގަވާއިދުގެ 

  .ތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ) އޮޕަރޭޓިންގ ކޮންޑިޝަންސް(
  

26.1  26.   ގަވާއިދުތައް  އާންމު

ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުްނ ހާޢަމަލީގޮތުން ކުރެވޭނެ ކޮންމެ  ލަތެއްގައި އުޅަނދުގެ ކަ
  .ޕްރޫވް ކުރަންވާނެއެވެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި އެ) ސްޓެބިލިޓީ(

  

26.2      

އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިގެން 
ތަކުގައި ފިޔަވައި، ތައްޓުއެޅި ހާލަތްތަފާތުގޮތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ނިންމާ 

ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން  ވަރަކަްށ ގެ އެންމެ ދަށް މިން ) ސްޓެބިލިޓީ(އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަ

27.1  27. ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ 
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން  ކަ

  ގެ މިންވަރު ) ސްޓެބިލިޓީ(
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  .ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރެވެ
  

ޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާއިން ކުރެހޭ އަށް އަރިއަ º30އުޅަނދު 
ްނ އުފެދޭ ގެ ދަށު) ކާރވް GZރައިޓިންގ ލީވަރ ކާރވް ނުވަތަ (ރޮނގު 
 º40ޅަނދު އަދި އު. އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ m-rad 0.055އޭރިއާ 

އުޅަނދު ( 0ƒއަށް، ނުވަތަ އުޅަނދު ފެންކަވާ މިންވަރު މިއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ 
ރައިޓިން އަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ ) ފެންކަވާ މިންވަރު

އަށްވުރެ  m-rad 0.090ފެދޭ އޭރިއާ އިން ކުރެހޭ ރޮނގުގެ ދަށުން އުލީވަރ
 މެދުދެ އާ 0ƒނުވަތަ  º40އާއި  º30މީގެއިތުރުން . ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ

ކުރެހޭ ރޮނގުގެ ދަށުން އުފެދޭ  އިން ރައިޓިން ލީވަރ އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ
އަކީ  0ƒނިޝާން . ހުންނަންވާނެއެވެ m-rad 0.030އޭރިއާގައި މަދުވެގެން 

ނޑުގެ އެތެރެއަށް އުޅަނދު އަރިވެ  ލޮނު އެޅެން  ގެންގޮސް އުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
ނޑު އަރާއިރު  ހުންނަ އާނގަތަކާ ) އުޅަނދު ފެންކަވާއިރު(ހަމައަށް ލޮނުގަ

މި މިންވަރު ހޯދާއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ލޮނު . އުޅަނދު އަރިވާ މިންވަރެވެ
ވަދެގެން އުޅަނދު ފުރޭވަރުނުވާ ކުދި ލޯވަޅުތައް ކޮންމެހެން ހިމަނާނެ 

  .ކަމެއްނެތެވެ
  

        )ހ(

އަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު  º30އުޅަނދު 
ގެ ދިގުމިނުގައި ކުޑަވެގެން ) GZ( އިން ރައިޓިން ލީވަރ ތެދުކުރަން ނަގާ 

ކުރާ ގަބޫލުއެކަމަކު ކަމާބެހޭ ފަރާތުން . މިލިމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ 200
ނަމަވެސް އެއްވެސް . ރެވިދާނެއެވެކުރު ކު  GZ މިނަކަށް، އުޅަނދުގެ

 (LOA)ދިގުމިނު  ލެއްގައި މިގޮތުން ކުޑަކުރެވޭ މިންވަރު އުޅަނދުގެ މުޅިހާ
އަކީ  LOAމިތަނުގައި . އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ 2ގެ 

  .ދިގުމިނެވެ އުޅަނދުގެ ބޭރުން ބޭރަށް މުޅި
  

        )ށ(

 º30އެދެވިގެންވަނީ  ށް ހުރުން ދިގުމިން އެންމެ ބޮޑަގެ  GZއުޅަނދުގެ 
 º25އެއްވެސް ޙާލެއްގައި . ވެލާ ވަގުތުގައެބޮޑަށް އުޅަނދު އަރިއަޅާއަށްވުރެ 

އެއީ އެންމެ ބޮޑު  GZމެއްގައި އުފެދޭ އުޅަނދުގެ އަށްވުރެ ކުޑަ އަރިއަޅާލު
  .ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  

        )ނ(

(ވާރޓިކަލް ސެންޓަރ އޮފް  ބަރާއި ރު އުޅަނދުގެބަރުނުކޮށް ހުންނައި  އުޅަނދު
މެޓާސެންޓްރިކް (ދެމެދު ހުންނަ ދުރުމިން  އާއުޅަނދުގެ މެޓާސެންޓަރ ގްރެވިޓީ)
  .މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެއެވެ 350) ހައިޓް
  

        )ރ(

ކައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަ 28.1މި ގަވާއިދުގެ 
ލާނަމަ އޭގެ ބާވަތާއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން ) ބަލާސްޓް (އުޅަނދަށް ނިގާރަން 

) ބަލާސްޓް(އަދި ނިގާރަން . ކުރާ ފެންވަރަކަށެވެގަބޫލުހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން 

27.2      
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ޑިގްރީއަށް އަރިއަޅާލި ނަމަވެސް ނުގުޑާވަރަށް އުޅަނދަްށ  90ހުންނަންވާނީ އުޅަނދު 
  .ވެހައްޔަރުކޮށްފައެ

  
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން  އާބެހޭ ހިސާބުތައް ) ސްޓެބިލިޓީ (ތައްޓުއެޅި އުޅަނދެއްގެ ކަ

ގެ މާއްދާތަކުގައި  27.2ވަރަށް ލިބެންނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ގަވާއިދުގެ  ވާއެކަށީގެން
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު ބޭނުންކުރެވެން ނެތްނަމަ، ނުވަތަ އުޅަނުދ  ބުނާ ކަ

ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ބޭނުން
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ގަބޫލު ކުރާނަމަ، ކަ

  .ތެރެއިން އެހެން ތަފާތު ގޮތެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ
  

28.1  28. ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ 
ނޑުމަތީ ގެ ހިފިހުރުން ކަ

ގެ ބަދަލު ) ސްޓެބިލިޓީ(
  މިންވަރު 

ހުންނަންޖެހޭ،  އިތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރު މަސްވެރިކަންކުރަން އުޅޭއިރު ހުޅުވާފަ
ކުރެވޭ ގޮތަށް ނެތް މަސްފަލްކާތަކަށް ނުންވެއްޖެނަމަ އަވަހަށް ބަންދުނަމަވެސް ބޭ

އަށްވުރެ ކުޑަވެގެްނ  ޑިގްރީ  20ދިޔައަރައި ބޮޑުވާއިރު އުޅަނދު އަރިވާ މިންވަރު 
  .ނުވާނެއެވެ

  

29.1  29.   މަސްފަލްކާއަށް ދިޔައެރުން

އުޅަނދަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަމެއްގެ ބާވަތުން، އެ އުޅަނދު މަސްވެރިކަމުެގ 
މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އިތުރު ބަރެއް ނުވަތަ ބާރެއް އުޅަނދަށް ކުރާނަމަ، ިމ 

ނޑު  27.2ގަވާއިދުގެ  މަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު، އިތުރަށް ގެ މާއްދާތަކުގައި ބުނާ ކަ
  .ކުރާ ފެންވަރަށް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެގަބޫލުވިޔަސް، އޮތޯރިޓީން  ރަނގަޅުކޮށްގެން 

  

30.1  30. ވަކި ޚާއްޞަ 
މަސްވެރިކަމެއް ކުރާ 

  އުޅަނދުފަހަރު 

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަރުކޮށްފައި ހުންަނ  އި ދައު އެއްލައި ނަގަ
އެ ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ އެންމެ ބޮޑު ބުރަދަން ނަގާއިރު  ،އުޅަނދުފަހަރުގައި

  .ޑިގްރީ އަށްވުރެ ބޮޑަށް އުޅަނދު އަރިވެގެންނުވާނެއެވެ 10
  

30.2      

އޮޕަރޭޓީންގ ( ކާއި،ތަހާލަތްސްދުކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ގަ އުޅަނދެއްގައި ކުރަން 
ކުާރ ގަބޫލުރިޓީން ދަދާއި ވައްތަރުތައް ހުންނަންވާނީ އޮތޯއަ) އާއި،ޝަންސްކޮންޑި

ތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްއަދި އެކަށީގެންވާނަމަ ދަތުރުމަތީ . މިންވަރަށެވެ
  .ދަތުރުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

31.1  31. އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުމަތީ 
  ތައްހާލަތް

ނޑުފެނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ، ތެލާއި ެނއަންދާއޮޑިދުއްވަން  ކޮއްތު ބޯފެނާއި، ގަ
ނޑަށް ނުކުންނަ އާލާ   ފުރުން  ންތާއި، އެހެނިހެން ސާމާނު ހިފައިގެން މަސްކަ
  

        )ހ(

ކޮއްތު ބޯފެނުގެ ތެލާއި،  30%އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެލުން ބާކީ ހުރި 
ނޑުފެނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތާއި،  30%ބާކީހުރި  ކޮއްތު ބޯފެނާއި، ގަ

ނޑުން  އުޅަނދު ންގެއިގެން ބަރުކޮށްނަމަސްބާއެހެނިހެން ސާމާނާއެކު،  މަސްކަ
  އެނބުރި އަންނަން ފުރުން 

  

        )ށ(
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ކޮއްތު ބޯފެނުގެ ތެލާއި،  10%އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެލުން ބާކީ ހުރި 
ނޑުފެނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތާއި،  10%ބާކީހުރި  ކޮއްތު ބޯފެނާއި، ގަ

ށް ބަނދަރައުޅަނދު  ގެންބަރުކޮށްއިގެން ނަމަސްބާއެހެނިހެން ސާމާނާއެކު، 
  އައުން 
  

        )ނ(

ކޮއްތު ބޯފެނުގެ ، ތެލާއި 10%އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެލުން ބާކީ ހުރި 
ނޑުފެނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ، ކޮއްތު ބޯފެނާއި 10%ބާކީހުރި  އާލާތާއި، ގަ

އިގެން ނައެންމެ މަދުން މަސްބާ ނެބޭނޭމަސް ،އެހެނިހެން ސާމާނާއެކު
  .ބަނދަރަށް އައުން

ށް އުޅަނދަ ކޮށް ބަލާނީ އާންމު ދަދުކަމަށް އައެންމެ މަދު މަހުގެ  ށް ބާނާ އުޅަނދަ
ނަމަވެސް . އެވެ 20% ދަނުގެބަރު  ލަ ބަރުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާމުޅި ޖުމު

ކަމަށް،  މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުތައް އާދަވެގެން ހުންނަ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ
ހަމައަށް އިތުރު  އާ 40%ދަދު އައޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ނަމަ މި 

  .ވިދާނެއެވެކުރެ
  

        )ރ(

 އޮންނަ ހާލަތު  އުފުލާ އުަޅނދުފަހަރު ބަލާސްޓް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރު  މުދާ
( ) އަންނައިރު އަދި (ޑިޕާރޗަރ ސްޓޭޓަސް  އޮންނަ  (އެރައިވަލް ސްޓޭޓަސް

  ހާލަތު
  

        )ބ(

 އޮންނަ ހާލަތު އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ފުލް ލޯޑް ކޮންޑިަޝންގައި ފުރާއިރު  މުދާ
) އަދި(ޑިޕާރ ) އަންނައިރު ޗަރ ސްޓޭޓަސް  އޮންނަ  (އެރައިވަލް ސްޓޭޓަސް

  ލަތުހާ
  

        )ޅ(

 ފުރާއިރުފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބަލާްސޓް ކޮންޑިޝަންގައި 
(އެރައިވަލް  އަންނައިރު (ޑިޕާރޗަރ ސްޓޭޓަސް) އަދި އޮންނަ ހާލަތު 

(   ހާލަތު އޮންނަ ސްޓޭޓަސް
  

        )ކ(

 ފުރާއިރު ފުލް ޯލޑް ކޮންޑިޝަންގައިއުޅަނދުފަހަރު  ފަސިންޖަރުން އުފުލާ
(އެރައިވަލް  އަންނައިރު ) އަދިސްޓޭޓަސް(ޑިޕާރޗަރ  އޮންނަ ހާލަތު 

(   ލަތުހާ އޮންނަ ސްޓޭޓަސް
  

        )އ(

ތަކުގެ އިތުރަށް، ހާލަތްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ  31.1މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑުމަތީގައި  އެެހން ހުރިހާ  ކަމަށް ލަފާކުރާ އޮވެދާނެއުޅަނދު  ނައިރުއޮންއުޅަނދު ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނުދެގ  27.1ލަތެއްގައިވެސް، މި ގަވާއިދުގެ ހާ
އެކުވެސް، މަށް ބާރުފޯރުވާ ހުރިހާ ކަމަކާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު، ކުޑަކުރުސްޓެބިލިޓީ
ކުރާ ފެންވަރަށް އުޅަނދުގައި ބޫލުގަކަން އޮތޯރިޓީން ޔަގީންކަމުގެ  ހަމަވާނެ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

31.2      
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ތައް ހިސާބުކޮށް ހާލަތްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ  31.1މި ގަވާއިދުގެ 
  .ދެނެގަތުމުގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

31.3      

ވެފައި އޮންނަ އެންދައު ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި ހުންނަ، ފެނުން ފޯ
ބުރަދަންތައް  މަސްދަލާއި، ދަލުގައި ހުންނަ ބަރިތަކާއި، މިފަދަ އެހެނިހެން

  .ލަ ބުރަދަނަށް އެއްކުރަން ވާނެއެވެއަންދާޒާކޮށް ޖުމު 
  

        )ހ(

ތައް ހާލަތްތަފާތު ނޫންނަމަ، ދަތުރުމަތީ  އާދަވެގެން ކަންކޮށް އުޅޭ ގޮތާ 
ހަދަންވާނީ ބޭނޭ މަސް އެއް ސައިޒަކުން އުޅަނދުގައި ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް 

  .ކަމާލުކުރާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ
  

        )ށ(

ވަނަ  31.2އަދި ) ށ(އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  31.1މި ގަވާއިދުގެ 
ތައް ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ހާލަތްމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަތުރުމަތީ 

  .ޖަހާފައި ހުންނާނީ ތައްޓު މަތީގައި ކަމަށެވެ ،މަސްބަލާނީ އުޅަނދުން ބާނާ 
  

        )ނ(

ބަރުކޮށްގެން  ފިނިކުރާ ތާނގީގައި މަސްބަހައްޓާފައި ހުންނަ  ފަހަރުގައިއުޅަނދު
 31.2އަދި ) ށ(އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  31.1އުފުލާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް  ތައްހާލަތް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ 
ހެދުމުގައި، ތާނގީތަކުގައި ހުންނަ ފެނުގެ ފްރީ ސަރފަސް އިފެކްޓް ވަޒަންކޮށް 

  .އެ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ
  

        )ރ(

ގައި ) އ(އަދި ) ކ(، )ޅ(، )ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  31.1މި ގަވާއިދުގެ 
މަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި އުޅަނދު ތައް ދެނެގަތުހާލަތްބަޔާންކުރާ ދަތުރުމަތީ 

އުޅަނދު ދުއްވަން ގެ ގޮތުގައި ) އެރައިވަލް ސްޓޭޓަސް(ލަތު ހާއަންނައިރުގެ 
އުޅަނދު ދަތުރަށް ފަށާއިރު ހުރި ކޮއްތު ، ތެލާއި 10%ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ 

  .ކޮއްތު ބޯފެން ހިމަނަން ވާނެއެވެ 10%ބޯފެނުގެ 
  

        )ބ(

އެންމެ ދަށް  ސްޓެބިލިޓީގެދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއް 27.1މި ގަވާއިދުގެ 
 18މިންވަރުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ، ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަަހރާއި ދިގުމިނުގައި 

މީޓަރު ހަމަވާ ކޮންމެ ތައްޓުއެޅި އުޅަނދެއް ބަނދެ ނިމިގެން އުޅަނދު ބޭލުމަށްަފުހ 
އް ހަދައި، ކްލައިނިންގ ޓެސްޓެހޯދަން އިންއަރިކޮށްގެން ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ 

ލަތުގައި ހުންނަ ބަރުދަނާިއ ހާގެ ) ލައިޓް ޝިޕް(އުޅަނދުގެ ލުއި ބަރުދަން 
 ވަރޓިކަލް ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ އުޅަނދުގެ ބަރުދަނުގެ ) އާއިޑިސްޕްލޭސްމެްނޓް(
)(VCG ެހޯދަންވާނެއެވ.  

