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.1

ނން
ަ

.2

ތ
ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާ ް

.3

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.4

އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ

.5

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 69/78ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނުގެ

 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ

ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި މިންގަނޑާގުޅޭ
ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ގ
ދތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަނުމު ެ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ަ
ގަވާއިދު" އެވެ.
އ
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތަ ް
ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ތާރީޚެއް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތައް ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 1
ޖަނަވަރީ  2018ން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

ވ
އ ާ
ނ ފެށުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  69/78ގެ ދަށުން ހަދާފަ ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ
އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދެވަނަ ބާބު އުވުނީއެވެ.

އ
ފަރާތްތަ ް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ ،ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު

)ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ބޭނުންތަކަށް ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރު
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)ނ(
އުޅަނދުފަހަރު
ބައިކޮށްފައިވާ ގޮތް

.6

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބަންނަ އާގުބޯޓުފަހަރު

ވ
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބައިކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި މި ާ
ދިގުމިންތަކަށެވެ.
)ހ(

ވ
ނ ާ
އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރު ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  18މީޓަރު ހަމަ ު
އުޅަނދުފަހަރު.

)ށ(

އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރު ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  30މީޓަރު ހަމަނުވާ
އުޅަނދުފަހަރު

)ނ(

އުޅަނދުގެ ދިގުމިން  30މީޓަރުން ފެށިގެން ދިގު އުޅަނދުފަހަރު

)ރ(

އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގައި މި ގަވާއިދަށް
ހރު ވެސް ބަންނަންވާނީ
ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ،އެ މިނުގެ އުޅަނދުފަ ަ
ރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުގައި

ކަނޑުގެ

ދުއްވާ

އުޅަނދުފަހަރު

ބަނުމަށް

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ކަމަށްވާ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު
ގ
ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" އަދި "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމު ެ
އަތްމަތީ ފޮތް" އަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ޗެޕްޓަރ 1
އލާތް
މގެ ސިފަތަކާއި ،އޮޑިމަތީ ާ
ރ ބަނުމާއި ،ފެންބަންދުކުރު ު
އުޅަނދުފަހަ ު
ކަނޑުދަތުރުކުރާ
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން

.7

7.1

ޑ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންވާނީ ،އޮތޯރިޓީން ދޭ އޮ ީ
ނަންބަރެއްގެ ދަށުންނެވެ .މި އޮޑީ ނަންބަރަކީ ،އެ އުޅަނދެއްގެ އެންމެ ބޮޑަށް
ނެތިގެންނުދާނޭ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތަނެއްގައި ،ދާއިމީކޮށް ދެމިހުންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން،
އ
އެ އުޅަނދެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެ ނަންބަރެކެވެ .އޮޑީ ނަންބަރުގެ ނަމޫނާއާ ި
އެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

7.2

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދެއްގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރު
ހަމަނުވާ

އުޅަނދުފަހަރު

ރާއްޖޭގައި

ބަންނަންވާނީ

އޮތޯރިޓީގައި

ރަޖިސްޓަރީވެ،

ގ
ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ މާވަޑިއެއް ނުވަތަ ބޯޓްޔާޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ބެލުމު ެ
ދަށުންނެވެ.
4
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7.3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރު ހަމަވާ
ރާއްޖޭގައި ބަންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީގައި

އުޅަނދުފަހަރު

ރަޖިސްޓަރީވެ ،ސެޓުފިކެޓު

ލިބިފައިވާ މާވަޑިއެއް ނުވަތަ ބޯޓްޔާޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
7.4

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރު ހަމަވާ،
ވ
އ ާ
ނަމަވެސް  30މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުންދާއިރު ،ކަނޑައަޅާފަ ި
މުއްދަތުތަކަކުން،

އޮތޯރިޓީގައި

ރަޖިސްޓަރީވެ،

ސެޓުފިކެޓު

ލިބިފައިވާ

ބޯޓް

އިންސްޕެކްޓަރަކު ނުވަތަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަކު ލައްވައި އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް
ބަލައި

އެ

ޗެކުކޮށް،

މުއްދަތުގައި

މަސައްކަތް

ކުރެވިފައިވާ

ގޮތުގެ

ރިޕޯޓު

)އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު( ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
އެ އުޅަނދެއް ބަންނަމުންދާ ބޯޓްޔާޑަކުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް
ހުށަހަޅާއިރު ،މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
7.5

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރު ހަމަވި
ނަމަވެސް 30 ،މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަން ފަށަންވާނީ ،އޮތޯރިޓީގައި
ރަޖިސްޓަރީވެ ،ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ބޯޓްޔާޑަކުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަކު
ލައްވައި އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް ،އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި
ލ
އިތުރު ތަފުސީލު އެފަރާތަށް ހުށަހަޅައި ،އުޅަނދުގެ ފަރުމާއާއި އިތުރު ތަފުސީ ު
އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ކުރުވުމަށް ފަހުއެވެ.

7.6

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރު ހަމަވި
ނަމަވެސް 30 ،މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީގައި
ރަޖިސްޓަރީވެ ،ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ބޯޓްޔާޑަކުން ނުވަތަ އެފަދަ މާވަޑިއަކު ލައްވައެވެ.

7.7

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  30މީޓަރު ހަމަވާ
އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަން ފަށަންވާނީ ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ބޯޓްޔާޑަކުން،
ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަކު ލައްވައި ،އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް އެ ފަރާތުން
ރ
ކަނޑައަޅާ ކުރެހުންތަކާއި އިތުރު ތަފުސީލު ހުށަހަޅައި ،އުޅަނދުގެ ފަރުމާއާއި އިތު ު
ތަފުސީލު އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ކުރުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.

7.8

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  30މީޓަރު ހަމަވާ
ވ
އުޅަނދުފަހަރާއި އެއަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުންދާއިރު ،ކަނޑައަޅާފައި ާ
ދ
މުއްދަތުތަކަކުން ،އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސަރވޭޔަރަކު ލައްވައި އުޅަނ ު
ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ބަލައި ޗެކުކޮށް ،އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ނ
ރިޕޯޓު )އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓު( ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތު ް
ނުވަތަ

އެ

އުޅަނދެއް

ބަންނަމުންދާ

ބޯޓްޔާޑަކުން

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5

އުޅަނދު

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

7.9

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކުން ،އެ ފަރާތަކުން
ޓ
ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުގައި ބަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެ ު
)ބިލްޑަރސް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ސެޓުފިކެޓު(

އުޅަނދެއްގެ

ވެރިފަރާތާއި

ލ
ހަވާ ު

ކުރަންވާނެއެވެ.
އުޅަނދު ބަންނަން
ބޭނުންކުރާ ބާވަތާއި ،އަދި

.8

8.1

ގ
ރާއްޖޭގައި ބަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮނިގަނޑާއި ،އޮނިގަނޑު ެ
އެހެނިހެން ބައިތަކާއި ،އޮޑިމަތީ އާލާތް ހުންނަންވާނީ ،އެ އުޅަނދަކުން ކުރާ ބޭނުމުގައި

އުޅަނދުގެ މައި އޮނިގަނޑު

ނ
ބ ެ
ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް ބޭނުންވާނެ ގަދަކަން ލި ޭ
ގޮތަށް ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހަދާފައެވެ.
8.2

ސ
ވ ް
ލަކުޑިން ނުވަތަ ފައިބަރގްލާސްއިން ނުވަތަ އޮޑި ބަންނަން ބޭނުންކުރާ އެހެން ެ
ބާވަތަކުން
އޮޑިގަނޑާއި،
އުޅަނދުފަހަރު

ބަންނަ

މީޓަރު

30

އޮނިގަނޑުގެ
ބަނުމަށް

ހަމަނުވާ

އެހެނިހެން

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

ގ
ރ ެ
އުޅަނދުފަހަ ު

ހުންނަންވާނީ

ބާވަތަކުން

ބައިތައް

އާންމުކޮށްފައިވާ

އެ

“ކަނޑުދަތުރުކުރާ

ޑ
ލަކު ި

ރ
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް” އަދި “ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަ ު
ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް” ގައިވާ ގޮތަށެވެ.
8.3

އ
އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  30މީޓަރު ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ބަނދެފަ ި
ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށެވެ.

8.4

އުޅަނދު ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވާންވާނީ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި
ކަމުގައެވެ.

ލޮނު އެތެރެކުރާ އަދި
ބޭރުކުރާ ތަންތަން

.9

9.1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވައި ،ލޮނު އެތެރެކުރަން
ސ
ވ ް
ތޮރުފާފައި ނުވަތަ ކަނޑާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ލޯވަޅެއް ނުވަތަ ކެނޑުމެއްގައި ެ
ޔަގީންކަމާއެކު ހުޅުވާ ލެއްޕޭ ފެންބަންދެއް ،ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި،
ފންބަންދު ހުރީ ހުޅުވާފައިކަން ނުވަތަ
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ެ
ލައްޕާފައިކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

9.2

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވައި ،ފެން ބޭރުކުރަން
ތޮރުފާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ލޯވަޅެއްގައި ވެސް ،ޔަގީންކަމާއެކު ހުޅުވައި ލެއްޕޭ،
ކ
އެއްކޮޅަށް ފެންދަތުރުކުރާ )ނޮން-ރިޓާރން( ،އޮޓަމެޓިކް ،ފެންބަންދެއް ،ފަސޭހަކަމާއެ ު
އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ،ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްކޮޅަށް ފެން ދަތުރުކުރާ
އ
މި ފެންބަންދު ހުރީ ހުޅުވާފައިކަން ނުވަތަ ލައްޕާފައިކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފަ ި
ހުންނަންވާނެއެވެ .އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ،ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތް އެއީ މި
ގަވާއިދުގެ  9.1އާއި  9.2ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން ގޮތެއް ކަމަށް
އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުގެ މަތިން  4އިންޗި ) 100މިލިމީޓަރ( ގެ
ތިރިން ،ނުވަތަ މައިތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނަމަ ،އަޑީތައްޓުގެ ތިރިން
ފޫދުއްވައި،

އޮޑިގަނޑު

ލޮނު

އެތެރެ

ކުރަން

ތޮރުފާ

ލޯވަޅުތައް

ލޮނު

ނުވަންނާނޭހެން ބެއްދޭނެ ގޮތް ހުރުން ،އަދި
)ށ(

އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުގެ މަތިން  4އިންޗި ) 100މިލިމީޓަރ(
އާއި ،އެ ފެންފަށުގެ މަތިން  12އިންޗި ) 300މިލިމީޓަރ( އާ ދެމެދުގައި،
ނ ތޮރުފާ ލޯވަޅުތަކުގައި،
އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވައި ،ފެން ނުވަތަ ލޮނު ބޭރު ކުރަ ް
ހުޅުވައި ލެއްޕޭ ގޮތަށް ނެތްނަމަވެސް ،އެއްކޮޅަށް ފެންދަތުރުކުރާ )ނޮން-
ރިޓާރން( ،އޮޓަމެޓިކް ،ފެންބަންދެއް ،އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ހަރުކޮށްފައި
ހުރުން.

9.3

އ
ފެން އެތެރެކުރަން އަދި ބޭރުކުރަން އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވައިގެން ލޯވަޅު ތޮރުފާފަ ި
ހުރިނަމަވެސް ،ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ނުވާ ،ލޯވަޅުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި
ހުންނަ ފެންބަންދުތައް ރިމޯޓުން ހުޅުވައި ލެއްޕޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

9.4

އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ހުރިހާ ހަރުކުރުންތަކަކާއި ،ހުރިހާ
ފެންބަންދުތަކަކާއި ،އޮޑިގަނޑާއި ފެންބަންދާ ދޭތެރޭގައިވާ ހުރިހާ ހޮޅިއެއް ހުންނަންވާނީ
ދަބަރު ނުޖަހާ ދަނގަޑުން )ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލުން( ،ނުވަތަ ރަންވަން ލޮއިން
)ބްރާސް( ،ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ދެމުން ހުންނަ )ޑަކްޓައިލް( މަޢުދަނަކުންނެވެ.
އެކަމަކު ދަގަނޑުނޫން ބާވަތްތަކުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެހެން
ބާވަތްތަކުގެ މަޢުދަންތައް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

9.5

އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގައި ލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭރުކުރުމަށް ތޮރުފާފައި ހުންނަ
ގ
މ ެ
ތޮރުފުންތަކާއި އެ ތޮރުފުމަކާއި ގުޅިފައިވާ ބައިތައް ހުންނަންވާނީ ،މަސްވެރިކަ ު
އާލާތްތަކުންނާއި އޮޑިމަތީގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ޙަރަކާތްތަކުން
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރި ކޮށްފައެވެ.

9.6

ލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށް ހުންނަ ހޮޅީގެ ވައިރިންގ ނިޒާމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅިތަކަކީ
ލެނބޭ )ފްލެކްސިބްލް( ހޮޅި ނަމަ ،އެ ހޮޅިއެއްގެ ދެކޮޅުވެސް އެ ކޮޅެއް ގުޅާ ބަޔަށް
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދަބަރުޖެހުން ދުރުކުރާ ފަދަ ގޮތަށް ހުރި ހޮޅިބަންދު
)ހޯސްކްލިޕް( އިންނެވެ.