  

32.1  32.  އުޅަނދުފަހުަރތައްޓުއެޅި 
އަރިކޮށްގެން ބަރުދަނުގެ 

ސެންޓަރ އޮފް (މިން އުސް
ހޯދުން ) ގްރެވިޓީ

 )އިންކްލައިނިންގ ޓެސްޓް(

ނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކުން އުޅަނދުގެ ބަރުދަްނ  އުޅަނދަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮނިގަ
ބަދަލު ވެދާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ވަރޓިކަލް ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީނުވަތަ އުޅަނދުގެ 

32.2      
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މަ އެ އުޅަނދެއް އަލުން އަރިކޮށްގެން އުޅަނދުގެ ފެނިގެން އެ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަ
  .ބަރުދަނުގެ މެދުގެ އުސްމިނާއި އުޅަނދުގެ ލުއި ބަރުދަން ހޯދަންވާނެއެވެ

  
ކުރާ ފެންވަރުގެ ގަބޫލުތައްޓުނާޅާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ފެނުބާރުލުމަށް، އޮތޯރިޓީން 

ޖެނަމަ އަޑިޔަށް ނުގޮސް ފެނުބާރުހިފާ ބާވަތަކުން ފުރާފައިހުރި، އުޅަނދު ފެތިއް
ނޑު ހިއްކުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން ވަކި އަތަކަށް އަރިނުވެ ފަށަން ތެދަށް އޮންނަ  ދިޔަގަ

 ގައި އުޅަނދުއް އަތުރާފައިވާ، ބޯޔަންސީ ޓޭންކެ ގޮތަށް އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ބަހައިގެން
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

33.1  33. ތައްޓުނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ 
  ބޯޔަންސީ ޓޭންކް 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފެނުބާރެއްކަން، ހިސާބުތަކުން ނުވަތަ  ފެނުބާރަކީ އުޅަނދާ މި
  .ޢަމަލީ ގޮތުން ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ

  

33.2      

މީޓަރު ހަމަވާ، ތައްޓު އެޅި ކޮންމެ އުޅަނދަކާއި  18އަލަށް ބަންނަ، ދިގުމިނުގައި 
ނޑުދަތުރުކުރާ  ސްޓެބިލިޓީއާބެޭހ  އުޅަނދެއްގެކޮންމެ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކަ

ކުރާ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށް، ގަބޫލު އޮތޯރިޓީންހިސާބުތަކަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް، 
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަުރ ހާލަތްތަފާތު  ގައި ދަތުރުމަތީ ތަކުގައި އުޅަނދުގެ ކަ

ރުކޮށް އަންދާޒާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް، ތައްޔާ މީހާއަށްފަސޭހަކަމާއެކު އުޅަނދުގެ ނެވި
 މީހާއަށް ނެވި ކުރުމުން، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އުޅަނދުގެ ގަބޫލުއެ މަޢުލޫމާތުތައް  އޮތޯރިޓީން

މި ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސްޓެބިލިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު އުޅަނދުގެ . ދޭންވާނެއެވެ
ތައް އުޅަނދުގެ ހާލަތްއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ދަތުރުމަތީ ) ޓްރިމް(ކޮޅުއޮބުން 

އެކަމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިރުޝާދުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި، ވިންގެ ސަމާލުކަމަށް ނެ
  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

34.1  34. އުޅަނދުގެ 
ސްޓެބިލިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

  ބޭނުންކުރުން 

ނޑަށް އެ އުޅަނދެއްެގ  ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮނިގަ ކަ
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން ތަފާތު ވެދާނެފަ ކުާރ ގަބޫލު އޮތޯރިޓީން ދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ ކަ

ނޑުމަތީގެ ހިފިހުުރމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އައުކުރަން  ފެންވަރަށް އެ އުޅަނދުގެ ކަ
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާބެޭހ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން . ވާނެއެވެ މިގޮތުން އުޅަނދުގެ ކަ

އް އަތުވެއްޖެނަމަ އައުކުރެވުނު އައުކުރާއިރު އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެ
ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާބެހޭ މަުޢލޫމާތު އުޅަނދުގެ ނެވިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ   .ކަ

  

34.2      

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ބާނާ މަސް އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްފަރާތަށް 
ރިމަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ކޮޅުކޮޅަށް ސޮހިގެން އުޅަނދުގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް ނުވަތަ ޓް

ހަ ބައިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސް ކަމާލުކުރާ ޖަގަ
ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ކޮށިފިލާގެ ބައިތަކުގެ މިންތައް  ގެންގުޅެވޭ އިނަގަ
ނޑުދަތުރުކުރާ "ކޮށްފައިވާ އާންމުހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ) ސްކޭންޓްލިންގސް( ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ ފަ"ނުވަތަ " އަތްމަތީ ފޮތް އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ  ލަކުޑި ބަރު އިކަ
  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ "އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

36.1  35. މަސްކަމާލުކުރާ ޖަގަހަ 
ބައިކުރުމަށް ނަގާގެންގުޅޭ 

  ކޮށިފިލާ
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ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުގެ އުސް މިން ހުންނަންވާނީ ބޮޑަށް ކަ

ތަކަށްވެސް ބަލައިގެން، އުޅަނދުގެ ބާވަތާއި ކުރާ ހާލަތްކޮޅުންނާޅާ ވަރަށް، ދެ މޫސުމުގެ 
ކުރާ ގަބޫލުބޭނުމާއި އަދި އުޅަނދު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށްވެސް ބަލައިގެން އޮތޯރިޓީން 

އޮން  މި އުސްމިން ހޯދުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން. އުސްމިނަކަށެވެ
 .ގައިވާ ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ 1966ލޯޑްލައިންސް 

56	 	 1 	 .

.
  މިލިމީޓަރ 

L  = ްއުޅަނދުގެ ދިގުމިނ  
Cb  = ްއަށްވުެރ  0.68މި ބްލޮކް ކޮއެފިޝަންޓް (އުޅަނދުގެ ބްލޮކް ކޮއެފިޝަންޓ

  )ކުޑަވެގެން ނުވާނެ
  

37.1  36.   ނބާކޮޅުގެ އުސްމިން ދިރު

ނޑުދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދު ބަރުކޮށް  އަޑިއަށް ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރެޭވ  ގެފުެނކަ
ކުރާ، އަދި އެފަހަރަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ގަބޫލުއެންމެ ބޮޑުމިނަކީ، އޮތޯރިޓީން 

ގެ ސްޓެބިލިޓީބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ  ޗެޕްޓަރުގައިލަތެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ މި ހާ
ވަނަ ބާބުގައި  3ވަނަ އަދި  1އެންމެ ދަށް މިންވަރުތަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ 

މެހައި ކަންތައްތައް ގުޅޭ އެން މި މިނާ  ،ރެއިންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެ 
  .ވަރުގެ މިނެކެވެފުރިހަމަވާ

  

38.1  37. ނޑުދަތުރުކުރާ އިރު  ކަ
ލޯޑެޑް (ފެނުން އަޑިއަށާއި 

ށް ފެނުން މައްޗަ) ޑްރާފްޓް 
ހުންނަންވާ މިންވަރު 

  )ފްރީބޯޑް(

ނޑުދަތުރުކުރާއިރު ފެނުން މައްޗަށް  ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ ) ފްރީބޯޑް(ކަ
ލަތެއްގައި މި ހާކުރާ، އަދި އެފަހަރަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ގަބޫލުމިނަކީ، އޮތޯރިޓީން 

ނޑު މަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ އެންމެ ގަވާއިދުގެ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ކަ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުވަނަ  3ވަނަ އަދި  1ދަށް މިންވަރުތަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ 

ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ވަރުގެ  ންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނާކަ
  .މިނެކެވެ

  

38.2      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައް ކާތެރިކަމަށްޓަކައި ފެންފަށުން މައްޗަށް ކަ
ނަމަވެސް،  ހުރިހަމަވާ މިނެއް  10/1ކުޑަވެގެން އުޅަނދުގެ ފުާޅމިނުގެ 

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން މި މިން 
ށް ހުންނަންވާ ކުޑަކުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ، އުޅަނދުގައި ފެނުން މައްޗަ

  .މިނުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ އިންސައްތައެއް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ
  
  
  
  

38.3      
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 3ޗެޕްޓަރ 
  އިންީޖނާއި ެޖނެރޭޓަރު އަިދ އެެހނިެހން މެޝިނުތައް ބެހެއްޓުން 

  

    

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކާއި މެޝިންތަކާއި  ކަ
އުފައްދައި، އަދި އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ، ޖެނެރޭޓަރުތައް ފަރުމާކޮށް

މި ތަކެތި އުޅަނދުގައި . އިންޖިނިއަރިންގގެ ފުރިހަމަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ
ބަހައްޓައި، ރައްކާތެރިކޮށް، ބަލަހައްޓައި ހަދަންވާނީ އުޅަނދަށާއި މީހުންނަށް އެއްވެްސ 

  .ންނެވެނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީ 
  

38.1  38.   ގަވާއިދުތައް  އާންމު

އުޅަނދުގެ މައި އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިންތައް އަތުރައި، ބަހައްޓާފަިއ 
ހުންނަންވާނީ އެ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކޮށް، ބަލަހައްޓައި، މަރާމާތުކުރެވޭނެ 

ޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށް އިންޖީނު ބޭރަށް  ނެރެންޖެހިއްޖެނަމަ އިން. ގޮތަށެވެ
  .ނެރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

38.2      

ރަކާތްކުރާ ހަންތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް، މި ގަވާއިދުގައި މިބުނާ މެޝި
. ގާތްނުވެ، ވަދެނިކުމެވެވެން ވާނެއެވެ ރި އެއްވެސް އެއްޗަކާއި ތަނަކާނުވަތަ ހޫނުކަން ހު

ކުރާ ދާފަރާލަިއ ގަބޫލުޗަކާއި ތަނެއް އޮތޯރިޓީން އެއް އަދި ހޫނުކަން ހުންނަ ހުރިހާ
ރަކާތްކުރާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް، ހަތައް ފަދަ ބެލްޓް އެނބުރޭ ފުރޮޅުތަކާއި  ކޮށް)އިންސުލޭޓް(

އަޅުވައި ) ޑްސޭފްޓީ ގާ(ނުގުޑާތަނަކަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ތަށިފަޅި 
ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް  ބަހައްޓާފައި އަދި މެޝިންތައް . ރައްކާތެރި ކުރަންވާނެއެވެ

ނޑުތައް ހުންނަންވާނީ މަޢުދަނަކުން ހަދައި ރަނގަޅަްށ ވަދެ ިނކުމެވާން ހުންނަ ހަރުގަ
  .ހަރުކޮށްފައެވެ

  

38.3      

 މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ދިއްލުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ، ފެން
އަޅުވައި، އާދަވެގެން ހުންނަ ތުރުތުރު  ގޮތަށް ގާޑް) ވޯޓަރޓައިޓް (ނުވަންނަ 

 އިންތިޒާމު ތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް، ފަސޭހައިން ބެލޭނެ ގޮތަށް ) ވައިބްރޭޝަން(
  .އެވެކޮށްފަ
  

38.4      

އުޅަނދުގެ މައި އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ޤުދުރަތީ 
ވިޔަސް އެ ) މެކޭނިކަލް ގޮތުން( ގޮތުން ނުވަތަ އިތުރު ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް  ،މެޝިނަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވައި ދައުރުކުރުވައި، ވިހަ ދުމާއި
  .ހޫނު ގަދަވުމުން ދުރުކުރަން ވާނެއެވެ

  

38.5      

އަޅާފައި ހުރިނަމަ އެ ) ފްލޯރ ޕްލޭޓްސް(މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ތަޅުންމަޅު 
  .ންވާނީ ކައްސާނުލާގޮތް ހަދައި، ހަރުކޮށްފައެވެތަކެތި ހުންނަ

  

38.6      
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އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މެޝިނަރީއެއް ގަވާއިދުން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 
އިތުރު ކުދިކުދި މަރާމާތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރާިއ  ށާއި،ކަންކަމަކުރަންޖެހޭ 

ސްޕެއާރ (އާއި ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެބައި ) ޓްސްރ ޕާސްޕެއަ (ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި 
ފަރާތުން ދީފަިއާވ  އުފެއްދި އެ އިންޖީނެއް ނުވަތަ މެޝިނަރީއެއް، ތައް) ގިއަރ

އެއްގޮތަށް، ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބެްއގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  އިރުޝާދާ
  .ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

38.7      

ވާ ފަހަތުންގުޅާ ސާމާނު ގައި އެއާއެކު ،ކުރާ މައި އިންޖީނާއިއުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުން
ގައި، ) ރޭޓިންގ(ބާވަތާއި ހަކަތައިގެ މިންވަރު  ،އާއިގެ ފަރުމާ ) ސްޓާރން ގިއަރ(

ލަތަށް ބަލައި، އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާިއ ހާއުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަނާއި ބޭނުންކުރާ 
  .ވެފަރުމާއާއި އެކަށީގެންވާ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަންވާނެއެ 

  

39.1  39. މައި އިންޖީނާއި އަދި 
ހުންގާނު ހިފުމަށް 
  ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

ލުން ހިންާގ ކޮށް ޑީސަލް ތެއާންމު އުޅަނދުފަހަރުގެ އެތެރޭގައި އަޅާ އިންޖީނަކީ 
ްނ ހިންގާ އެތެރޭ ޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޕެޓްރޯލުނާ ތައްޓު  ،ސްޔައިންޖީނުކަމަށް ވި

އުޅަނދެއްގެ އެތެރޭގައި ޕެޓްރޯލް  އިންޖީނެއް  އެޅި ތައްޓު . އިންޖީނު އެޅިދާނެއެވެ
  .އެޅޭނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ

  

39.2      

އިންޖީނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި، ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮންމެ  އިންބޯޑް
ށް ދުއްވޭނެ ގޮތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، ފަހަތަ އުޅަނދު ލަތެއްގައިވެސްހާ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

39.3      

ލޮނު  /ފެން /ގުޅާ ތެޔޮ ހުންނަ އިންޖީނު ނަމަ، އިންޖީނާލް ޮގތަށް އަޅާފައި ފްލެކްސިބަ
ހޮޅި ގުޅާފަިއ ހުންނަންވާނީ ވެސް  )ކްޒޯސްޓްއެ(ބޭރުކުރާ  ހޮޅިތަކާއި ދުން 
ނޑު. ފްލެކްސިބަލްކޮެށވެ ންޖީނުގެ ބާރު ގުޅަންވާނީ އި އިންޖީނާ ،ބުރަފަތި ދަގަ

ހުރި ފްލެކްސިބަލް ކަޕްލިންގ  ބުރަފައްޗަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައި
  .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

  

39.4      

އެކަށީގެންވާ ގަަދ  ،ހުންނަންވާނީ އައުޓްބޯޓް އިންޖީނު އި އަޅާއުޅަނދުފަހަރުގަ
ރައްކާތެރި ށް އަ) ޓްރޭންސަމް(ފިލާ ސްކޮޅު ކޮޅުފަމިނެއްގައި ރަނގަޅަށް ހަދާފައިވާ 

އަށްވުރެ ބޮޑު ) ކިލޯވޯޓް 15(ހޯރސްޕަވަރ  12އަދި . ހަރުކޮށްފައެވެ ގޮތަކަށް
އައުޓްބޯޓް އިންޖީނު އަޅާނަމަ، އުޅަނދު އަޅާފައި އޮންނައިރު އިންޖީނު އެކުގައި ފެނުން 

ގެ ިދރުނބަލުން ފިލާސްކޮޅުކޮޅުފައިންޖީނު ހަރުކުރާ  ހިއްލައި، އަރިކޮށް ބޭއްވޭނެ ވަރަށް
  .ޖާގަ ބާއްވަންވާނެއެވެ ފައިށްއަޑިކޮ
  

39.5      

ނޑިފަލި  ފިލާަފިލ  އޯރ)،(އައުޓްބޯޓް އިންޖީނުއެޅި، ތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަ
ރިޔާ، ފަދަ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ، )ޕެޑަލް(

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

39.6      
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ނޑާއި ،ބުރަފައްޗާއި ސާމާނުެގ  ސްޓިއަރިްނ ،ޅޭ އެހެން ބައިތަކާއިއެއާގު ،ބުރަފަތި ދަގަ
ުހންނަންވާނީ މެރިން ގްރޭޑްގެ ތަކެިތ  ހަދާފައި ބުޝް  ،އަކާއިންގހުރިހާ ބެއާރި
  .ބޭނުންކޮށްގެނެވެ

  

40.1  40. ބުރަފަތި ދަނގަޑާއި 
  ބުރަފަތި

ނޑު ހަދާފައި ހުންނަ މަޢުދަނުބުރަފަތި  ބުރަފަތި އަދި  ،އޭގެ ވަށްމިނާއި ،ގެ ބާވަތާއިދަގަ
ނޑު ގުޅާފައި ހުންނައިރު ދެ ބެއާރިންގ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ މިންތައް ހުންނަންވާނީ ދަ ގަ

ގޮތަށް، އަދި  ފޯރާގޮތަށް އެކު ބުރަފައްޗާ ހަމައަށް ފައްކާކަމާ ،އިންޖީނުން އުފައްދާ ހަކަތަ
  .މިންތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށެވެ ބޭނުންވާއުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުން 

  

40.2      

ރާތުގައި ހުންނަ ސްޓާރން ގްލޭންޑް ހުންނަންވާނީ ސްޓާރން އުޅަނދުގެ އެތެރެ ފަ
ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް  ކުރުމަށް) އެޖަސްޓް(ގްލޭންޑަށް ބޭނުންވާ ފެން ހަމަހަމަ 

  .ނުލައި އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ އުނދަގުލަކާ
  

40.3      

ނޑުގެ އެންމެ ކުޑަ ވަށްމިނަ އިންބޯޑް ކަށް އިންޖީނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބުރަފަތި ދަގަ
 ؛ވާންވާނީ

  
d k ∗  .މިލިމީޓަރެވެ /

 
  .ން ބުރަފަތި ދަނގަޑުގެ ވަށްމިނެވެމިލިމީޓަރުއަކީ  dމި ކަސްރުގައި 

P ުޕަވަރ އިންޖީނުން ދާއިމީކޮށް އުފައްދާ އަކީ އުޅަނދު އާދައިގެ ދުވެލީގައި ދުއްވާއިރ 
 .ކިލޯވޮޓް އިންނެވެ) މެކްސިމަމް ކޮންޓިނުއަސް ރޭޓިންގ(
r ިރިވެލިއުޝަން ޕަރ ސެކަންޑް. (ދަދެވެއަކުންތަކު ބުރަފަތި ބުރުއަޅާ އަކީ ސ(  
k  ުނޑ އުޅޭ މަޢުދަންތަކަށް ބޭނުންކުރަން އި ކޮށް ހަދަ އާންމުއަކީ ބުރަފަތި ދަގަ

  އެއީ . ދަދެކެވެއަ) ކޮންސްޓަންޓް (ތަޖުރިބާއިން ހޯދާފައިވާ ބަދަލުނުވާ 
 k=30   ކާރބަން ސްޓީލް އަށް

AISI 316  ްސްޓީލް އަށ  k=23 
AISI 431   ްސްޓީލް އަށk=22   
AISI 429  ްސްޓީލް އަށ  k=21 

CuNi K500  ްސްޓީލް އަށ k=18ެއެވ.  
  