އޮޑިގަނޑު ފެނުން
ދިޔަބޮޑުވުމުން

.10

10.1

ނުވަންނާނޭހެން ލެއްޕޭ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުން )ހަލް
ވޯޓަރޓައިޓް އިންޓެގްރިޓީ(

އުޅަނދުގެ ބޭރަށް ހުންނަ ހުރިހާ ހުޅުވުމެއް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ފެން

10.2

މަސްވެރިކަމުގައި ނުވަތަ އުޅަނދުން ކުރަންޖެހޭ އެހެންވެސް އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި އުޅޭ
7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ،ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ،ތައްޓު މަތިން ކަނޑާފައި ހުން ަ
ގ
ނ ެ
ކެނޑުންތައް )ފަލްކާ އާނގަތައް( ކަނޑާފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފުޅާމި ު
މެދާވީ އެންމެ ކައިރިއެއްގައެވެ.
10.3

އުޅަނދުގެ

ތައްޓު

މަތިން
އެ

ކެނޑިކަމުގައިވިޔަސް

ކަނޑާ
ކެނޑުންތައް

ކެ ނޑުންތައް

)ފަލްކާ

އާނގަތައް(

ވާންޖެހޭނީ

އުޅަނދުގެ

އ
ސަލާމަތާ ި

ރައްކާތެރިކަމަށް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ކެނޑުންތަކެއް ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ ކެނޑުންތަކަށެވެ .އަދި އެ ކެނޑުންތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ  10.1ވަނަ
މާއްދާގައި

ބުނެފައިވާ

އެއްފަދަ

ކެނޑުމާއި

ކެނޑުމެއްކަމަށް

އޮތޯރިޓީން

ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބަލްކްހެޑްތަކާއި
ބެއްދުންތައް

.11

11.1

އ
ކ ި
ކހެޑްތަ ާ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަލް ް
ނ
އެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އާނގަތައް ނުވަތަ ދޮރުތައް ލެއްޕޭނެ ގޮތާއި ލައްޕަ ް
ބޭނުންކުރާ

ސާމާނާއި
ލަކުޑި

"ކަނޑުދަތުރުކުރާ

ހުންނަންވާނީ

އާލާތް

އުޅަނދުފަހަރު

އޮތޯރިޓީން

ބަނުމުގެ

ވ
އ ާ
އާންމުކޮށްފަ ި

އަތްމަތީ

ފޮތް"

އަދި

"ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.
11.2

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ލަކުޑިން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުނޫން އެހެން
އ
އުޅަނދުފަހަރުގައި މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑާއި ،މައި އިންޖީނުތަ ް
ބަހައްޓާ ޖަގަހައިގެ ދިރުބަނލުގައި ) 1އެކެއް( ކޮފެޑަމް ހުންނަންވާނެއެވެ .މި
ބަލްކްހެޑްތަކަކީ ފެން ނުދާގޮތަށް ހުންނަ )ވޯޓަރޓައިޓް( ބަލްކްހެޑްތަކެއް ކަމަށް
ވާންވާނެއެވެ .އަދި މި ވޯޓަރޓައިޓް ބަލްކްހެޑްތައް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ މައި ތައްޓާ
ހަމައަށް މައްޗަށް ނަގާފައެވެ.

11.3

ވއި އެއްވެސް ހޮޅިއެއް ގެންދާނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ
ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑް ފޫއަޅު ަ
ހޮޅިއެއްގައި

އެކަށީގެންވާ

ފެންބަންދު

ހަރުކުރަން

ވާނެއެވެ.

މި

ފެންބަންދުތައް

ހުންނަންވާނީ ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑާއި ވަކިކުރެވި ،އުޅަނދުގެ އެންމެ ދިރުނބަލަން
ދ
ހުންނަ ޖަގަހަ )ފޯރޕީކް( ގެ ތެރޭގައި ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ .އަ ި
އުޅަނދުގެ

މައިތައްޓުގެ

މަތިން

މިފަދަ

ފެންބަންދުތައް

ހުޅުވައި

ށ
ލެއްޕޭގޮތަ ް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
11.4

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

11.2

ދ ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ
އުޅަނދުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ހުންނަ ޖަގަހަ )ފޯރޕީކް( ،އުޅަނ ު
ތެޔޮ ބަހައްޓަން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
8
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އަދަދު2 :

.12

12.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އޮޑިމަތީގެ

ގެގަނޑާއި

)ސްޕަރސްޓްރަކްޗަރ(

އެހެންވެސް ރައްކާތެރިކޮށް ހަދާ ގެގަނޑުތަކުގެ ބަލްކްހެޑްތަކުން ވަދެނިކުމެވާން ހުންނަ

ޓައިޓް ޑޯޒް(

ތކުގައި،
ވމަކުން ފެންވަދެ އުޅަނދަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ހުޅުވުން ަ
އެއްވެސް ހުޅު ު
ބަލްކްހެޑްތަކަށް

ހަރުކުރާ

ދޮރުތައް

ހަރުކޮށްފައި

އެކަށީގެންވާ

ހުންނަންވާނީ

ގަދަމިނެއްގައި ،ދާއިމީގޮތަކަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.
12.2

މި ފަދަ ދޮރުތައް ލެއްޕުމުން އެ ބަލްކްހެޑެއް އެކަތިގަނޑަކަށްވެ އެއްގަދަމިނެއް ލިބި،
އަދި އެ ގެގަނޑަކީ ވަޔާއި ފެނުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12.3

އުޅަނދުގެ

މައިތައްޓުގައި

ކަނޑާއި

ވިއްސާރަޔާއި

ވަޔަށް

އަނގަމަތިވެފައި

ނ ބައިތަކަށް ސީދާ ނުކުމެވޭގޮތަށް ހުންނަ ހުރިހާ
)އެކްސްޕޯސްޑް ޓު ދަ ވެދަރ( ހުން ަ
ގ
ދޮރަކާއި ،ގޯޅިއަކާއި ،މެޝިން ފަދަ އެއްޗެތި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކު ެ
ދޮރުތަކުގެ ތިރީ އޮޅިގަނޑުގެ އުސްމިން ތައްޓުން ފެށިގެން  380މިލިމީޓަރ އަށްވުރެ
ނ
ތިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އެކަމަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއި ް
އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ މިފަދަ އޮޅިގަނޑުތަކުގެ އުސްމިން ތައްޓުން ފެށިގެން
ކުޑަވެގެން  150މިލިމީޓަރަށް ތިރިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން ދެވިދާނެއެވެ.
ފަލްކާތައް )ހެޗް
އޯޕަނިންގްސް(

.13

13.1

އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގައި ކަނޑާއި ވިއްސާރަޔާއި ވަޔަށް އަނގަމަތިވެފައި ހުންނަ
ނ
ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ފަލްކާތަކުގެ ވަށައިގެން ހުންނަ ތުންފަތް ،މައިތައްޓުން ފެށިގެ ް
 300މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

13.2

މި ގަވާއިދުގެ  13.1ގައި ބުނެފައިވާ އުސްމިން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް
ނަމަވެސް ،އުޅަނދު ގެންގުޅުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް
ފެނިފައިވާނަމަ ،އުޅަނދުގެ މެޝިނުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ސީދާ
ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ފަލްކާތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަލްކާތަކުގެ ވަށައިގެން ހުންނަ
ތުންފަތުގެ އުސްމިން ތިރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން ދެވިދާނެއެވެ.

13.3

ގ
މި ގަވާއިދުގެ  13.2ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައި އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކު ެ
މަތިތައް ހަދާފައި ވަނީ ލަކުޑި ނޫން ބާވަތަކުން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،އަދި ފަލްކާތަކުގެ
ނ
މަތިތައް ހަދާފައިވަނީ ފެން ބަންދުވާ ގޮތަށް ކަމަށްވަނީ ނަމަ ،ފަލްކާތަކުގެ ވަށައިގެ ް
ހުންނަ ތުންފަތުގައި އުސްމިނެއް ނުލައި ފަލްކާތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން
ދެވިދާނެއެވެ.

13.4

ނ
ނވާނީ އެ ފަލްކާއަކުން ކުރާ ބޭނުމަށް ފުދޭ ެ
އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކުގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅަ ް
އެންމެ ކުޑަމިނަކަށެވެ .އަދި ފަލްކާގެ މަތިތައް ހުންނަންވާނީ ހުޅު ހަރުކޮށް ނުވަތަ
އެފަދަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައި ،އަދި ބޭނުންވުމުން އަވަހަށް
ލައްޕައި ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.
9
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އަދަދު2 :

13.5

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފަލްކާތަކުގެ މަތިތަކުގައި ތައްޓުގައި ހުރި ގަދަމިން ހުންނަވާނެއެވެ .އަދި އުޅަނދުގެ
މިބައިގެ ގަދަމިނުގައި "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ
އަތްމަތީ ފޮތް" ގައިވާ މިންވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.

13.6

ނނަންވާނީ ޕެކިން ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އެއްޗެއް
ފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހު ް
ނ
ލައްވައި ބުޅިއަޅުވައި ބާރުކޮށް ،މޫސުން ގަދަ ދުވަސްވަރުވެސް ފެން ނުވަންނާނެހެ ް
ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

އިންޖީނާއި އެހެނިހެން
މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ

.14

14.1

އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގެ ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ
އެކަށީގެންވާ ގަދަމިނެއްގައެވެ.

ޖަގަހަތަކުގެ ހުޅުވުންތައް

އަދި އެ ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ އޭގެ ވަށައިގެން

ހުންނަ ތުންފަތަކުން ފްރޭމް ކޮށްފައެވެ .އަދި ބޭރަށް ހުޅުވޭ ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ
ރ
މި ގަވާއިދުގެ  12.2 ،12.1އަދި  12.3ވަނަ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ދޮ ު
ހަރުކޮށްފައި ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  13.5 ،13.4 ،13.3 ،13.2 ،13.1އަދި 13.6
ވަނަ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ފަލްކާތަކުގައި މަތި ހަރުކޮށްފައެވެ.
14.2

އިންޖީނާއި

އެހެނިހެން

މެޝިނަރީ

ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކަށް

ވަދެނިކުމެވާން

ހުންނަ

ށ
ހުޅުވުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ ގަދަކަން ލިބޭނެ ގޮތަ ް
ނ
ދާއިމީކޮށް މަތިގަނޑެއް ހަރުކޮށް ،މޫސުން ގަދަ ދުވަސްވަރުވެސް ފެން ނުވަންނާނެހެ ް
ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ތައްޓުމަތީގެ އެހެނިހެން

.15

ވައިވައްދާ ތަންތަން

.16

ހުޅުވުންތައް

15.1

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ
ނ
ހިނދެއްގައި ،ފަލްކާގައި މަތިޖަހައި ބަންދުކުރުމުން ފެން ނުވަންނާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަ ް
އޮވެފައި ،އެ މަތިތައް އެއާ ޖެހިގެން ހުންނަ ބަޔަށް ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައިވާ ނަމަ،
ތައްޓާ ،އެއްހަމައެއްގައި ފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހެދިދާނެއެވެ.

15.2

ނށާއި ފަލްކާގެ މަތިޖަހައި ބަންދުކުރަން ހުރި
މނަށާއި ފަލްކާ ހުރި ތަ ަ
ފަލްކާގެ ބޮޑު ި
ގޮތަށް ބަލާފައި ،އެ ފަލްކާއަކަށް ފެން ނުވަންނާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތްނަމަ،
މަޢުދަނުގެ ބާވަތަކުން ފަލްކާގެ މަތިތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

)ވެންޓިލޭޓަރސް(

16.1

މައްޗަށް ކޮޅަށް ހުންނަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ ވަށައިގެން ހުންނަ ތުންފަތް ހުންނަންވާނީ
ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ އުސްމިނެއްގައެވެ .މައިތައްޓުގައި ހުންނަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ
ވަށައިގެން ހުންނަ ތުންފަތުގެ އުސްމިން  450މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.

16.2

އުޅަނދުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގެ މައިތައްޓު މަތީގައި ހުންނަ މިފަދަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ
އުސްމިން ހުރިވަރުން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި އުނދަގޫ ވާނަމަ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ
މިނަކަށް ތިރިކުރެވިދާނެއެވެ.
10

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

16.3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިންޖީނާއި އެފަދަ އެހެން މެޝިންތައް ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައިވައްދަން ހުންނަ
ހުޅުވުންތަކުގައި ތައްޓުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުންނަ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން
ގަބޫލުކުރާ މިނަކަށެވެ.

16.4

ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ ވަށައިގެން ހުންނަ ތުންފަތް ހުންނަންވާނީ ވައިވައްދާ ތަނަކާ
ޖެހިގެން ހުންނަ ބައެއްގެ ގަދަމިނާ އެއްވަރު ގަދަމިނަކަށެވެ .އަދި މިފަދަ ވައި ވައްދާ
ތަންތަނުގެ މަތިތައް ހުންނަންވާނީ އެ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކާ ޖެހިގެން ހުންނަ
ބަޔަކަށް

ދާއިމީކޮށް

ހަރުކޮށްފައި،

އެތަނެއް

ބަންދުކުރުމުން

މޫސުން

ދ
ގަ ަ

ދުވަސްވަރުވެސް ފެން ނުވަންނާނެހެން ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
16.5

ވައިވައްދާ ތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނުގެ މެދާއި ވީ އެންމެ
ކައިރިއެއްގައެވެ .އަދި ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވިދާނެނަމަ ،ވައިވައްދާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ،
ތައްޓުމަތީ ގެގަނޑުތަކުގެ ފުރާޅާއި އުޅަނދުގެ ތައްޓުން ތިރީގައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް
ފޭބުމަށް ތައްޓަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން )ކޮމްޕޭނިއަންވޭސް( ގެ
ފުރާޅުގެ ނުވަތަ ގެމަތީގެ ތެރެއިން މައްޗަށް ނަގާފައެވެ.

ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިތައް
)އެއަރ ޕައިޕްސް(

.17

17.1

ތާނގީތަކަށާއި ހުސް ޖާގަތަކަށް ވައި ދައުރު ކުރުވަން ގެންގޮސްފައި ހުންނަ ހޮޅިތައް
މައިތައްޓުގެ މައްޗަށް ނެރެފައި ހުންނަ ނަމަ އެބައިގެ ގަދަކަން ހުންނަންވާނީ ޖެހިގެން
ހުންނަ ބައިތަކުގެ ގަދަމިނާއި އެއްވަރަކަށެވެ .އަދި ވައިވައްދާ ހޮޅީގެ އެ ބައި
ދ
އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވި އަދި މަސްވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނާއި މު ާ
އަރުވައި

ބޭލުމުގައި

ގެންގުޅޭ

ސާމާނުންނާއި

ކުރާ

މަސައްކަތްތަކުން

ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.
17.2

ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިތަކުގައި ބޭރަށް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ތަންތަން ،ތައްޓުން މައްޗަށް
ނެރޭނަމަ ،ހުންނަންވާނީ ތައްޓުމަތީގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ފެނާއި ލޮނުން ރައްކާތެރިވާނޭ
ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށެވެ .އަދި އެހެން ހުންނަ ހޮޅިތައް ފިޔަވައި،
ދެންހުންނަ ހޮޅިތައް ހުންނަންވާނީ އެ ހޮޅިތަކުގައި މަތިޖަހައި ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ،އެ
ހޮޅިއަކަށް ނުވަތަ އެ ހޮޅިއަކާ ޖެހިގެން ހުންނަ ބަޔަކަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.