40.4      

އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްތައް ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަްށ 
ހުންނަންވާނީ އަދި މިފަދަ އިންޖީނުތަކުގެ މީޓަރުތައް ހަދާފައި . މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށެވެ

ލަތު ދައްކާ ހާއަދި ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވެން ހުރިނަމަ، އިންޖީނުގެ . ދިއްލޭގޮތަށެވެ
  .ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

41.1  41. އިންޖީނު ކޮންޓްރޯލްތަކާއި 
  މީޓަރުތައް

  )RPM/އާރުޕީއެމް(އިންޖީނުން މިނެޓަކު ބުރުއަޅާ ވަރު 
  

        )ހ(
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  )ކޫލިންގ ވޯޓަރ ޓެމްޕަރޭޗަރ(އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން 
  

        )ށ(

  )ލުބްރިކޭޓިންގ އޮއިލް ޕްރެޝަރ( ޕްރެޝަރއިންޖީނު އަޑީތެލުގެ 
  

        )ނ(

އިންޖީނު ކުރިއަށް އަދި ފަހަތަށް ޖަހާ ގިއަރު ފޮށީގެ އަޑީތެލުގެ ޕްރެޝަރު 
  )ގިއަރބޮކްސް އޮއިލް ޕްރެޝަރ(

  

        )ރ(

  )ބެޓެރީ އެމީޓަރސް (ބެޓެރީގެ ބާރު ދައްކާ މީޓަރު 
  

        )ބ(

އަށްވުރެ މަތި ނަމަ ) ހޯރސްޕަވަރ 250(ކިލޯވޮޓް  187އިންޖީނުގެ ބޮޑުމިން 
  )އެކްޒޯސްޓް ޓެމްޕަރޭޗަރ(އިންޖީނުން ބޭރުކުރާ ހޫނު ތެޔޮވައިގެ ފިނިހޫނުމިން 

  

        )ޅ(

 )ރަނިންގ އަވަރ މީޓަރ(މީޓަރު  އިންޖީނު ހިންގާފައި ހުންނަ ގަޑި ދައްކައިދޭ
  

        )ކ(

ކޫލިންގ ވޯަޓރ (ތަކުގައި، ފިނިކުރާ ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން ހާލަތް ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވިދާނެ 
ގައްޖެނަމަ ނުވަތަ އިންޖީނުގެ ނުވަތަ ގިޔަރ ބޮކްސް ނމައްޗަށް ހި) ޓެމްޕަރޭޗަރ

ގައްޖެނަމަ އެކަން އަންގައިދޭން ނދަށަށް ހި) އޮއިލް ޕްރެޝަރ(އަޑީތެލުގެ ޕްރެޝަރ 
  .އަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ) އެލާރމް(ރަނގަބީލު 

  

41.2      

އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުރީ އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ 
ޖީުނ ދަށުގައި ކަމުގައިވާނަމަ އިންޖީނު ރޫމުގެ އިތުރުން އެހެން ތަނަކުން އެ އިން

  .ނިވާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

41.3      

ގުޭޅ  އާއި މިއާ) ރަޑަރ ޕްލޭޓް(ހުންގާނުހިފާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުންގާނު ފިލާ 
ގައިވެސް އުޅަނދުގެ އެންމެ ބާރު ދުވެލީ ،ހުންނަންވާނީހަދާފައި ހުރިހާ ސާމާނެއް 
 ގޮތަށް) މެނޫވަރ ކުރެވޭ( ނބުރޭއެފަރާތްފަރާތަށް ބޭނުންވާ  އުޅަނދު އަނބުރަން

ހަދާފައި  ،އަދި ހުންގާނުހިފާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް. ވެއެކަށީގެންވާ ގަދަމިނުގައެ
 ދުއްވާއިރާއި،ހުންނަންވާނީ ފަހަތަށް ދުއްވެންހުރި އެންމެ ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި 

ގެއްލުމެްއ  ވެސްއިފަރާތްފަރާތަށް އަނބުރައި ހެދުމުގަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭއިރު 
  .ނުލިބޭނެ ގޮތަށެވެ

  

42.1  42.   ހުންގާނުހިފާ ސާމާނު

ހުންގާނުހިފާ ސާމާނުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ މަރާމާތުކޮށް 
އެކު އަތުޖެހޭ ގޮތަށް، އަދި ހުންގާނުހިފާ ސާމާނު މަށްޓަކައި ފަސޭހަކަމާބެލެހެއްޓު

  .ތަށެވެއުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮ
  

42.2      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުންގާނު ހިފުމަށް  މައި ނިޒާމު  ކޮށް ބޭނުންކުރާ އާންމު ކަ
ހެދި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅަނދުެގ  އެއްވެސް ސަބަބަކާ

42.3      
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ޒާމެއް ހުންގާނު ހިފުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހުންގާނުހިފާ ފަލި ފަދަ އެކަށީގެންވާ އިތުރު ނި
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ހޮޅިއެއް، ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އެއިން ކުރަން 

އަދި ހޮޅީގެ ބާވަތާއި ވައްތަރު ނިންމުމުގައި ެއ . ސްދުކުރާ ބޭނުމަކަށް ކަމުދާ ގޮތަށެވެގަ
ބާވަތާއި ނުގުޅުމެްއ  ހޮޅީގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތާއި ހޮޅި ހަދާފައިވާ

  .ހުރެގެން ހޮޅިއަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހަލާކެއް ނުވާނެ ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ
  

43.1  43.   ބޭނުންކުރާ ހޮޅިތައް 

ްލ ހޯސްތަކެއް ހަދައި އަދި ބޭނުންކޮށްފައި ތަކާއި ހޮޅިތަކާއި ފްލެކްސިބަހުރިހާ ފެންބަންދު
ހޮޅިވިއުގައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ކްލިޕް އަދި ހުރިހާ . ހުންނަންވާނީ އެންމެ ރަނގަޅަށެވެ
ގައި ނނުވަތަ މައުންޓް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަންތާ. އަޅައި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައެވެ
ފޮޅިގެންދިއުމުްނ  ،ކުންނާއި، ގޭނިގެންނާއިރޭޝަނަބޭނުންކޮށް، ހުރިހާ ވައިބް

  .ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ
  

43.2      

ބަދަލުކުރާ ހޮޅި ވިއުގައިގެ އެއްސީދާވުްނ  ހޮޅި ވިއުގައެއް ބަދަލުކުރާނަމަ
ވީ އެންމެ ކައިރިއަކަށް  ނު ހޮޅިވިއުގައިގެ އެއްސީދާވުމާ ބަދަލުކުރެވު) އެލައިންމެންޓް(

  .އެއްގޮތް ކުރަންވާނެއެވެ
  

43.3      

ރޑް(ހުރިހާ ފްލެކްިސބްލް ކަނެކްޝަންސްތައް ހުންނަންވާނީ، ރައްކާތެރި ދާފަރާ  ) އާރމަ
ފްލެކްސިބްލް ހޮޅި އާިއ ) ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް(ނުހިފާ ވައްތަރުގެ  ލާފައިވާ، އަލިފާން

ނޑި ބައިބައި  ޢަމަލީގޮތުން  ބޭނުންކޮށްގެން،) ސްކްރޫ ފިޓިންގސް(އިސްކުރެކެ
ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ކުރު މިނަކަށް، ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ 

  .ހިސާބެއްގައެވެ
  

43.4      

ތާނގީތައް ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ) އޮއިލް ފިއުލް(އަންދާ ތެޔޮ 
ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހަދައި، ހޫނު އެއްޗެހީގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ސްޕާރކް އާއި  ބޭނުންކުރެވޭ 

ހޫނުވެދާނެ ތަނެއްގެ މަތީގައި  ،އަދި މިފަދަ ތާނގީތައް. ހީޓް އިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ
  .ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެނުވަތަ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ މަތީގައި 

  

44.1  44. އަންދާ ތެޔޮ ތާނގީތައް 
  ބެހެއްޓުން 

ގޮތް  ތާނގީތަކާއި އެއަށް ތެޔޮ އަޅަން ހުންނަ އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ
 ،ފޭދި ބޭރުވުމާއި ،ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ބަންޑުންދިއުމާއި) ޕަމްޕިންގ(

ތަންނަތާއި ކަރަންޓު  މަދުކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އަދި ހޫނުފަޅައިގެން ދިއުން ވީހާވެސް 
  .ސާމާނުގައި ތެޔޮ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ

  

44.2      

ބަލާ  ުހރިހާ ތާނގީއެއްގައި ތެޔޮ ހުރިވަރުއޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ 
ނޑި ން، ނުވަތަ ފުރޭމިން ބަލާ ހޮޅިހޮޅި ހަރުކޮށްގެ  )ންޑިންގސައު(އާއި ގަންބާ ދަ
  .ތެޔޮ ހުރިވަރު ބެލޭނެ ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ، ބޭނުންކޮށްގެން

44.3      
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ނެތް ބިއްލޫރިން  ވަނީ ކުލަ ހޮޅި ހަދާފައި ބަލާ ސައުންޑިންގ ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރިވަރު
ނެތް ރަބަރު ހޮޅިން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ހޮޅީގެ ތިރީކޮޅުގައި އަމިއްލައަށް  ނުވަތަ ކުލަ
  .ފެން ބަންދެއް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ) ޓިކްއޮޓަމެ (ބަންދުވާ 

  

44.4      

 ވަނީ ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ކުލަ ހޮޅި ހަދާފައި ބަލާ ސައުންޑިންގ ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރިވަރު
ލައި  ގެ ދާފަރާއެއްދަނުޢު ނެތް ރަބަރު ހޮޅިން ކަމަށްވާނަމަ އެ ހޮޅީގެ ބޭރުން މަ

  .ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ
  

44.5      

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އަންދާ ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީތަކުގައި ތެޔޮ އަޅާ އަނގަޔާއި އުޅަނދުގައި 
  .ވައިހޮޅި ހުންނަންވާނީ ވަކިންނެވެ

  

44.6      

އި ތާނގީގެ އެންމެ ތިރި ހިސާބާ ގީތަކުގަނތާއޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ 
  .ކުރަން ވާނެއެވެއެއް ހަރު ) ޑްރެއިން ވޭލްވް(ހާ ކައިރިއެއްގައި ހުސްކުރާ ތުން ވީ
  

44.7      

ގައި ) ފިއުލް ޕައިޕް ލައިން(ދައުރުކުރާ ހޮޅިވިއުގަ އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ 
ތާނގީއާއި ވީހާ ކައިރިއެއްގައި އެ ލައިނު ބަންދުކުރުމަށް ތެޔޮ ބަންދެއް ހަރުކުރަން 

ކުރެވެން އަދި މި ތެޔޮބަންދު އިންޖީނު ހުންނަ ޖަގަހައަށް ނުވަދެ ވެސް ބަންދު. ވާނެއެވެ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

44.8      

ގެ ބިތެއްގެ ގޮތުގައި ޕެޓްރޯލް އަޅާ ތާނގީއެއް ،ނޑުގެ އެއްވެސް ބައެއްއުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
 ހާލެއްަގއި  ތާނގީތަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާއިރު އެއްވެސްބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޑުގެ ތެރެއަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުނަ ދީގެންނުވާނެ އަދި ޕެޓްރޯލް . އެވެއުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
އަޅަން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ ނުގުޑާގޮތަށް ހިފެހެއްޓިފައި ރަނގަޅަށް 

  .ފައެވެ) އާރތް ކުރެވި (ބިމަށްގުޅި 
  

44.9      

ގެންގުޅޭ ގޮތަށް އި ނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އުފުލައައުޓްބޯޑު އިންޖީނު އެޅި އުޅަ
ވާނީ ރައްކާތެރިޮކށް  ބަހައްޓާފައި ހުންނަންހުންނަ ޕެޓްރޯލް ތާނގީތައް އުޅަނދުގައި 

އަދި މިފަދަ ތާނގީތަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަންވާނީ އުޅަނދުން . އުޅަނދަށް ހަރުކޮށްފައެވެ
  .ނުވަތަ ރައްކާތެރި ކަނެކްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. ބާލައިގެން އެއްގަމުގައެވެ

  

44.10     

) ފިޓިންގސް(ގުޅާ ބައިތަކަކީ  ްނ ދައުރުކުރާ ހޮޅިތަކާއި އެއާއިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެ
ވެފައި، ތިރީގައި މި  ކަމުގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތި

  .ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
  

45.1  45.   އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން 

ނީ ވީހާ މަދުން، އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން އެތެރެކުރާ ތޮރުފުންތައް ހުންނަންވާ
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ ގައިމާއްދާ ވަނަ 9އަދި މި ގަވާއިދުގެ 

  

      45.2  )ހ(
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އުޅަނދުގެ  ،ފެން އެތެރެކުރަން ހުންނަ ތޮރުފުންތަކުގެ އެތެރެފަރާތުގައި
ނޑާ ތައް ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ ހުންނަ ސީ ޗެސްޓު ހަދާފައި ގުޅިގެން އޮޑިގަ

) ރޯލް އެންޑް ޓްރިމް (ޅަނދުގެ އަރިވުމާއި ހިއްލުން ތަކުގައި ދިމާވާ އުހާލަތް
އަދި މިފަދަ ސީ . ތަކުގައި ފެންފަށުން ތިރީގައި ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ

ތަކުގައި އުފެދޭ ވައި ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ޗެސްޓު
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

        )ށ(

 ،ހޮޅީގައި ޖީނަށް ގެންދަން ހުންަނމައި އިްނ ،ފެން އިންޖީނު ފިނިކުރާ
) ކުނިބުނި ފުރާނާ ފުރޭންޏެއް (ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައި ސްޓްރޭނާއެއް 

  .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

        )ނ(

އެއް ތަނަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނަށް ފިނިކުރާ ފެނުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 
ޗެސްޓްއިން ނުކުންނަ ކޮންމެ  ހަދާފައިހުރި ސީ ޗެސްޓެއްނަމަ އެ ސީ

ހުޅުވުމުންނާއި  ލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ،ހޮޅިއެއް ވަކިކޮށްހޮޅިއެއްގައި އެ 
ބަންދުކުރުމުން އެނގޭގޮތަށް ހުންނަ ދެބައި ވަކިކޮށްލެވޭނެ ވޭލެއް ނުވަތަ 

  .ފެންބަންދެއް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

        )ރ(

ހުރި ތައްޓުއެޅި  މައި އިންޖީނަށް ފިނިކުރާ ފެން ގެންދަން ހަމައެކަނި އެއް ހޮޅި
 ލަތެއްގައި، އުޅަނދުގައި ހުރި ފެންހާއުޅަނދުފަހަރުގައި، ދިމާވެދާނެ ކުއްލި 

އަކުން މައި އިންޖީނަށް ފިނިކުރާ ފެން ) ޕަމްޕް(އެތެރެކުރާ އެހެން ގުންބާ 
ނެކްޝަނެއް ފަސޭހައިން އެކު ހުންނަ ހޯސް ކަގެންދިއުމަށްޓަކައި، ފެންބަންދާ 

  .އި ހުންނަންވާނެއެވެގުޅޭ ހިސާބުގަ އިންޖީނާ
  

        )ބ(

ންޖީނު ފިނިކުރާ ފެންހޮޅި އުޅަނދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އި
އެ  ،ޔާއިއްމުގަހޯދުގުޅޭ ބައިތައް  އެއާ  ،ބޭނުންކުރުމަށް ހޮޅިއާއި ގައިއިވިއުގަ