17.3

އ
ނރެފަ ި
ތައްޓުން ފެށިގެން  450މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރިން ،މައިތައްޓުން މައްޗަށް ެ
ހުންނަ ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިއަކުން ،ފެން އެޅިގެން ތައްޓުގެ އަޑިއަށް ދާގޮތަށް ހުރެގެން
ނުވާނެއެވެ .އެކަމަކު މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކަށް
ބަލައި ،މި އުސްމިން ކުޑަކުރުމުގެ ހުއްދައެއް އޮތޯރިޓީން ދެވިދާނެއެވެ.

17.4

ނ ވައި
ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅީގައި ނުވަތަ އެ ހޮޅިއެއް ގުޅާފައިވާ ތާނގީއެއް ހުންނަންވާ ީ
ހުސްނުވާނެހެން )ވެކިއުމް( އެ ހޮޅިއެއް ނުވަތަ ތާނގީއެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.
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އަދަދު2 :

17.5

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ
އޮޑި ދުއްވުމުން އަނދާ ތެޔޮ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތެޔޮ ތާނގީތަކުން ތައްޓުން މައްޗަ ް
ނެރެފައި ހުންނަ ،ވައި ދައުރުކުރުވާ ހޮޅީގެ ވަށަމިން  25މިލިމީޓަރަށްވުރެ ފަލަ ނަމަ،
ލ
ފކަހަލަ ދާގަނޑެއް )ނޮންކޮމްބަސްޓަބަ ް
ހޮޅީގެ އެ ބައެއް ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުހި ާ
ގްރިލް( ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ބާވަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ.

ތާނގީތައް ފުރޭވަރު މިނާ

.18

އަރިމަތީ ކެނޑުން )ޕޯޓް

.19

ގޮތްތައް )ސައުންޑިންގ(

18.1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

ހުރިހާ

އުޅަނދެއްގައިވެސް،

އުޅަނދުގައި

އެ

ހުރި

ހުރިހާ

ތާނގީތަކަކާއި ،އެއް ޖަގަހައިން އަނެއް ޖަގަހައަށް ފެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ދެ ޖަގަހަ
ދެމެދު ހުންނަ ހުސް ޖާގަތަކާއި އަދި ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ފަސޭހައިން
ނ
ވަދެވެން ނުހުންނަ ޖަގަހަތަކުގައި އެ ތަނެއް ފުރޭވަރު މިނާ ގޮތްތައް ،އޮތޯރިޓީ ް
ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ،ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
18.2

ޅ
ނތަނުގައި އެ ހޮ ި
ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅި )ސައުންޑިންގ ޕައިޕް( ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަ ް
ހުންނަންވާނީ މައި ތައްޓުން މައްޗަށް ،ނެރެފައެވެ .މިފަދަ ހޮޅީގެ ކޮޅު ދާއިމީ ގޮތަކަށް
ބަންދުކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

18.3

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

18.4

ގ
އޮޑި ދުއްވުމުން އަނދާ ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީތަކުގެ ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅީގެ ކޮޅު އުޅަނދު ެ
ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހައަކަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

18.5

ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ގަންބާ ދަނޑި )ޑިޕް ސްޓިކް( އެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ބ
ފުރިފައިހުރިވަރު ބަލާނަމަ ތާނގީގެ ނުވަތަ ވަތުގެ ފޫ ހަލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ގަން ާ
ދަނޑީގެ

ކޮޅުގައި

އެކަށީގެންވާ

ވަތު

ފޮއްޗެއް

)ސިންކަރ

ޕްލޭޓްއެއް(

ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ހޯލްސް( ތަކާއި

19.1

އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ ތިރިން ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށާއި ވަށައިގެން ބެދިފައިވާ ޖަގަހަތަކަށް
ހުންނަ

ކުޑަދޮރުތައް

ކެނޑުންތައް

އަރިމަތީ

ހުންނަންވާނީ

ހުޅުލައި

ހަރުކޮށްފައި،

ފެން

ނުވަންނާނޭހެން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް މަތިގަނޑު ހަރުކޮށްފައެވެ.
19.2

އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް  500މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރިން
އެއްވެސް ޕޯޓްހޯލެއް ކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ.

19.3

އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް  1000މިލިމީޓަރަށްވުރެ ތިރީގައި
ހުންނަ ހުރިހާ ޕޯޓްހޯލްތަކެއް ހުންނަންވާނީ ނުހުޅެވޭ ގޮތަށް ދާއިމީކޮށް ހަރުކޮށްފައެވެ.

19.4

ވނީ
އަރިމަތީ ކެނޑުންތަކާއި އޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑާއި ޖަހާމަތިގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަން ާ
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށެވެ .އަދި އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ
އާލާތާއި އެހެންވެސް އެފަދަ އާލާތްތަކުން އެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކުރަން ވާނެއެވެ.
19.5

އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ އަޑީގައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް އަލިކުރުމަށް މަތިން ކަނޑާފައި
ނނަންވާނީ
ހުންނަ ،މަތިން އަލި ވައްދާ އާނގަ )ސްކައި ލައިޓް( ތައް ހަދާފައި ހު ް
ގަދަކޮށް

އަދި

ލައްޕައި

ބަންދުކުރުމުން

މޫސުން

ގަދަ

ދުވަސްވަރުވެސް

ނ
ފެ ް

ނުވަންނާނެހެން ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި އޭގައިވާ އޮޑިގަނޑަށް ހަރުކުރާ ބަޔަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އަވަހަށް ބަންދުކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
19.6

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

19.7

ހ
ގއި އުޅަނދުގެ ބޭރަށް ހުންނަ ހުރި ާ
ވީލް ހައުސް ނުވަތަ ހުންގާނުހިފާ ޖަގަހައި ަ
ދ
ކުޑަދޮރެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބިއްލޫރި )ޓެމްޕާޑް ގްލާސް( ނުވަތަ އެއާ އެއްފަ ަ
މެޓީރިއަލަކުން ހަދައި ،އަބަދުވެސް ދެފަރާތުން ފެންނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.

19.8

ރ
އވާ ބާވަތަށާއި ގޮތަށް ބަލައި ،ކުޑަދޮރުތައް ހަރުކު ާ
ހުރިހާ ކޮޑަދޮރެއްވެސް ހަދާފަ ި
ގޮތާއި ހަރުކުރާ ތަނުގެ މިންތައް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށެވެ.