އާއި  43.2ޚާއްޞަކޮށް ބަލައި، އަދި މި ގަވާއިދުގެ  ،ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން  50.1އަދި  43.3

  .ވާނެއެވެ
  

        )ޅ(

 .ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައިވެސް ދިޔަ ހިއްކާ ޕަންޕެއް އަދި ބިލްޖް އެލާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
  

46.1  46.   ހިއްކުން) ބިލްޖް(އަޑީދިޔަ 

ޅަނދުފަހަރުގަިއ ތައްޓުނާޅާ އު ،ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަޑީދިޔަ ހިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް
ފައި ނުވަތަ ބާލިދީ ނުވަތަ އަތުގުންބާ ފަދަ އަތުން ދިޔަ ހިއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހިއްކާދިޔަ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

46.2      

) އެކެއް( 1ހަރުގައި އަތުން އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ަފތައްޓުއެޅި އުޅަނދު
އިންޖީނު އަޅާފައިވާ ތައްޓުއެޅި  އިންބޯޑްއަދި . އަތުގުންބާ އޮންނަންވާނެއެވެ

47.1  47. އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ 
  )ޕަމްޕް(
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) އެކެއް( 1އުޅަނދުފަހަރުގައި މި އަތުގުންބާގެ އިތުރުން އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް މަދުވެގެން 
  .ހުންނަންވާނެއެވެ ) ޕަވަރ ޕަމްޕް(ހަކަތަ ގުންބާ 

  
ސްވިްޗ (ދޮރު  ކައި ބަދަލުކުރެވޭއުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ބޭރުން ފެން އެޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަ

ތަކަކުން ފެންބަންދު ) އިންޓަރލޮކްޑް(ގައި ހިމެނޭ އިއަކުން ނުވަތަ ހޮޅިވިއުގަ) ކޮކް
ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ، އުޅަނދުގައި ހުރި ކޮންމެ ހަކަތަ ގުންބާއެއް  އުޅަނދުގެ އަޑީދިޔައާ

ބާއަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހަކަތަ ގުން  47.1ވެސް މި ގަވާއިދުގެ 
  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

  

47.2      

އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތި ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ގުންބާއެއް އަޑީދިޔަ ިހއްކުމަށް 
ބޭނުންކުރާނަމަ، ފެން އެތެރެކުރަން ތޮރުފާފައި ހުންނަ ތޮރުފުމުން އަންނަ ފެން، 

ނދުގެ އެއްވެސް އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް ގުޅާފައި ހުންނަ މި ގުންބާގެ މައިހޮޅިން އުޅަ
  .ނުދާނެ ގޮތަށް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެއަކަށް ) ންޓް މަޕާރޓްންކޮ(ޖަގަހަ 

  

47.3      

އެއްބަލްކްހެޑްއިން އަނެއް ބަލްކްހެޑަށް ހޮޅިލަިއނެއް ދާ ކަމަށްވާނަމަ، އެ  ވޯޓަރޓައިޓް
  .ނުވާނޭ ގޮތަށެވެލީކު ހޮޅިލައިން ހުންނަންވާނީ ފެން

  

47.4      

 ފޫޓު  100ނަމަވެސް  ،ހަމަވާ ) މީޓަރ 18( ފޫޓު 60ދިގުމިނުގައި އުޅަނދުގެ މުޅި 
ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަޑީިދަޔ ) މީޓަރ 30(

  .ހިއްކުމަށް ހަކަތަ ގުންބާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

48.1  48. އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ 
  ބެހެއްޓުން 

ޚިދުމަތްތަކަށް  އާންމު ނުވަތަ އެހެންވެސް ) ބަލަސްޓް ވޯޓަރ(ިނގާރަން ފެން 
ގެ ގޮތުގައި އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާ، ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ހަކަތަ ގުންބާ

  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ
  

        )ހ(

ގެ ގޮތުގައި ޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް ހަކަތަ ގުންބާމި ދިގުމިނުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި އަ
ފެން ) m/s 2(މީޓަރު  2ން ސިކުންތަކު ބޭނުންކުރަންވާނީ އެންމެ މަދުވެގެ

 .އުޅަނދުގެ އަޑިން ދިޔަ ނަގާ މައި ހޮޅިން ބޭރުކުރެވޭ ވަރުގެ ހަކަތަ ގުންބާއެވެ 
ތިރީގައި  (އިންޓާނަލް ޑައިމީޓަރ) ހޯދާނެގޮތް މިން ވަށަ ގެއެތެރޭމި ގުންބާގެ 

  ލިބޭނެއެވެ.މިވާ ކަސްރުން ލިބޭ 
  

d 25 1.68 L B D މިލިމީޓަރ  
    

އަކީ، މިލިމީޓަރުން، އުޅަނދުގެ އަޑިން ފެންނަގާ މައި  dރުގައި ކަސް މި
އަކީ މީޓަރުން،  Dއަދި  Bއާއި  Lއަދި . ހޮޅީގެ އެތެރޭގެ ވަށްމިނެވެ

  .އުޅަނދުގެ ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނާއި ފުންމިނެވެ
  

        )ށ(
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އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާގެ މައި ހޮޅިން ކުރިފަޅައިގެން ގެންދާ ގޮފި ހޮޅި 
 (އިންޓާނަލް ޑައިމީޓަރ) ހޯދާނެގޮތް  މިން ވަށަ ގެ އެތެރޭގެ ) ރާންޗް ޕައިޕްސްބް(

  ލިބޭނެއެވެ.ތިރީގައި މިވާ ކަސްރުން 
  

25   މިލިމީޓަރ 2.25
  

އަކީ، މިލިމީޓަރުން، އުޅަނދުގެ ވަތުން ފެންނަގާ މައި  dމި ކަސްރުގައި 
އަކީ،  Cއަދި . ގެ ވަށްމިނެވެހޮޅިން ކުރިފަޅާފައިވާ ގޮފި ހޮޅީގެ އެތެރޭ

 Dއާއި  B. ހިއްކާ ޖަގަހައެއްގެ ދިގުމިނެވެ މީޓަރުން، އެ ގޮފި ހޮޅިން ދިޔަ 
  .އަކީ މީޓަރުން، އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނާއި ފުންމިނެވެ

  

        )ނ(

ގައި، ) ލޮނު ބޭރުކުރާ މިންވަރު/ފެން(ކެޕޭސިޓީ އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާގެ 
އިން، ތިރީގައި މިވާ ކަސްރުން ) މީޓަރސް ކިއުބިކް (ގަޑިއަކު ކޮޑި މީޓަރ 

  .ލިބޭ މިން ހަމަވާންވާނެއެވެ
.  m3/hr ) ުކޮޑިމީޓަރ ގަޑިއަކ(  

  

        )ރ(

ވަނަ މާއްދާގެ  48.1މިން އެތެރޭ ވަށައަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާގެ މައި ހޮޅީގެ 
ކުރާ ގަބޫލުބެހޭ ފަރާތުން އެންމެ ގާތްކުރާކަމަށް ކަމާ  ގައި ބުނެފައިވާ މިނާ ) ށ(

  .ޑް މިނަކަށް ހަމަޖެއްސި ދާނެއެވެސްޓޭންޑަ
  

48.2      

މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ  ،މެނުއަލްކޮށް ހިންގާ އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ ބަހައްޓަންވާނީ 
  .ޖާގައިގެ ބޭރުގައެވެ

  

48.3      

ސިޓީއަށްވުރެ އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ ޕަންޕުތަކުގެ ކެޕޭ
  .ލަތެއްގައި އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ޕަންޕުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެހާއެއްވެސް 

  

48.4      

ގެ ޑައިމީޓަރ، ހޮޅިލައިނުގެ ޑައިމީޓަރަށްވުރެ އިންލެޓު ގެގައި ބޭނުންކުރާ ޕަންޕު އުޅަނދު
  .ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ

  

48.5      

) ތަކުން އަޑީދިޔަޓްމެންޓުޕާްނކޮ ޝިންތައް ބަހައްޓާ އުޅަނދުގެ މެ   ނިޒާމުދަމާ  (ސްލަޖް
(  އަކަށްދި ކުއްލިއަ. ސީދާ ގުޅާފައެވެ ހުންނަންވާނީ އެތަންތަނާ (ސަކްޝަން ޕައިޕްތައް

މަރޖެންސީ އެލާމެއް ނުވަތަ އެކަން އެނގޭނެ ނިޝާނެއް އިޝާރާތް ވާނެގޮތަށް އި
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

48.6      

މީޓަރު ހަމަނުވާ  18މީޓަރު ހަމަވާ، ނަމަވެސް  8އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި 
) ލީޓަރ 140މިނެޓަކު  (ކޮޑިމީޓަރު  8.4އުޅަނދުފަހަރުގައި، މަދުވެގެން ގަޑިއަކު 

) 2 ފެން ބޭރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ިމ . ގުންބާ ހުންނަންވާނެއެވެ (ދޭއް

48.7      
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) 1 ދެ ގުންބާގެ ތެރެއިން ކޮޑިމީޓަރު  4ޑިއަކު ގުންބާއަކީ މަދުވެގެން ގަ  (އެކެއް
  .ފެން ބޭރުކޮށްދޭ ވަރުގެ ގުންބާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ) ލީޓަރ 70މިނެޓަކު (

  
ހުރީ ހަމައެކަނި ތޮޔޮވައި ނުވަތަ  ބޭރުކުރަން )އެގްޒޯސްޓް( ބޭރުވާ ދުން އިންޖީނުން 

ވަތަ އެކު ކަމަށްވިޔަސް، ނުވަތަ ކޮޅުފަސްކޮުޅން ނުއިންޖީނު ފިނިކޮށްފައި ބޭރުކުރާ ފެނާ
އަރިމަތިން ކަމަށް ވިޔަސް، އުޅަނދުގެ މައި ތައްޓުގެ ތިރިން ކަމަށް ވާނަމަ، މި 
ނޑު އެތެރެއަށް  އެގްޒޯސްޓް ބޭރުކުރާ ހޮޅީގެ ތެރެއިން އިންޖީނަށް ނުވަތަ އޮޑިގަ

މުގައި ނުވަތަ ފެންބަންދު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަަތ ރުފެންނާނެ ގޮތެއް، އެ ނިޒާމު ފަރުމާކު
  .އް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވިއަސް، ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެރިޓާން ވޭލެ-ނޮން 
  

49.1  49. އިންޖީނުން ބޭރުވާ ދުން 
  ބޭރުކުރުން) އެގްޒޯސްޓް(

އިންޖީނުން އެކްޒޯސްޓް ބޭރުކުރާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ، އެކަމަށް 
 ފައިވާ އިރުޝާދާ ދި ފަރާތުން ދީދަނަކުން، އިންޖީނު އުފެއްޢުއެކަށީގެންވާ މަ

  .އެއްގޮތަށެވެ
  

49.2      

ނޑަްށ  އުޅަނދުގެ ފެންފަށުން ތިރީގައި، ލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭރުކުރުމަށް، އޮޑިގަ
ސީދާ ހަރުކުރާ ފެންބަންދުތަކާއި ހޮޅިތަކާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ސާމާނު ހަދާަފިއ 

ނުވަތަ ހަރުލޮިއ  އިން) ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް(ޑު ނހުންނަންވާނީ ދަބަރުނުޖަހާ ދަގަ
ންތަކާއި ގުޅު. ބާވަތަކުންނެވެ )ކޮމްޕެޓިބްލް(އެއް ފެންވަރެއްގެ  ވަތަ އެއާނު) ބްރޮންޒް(

ތަކުގައި، ދެވައްތަރެއްގެ ތަފާތު މަޢުދަން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ގުޅުންތަކުގެ ބައިބައި
  .ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

  

50.1  50. ލޮނުފެނުގައި ބޭނުންކުރާ 
ހޮޅިތަކާއި ންބަންދުތަކާއި ފެ
  ގުޅޭ އެހެން ސާމާނު އެއާ

ނޑާއި  ލޮނުފެން އެތެރެކުރާ ހޮޅީގެ ފެންބަންދު ހަރުކުރަންވާނީ އުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
ލޮނުފެން އެތެރެކުރާ ފެންބަންދު ނުވަތަ . ދުރުނުވާނޭގޮތަށް ވީހައި ކައިރިއެއްގައެވެ

 .ވަތަކުންނެވެބާ )ކޮމްޕެޓިބްލް(އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ހަރުކުރަންވާނީ ) ފިޓިންގސް(
  

50.2      

ފަިއ ހައިޑްރޯލިކްްސ ބޭނުންކުރުމުގައި އޭގެ ހޮޅިތަކުގެ ވިއުގަ ފަރުމާކޮށް ބަހައްޓާ
. ސަބަބުން ކިޔާ އަޑު އެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށެވެ އޭގެ ،އިހުންނަންވާނީ ވައިބްރޭޝަނާ

ރިލީްފ  ގޮތަށް ށް އަނބުރާ ދެވޭނެއަދި ހޮޅިލައިނުގައި އެކްސްޕޭންޝަން އަދި ސިސްޓަމަ
  .އް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެވޭލެ
  

51.1  51. ގެ ހައިޑްރޯލިކްސް 
  ބޭނުންކުރުން 

ކޮށް، އުޅަނދުގައި ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޓެސްޓް، އިކުރާ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް، ހަދަފިނި
ކަން އޮންނަ ޔަގީންބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ އެ ނިޒާމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ 

  .ވެގޮތަށެ
  

52.1  52.  ފިނިކުރާ ނިޒާމު 
  )ރެފްރިޖެރޭޝަން (

ޓަށް ގެއްލުން ހުންނަ ފިނިކުރާވައި ްށއިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ތިމާވެ
އެ ނިޒާމުތައް ބޭރުވެގެންދާ މިންވަރާއި އެކުލެވޭވަރު  )ރިފްރިޖަރަންޓްސް(
  .ވެކުރާ މިންވަރަކަށެ ގަބޫލުބެހޭ ފަރާތުން ހުންނަންވާނީ ކަމާ) ކޮންސެންޓްރޭޝަން(

52.2      
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ކުރާ ގަބޫލުއަކީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ) ރެފްރިޖަރަންޓް (ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މާއްދާ 
ފަިއ ހަރުކޮށް އަދި އުޅަނދުގައި ފިނިކުރާ ނިޒާމު. މާއްދާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ
އިރުޝާދާ  )ގެމެނުފެކްޗަރަރ( ގެއުފެއްދި ފަރާތު ގޮތަކަށް،ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރި

  .ތަށެވެއެއްގޮ
  

52.3      

އިންޖީނު ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައި އެތެރެކުރުމަށް ވަކިން ވައިހޮޅި ލާނަމަ ލާންވާީނ 
އެއްގޮތަށް، ހޮޅީގެ ކްރޮސްސެކްޝަަންލ  ދާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާއިންޖީނު ހަ

އަކަސެންޓިމީޓަރ  10އަކަށް ) ހޯސްޕަވަރ 1.36(ކިލޯވޮޓް  1އޭރިޔާގައި ކޮންމެ 
  .އަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާގޮތަށެވެ) ންޗިއަކައި  1.5(

  

53.1  53. އިންޖީނުރޫމް 
ކޮމްޕާޓްމަންޓަށް ވައި 

  ދައުރު ކުރުވުން 

އިންޖީނުބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައި އެތެރެކުރާ ހޮޅީގެ އަނގަ ހުންނަންވާނީ 
އަިދ . އަނގަ ހުރި ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތުގައެވެ ހޮޅީގެ ވައި ބޭރުކުރާ 

ނަމަ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖަގަހައިގެ ބޭރުގައި ހުރެ މި ހޮޅީގެ އަނގަ ބޭނުންވެއްޖެ
  .ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ

  
  

53.2      

 4ޗެޕްޓަރ 
  ޖެނެރޭޓަރުތައް 

  

    

އުޅަނދު ދުއްވުމާއި އޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިތުުރ 
ނި ވަސީލަތަކީ ކަރަންޓު ކަމަށްވާނަމަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަމައެކަ

ނޑު ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ   .އުޅަނދުގައި ކަރަންޓު އުފައްދާނެ މައިގަ
  

54.1  54. ކަރަންޓް އުފައްދަން 
 ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ގޮތް 

 ފޫޓު  100ހަމަވާ، ނަމަވެސް ) މީޓަރު  18( ފޫޓު 60އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި 
ނުޑ  ންހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަރަންޓު ) މީޓަރު  30( ހަކަތަ އުފައްދާ މައިގަ

މީގެ ތެރެއިން އެއް ޖެނެރޭޓަރު . ގޮތެއް ކަމުގައި ވާންވާނީ ވަކިން ހުރި ދެ ޖެނެރޭޓަރެވެ
  .ހިންގަނީ އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ މައި އިންޖީނުން ކަމަށް ހެދިދާނެއެވެ

  