19.9

މި ގަވާއިދުގެ  19.10އާއި  19.11ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަން
ހ
ރ ާ
ހަމަޖައްސާފައި ނުހުންނަ ވީލްހައުސް ގެ ތެރެއިން މައިތައްޓުގެ އަޑިއަށް ހުންނަ ،ހު ި
ހުޅުވުމެއް ،މޫސުން ގަދަ ދުވަސްވަރުވެސް ފެން ނުވަންނާނެހެން ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށް
ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 19.10ތެޅި ނުވަތަ ހަލާކުވާ ކުޑަދޮރަކުން އުޅަނދުގެ ތެރެއަށް ފެން ނުވަންނާނެ އެހެން ގޮތެއް
ހަމަޖައްސާފައި ނުވާނަމަ ސަތަރި )ސްޓޯރމް ޝަޓަރސް( އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
 19.11ސްޓޯމް ޝަޓަރސް ހަރުކޮށްފައިނެތް ކުޑަދޮރެއް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާނީ ،ތެޅި ނުވަތަ
ދރަކުން އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަ ފެނުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުގެ
ހަލާކުވާ ކުޑަ ޮ
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމައެވެ.
ބުރުނާލުތައް )ފްރީއިން
ޕޯޓްސް(

.20

20.1

އުޅަނދުގެ ތައްޓު މަތީގައި ހެދޭ ފެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ބޭރުކޮށްލެވޭނެ ކަމުގެ
ވ
ޔަގީންކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ،ބަންދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ހުރިހާ ބުރުނާލެއްގެ ހުޅު ާ
ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ.
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20.2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި މުދާ އުފުލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނައިރު ،މުދާ ޖެއްސުމަށް
ތައްޓުމަތީގައި ފަތި އަޅައި ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ހަދާފައި ބަހައްޓަންވާނީ
ތައްޓުމަތީގައި ހެދޭ ފެން ފަސޭހަކަމާއެކު ބުރުނާލުތަކާ ހަމައަށް ދާނެ ގޮތަކަށެވެ.

20.3

އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި ފަސޭހައިން ފެން ބޮޑުވެދާނެ ހިސާބުތަކުގައި ،އެ ފެން
ނ
އަވަހަށް ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި ،ބަންދު ނުކުރެވޭގޮތަށް ބުރުނާލު ،މައިތައްޓާ ހަމައި ް
ކަނޑާފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

20.4

ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ބުރުނާލާއި ބަންދު ނުކުރާ ބުރުނާލުގެ އަދަދާއި ،ބޮޑުމިނާއި،
ހުންނަންވީ ތަން ކަނޑައަޅާނީ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ
އަތްމަތީ ފޮތް" ނުވަތަ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ
ފޮތް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އޮޑި އެޅުމަށާއި އޮޑި
ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

.21

21.1

ތަންތަނާއި ގާތްކޮށް ފަސޭހައިން އަވަހަށް އެ ތަނެއްގައި އޮޑި އެޅުމަށް ފަރުމާކޮށްގެން
މނު ވާންވާނީ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތި
ހަދާފައިވާ ސާ ާ

ސާމާނު

ކަމުގައެވެ.
21.2

އޮޑި އެޅުމަށާއި ތަންތަނާ އޮޑި ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ،
އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ
ފޮތް" ނުވަތަ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ވަށައިގެން ބެދިފައި ހުންނަ
އޮޑިމަތީ ގެގަނޑުގެ
ތެރޭގައި ހުންނަ
މަސައްކަތްކުރާ ޖާގަތައް

.22

22.1

ވަށައިގެންބެދިފައި ހުންނަ އޮޑިމަތީ ގެގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މަސައްކަތްކުރާ
ޖާގަތައް

ބައިކޮށްފައި

ހުންނަންވާނީ

ތިރީގައި

މިވާ

ކަންތައްތަކަށް

ބަލައިގެން،

އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށެވެ.
)ހ(
)ށ(

ތަޅުންގަ ނޑު ސާފުކޮށް ،ފެން ހިންދާނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން
ކުރާ

އުޅަނދުން

މަސްވެރިކަމުގެ

ނުވަތަ

އެހެންވެސް

ބޭނުމެއްގެ

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެ ޖާގައެއްގެ އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް
ދެވެންހުރުން
)ނ(

އެ ޖާގައަކުން ނުކުމެ ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތް ރޭވިފައިވުން

)ރ(

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނަމަ މަސް ރައްކާކުރާނެ ޖާގައަކަށް
ބޭނުންކުރެވުން
14
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ބ(

ށ އުސްމިން
އުޅަނދުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުންނާ އެކަށީގެންވާ ވަރަ ް
ހުރުން )ހެޑް ކްލިއަރެންސް(

)ޅ(
ފިނިކުރި ލޮނުގައި މަސް

.23

ފެން ހިންދުން

.24

ބަރު ތަކެތި އެއްސުން

.25

އާންމު ގަވާއިދުތައް

.26

ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ

.27

ރައްކާކުރާ ތާނގީތައް

23.1

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވައި ދައުރުކުރުން

އުޅަނދުގައި ފިނިކުރި ލޮނު )ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ސީ ވޯޓަރ( ގައި މަސް ރައްކާކުރާ ތާނގީ
ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ތާނގީއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ ،އެ ތާނގީއަކަށް ފެން އެޅުމަށް
އ
ފ ި
ނުވަތަ އެ ތާނގީއަކުން ފެން ހުސްކުރުމަށް ވަކިން ދާއިމީ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ.

23.2

މި ގަވާއިދުގެ  23.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ތާނގީއެއް މަސް ރައްކާކުރުން ނޫން އެހެން
ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ،އެ ތާނގީއެއްގެ އަޑި ސާފުކޮށް ދިޔަހިއްކާނެ ގޮތެއް
ނ
ހންނަންވާނެއެވެ .އަދި އުޅަނދުގެ ބިލްޖަސްއާއި ތާނގީތަކުގައި ހުން ަ
ހަމަޖެހިފައި ު
ފެން ،އެއްނުވާނެ ގޮތް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ލޭޝިންގ(

އުޅަނދުގައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ތައްޓުތަކަކުން ފެން ހިންދޭނެ ގޮތް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އުޅަނދަށް

އަރުވާފައި

ހުންނަ

ހުރިހާ

ބަރު

ތަކެއްޗެއް،

އުޅަނދު

ކަނޑުމަތީގައި

އުޅޭ

ވަގުތުތަކުގައި ،ހުންނަންވާނީ ނުފުރޮޅި އެއްތަނެއްގައި ހުންނާނެ ގޮތަށް ލޭޝިންގ ކޮށްފައެވެ.

ޗެޕްޓަރ 2
ރކަން
ތގެ ރައްކާތެ ި
ގޅޭ ކަނޑުމަ ީ
ރން )ސްޓެބިލިޓީ( އާއި ،އެއާ ު
ތގެ ހިފިހު ު
ކަނޑުމަ ީ
26.1

ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމި ް
 18މީޓަރުން ފެށިގެން ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކޮށް ،ބަނދެފައި ހުންނަންވާނީ މި
ގަވާއިދުގެ މި ބައިގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި
ގަވާއިދުގެ  31.1އާއި  31.2އަދި  31.3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތް
)އޮޕަރޭޓިންގ ކޮންޑިޝަންސް( ތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.

26.2

ޢަމަލީގޮތުން

ކުރެވޭނެ

ކޮންމެ

ހާލަތެއްގައި

އުޅަނދުގެ

ކަނޑުމަތީގެ

ނ
ހިފިހުރު ް

)ސްޓެބިލިޓީ( އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން
)ސްޓެބިލިޓީ( ގެ މިންވަރު

27.1

އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިގެން
ތަފާތުގޮތަކަށް

ކަމާބެހޭ

ފަރާތުން

ނިންމާ

ހާލަތްތަކުގައި

ފިޔަވައި،

ތައްޓުއެޅި

ށ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( ގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރަކަ ް
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އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރެވެ.
)ހ(

އުޅަނދު  30ºއަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާއިން ކުރެހޭ
ރޮނގު )ރައިޓިންގ ލީވަރ ކާރވް ނުވަތަ  GZކާރވް( ގެ ދަށުން އުފެދޭ
އޭރިއާ  0.055 m-radއަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އުޅަނދު 40º
އަށް ،ނުވަތަ އުޅަނދު ފެންކަވާ މިންވަރު މިއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ ) 0ƒއުޅަނދު
ފެންކަވާ މިންވަރު( އަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ ރައިޓިން
ލީވަރއިން ކުރެހޭ ރޮނގުގެ ދަށުން އުފެދޭ އޭރިއާ  0.090 m-radއަށްވުރެ
ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  30ºއާއި  40ºނުވަތަ  0ƒއާ ދެމެދު
އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ ރައިޓިން ލީވަރއިން ކުރެހޭ ރޮނގުގެ ދަށުން އުފެދޭ
އޭރިއާގައި މަދުވެގެން  0.030 m-radހުންނަންވާނެއެވެ .ނިޝާން  0ƒއަކީ
އުޅަނދު އަރިވެގެންގޮސް އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ލޮނު އެޅެން
ހުންނަ އާނގަތަކާ ހަމައަށް ލޮނުގަނޑު އަރާއިރު )އުޅަނދު ފެންކަވާއިރު(
އުޅަނދު އަރިވާ މިންވަރެވެ .މި މިންވަރު ހޯދާއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ލޮނު
ވަދެގެން

އުޅަނދު

ފުރޭވަރުނުވާ

ކުދި

ލޯވަޅުތައް

ކޮންމެހެން

ހިމަނާނެ

ކަމެއްނެތެވެ.
)ށ(

އުޅަނދު  30ºއަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު
ތެދުކުރަން ނަގާ ރައިޓިން ލީވަރއިން ) (GZގެ ދިގުމިނުގައި ކުޑަވެގެން
 200މިލިމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ .އެކަމަކު ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާ
މިނަކަށް،

އުޅަނދުގެ

GZ

ކުރު

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނމަވެސް
ަ

އެއްވެސް

ހާލެއްގައި މިގޮތުން ކުޑަކުރެވޭ މިންވަރު އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނު )(LOA
ގެ  2އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިތަނުގައި  LOAއަކީ
އުޅަނދުގެ ބޭރުން ބޭރަށް މުޅި ދިގުމިނެވެ.
)ނ(

އުޅަނދުގެ  GZގެ ދިގުމިން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރުން އެދެވިގެންވަނީ 30º
އަށްވުރެ ބޮޑަށް އުޅަނދު އަރިއަޅާލާ ވަގުތުގައެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 25º
އަށްވުރެ ކުޑަ އަރިއަޅާލުމެއްގައި އުފެދޭ އުޅަނދުގެ  GZއެއީ އެންމެ ބޮޑު
ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

އުޅަނދު ބަރުނުކޮށް ހުންނައިރު އުޅަނދުގެ ބަރާއި )ވާރޓިކަލް ސެންޓަރ އޮފް
ގްރެވިޓީ( އުޅަނދުގެ މެޓާސެންޓަރއާ ދެމެދު ހުންނަ ދުރުމިން )މެޓާސެންޓްރިކް
ހައިޓް(  350މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެއެވެ.

27.2

މި ގަވާއިދުގެ  28.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި
އުޅަނދަށް ނިގާރަން )ބަލާސްޓް( ލާނަމަ އޭގެ ބާވަތާއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން
ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށެވެ .އަދި ނިގާރަން )ބަލާސްޓް(
16

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ
ހުންނަންވާނީ އުޅަނދު  90ޑިގްރީއަށް އަރިއަޅާލި ނަމަވެސް ނުގުޑާވަރަށް އުޅަނދަ ް
ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.
ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ
ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން

.28

28.1

ތައްޓުއެޅި އުޅަނދެއްގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( އާބެހޭ ހިސާބުތައް
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބެންނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ގަވާއިދުގެ  27.2ގެ މާއްދާތަކުގައި

)ސްޓެބިލިޓީ( ގެ ބަދަލު

ދ
ބުނާ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު ބޭނުންކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ނުވަތަ އުޅަނ ު

މިންވަރު

ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން
ގަބޫލުކުރާނަމަ ،ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެހެން ތަފާތު ގޮތެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސްފަލްކާއަށް ދިޔައެރުން

.29

29.1

ވަކި ޚާއްޞަ

.30

30.1

ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރު މަސްވެރިކަންކުރަން އުޅޭއިރު ހުޅުވާފައި ހުންނަންޖެހޭ،
ނަމަވެސް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އަވަހަށް ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ނެތް މަސްފަލްކާތަކަށް
ނ
ދިޔައަރައި ބޮޑުވާއިރު އުޅަނދު އަރިވާ މިންވަރު  20ޑިގްރީ އަށްވުރެ ކުޑަވެގެ ް
ނުވާނެއެވެ.

މަސްވެރިކަމެއް ކުރާ

އުޅަނދަކުން

މަސްވެރިކަމެއްގެ

ކުރާ

ބާވަތުން،

އުޅަނދު

އެ

ގ
މަސްވެރިކަމު ެ

މ
މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އިތުރު ބަރެއް ނުވަތަ ބާރެއް އުޅަނދަށް ކުރާނަމަި ،

އުޅަނދުފަހަރު

ގަވާއިދުގެ  27.2ގެ މާއްދާތަކުގައި ބުނާ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު ،އިތުރަށް
ރަނގަޅުކޮށްގެން ވިޔަސް ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
30.2

ދައު

އެއްލައި

ނަގައި

ހެދުމަށް

ބޭނުންވާ

ސާމާނު

ހަރުކޮށްފައި

ނ
ހުން ަ

އުޅަނދުފަހަރުގައި ،އެ ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ އެންމެ ބޮޑު ބުރަދަން ނަގާއިރު
 10ޑިގްރީ އަށްވުރެ ބޮޑަށް އުޅަނދު އަރިވެގެންނުވާނެއެވެ.
އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުމަތީ
ހާލަތްތައް

.31

31.1

އުޅަނދެއްގައި

ކުރަން

ކޮންޑިޝަންސްއާއި(،

ގަސްދުކުރާ
އަދަދާއި

ދަތުރުތަކުގެ

ހާލަތްތަކާއި،

ވައްތަރުތައް ހުންނަންވާނީ

)އޮޕަރޭޓީންގ

ރ
އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކު ާ

މިންވަރަށެވެ .އަދި އެކަށީގެންވާނަމަ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ
ދަތުރުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އޮޑިދުއްވަން އަންދާނެ ތެލާއި ،ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ
އާލާތާއި ،އެހެނިހެން ސާމާނު ހިފައިގެން މަސްކަނޑަށް ނުކުންނަން ފުރުން