54.2      

ރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމަކީ އާދައިގައި އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި، އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާ ކަ
އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ދަތުރުމަތީ ބައްތިތަކާއި 
މަސްވެރިކަމާއި އެހެންވެސް އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބައްތިތައް ރަނގަޅަްށ 

  .ޓީ ހުރި ނިޒާމަކަށް ވާންވާނެއެވެމަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕޭސި
  

54.3      

ނޑު  ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ) ބެޓެރީ ބޭންކް(މަދުވެގެން ދެ ބެޓެރީ ފޮށިގަ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

55.1  55. ލަތުގައި ކަރަންޓު ހާކުއްލި 
 އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ގޮތް 

ކުރާ ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެ ދުރަށް ދަތުރުުނ 24ހިކިފަސް ތަނަކުން ފެށިގެން  55.2      
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ލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ދިއްލުންތަކާއި މުވާޞަލާތީ ސާމާނާއި ހާއުޅަނދުފަހަރުގައި، ކުއްލި 
 ގަޑިއިރު، ކަރަންޓު (ތިނެއް) 3 ދަތުރުމަތީ ބައްތިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް، މަދުވެގެން

  .ބޭންކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ ބެޓެރީޖް ކުރެވޭނެ ދެވޭވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ރީޗާ 
  
ލަތަކަށް ރީޗާޖްކުރާ ބެޓެރި ހުންނަންވާނީ ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުން ހާއްލި ކު

އަިދ . ޖް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެކުރާ ޖެނެރޭޓަރުން އަބަދުވެސް ޗާނުވަތަ އުޅަނދުގައި ބޭނުން
ލަތުގައި ހާކޮށް އުޅޭ ތަންތަނުގައި ކުއްލި އާންމު އިންޖީނުރޫމް، ނިދާކޮޓަރި ނުވަތަ މީހުން 

  .އެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެޔަގީން ކަމާ
  

55.3      

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ބެޓެރީތައް ބަހައްޓަންވާނީ އެންކްލޯސްޑް ބޮކްްސ އެއްގައި 
އިގްނިޝަންެއްއ އަލިފާން ރޯވެދާނެ (ނުވަތަ ވައި ލިބޭނެހެން މަތި ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް، 

  .ފަދަ ތަންތަނާ ދުރުގައެވެ )ހިނގާފާނެ
  

55.4      

އަދި ، ދުރުގައި ތަންތަނާ ތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ހޫނު އުފައްދާ ބޭންކްބެޓެރީ 
ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ . ދިޔަބޮޑުވުން ވެސް އެންމެ ދުރު ހިސާބެއްގައެވެ

ނޑުތައް ޖެހިއްޖެބަހައްޓަން  ބޭންކްޖަގަހައިގައި ބެޓެރި  ބަހައްޓާފަިއ ނަމަ އެ ފޮށިގަ
 ބެޓެރި ބޭންކްގެ ތެރެއިން އެހެންނަމަވެސްފަރާތުން ބަންދުކޮށް، ހުންނަންވާނީ އެތެރެ

  .ށެވެވައިދައުރުވާ ގޮތަ 
  

55.5      

ނޑާ ކަހަަލ އްބޭންކެ ބެޓެރީކޮންމެ ބެޓެރީއެއްގައި ނުވަތަ  ގައި އަލިފާން ނުކަ
މަރޖެންސީ އެއްގައި ބޭނުންކުރާ އި. އެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ) އައިސޮލޭޝަން ސްވިޗް(

 ފައި ހުންނަންވާނީބެޓެރީއާއި ގުޅާ ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  ރިމޯޓުން  ތަކެތި އަދި 
  .ވެކުރީގައެއަށްވުރެ ) އައިސޮލޭޝަން ސްވިޗް(

  

55.6      

ހުރިވަރު ބަލާނޭ ގޮތެއް އަބަދުވެސް އެނގެްނ ) ޖްާޗ(ރީތަކުގައި ބާރު ޓެބެ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

55.7      

އް އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ އިންޖީނު ބަހައްޓާ ޖަގަހައިގެ އެތެރޭގައި ބެޓެރީތަ
ކަމާބެޭހ  ،ލަތެއްގައި ޝޯރޓް ސަރކިޓް ނުވާނޭގޮތަކަށް ހާރައްކާތެރިކޮށް އެއްވެސް 
  .ފަރާތުން ހުއްދަ ކުރާގޮތަށެވެ

  

55.8      

ޖަނަރޭޓަރު ހިންގުމަށް ހުންނަ ބެޓެރީތައް  އްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނާއިއުޅަނދު ދު
  .ރީތަކަކަށެވެ ޓެނަރޭޓަރު ހިންގަން ހުންނަ ބެވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އިންޖީނާއި ޖަ

  

55.9      

  .ވެށެކޮބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރި  ،ގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް ކަރަންޓު
  

56.1  56. ޓުގެ ސަބަބުން ކަރަން
އި އުފެދިދާނެ ޝޮކާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން 
    56.2  .ކަރަންޓު ދަތުރުކުރެވޭވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ އެންމެ މަތީ ބޭނުންކުރާ މެއިން ކޭބަލްގައި 
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  ރައްކާތެރިވުން   

ނޑައަޅާފައިާވ ބޮޑުމިނުގައި، ބޭނު  ގެނަރުގެ ކްރޮސްސެކްޝަނަލް އޭރިޔާ ންކުރަން ކަ
އިންސައްތަ އަށްވުރެ  6ގައި ނޮމިނަލް ލޯޑް ބޭނުންކުރާއިރު، ވޯލްޓޭޖް ސަރކިޓު

  .ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ
  

56.3    

ންޓު ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެޕްރޫވްޑް އާމާޑް މެރިން އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަރަ 
  .ކޭބަލްއިންނެވެ

  

56.4      

 .ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހުރިހާ ދާފަރާތައް ހުންނަންވާނީ އާރތް ކުރެވިފައެވެ އޮތޯރިޓީން
  

56.5      

ކަރަންޓް ސަރޖްއިން ރައްކާތެރިކޮށްފައި ނުވާ ކޭބަލްތައް ހުންނަންވާނީ ވީހާވެްސ 
  .ނުޖެހޭގޮތަށް އިންސިއުލޭޓްކޮށްފައެވެ ފަށް  ރުކޮށް ދެ ކު
  

56.6      

މި  ،ލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ މައި ކޭބަލްޞަރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މުވާ އިސަލާމަތާ
  .ގަވާއިދުން އޮތޯރިޓީއަށް އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ

  

56.7      

ހުންނަ ކަރަންޓް ތަ ބަހައްޓާފައި ހަރުކޮށްފައި ނުވަ  އަޑީގައިގެ ފެުނއުޅަނދުގައި ހުންނަ 
ސާމާނާއި ގުޅުމަށް ފިޔަވައި ތަޅުން މަޅުމުގެ ދަށުން މެއިން ކޭބަލް ގެންގޮސްގެްނ 

މިގޮތަށް ގެންދާއިރުވެސް ގެންދަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށް ހޮޅިއެއް ނުވަތަ . ނުވާނެއެވެ
  .ކޮންޑުއިޓެއްގެ ތެރެއަށް މެއިން ކޭބަލް ލައިގެންނެވެ

  

56.8      

ތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކުގެ ތެރެއިން މައިނަރު ގެންދަންވާނީ މެޝިން
ކޮށްގެން އަދި މެއިން ކޭބަލްގައި ހުންނަ އަލިފާން ނުިހާފ ރުހަތަންތަނަށް ރަނގަޅަށް 

ތެޔޮ އެއްވެސް ހާލެއްގައި  ،ނަމަވެސް. ސިފައަށް އުނިކަން ނުލިބޭނެގޮތް ބަލައިގެންނެވެ
އަދި . ރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެހައަކަށް މެއިން ކޭބަލް  )ކް ސްޓޯރޭޖް ޓޭން(އަޅާ ތާނގީ 

މަސް ރައްކާކުރާ ތާނގީތަކުގެ ތެރެއިން މެއިންކޭބަލް ގެންދަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށް 
  .އިގެންނެވެއްވަކޮންޑުއިޓްގެ ތެރެއަށް ލަ

  

56.9      

ާދ ވާނީ އެ ސާމާނު އުފައް ބޭނުންކުރަން އިނދުގައި ކަރަންޓް ސާމާނު ބަހައްޓައުޅަ
  .އެއްގޮތަށެވެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ

  

57.1  57. ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމާއި 
  ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

ގޮތަށް  ވާނީ އެ ތަކެތީގެ ތެރެއަށް ފެނާއި ލޮނު ނުވަންނާނެ  ކަރަންޓް ސާމާނު ބަހައްޓަން
  .ތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެއަދި ވައިބްރޭޝަން

  

57.2      

އި ކެޕޭސިޓީ، ސްވިްޗ ވޯލްޓޭޖާ  ،ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ރިހާ ކަރަންޓް ސާކިޓްތަކުންހު
އަދި . ބޯޑާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ތަފާތު ވޯލްޓޭލްޖްގެ ކަރަންޓް ނެގޭގޮތަށް ހުރެގެން 

57.3      
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  .ނުވާނެއެވެ
  

އަށް ގުޅާފަިއ ) ސްޓާޓަރ މޯޓަރ(އިންޖީނު ހިންގާ މޯޓަރ  ނުންކޮށްގެންބޭ ބެޓެރީ
ތައް ކިޓުކަރަންޓް ސާ އެމްޕިއަރަށްވުރެ މަތީ  5ހުންނަ މައި ކަރަންޓު ފިޔަވައި 

އާއި ކިޓް ބްރޭކަރވުމުން ރައްކާތެރިކޮށް ސާކިޓުންވާނީ އޯވަރ ލޯޑްވުމާއި ޝޯޓްސާހުންނަ
  .ހަރުކޮށްފައެވެޒް ފިއު
  

57.4      

 ،އްއެއްޗެ ދާިޔއެއްވެސް ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއަކުން ފޭދިގެން ބޭރުވެދާނެ  ތިއެއްޗެ ދިޔާ
  .ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ތެރެއަށް ނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

57.5      

ޕެނަލް ބޯޑާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކުން ނަގާ ލޯޑްގެ ސަބަބުން އިތުރު 
ސް ފަދަ އާލާތް ކަމަށް ފެންނަނަމަ އުޅަނދުގައި އާރތް ލޭމްޕްރައްކާތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ 

  .ކުރެވިދާނެއެވެ ހަރުކުރަން ލާޒިމު
  

57.6      

ސީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އިންސުލޭޓެްޑ .އުޅަނދުގައި ޑީ
ކަރަންޓު އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ނަމަވެސް . ރިޓާރން ނިޒާމުގެ ދަށުންނެވެ

ނޑުގެ ބޭނުން  މަށްޓަކައިވުތުރުކުރުދަ   .ގެން ނުވާނެއެވެކޮށްއުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
  

58.1  58. ސީ .ޑީ(ޑިރެކްޓް ކަރަންޓް 
  ބޭނުންކުރުން) ކަރަންޓް 

ހުންަނ  24Vުނވަތަ  12Vއުޅަނދުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަމަ 
 އޮތޯރިޓީން ގެ ހުއްދަ ކަރަންޓު އުފައްދައި އަދި ބަހައިދޭ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމު 

  .ދެވިދާނެއެވެ
  

58.2      

ނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި އެލުިމނިއަމް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ދެ ނަރުން  ދަގަ
އެކަށީގެންވާގޮތަށް އާރތުކޮށްފައި ނެްތ . އެވެ ) ޓޫ ވަޔަރ ސިސްޓަމް(ވައިރުކުރާ ނިޒާމު 

އެއް ނަރުން ވައިރުކުރާ ނިޒާުމ  ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރާއި ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރުގައި
  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ) ސިންގްލް ވަޔަރ ސިސްޓެމް(

  

58.3      

ތަފާތު ، ބަލް ގެންގުޅެންވާނީ ސީ ކަރަންޓަށް ބޭނުންކުރާ މެއިން ކޭ.އުޅަނދުގައި އޭ
ގެ ތެރެއިން ޖަންކްޝަން ބޮކްސްއާއި ކޮންޑުއިޓު/ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް

  .ވަކިކޮށްގެންނެވެ
  

59.1  59. އޯލްޓަރނޭޓިންގ ކަރަންޓް 
) ސީ ކަރަންޓް .އޭ(

  ބޭނުންކުރުން 

ޕެނަލް ޯބްޑ  ބޯޑު އަދި ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންއޭސީ ކަރަންޓާއި ޑީސީ ކަރަންޓު
  .ހުންނަންވާނީ ވަކިން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ

  

59.2      

ތެރިކަމާއެކު މަތީ ކަރަންޓާއި ސްވިޗް ބޯޑާއި ސޮކެޓްތައް އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާ
  .ދަށް ކަރަންޓް ނެގޭ ގޮތަށެވެ

  

59.3      
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ވާންވާނީ، އެ ނިޒާމަށާއި އުޅަނދަްށ  ގައި އާރތް ކުރަން ހުންނަ ނިޒާމު އުޅަނދު
ނޑުގައި ހަލް އާރތް ޕްލޭޓެއުޅަނދުގެ އޮ. ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ފަދަ ނިޒާމަކަށެވެ ްއ ޑިގަ

އަކުން ގުޅާފައި، އެ ޕްލޭްޓ ންވާނީ ބޮންޑިންގޕްލޭޓް ހުންނަ ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ
  .މަތީގައި ދަވާދު ނުލައެވެ

  

60.1  60.   އާރތް ކުރުން 

ނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި އެލުމިނިއަމް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންުޓ  ދަގަ
ކޮންޑަކްޓިންގ - ނޮން (ސާމާނުގެ ބޭރުންލާފައި ހުންނަ ކަރަންޓު ދަތުރުނުކުރާ ބާވަތް 

ތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ އާރތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ދާފަރާތައް ހުންނަންވާީނ ) މެޓީރިއަލް
ނޑާއި ރަ    .ގަޅަށް ގުޅާފައެވެނއުޅަނދުގެ އޮޑިގަ

  

60.2      

އާއި އަދި އެފަދަ އެހެން ތަފާތު ބާވަތްތަކުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ލަކުޑި
ބޭރުންލާފައި ހުންަނ ރުގެ ގުޅާ ނަ  ލަތީ ސާމާނުޞަބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އަދި މުވާ 

ހާލަތެްއ ތްކުރަންޖެހޭ އާރ ންވާނީހުންނަ ގެ ބާވަތްތައްއިންސިއުލޭޝަން
 އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެކު އާރތްކުރުމަށްޓަކައިފަސޭހަކަމާމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 

ނޑެ ގެ ދަނުޢުމަ) ކޮންޑަކްޓިންގ(ކަރަންޓު ދަތުރުކުރާ    ވެ.ކުރެވޭގޮތަށެހަރު އްގައިފަތިގަ
  

60.3      

ނޑުގެ ނިމޭކޮޅު ހުންނަންވާނީ  60.3މި ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަތިގަ
ގެ ތިރީގައި، އުޅަނދުގެ ކޮންމެ )  (LWL) ވޯޓަރލައިން ލެންތު (އުޅަނދުގެ ފެންފަށް 

ނޑުގެ ތެރޭގައި  އުޅަނދުގެ ، ންނާނެ ގޮތަށްއުޅަނދު ހުއަރިވުމެއްގައިވެސް ލޮނުގަ
 200(އަކައިންޗި  31ގައި ށްފައިވާ، ސަރފޭސް އޭރިޔާހަރުކޮ ފަށަނުގައި

އަދި ިމ . ގުޅާފައެވެ ކުޑަނޫން ރަތުލޮއި ފޮތިވަރަކާ  އަށްވުރެ) އަކަސެންޓިމީޓަރ
ނޑުގެ ފެށޭކޮޅުގައި ކުޑަވެގެން  ހުންނަ، ) އަކަސެންޓިމީޓަރ 64(އަކައިންޗި  10ފަތިގަ

ނޑެއް ނުވަތަ  ތުލޮއިއަދި އާރތްކުރަން އެކަށީގެންވާ ދިގުމިން ހުންނަ ވަރުގެ ރަ ފަތިގަ
  .ރޮޑެއް ހަރުކޮށްފައެވެ

  

60.4      

ނޑެއް އާތުކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދަ 60.3މި ގަވާއިދުގެ  ކޮންމެ ފަތިގަ
އެކު ކަރަންޓު ދަތުރުކުރާ، ފަސޭހަކަމާ ހުންނަންވާނީ ރަތުލޮއި އިން ނުވަތަ އެހެންވެސް

ކުން ހަދައި ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށް، ހަލާުކެވ ގެ ބާވަތަމާއި ދަބަރުޖެހުން ދުރު މަޢުދަނުގިރު
  .ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ) އިލެކްޓްރޯލިޓިކް ކޮރޯޝަންއިން (ދިއުމާއި ކަރަންޓުން ގިރުމުން 

  

60.5      

އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް މެޝިނާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހުންނަންވާީނ 
  .ތު ކުރެވިފައެވެރރަނގަޅަށް އާ 

  

60.6      

ނޑި ހޮ އާތުކުރާ ތައް ގުޅާފައި ހުންނަންވާނީ ސީދާ ) ލައިޓްނިންގ ކޮންޑަކްޓަރ(ުނ ދަ
  .ފޮތިވަރާއެވެ

  

60.7      

      60.8 އާތުކުރަން ތަކެތި މުވާސަލާތާ ބެހޭރާޑަރާއި ރޭޑިއޯ ފަދަ ދަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ 
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 އަދި މި ގުޅުން ގުޅަންވާނީ ވީހާވެސް . ންނަންވާނެއެވެހުވަކިން އެކަމަށް ތަނެއް 
  .ކުރުވާނެ ގޮތަކަށެވެ

  
ދޭތެރޭގައި ކަރަންޓު ދަތުރުނުކުރާ  އި އިންޖީނާއި ބުރަފަތި ދަނގަޑާއުޅަނދުގެ މަ

އެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ގަތާފައިާވ ލް ކަޕްލިންގބާވަތަކުން ހަދާފައިވާ ފްލެކްސިބަ
ނޑަކުން މިދޭތެރެ ބައްދަން ވާނެއެވެ ގެރަތުލޮއި   .ނަރު ދާގަ

  

60.9      

ންވާނީ ތަންތަނުގެ ދިއްލުންތައް ހުނަްނ ނުފެންނަ ސް ރައްކާކުރާ ޖަގަހަ ފަދަ އާދަކޮށް މަ
  .ނިވޭ ގޮތަށެވެ އިއެ ތަނެއްގެ ބޭރުން ދިއްލަ

  

61.1  61.   ދިއްލުންތައް

ނިކުމެވާ ދޮރުތަކާއި މެޝިނުތައް އި ވެަދއުޅަނދުގައި ހުންނަ އަރައި ފައިބާ ސިޑިތަކާ
އުޅަނުދ  ހާލުގައި ޖެހުމުން ބޭނުންކުރާ  ،އިރޫމާޓާ ޖަގަހައާއި ކޮންޓްރޯލް ބަހައް

ްނ ރީ ބެޓެ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ  ތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ) ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް(
ކޮށް އާންމުގައި ރީ ބޭންކުމި ބެޓެ. ދިއްލައި، އިމަޖެންސީ ލައިޓް ހަރުކޮށްފައެވެ

ގެ ގޮތުގައި އާލާްތ ބޭނުންކުރާ ދިއްލުންތަކުގެ އިތުރުން އުޅަނދުގައި އިމަޖެންސީ
  .ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

61.2      

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ކަރަންޓު މޯޓަރެއްގައިވެސް އޮން އޮފް ސްވިްޗ 
  .ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ކައިރިވެވޭ ތަނެއްގައެވެ

  

62.1  62.   ކަރަންޓު މޯޓަރތައް 

ޖެހުމުން ނުވަތަ  ފަށް ޓު ދޭ ކަރަންޓު ސަޕްލައިތައް ހުންނަންވާނީ ެދމޯޓަރުތަކަށް ކަރަން
) ބާރުބޮޑު ކަރަންޓުގެ ގެއްލުމަކުން  ނެލިބިދާތަކެއްޗަށް  އިމީހުންނާ ވުމުން (އޯވަރލޯޑް

ތަކުގައިވެްސ ހުންގާނު ހިފާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ މޯޓަރު . ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ
ޑް އޮޑިބަްލ ޖަނަމަ، ހުންގާނު ޖަގަހައިގެ ތެރެއިން، އޯވަލޯވެއް އޯވަރލޯޑް ކަރަންޓު 

އެކަމަކު އިތުރު ކަރަންުޓ . ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ނެގޮތްޅޭއެލާމެއް އެ
 އިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ، އެ ) އެކްސެސް ކަރަންޓް (

ޓު ސަޕްލައިތަކަށް އެންމެ ގިނައިން ގޮތެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ މޯޓަރަށް ނުވަތަ ކަރަން
އަދި . ވުރެ ދަށް ނޫން މިންވަރެއް ލިބޭނެ ގޮތަށެވެނުންވާވަރުގެ ދެގުނަ ކަރަންޓަށްބޭ

ވަރު ކަރަންޓު އިނުންވާ ކަރަންޓަށް ދަތުރުކުރެވޭހަމޯޓަރު ފުރަތަމަ ހިންގުމަށް ބޭ
  .ސަޕްލައިގައި ުހންނަންވާނެއެވެ

  

62.2      

. ހިންގައި ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ ރިމޯޓްއިްނކެތި ހުންނަންވާނީ އާއި ޕަންޕް ފަދަ ތަފަންކާ
ތަކެތީގެ ކޮންޓްރޯލްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، އަލިފާނުގެ ހާދިާސއެއްގައި  އަދި އެ
ން ޓްމަންޓުގުޅޭ މެޝިނުތައް ހުންނަ ކޮމްޕާބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އެކަމާ ވެސް

  .ބޭރުގައެވެ
  

62.3      

އި ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ހަރުކޮށްފައި ތަ ލައިޓްނިންގ ޑިސިޕޭޓަރާޑު ނުވަހޮނު ދަނގަ 63.1  63. ނޑު    ހޮނު ދަގަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               2 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

38 
 

 6އިން ހަދައި، ކުރުވެގެން ) ކޮޕަރ(ރަތު ލޮއިން ވާގޮތަށް އޮލަބަށް ހުންނަންވާނީ 
ނޑިއެއްގައެވެ) 150mm(އިންޗި  މިއާ ގުޅާ ނަރު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ . ލަކުޑި ދަ

އަށްވުރެ ކުޑަނޫން، ) އަކަ mm75(ޗި އަކައިން  0.1ކްރޮސް ސެކްޝަނަލް އޭރިޔާގައި 
ނޑުމެއްނުވާ ރަތުލޮއި ޓޭޕް ނުވަތަ ވަޔަރު ފަށަކުންނެވެ   .މެދުކެ

  
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  63.1އުޅަނދު ބަނދެފައިވަނީ މަޢުދަނަކުން ނަމަ މި ގަވާއިދުގެ 

ނޑާއި އެއްކޮ  އާރތް  ށްކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ އޮޑިގަ
ދަނަކުން ނޫންނަމަ ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ޢުއުޅަނދު ބަނދެފައިވަނީ މަ. ފައެވެށްކޮ

  .ފައެވެ ށްނާ ޕްލޭޓް ފޮއްޗަށް އާރތް ކޮ ގައި ބު 60.1ހުންނަންވާނީ 
  

63.2      

) އެއްޝާޕް ބެންޑް(ހުންނަންވާނީ އެއްވެސް ކުއްލި ލެނބުމެއް  ޔަރކޮންޑަކްޓިންގ ވަ
  .މަ ބޯލްޓް އަޅައި ނުވަތަ މަލަރު ކޮށްފައެވެ އްވާނަޖޮއިންޓެ. ނެތިއެވެ

  

63.3      

ނޑުފިލާ ނގަދަ ޑު ނުވަތަ އެލުމީނިއަމް އިން ބަދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަ
  .ގިރުމުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އެނޯޑް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  

64.1  64. ސެކްރިފިޝިއަލް އެނޯޑް 
  ބޭނުންކުރުން 

ނޑާފައި ހުންނަ ހިސާބުގައި އެނޯޑް ހަރުކުރަންވާނީ އުޅަނދުގެ ބު ރަފައްޗަށް ކަ
  .ލިބުމަށް ހުރަސްނޭޅޭ ގޮތް ބަލައިގެންނެވެ ބުރަފައްޗަށް ފެން 

  
  

64.2      

 5ޗެޕްޓަރ 

  އަލިފާުނން ަރއްކާތެރިުވން 
  

    

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނުރޫމް، ވީލްހައުސް، ސްޓިއަރިން  ކަ
ލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓް، ންޓް، އަކޮމްޕާޓްމަ

ނޑުގެ ޞަމުވާ ލާތީ އާލާތްތައް ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓް، ބެޓެރީ ކޮމްޕާޓްމަންޓް އަދި ކަ
ވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންްޓ 

ފަޔަރ (ހިފުން ދުރު  ވާނީ އަލިފާންފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އުޅަނދުގައި ވަކިން . ބާވަތްތަކެވެ) ރެސިސްޓަންޓް

  .ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތަށް ވަކި ކޮށްފައެވެ
  

65.1  65.   ގަވާއިދުތައް  އާންމު

ކްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް އުޅަނދުގެ އިންޖީނުރޫމްގެ ސާވިސް ޓޭން
ނޑާފައި ހުންނަ އާނގަ  ތަކާއި އެހެން ހުޅުވުންތައް، ) މޭން ހޯލް(ވަންނަން ކަ

ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހަތައް ހުންނަ ހިސާބުގައި ބަހައްޓައިގެން 
  .ނުވާނެއެވެ

  

65.2      
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އި އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާ
ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެއްޖެނަމަ  ފައިވާ މެޓީރިއަލްއަކީ، އާދަޔާހުންނަ ހަރުކުރުންތައް ހަދާ

ުނވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހެދިނަމަވެސް ވަގުތުން ހުޅުހިފައި، އަނދައި، ވިރޭ އަިދ 
ޅަނދުފަހަރު ނަމަވެސް އު. ގޮވާފާނެ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ
ބޭނުން ) GRP/FRP( ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ ލަކުޑިއާއި ފައިބަރު

  .ކުރެވިދާނެއެވެ
  

65.3      

އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ އަލިފާން ހިފައިފިނަމަ ވިހަ ޭގްސ 
  .ނުވަތަ ދުން އުފައްދާ ފަދަ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  

65.4      

ތަކުގައި އަލިފާްނ ންޓުނަރީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމައިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝި
ރޯވެއްޖެނަމަ އެތެރޭގައި އަލިފާން ނިއްވާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް އަލިފާން 

އަދި މީގެ  އިތުރުން ފިއުްލ . ނިއްވާލެވޭނެ އިތުރު ނިޒާމެއް ބޭރުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ
ކުއިކް ކްލޯސިްނ (ގޮތެއް  ން ބަންދު ކުރެވޭނެ ބޭރުވާ ތެޔޮ، ބޭރުން ރިމޯޓު  ތާނގީން 
ގީގެ ގޭޖް ގްލާްސ އަދި ފިއުލް ތާނ. ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ) ވޭލްވް

  .ޒާތުގައި ބަންދުވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ
  

65.5      

ލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެ ހާދިސާއެްއ އުޅަނދުގެ އެތެރޭގައި އަ
ހިނގައިގެން އުޅޭ ހިސާބަށް ވައި ދައުރުކުރުވަން ހުންނަ ވައިހޮޅިތަކާއި ދޮރުތަކާއި 

ދުރުން ބަންދު ކުރެވޭނެ ޮގްތ  ންވެސް ހުޅުވުންތައް އެ ހިސާބާއެފަދަ އެހެ
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

66.1  66.   ވައި ދައުރުވުން 

ންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހަތަކާއި އާދަވެގެން ފަޅުވެރިްނ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރި
ނޑުތައް ފަރުމާކޮށް ސައްކަތްކުރާ ޖަގަހަތަކަށް ވަދެމަ ިނކުމެވާ ސިޑިތަކާއި ހަރުގަ

ތަކުގައި އުޅަނދުގެ މައިތައްޓަށް ހާލަތްއަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ ދިމާވެދާނެ ކުއްލި 
ހަމައަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަވާެނ  ކްރާފްޓާ އެތަނުން ސަރވައިވަލްނުކުމެވޭ ގޮތަށް، އަދި 

  .ގޮތް ބަލައިގެން އޮތޯރިޓީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ
  

67.1  67. ލަތުގައި ހާ ކުއްލި
  ސަލާމަތްވާނެ މަގުތައް

މީޓަރު ހަމަނުވާ  30މީޓަރު ހަމަވާ، ނަމަވެސް  18އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި 
ތަކުގަިއ ންޓުޓްމަވަތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮމްޕާފާ ޒާތުގެ ބާއުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ އަލިފާން ހި

  .އަލިފާންނިވުމުގެ ނިޒާމެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ) މެޓިކްއިންއޮޓޮ(އަމިއްލަ އަށް 
  

68. ފަޔަރ އެލާރމް 
  ސިސްޓަސް

މީޓަރު ހަމަނުވާ  30މީޓަރު ހަމަވާ، ނަމަވެސް  18އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި 
 )އެކެއް ( 1 ހުރި މަދުވެގެން ފަހަރުގައި ޑައިމީޓަރުގައި ކުޑަވެގެން ދޮޅު އިންޗިއުޅަނދު

  .ހުންނަންވާނެއެވެ  އްފަޔަރ ޕަމްޕެ
  

69.1  69. އާއި އަލިފާންނިވާ ފެންހޮޅި
  ހޮޅީގެ ތުންތައް 

ކޮށް އާންމުތައް ހުންނަންވާނީ އި ހުންނަ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓުއުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފަ 69.2      
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ށް ފަޭސހަކަމާއެކު އިރު، ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ތަނެއްގައި އަވަހައުޅަނދު ދަތުރުކުރާ
  .ލެވޭނެ ގޮތަކަށެވެއިފަޔަރހޯސްއާ ގުޅަ

  
  

 6ޗެޕްޓަރ 

  ފަޅުވެިރްނގެ ރައްކާތެރިކަން 

  

    

ތައްޓު މައްޗާއި، މެޝިނުތައް ހުންނަ ޖަގަހަތަކާއި، ބަދިގެއާއި، ސިޑިތައް ހުންނަންވާނީ 
  .އްކާތެރިކޮށްހަދާފައެވެކައްސާނުލާ ގޮތަށް ރަ

  

70.1  70.  އާންމުރައްކާތެރިކަމުގެ 
  ފިޔަވަޅުތައް

ަނ އުޅަނދުފަހަރުގައި، ހުން  ލައިފް ލައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި
އާއި ވާއަޅުވާ ކްލީޓްސް، އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާަފިއ ޝެކްލެސްއާއި އައި ބޯލްޓްސް 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

70.2      

ތަކާއި ދޮރުތަކާއި އެހެނިހެން މަތިތައް ހުންނަންވާނީ ) މޭން ހޯލް (އި އާނގަ ފަލްކާތަކާ
  .ރު ކޮށްފައެވެރަނގަޅަށް ހަ

  

71.1  71. ތައްޓުމަތީގެ ހުޅުވުންތަކާއި 
) ހެޗް އޮޕަނިންގްސް (

  ދޮރުތައް 

 ކުރާ ބޭނުމަކާ އުޅަނދުްނފަލްކާތަކުގެ އަނގަމަތީ ޖާގައިގެ މިންތައް ހުންނަންވާނީ 
  .ވެތަށެގޮ އެކަށީގެންވާ 

  

71.2    

ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ) ހޯލް މޭން(ގަތައް ނއުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކާއި އާ 
  .ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުޅަނދުގައި އުޅެވޭނެ ގޮތަށެވެ

  

71.3      

)،(ތައްޓުން މައްޗަށް އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި  ސްކޭޕް ހެްޗ އެ ކޯމިންގްސް
ނޑު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ   .ތަކުގެ މަތީގައި އަތްގަ

  

71.4      

ނޑުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި، ބޭރުގައި ހުންނަ  އާންމު ގޮތެއްގައި، އުޅަނދު ކަ
މަސްވެރިކަމާއި އެހެނިހެން . ހުރިހާ ފަލްކާއަކާއި ދޮރެއް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ

އުޅޭއިރު ބައެއް ފަހަރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ހުޅުވުންތައްވެސް މަސައްކަތުގައި 
  .ހުންނަންވާނީ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ

  

71.5      

ލައިން އެންްޑ (ދައު ދަމާ ސާމާނާއި  ،ތައް، ނަނާއިޖަނަރޭޓަރުތައް، ވިންޗު އިންޖީން،
ބުރޭ ބައިތައް ނތަކުގައި ހުންނަ އެއަދި އެހެނިހެން މެޝިނު) ނެޓް ހޯލަރސް

  .ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ދަފަތް އަޅުވައި ރައްކާތެރި ކޮށްފައެވެ 
  
  

71.6      



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               2 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

41 
 

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަރުގައި މައިތައްޓުެގ 
ނޑު) އެކެއް( 1މައްޗަށް  ުނވަތަ، ) ވާރކްބުލް( މީޓަރު އުސްކޮށް އުސްފައްގަ

މީޓަރު ހަމަނުވާ  24. ހޭންޑްރެއިލް ނުވަތަ ގްރޭބް ރެއިލްސް ހުންނަންވާނެއެވެ
ނޑު  ) އެކެއް ( 1ޗެންޗޭނު ހުންނަންވާނީ  ،)ބުލްވާރކް(އުޅަނދުފަހަރުގައި އުސްފައްގަ

ނަމަވެސް އެ އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމަށް ބަލައި އެކަން . މީޓަރު އުސްމިނުގައެވެ
ނޑައެޅުމުގެ އިޚުހެޅުމުން މި މިނަށްވުއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަ ތިޔާރު ރެ ކުޑަމިނެއް ކަ

  .އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

72.1  72. ނޑާއި  އުސްފައްގަ
ޗެންޗޭނާއި ) ބުލްވާރކް(

އަދި ސަލާމަތީ 
ނޑުތައް   އަތްގަ

ނޑުގައި  މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި، މަސްވެރިކަމަށް ) އެކެއް ( 1އުސްފައްގަ
) އެކެއް( 1ގައި ކުރާ އެހެންވެސް މަސައްކަތަކަށް ދަތި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އުޅަނދު 

އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމަކަށް . މީޓަރ ހަމަކުރުމަށް ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ
  .ބަލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މިނޫން އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

  

72.2      

އިންޗި  9ތައްޓާއި ދޭތެރޭ ހުންނަ އުސްމިން ސަލާމަތީ ޗެންޭޗނުގެ އެންމެ ތިރި ޗޭނާއި 
އަދި، ދެން ހުންނަ ކޮންމެ ދެ . އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ) މިލިމީޓަރ 230(

އަދި . އަށްވުރެ ދުރެވެގެން ނުވާނެއެވެ) މިލިމީޓަރ 380(އިންޗި  15ޗޭނެއްގެ ދޭތެރެ 
އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެްނ މީޓަރ  1.5ޗެންޗޭނުގެ ކޮންމެ ދެ މުޑިއެއްގެ ދޭތެރޭގެ ދުރުމިން 

  .ނުވާނެއެވެ
  

72.3      

ނޑު ހަދަންވާނީ ތޫނު  ނޑާއި ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނާއި ސަލާމަތީ އަތްގަ އުސްފައްގަ
  .ލިބޭގޮތަށެވެ ކަންންވާ ގަދައަރިއަރިއާއި ކަންކަން ނުހުންނަ ގޮތަށް، އަދި އެއިން ބޭނު

  

72.4      

މަސައްކަތްކުރާ  ،ތަކާއިންޓު ޝިނުތައް ބަހައްޓާ ކޮމްޕާޓްމަމެ ،މީހުންގެ ޖަގަހަތަކާއި
ރައްކާތެރިކަމާއެކު އައިސް ގޮސްވުމަށް ބޭނުންވާ  ،ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުން ،ތަންތަނާއި

ވަރަށް އަދި ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ލައިފް ލައިން ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނު ނުވަތަ 
ނޑު ހުންނަންވާނެއެވެ ނޑުތަކާއި ތައްޓުމަތީ. ސަލާމަތީ އަތްގަ ގައި ތައްޓުމަތީ ގެގަ

  .އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ސްޓޯރމް ރެއިލްސް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

72.5      

ނޑެއްގައި ހުންނަންވާ އުސްމިން ގެނައުމަށް ޖަހާ  ނޑެއް ނުވަތަ އުސްފައްގަ އުސްފައްގަ
ެޗންޗޭނެއް ހެުދމުގައި، ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޭޗނުގެ ދެ މުޑި ޭދތެރޭގައި، ތައްޓުމަތީގައި 

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ސާމާނެއް ބަހައްޓަން އާންމުންކުރާ ސަމާނެއް ބޭނު
އާއި  72.3ތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ ނުގައި އެ ސާމާނު ނެތިދާ ވަގުތުހަމަޖައްސާފައިާވ ތަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތައް  72.5އާއި  72.4
  .ންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖައްސާފައި ހު

  

72.6      

 އި ހުންނަ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އުޅަނދުގަފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ސަލާމަތާއި 
ނޑުތަކެއް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ  ހުރިހާ އަރައި ފައިބާ ސިޑިއަކާއި ހަރުގަ

73.1  73. ފައިބާ  އަރާ
  ހަރުގަނޑުތަކާއި ސިޑިތައް
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ނޑު ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނާއެ ކު، ބޮޑުމިނަކަށް، ވަރުގަދަކޮށް، ސަލާމަތީ އަތްގަ
ކުރާ ގަބޫލުބޭނުންކޮށް، އޮތޯރިޓީން ) ނޮން ސްކިޑް(ކައްސާނުލާ ކަހަލަ ބާވަތެއް 

  .ފެންވަރަކަށެވެ
  

ލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުގަނޑު ހާމެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ހުންނަ ކުއްލި 
ނޑުގެ ފުޅާމިން ހަދާފައި ހުންނަ ) އިމަރޖެންސީ ލެޑަރ( އިންޗި  18ންވާނީ ހަރުގަ
ނޑުންނެވެ) މިލިމީޓަރ 450(   .އަށްވުރެ ހަނިނުވާނެހެން ދަގަ

  

73.2      

ނޑުތައް  ) އެކޮމޮޑޭޝަން ލެަޑރސް(މީހުން ތިބޭ ޖަގަހަތަކުގައި ހުންނަ ހަރުގަ
  .ގަޅަށް ހަރުކޮށްފައެވެނހުންނަންވާނީ ރަ 

  

73.3      

ހަމަޖެހިފައިނެތް ބަނދަރުތަކުގައި ބޭނުންވާ އަރައި ފޭބޭނެ އިންތިޒާމު  އުޅަނދަށް
ފޭބޭނެ ގޮތް، އި އްކާތެރިކަމާއެކު އުޅަނދަށް އަރަ ތަކުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރަހާލަތް

ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެންހުރި މިންވަރަކަށް، އެ އުޅަނދެއްގައި ހަމަޖައްސާފައި 
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

74.1  74. ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަރައި 
  ފޭބުން

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކެއްކެމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންަނ  ކަ
ރޑެންްޓ (ޖަގަހަ ހަދާފަިއ ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުހިފާޒާތުގެ ބާވަތެއް  ފަޔަރ ރިޓާ

  .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ) މެޓީރިއަލް
  

75.1  75. ކެއުމުގެ  އިކައްކަ
  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން 

އަދި އުނދުނަށް . ންކުރާ އުނދުން ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައެވެކައްކަން ބޭނު
އުދާ ތެލިފަދަ ތަކެއްޗާއި، ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށްޓާއި ކަޓްލަރީސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

  .ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ނދުގައި ގާއިމުބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އުޅަ
  

75.2      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަ ހަރުގައި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ކާން ތިޭބ ކަ
ނޑި ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ނުގުޑާ ގޮތަށް  ޖަގަހައިގައި ހުންނަ މޭޒު، ގޮ

ތަކެތި  އަދި މޭޒު ހުންނަންވާނީ ތަށި ފަދަ . ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހަރުކޮށްފައެވެ 
  .ގޮތަކަށް ތުންފަތެއް ލެވިފައެވެ ކައްސާލައިގެން ނުވެއްޓޭނެ 

  

75.3      

ތަކާއި، ނަނާއި ދައު ދަމާ ހޯލާ ފަދަ ތަކެތި އި ބޭނުންކުރާ ނަގިލި ނަގާ ވިނުްޗއުޅަނދުގަ
ދިމާއަށް މީހަުކ  ހުންނަންވާނީ އެ ތަކެއްޗާ) ލައިން އެންޑް ނެޓް ހޯލަރސް(

އަިދ . ދައިގެންފިނަމަ އަމިއްލައަށް ހުއްޓޭނެ އޮޓޮމެޓިކް ސްޓޮޕް ސްވިޗް ހަރުކޮށްފައެވެ
ގެ ކޮންޓްރޯލް ހުންނަންވާނީ އޮޕަރޭޓްކުރަން ހުންނަ މީހާއަށް މި މެޝިނަރީސްތަކު

  .ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ އަދި ތަޅުލެވޭ ގޮތަށެވެ
  

76.1  76. ތައްޓުމަތީގެ 
  މެޝިނަރީތަކާއި 

  އެހެނިހެން ސާމާނު 

ަނގިލި ނަގާ ސާމާނާއި، ނަނާއި ދައު ދަމާ ސާމާނު އުޅަނދުގައި ބަހައްޓައި އަިދ 
  .ނު އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ސާމާ

76.2      
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އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަނަކާއި ހުރިހާ ހިސާބެްއ 
އަދި ބޭނުންކުރާ އަލިތަކުގެ ބާވަތާއި . ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ދިއްލައި، އަލިކޮށްފައެވެ

އަކީ އުޅަނދުގައި ދަތުރުކުރާ ) އިންޓެންސިޓީ(ވައްތަރާއި ދަރަޖައާއި އަލިމިން 
އްޙަތާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމުެގ ޞިފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ 

  .ކަން އޮތް އަދި ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަލިތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެޔަގީން
  

77.1  77. މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދު 
  އަލިކުރުން 

ރާ އަލިތަކަކީ ސާފުކަމާއެކު ކުލަތައް ވަކިކޮށްދޭ، ދަޅަ ނުހުންނަ އައްޔަކަށް ބޭނުންކު
  .ވާންވާނެއެވެ

  

77.2      

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ އަލިތަކުގެ ސަބަބުން އުޅަނދު ދަތުރުކުރުމުގައި އެއްވެްސ 
އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން . ކަން ހޯދަންވާނެއެވެޔަގީންދައްޗެއް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ ކަމުގެ 

  .ލަތުގައި އަލިކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ބައްތި ހުންނަންވާނެއެވެހާރެވެން ހުރިނަމަ ކުއްލި ކު
  

77.3      

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ބެދިފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކުގައި ވަިއ އިގެން ވަަށކަ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  66.1ދައުރުކުރުވުމުގެ ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

  .ތަށެވެގޮ
  

78.1  78. މަސައްކަތްކުރާ 
ޖަގަހަތަކުގައި ވައި 

  ދައުރުކުރުވުން 

އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކާއި އެހެނިހެން ޖަގަހަތަކުގެ އެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެޭހ 
ތަންތަނަށް ފައިބާ، ވަދެނިކުމެ އުޅެންޖެހޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާިއ  ނާއި އެންމީހު

  .ވާ ވަރަށް ވައި ދަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެކަށީގެން
  

78.2      

މީހާއަށް ވަށައިގެްނ  އިންޖީނުގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންގާނު ހިފާ
  .ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް ހުންނަންވާނެއެވެ) ވިސިބިލިޓީ(ފެންނަ މިންވަރު 

  

79.1  79.  ހުންގާނު ހިފާ މީހާއަށް
ވަށައިގެން ފެންނަ 

  މިންވަރު 

 ތިންނާއި ހުންނައިރު ސީދާ ކުރިމަ ހިފާ މީހާ ހުންގާނުގައި ހުންގާނު
ބާވީސް ބައި ( °22.5ކޮންމެ ފަރާތަކުން ކަނާތްފަރާތާއި ވާތްފަރާތުންކުރެ 

ނޑުގެނެތި ސާފުކޮށް  އަށް ހުރަހެއް) ޑިގްރީ . ވާނެއެވެ ންޞަޠަޙަ ފެންނަކަ
އި ހުންނަ ހުރަހަކުންވާ ނިވާވެސް ވެވުނުވަރަކުން ހުންގާނު ޖަގަހައިގެ ބޭރުގަ

  .ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ
  

        )ހ(

ހިފާ މީހާ ހުންގާނު ޖަގަހައިގައި ހުންނައިރު ޖަގަހައިގެ ދެފަރާތުން  ހުންގާނު
އަށް ) ދުއިސައްތަ ފަންސަވީސް ޑިގްރީ( °225ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް 

ނޑުގެ ޞަޠަޙަ  އެއީ . ފެންނަންވާނެއެވެހުރަހެއްނެތި ސާފުކޮށް ކަ
އިން ފެށިގެން  °45މައްޔަލުގެ އެއްފަރާތުން  ގެދެފަރާތުންވެސް ދިރުނބާކޮޅު

  .ހަމައަށެވެ އާ °180މައްޔާ ހުރަސްކޮށް އަނެއްފަރާތުގެ 
  
  

        )ށ(
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 7ޗެޕްޓަރ 

  ފަޅުވެިރްނގެ ޖަގަހަ 

  
  

    

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުެގ  މި ގަވާއިދުގެ މި ބައިގެ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކަ
  .ތެރެއިން ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަަހރެވެ

  

80.1  80.   ބައިތައް އާންމު

ނޑުދަތުރުކުރާ ތައްޓުއެޅި ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް، އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާއި ދަތުރުެގ  ކަ
ލަތަށް ބަލައި، އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ ހާދިގުމިނާއި މޫސުމުގެ 

  .ޖަގަހަ ހުންނަންވާނެއެވެ ބޮޑުމިނާއި ފެންވަރުގެ
  

80.2      

ނޑު  ފަޅުވެރިންގެ ޖަގަހައާއި އެ ތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުން ފަރުމާކުރުމާއި އޮނިގަ
ތަނުގެ އެތެރޭގެ  ހެދުމާއި އުޅަނދުގެ އެ ޖަގަހަ ހުންނާނެ ހިސާބު ނިންމުމާއި އެ 

ތެރިކަން އެތުރުން ނިންމުމުގައި، ތަނަށް އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާ 
ނޑާއި، ހޫނާއި، ފިންޏާއި، ފިނި ހިފުމާއި، އަޑާއި،  ލިބޭނެކަމާއި، އަދި މޫސުމާއި، ކަ

ތުރުތުރާއި، ދުމާއި، ވަހާއި، އެހެން ޖަގަހަތަކުން އަންނަ އާވިން، ރައްކާތެރިވާނެ ކަމުެގ 
  .ކަން އޮންނަންވާނެއެވެޔަގީން
  

80.3      

އުޅަނދުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ިޞއްޙަތަށް  ފަޅުވެރިންގެ ޖަގަހަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ
  .ނުރައްކާ ނުވާނެ ކަހަލަ ތަކެއްޗެވެ

  

80.4      

ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޖަގަހައެއް ހުންނަންވާނީ ކުރެވެންހުރި 
ކަށީގެންވާ ވަަރށް މި ތަންތަނުގައި ތަނަށް އެ. ވަރަކަށް ޤުދުރަތީ އަލިން އަލިކުރެވިފައެވެ

އަދި އަލިކުރަން ބޭނުން ކުރަންވާީނ . ވެސް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެންޓް އަލިކަރަ
ތާއި ސަލާމަތަށާއި އުޅަނދުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެިރ ޙަމީހުންގެ ޞިއް 
  .ނުވާނެ ތަކެއްޗެވެ

  

81.1  81. އަލިކަމާއި ފިނިހޫނުމިނާއި 
  ވައި ދައުރުކުރާ މިންވަރު 

ނީ މޫސުމަށް އަންަނ ުނންކުރާ ޖަގަހަތައް ހުންނަންވާފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ބޭ
ގޮތަށް މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ސަލާމަތަށާއި އުޅަނދުެގ  އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކާ

ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި، ފިނިހޫނުމިން 
  .ހިފެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމަކުންނެވެ

  

81.2      

ުނގަދަ ހިސާބުތަކާއި ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ހޫ
ތަނެއްގައި  ޖަގަހަތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ވައި ދައުރުކުރާނެ އިންތިޒާމު ނެތްނަމަ އެ

  .ފޯސްޑް ވެންޓިލޭޝަން ނިޒާމެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

81.3      
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ތައް ފަރުމާކޮށް ތަކެތި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަ
ލިބޭނެ، އަދި ތަން ސާފުކޮްށ  ހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަރާމު

  .ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށެވެ
  

82.1  82. ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ 
  ތަންތަން 

 1829( ފޫޓު  6ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެނދުގެ ދިގުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން 
) މިލިމީޓަރ 762(އިންޗި  30މިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން  އަދި ފުޅާ) މިލިމީޓަރ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

82.2      

ކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކަށާއި ފަސިންޖަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ، އެނދުގައި އަޅާ 
  .ސާމާނު ހުންނަންވާނެއެވެ

  

82.3      

ވާ ނަމަ، ނިދަން އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނަށާއި އުޅަނދުންކުރާ ބޭނުމަށް ބަލައި އެކަށީގެން
ނޑެއް  ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގައި ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުރި އަލަމާރި ނުވަތަ ވަތްގަ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

82.4      

އެނދު އެތުރުމުގައި އެއް އެނދުން އަރައިގެން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އަނެއް އެނދަށް 
އެނދު . ވެ ދެވެން ނުހުންނަ ގޮތަށް ދެ އެނދެއް ޖެހިޖެހިގެން ހުރެގެން ނުވާނެއެ

އެތެރުމުގައި އާދަވެގެން ހުންނަންވާނީ މަތިމައްޗަށް ދެ އެނދަށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް، 
އަދި ދެ އެނދު ) މިލިމީޓަރ 300(އިންޗި  12ތިރީ އެނދު ތަޅުމުން ފެށިގެން 

  .ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ) މިލިމީޓަރ 600(އިންޗި  24ދޭތެރޭގައި ކުޑަވެގެން 
  

82.5      

އަތުރާއިރު އެއް އެނދުގެ މައްޗަށް އަނެއް އެނދު ފުށުއަރާނަމަ މަތީ  މަތިމައްޗަށް އެނދު
ނޑިއެނދުގެ ދަށުގައި ލަކުޑި  އާއި ހިރަފުސް ނުފައިބާ ފިާލ ނުވަތަ ސަތަރި ކަހަލަ ކު

  .ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ
  

82.6      

ުނވާ މީޓަރު ހަމަ 30މީޓަރު ހަމަވިނަމަވެސް،  18އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި 
ގައި ކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކަށާއި، އޯވަރނައިޓްކޮށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު

އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް ނިދުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ވަކި 
ނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ   .ޖާގައެއް ކަ

  

82.7      

ގެ ދިގުމިނަށް ބަލައި، އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނަށާއި އުޅަނދުންކުރާ ބޭނުމަށާއި ދަތުރު
މި ގަވާއިދުގެ މި ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލު  އޮތޯރިޓީން

  .ގެނެވިދާނެއެވެ
  

82.8      

ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަ ހުންނަންވާނީ މީހުން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ  އިކައްކަ
  .ޖަގަހަތަކާއި ވަކިންނެވެ

  

83.1  83. ކާތަނާއި ކެއްކުމުގެ 
  ންތިޒާމު އި
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ބަދިގެ ހުންނަންވާނީ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑުމިނެއްގައި އެތަނުގައި އެއްޗެހި 
  .ހަދައި ތަޅުމުގެ ފެން ހިންދޭނެ ގޮތަށެވެ) ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސް(ރައްކާކުރާނެ ޖާގަ 

  

83.2      

ހަދާަފިއ ) ޔުޓެންސިލްސް(ގެންގުޅޭ ސާމާނު އިއާއި ބޭނުންކުރާ ހިފަބަދިގޭގެ ފިޓިންގްސް
  .ދަނަކުންނެވެޢު ނަންވާނީ ދަބަރު ނުޖަހާ މަހުން
  

83.3      

ނޑިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަންދާ  ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އުނދުން ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓް ކެ
އަދި ކައްކާ ގޭސް ނުވަތަ ކައްކާ . ތެޔޮ ހުސްވެއްޖެނަމަ ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ
  .ޓައިގެން ނުވާނެއެވެތެޔޮ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގައި ބަހައް

  

83.4      

ޓާއި އަތް ްށއުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް، ފާޚާނާއާއި މޫނު ދޮންނަ ތަ
ކަމާބެޭހ ) ސެނިޓަރީ ފެސިލިޓީސް(ފަދަ، ދޮވެސާުފކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  ދޮންނަ ތަށި
ކުރެވެން  ޢަމަލީ ގޮތުން. ކުރާ ފެންވަރަށް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެގަބޫލުފަރާތުން 

ހުރިނަމަ، ދޮވެސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި 
  .މިވާ ތަކެތި ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

84.1  84.  ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

  ފެންވެރޭނެ ގޮތެއް އުޅަނދުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުުރން
  

        )ހ(

ކު ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ފާޚާނާތަށި ހުރުމާއެ) އެކެއް( 1މަދުވެގެން 
  ހަމަޖެހިފައި ހުުރން

  

        )ށ(

  މޫނު ދޮންނަ ތަށި ހުރުން) އެކެއް( 1މަދުވެގެން 
  

        )ނ(

ހަޑިފެނާއި އުކާާލފެން ބޭރުކުރާ ހޮޅިތައް ބޯފެން ތާނގީތަކާއި، ކޮއްތު ސާމާނު ރައްކާކުރާ 
އިބޮއި ހަދާ ޖަގަހަތަކާިއ އެފަދަ ހޮޅިތައް، ކަ . ބައިގެ ތެރެއިން ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

މީހުން ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތަކުގެ އެތެރެއިން މަތިން ގެންގޮސްގެން ވެސް 
  .ބަންދު ހަރުކޮށްފައެވެހޮޅިތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ފެން އަދި އެފަދަ. ނުވާނެއެވެ

  

84.2      

ކައިބޮިއ ، ގޮތެއްގައި ފާޚާނާތައް ހުންނަންވާނީ ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތަކާއިއާންމު
ވަކިން، ނަމަވެްސ ) ވޮޝް ރޫމް(ހަދާ ޖަގަހަތަކާއި، ދޮވެ ފެންވަރާ ޖަގަހަތަކާއި 

  .ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރޭވޭ ހިސާބެއްގައެވެ
  

84.3      

ދޮވެ ފެންވަރާ ޖަގަހަތަކުގެ ތައްޓުމަތި ހުންނަންވާނީ ސާފުކުރަން ފަސޭހަ، ފެނާއި 
ދެމިހުންނަ ބާވަތަކުން ތޮށިލައި ލޮނާއި ތެތްފިނިކަން ނުވަންނަ، ގިނަ ދުވަހަށް 

ތައްޓުމަތީގައި ތޮށިލާފަިއ . ފަސޭހައިން ފެން ހިންދޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ) ސީތުކޮށް(
 200(އިންޗި  8 ކުޑަވެގެން، އެއްކޮށް ބިތާ އިގެންހުރިވަށަހުންނަންވާނީ އެ ޖަގަހައެއްގެ 

ސްވާ ކޮޅުތަކެްއ ކާއި ހުތަކަ ) ޖޮއިންޓް (ބިތަށް އަރާވަރަށް، ހުރިހާ ބެއްދުން ) މިލިމީޓަރ
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  .ގޮތް ހަދާފައެވެ ފެން އަދި ތެތްފިނިކަން ނުވަންނާނެ  އިރަނގަޅަށް ބައްދަ 
  

 ތާނގީތަކަށް ބޯފެން ލުމާއި، ބޯފެން ރައްކާކުރުމާއި، އުޅަނދުގައި ބޯފެން ބޭނުންވާ އެކި
އްވެްސ ތަންތަނަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، މިކަންކަން ރޭވިފައި ހުންނަންވާނީ އެ 

އަދި ބޯފެްނ . އްޔަރު ނުވާނެގޮތް ބަލައިގެން ރައްކާތެރިކޮށެވެޣަތަ ންލެއްގައި ބޯފެ ހާ
  .ތާނގީތައް ހުންނަންވާނީ އެތެރެ ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ

  

85.1  85.   ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް

ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް، ހަމައެކަނި ކެއްކުމާއި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރުމަށް މީހަކަްށ 
ލީޓަރު ބޯފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތާނގީގެ ކެޕޭސިީޓ  2.5 ދުވާލަކަށް

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

85.2      

ގަޑިއިރަކަށް ކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކާއި ފަސިންޖަރަކަށް  24ފެންވެރުމަށާއި ދޮވުމަށް 
  .ލީޓަރުގެ ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އުޅަނދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ 12މަދުވެގެން 

  
  

85.3      

 8ޗެޕްޓަރ 

  އެެހނިެހން ކަންކަން 

  

    

ނޑުދަތުރުކުރާ  އުޅަނދުފަހަުރ ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަންނަ ކަ
ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާީނ  ބަނދެ އަދި އެ ކަމާގުޅޭ އެހެން ހުރިހާ
ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އު"އެކަމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ  ޅަނދުފަހަުރ ކަ

ނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުެގ "އަދި " ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ކަ
އާއި ) ރިކްއަޔަރމެންޓްސް (ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް " އަތްމަތީ ފޮތް 

ނޑުތައް ) ސްޕެސިފިކޭޝަންސް(ބަޔާންކުރުންތައް    .އަށެވެ) ޑްސްސްޓޭންޑަ(އާއި މިންގަ
  

86.1  86.   ވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތްމާ

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބެޭހ އެކި ބާވަތަށް ވަކިވަކިން ކަމާ ކަ
ނޑައަޅައި އެ ސްޓޭންޑަޑްތައްފަރާތުން  . ކުރަންވާނެއެވެ އާންމު  ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަ
ކީ މި އަތްމަތީ ފޮތަ  ޑްއެއް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަކުރާ މިއިން ކޮންމެ އާންމު އޮތޯރިޓީން

  .ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ 
  

86.2      

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒަންކުރާ ކަންތައްތަކާއި ހިންގާ ކަންތައްތަކާއި އަދި ިމ 
ކުރާ ފެންވަރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަްށ ގަބޫލުގަވާއިދުގައި އޮތޯރިޓީން 

ގަވާއިދުގައި ބުނާ ކަންތައްތަކުން ލުއިކަން ދިނުމާިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، މި
އެފަަދ މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާނީ 

ނޑުތަކާދީފައިވާ އިރުޝާދާއި މިން ތަކުގައި މަތީ ފޮތް އަތް ސްޓޭންޑަޑްތައް ނުވަތަ  ގަ
  .އެއްގޮތަށެވެ

86.3      
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ގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ހަރުކުރުމެއް، ނުވަތަ އުފައްދަން ވާ  މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގައި

ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް، ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ސާމާނެއް، ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް، ނުވަތަ 
ވައްތަރެއް، އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ގެންގުޅުމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، 

ން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، އެ ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ އެތުރުމެއް އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރަ 
ޫނން އެހެން ވައްތަރެއް ހަރުކުރުމަކީ، ނުވަތަ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތަކީ، ނުވަތަ 
ބޭނުންކުރާ ސާމާނަކީ، ނުވަތަ ތަކެއްޗަކީ، ނުވަތަ ވައްތަރަކީ، ނުވަތަ އުޅަނދުގަިއ 

ކުރެވޭނެ ތަކެތި  ހަމަ އެއް ބޭނުމެއް އެއް ފެންވަރެއްގައި ނުންކުރާ ތަފާތު އެތުރުމަކީ،ބޭ
 އޮތޯރިޓީން ކުރާނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ގަބޫލުކަމަށް އޮތޯރިޓީން 

  .ދެވިދާނެއެވެ
  

87.1  87.   ފެންވަރު އެއްވަރު ކުރުން 
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1ޖަދުވަލު   

  

  ބަރު ން އޮޑީ ނަ 
  

10P02MBC-15 
    

  
  
  
  
 
  
  
  
  

  

 މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ  ދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއް 7.1އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  މަތީގައި ދައްކާފައި .1

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް،  ގޮތުގެ  ބަރު އެކުލެވިފައިވާން ގެ ނަމޫނާއާއި އެ ނަދޭ އޮޑީ ނަންބަުރ އޮތޯރިޓީން ކަ

. މި އޮޑީ ނަ ދާއިމީކޮށް  ަތނެއްގައި، ކަމަށް ލަފާކުރާ ނުދާނޭނެތިގެން  ބޮޑަށް އެންމެބަރަކީ އެ އުޅަނދެއްގެ ންބަޔާނެކެވެ

  ބަރެކެވެ.ންދެމިހުންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން، އެ އުޅަނދެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެ ނަ

  
ދަދުތަކާއި އަކުރުތަކުގެ އަކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ޖަހާ އޮޑީ ނަންބަރުގެ  ބަންނަ ،ފަރާތުން މިގޮތުން އުޅަނދު ބަންނަ .2

. އަދި 1( މިލިމީޓަރު 25މަދުވެގެން އުސްމިނުގައި  ) ހުންނަންވާނެއެވެ  ދަދުގެ ނުވަތަ އަކުރުގެ ފަލަމިނުގައި އައިންޗި

) ހުންނައިރު އެ އަކުރެއްގެ ފުޅާމިނާއި ދެ އަކުރު ދޭތެރޭގައި ހުންނާނެ މިން  8/1( މިލިމީޓަރު 3 މަދުވެގެން އިންޗި

ނޑައަޅާނީ އޮޑީ ނަންބަރު    ގުޅޭ ގޮތަށެވެ. ޖަހާ އަކުރުގެ ސިފަ (ފޮންޓް) އާކަ

  
މަތީގައި  ،ގޮތަށް ބަލާއިރު ދަދުތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތްކަމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއަ ޑީ ނަންބަރުގެ އަކުރުތަކާއި އޮ .3

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކީ  އަހަރު ވަނަ  2010މިސާލަކަށް ދައްކާފައިވާ އޮޑީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ އޮޑިއަކީ ނުވަތަ ކަ

  ވަނަ އުޅަނދެވެ. 15ކިޔާ ފަރާތަކުން ބަނދެފައިވާ  MBCލީގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނިގި
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2ޖަދުވަލު   

  )ސެޓުފިކެޓު (ބިލްޑާރސް  ސެޓުފިކެޓު  ޔާގެ މާވަޑި 
  

ރީކޮށްދޭ ފަރާތަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ކުރާ ފަރާތުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަޗެކު ،ކުރުމަކީޗެކުއެކު ފަރުވާތެރިކަމާ ސެޓުފިކެޓު ޔާގެމާވަޑި
  މު ޒިންމާއެކެވެ.ވަރަށް މުހިން

  
އެކު އިޤްރާރެއް ލިޔެފައިނެތް ނަމަވެސް އެ ސެޓްފިކެޓެއްގައި ވަނީ ރަނގަޅު އެއާ ،ކުރިކަމަށް ކުރާ ސޮޔަކީ ޗެކު ސެޓުފިކެޓު ޔާގެމާވަޑި

  ތެދު މަޢޫުލމާތު ކަމަށް ހެކިވެ ކުރެވޭ ސޮޔެކެވެ.
  

  ހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބެފިކެޓާ ޓު މާވަޑިޔާގެ ސެ 
  
 ުސެޓުފިކެޓު މާވަޑިޔާގެވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ  7.9ގަވާއިދުގެ  ވަލުގައި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މި މި ޖަދ 

ވެސް ތަކުންޢުޫލމާތުމަވެ. އިސްވެދިޔަ ތަކެޢުލޫމަތުމަފުރާނޭ ގޮތުގެ  ސެޓުފިކެުޓގޮތުގެ ނަމޫނާއަކާއި އަދި އެ  އޮންނަންވާ 

 ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ. މުކަންންގެ މުހިސެޓުފިކެޓުމާވަޑިޔާގެ 

    
  ެއުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑިމިން އެ އުޅަނދެއްގައި ހުންނާނެ ޙަޤީީޤ  ،އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުަމކީ ގެސެުޓފިކެޓުމާވަޑިޔާގ

. މިގޮތުން އެތެރޭގެ ކޮޑި ހޯދުމަށް  ކޮށް އާންމުކޮޑިމިނާއި އެންމެ ާގތް މިނެއް ހިސާބުކޮށް ދެނެގަނެ އަންދާސީކުރުމެވެ

" ގެ އު 3/1ސް ންއުޅޭނީ "ސިމްޕްސަ ބޭނުންކޮށް  ހިސާބު  ،އެއްކޮށްގެން ،ލުން އުޅަނދު ބައިބައިކޮށް ގުނަކޮށްސޫރޫލް

. މި އަ ނހަދައިގެން އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑި އަންދާސީކުރުމުގެ މިންގަ  ލަށް ބަލާއިރު ދޭހަވަނީ އުޅަނދު ބައިބައި ސްޑެކެވެ

  ކަމެވެ.ނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑިމިން އުޅަނދުގެ ޙަޤީޤީ ކޮޑިމިާނއި ބޮޑަށް ގާތްވާނެއުޅަ ،ކުރާއިރު ގިނަ ބައިތަކަކަށް ބައިކޮށްފިނަމަ

  
 ިއުޅަނުދގެ ފުންމިން ބައިކުރާ  އަދި ދިގުމިން ބައިކުރާ  އުޅަނދުގެ ގައިހެދުމު ސެޓުފިކެޓު ޔާގެމި ސަބަބަށްޓަކައި މާވަޑ

. ދިގުމިން ބައިކުރާނީ އަ ) ބަ 6ދަދުތައް އިތުރުކުރުން ރަނގަޅެވެ ) ހަތަރެއް( 4ޔަށް ކަމަށާއި ފުންމިން ބައިކުރާނީ (ހައެއް

އުފައްދާ ފަރާތަށް  ކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ބަންނަ/އެއްގޮތް  ލާ ސްބަޔަށް ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ހިސާބުތައް ވީހާވެސް އަ

 ،ރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސްދަދު އިތުރުކުއަބައިކުރާ  ދަދާއި ފުންމިންއަމި ދިގުމިން ބައިކުރާ  ،ދަދަކަށްއަފެންނަ ރަނގަޅު 

 ،4،6،8،10،12،14ދަދު ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް އަ ދަދަކީ ކޭލަ ހަމަވާ ދެ އަމިގޮތުން އިތުރުކުރާއިރު މި ދެ 

  ދަދުތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.އަ.. ިމ ގޮތަށް ހުރި ......
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  3ޖަދުވަލު 
  

  ދުގެ ބައިތައް ކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް މި ގަވާއި ޢު އި ވަކިން ޝާ  ގަވާއިދާ މި 
  

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަވެސް  ކޮށްފައިވީއިޢުވަކިން ޝާ ގަވާއިދާޑުތަކަކީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މި ނމި ޖަދުވަލުގައި މިވާ މިންގަ 
  ބަޔެކެވެ.

  
ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބައިތަކުގެ މިންގަ .1 ނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑިނ"ކަ އުޅަނދުފަހަުރ  ޑު" ނުވަތަ "ކަ

"ބަނުމުގެ އަތްމަ  ނޑުދަތުރުކުރާ އަދި  ތީ ފޮތް  "އަތްމަތީ ފޮތް ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ "ކަ

 

ނޑުދަ .2 ނުމާއި ފަންނީ މާހިރުންގެ ކޮމިޓީން އުޅަނދުފަހަރު ބައޮތޯރިޓީގެ ބެހޭގޮތުން  ތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާކަ

ނޑައަޅަ  .އްލުތަސޫއު އި ޝާއިއުކުރާބޭނުންކުރުމަށް ކަ

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