)ށ(

އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެލުން ބާކީ ހުރި  30%ތެލާއި ،ކޮއްތު ބޯފެނުގެ
ބާކީހުރި  30%ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތާއި،
އެހެނިހެން ސާމާނާއެކު ،މަސްބާނައިގެން ބަރުކޮށްގެން އުޅަނދު މަސްކަނޑުން
އެނބުރި އަންނަން ފުރުން
17

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ނ(

އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެލުން ބާކީ ހުރި  10%ތެލާއި ،ކޮއްތު ބޯފެނުގެ
ބާކީހުރި  10%ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތާއި،
އެހެނިހެން ސާމާނާއެކު ،މަސްބާނައިގެން ބަރުކޮށްގެން އުޅަނދު ބަނދަރަށް
އައުން

)ރ(

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

މަސްބޭނޭނެ

ސާމާނާއެކު،

އެންމެ

މަސްބާނައިގެން

މަދުން

ބަނދަރަށް އައުން.
އުޅަނދަށް ބާނާ މަހުގެ އެންމެ މަދު އަދަދުކަމަށް އާންމުކޮށް ބަލާނީ އުޅަނދަށް
ނމަވެސް
މުޅި ޖުމުލަ ބަރުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަރުދަނުގެ  20%އެވެަ .
މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުތައް އާދަވެގެން ހުންނަ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް،
ފެންނަ

އޮތޯރިޓީއަށް

ނަމަ

މި

އަދަދު

40%

އާ

ހަމައަށް

އިތުރު

ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

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

)ޅ(

ޝންގައި ފުރާއިރު އޮންނަ ހާލަތު
މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ފުލް ލޯޑް ކޮންޑި ަ
)ޑިޕާރޗަރ ސްޓޭޓަސް( އަދި އަންނައިރު )އެރައިވަލް ސްޓޭޓަސް( އޮންނަ
ހާލަތު

)ކ(

ސޓް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރު
ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބަލާ ް
އޮންނަ

ހާލަތު

)ޑިޕާރޗަރ

ސްޓޭޓަސް(

އަދި

އަންނައިރު

)އެރައިވަލް

ސްޓޭޓަސް( އޮންނަ ހާލަތު
)އ(

ލޑް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރު
ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ފުލް ޯ
އޮންނަ

ހާލަތު

)ޑިޕާރޗަރ

ސްޓޭޓަސް(

އަދި

އަންނައިރު

)އެރައިވަލް

ސްޓޭޓަސް( އޮންނަ ހާލަތު
31.2

މި ގަވާއިދުގެ  31.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރަށް،
ހން ހުރިހާ
އުޅަނދު ކަނޑުމަތީގައި އޮންނައިރު އުޅަނދު އޮވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އެ ެ
ގ
ދ ެ
ހާލަތެއްގައިވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ  27.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނ ު
ސްޓެބިލިޓީގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު ،ކުޑަކުރުމަށް ބާރުފޯރުވާ ހުރިހާ ކަމަކާއެކުވެސް،
ހަމަވާނެ

ކަމުގެ

ޔަގީންކަން

ހުންނަންވާނެއެވެ.
18

އޮތޯރިޓީން

ގަބޫލުކުރާ

ފެންވަރަށް

އުޅަނދުގައި

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

31.3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ  31.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތައް ހިސާބުކޮށް
ދެނެގަތުމުގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި ހުންނަ ،ފެނުން ފޯވެފައި އޮންނަ އެންދައު ނުވަތަ
މަސްދަލާއި ،ދަލުގައި ހުންނަ ބަރިތަކާއި ،މިފަދަ އެހެނިހެން ބުރަދަންތައް
އަންދާޒާކޮށް ޖުމުލަ ބުރަދަނަށް އެއްކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

އާދަވެގެން ކަންކޮށް އުޅޭ ގޮތާ ތަފާތު ނޫންނަމަ ،ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތައް
ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހަދަންވާނީ ބޭނޭ މަސް އެއް ސައިޒަކުން އުޅަނދުގައި
ކަމާލުކުރާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ  31.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި  31.2ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި
ބަލާނީ އުޅަނދުން ބާނާ މަސް ،ޖަހާފައި ހުންނާނީ ތައްޓު މަތީގައި ކަމަށެވެ.

)ރ(

އުޅަނދުފަހަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފިނިކުރާ ތާނގީގައި މަސް ބަރުކޮށްގެން
އުފުލާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  31.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި 31.2
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް
ހެދުމުގައި ،ތާނގީތަކުގައި ހުންނަ ފެނުގެ ފްރީ ސަރފަސް އިފެކްޓް ވަޒަންކޮށް
އެ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ  31.1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ() ،ޅ() ،ކ( އަދި )އ( ގައި
ބަޔާންކުރާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި އުޅަނދު
އަންނައިރުގެ ހާލަތު )އެރައިވަލް ސްޓޭޓަސް( ގެ ގޮތުގައި އުޅަނދު ދުއްވަން
ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ  10%ތެލާއި ،އުޅަނދު ދަތުރަށް ފަށާއިރު ހުރި ކޮއްތު
ބޯފެނުގެ  10%ކޮއްތު ބޯފެން ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ރ
ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަ ު
އަރިކޮށްގެން ބަރުދަނުގެ

.32

32.1

މި ގަވާއިދުގެ  27.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓެބިލިޓީގެ އެންމެ ދަށް
ހރާއި ދިގުމިނުގައި 18
މިންވަރުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ،ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަ ަ

އުސްމިން )ސެންޓަރ އޮފް

ހ
ފ ު
މީޓަރު ހަމަވާ ކޮންމެ ތައްޓުއެޅި އުޅަނދެއް ބަނދެ ނިމިގެން އުޅަނދު ބޭލުމަށް ަ

ގްރެވިޓީ( ހޯދުން

އަރިކޮށްގެން ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ހޯދަން އިންކްލައިނިންގ ޓެސްޓެއް ހަދައި،

)އިންކްލައިނިންގ ޓެސްޓް(

އ
އުޅަނދުގެ ލުއި ބަރުދަން )ލައިޓް ޝިޕް( ގެ ހާލަތުގައި ހުންނަ ބަރުދަނާ ި
ނޓްއާއި( އުޅަނދުގެ ބަރުދަނުގެ ވަރޓިކަލް ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ
)ޑިސްޕްލޭސްމެ ް
) (VCGހޯދަންވާނެއެވެ.
32.2

ނ
އުޅަނދަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކުން އުޅަނދުގެ ބަރުދަ ް
ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވަރޓިކަލް ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ބަދަލު ވެދާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް
19

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފެނިގެން އެ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއް އަލުން އަރިކޮށްގެން އުޅަނދުގެ
ބަރުދަނުގެ މެދުގެ އުސްމިނާއި އުޅަނދުގެ ލުއި ބަރުދަން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ތައްޓުނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ

.33

އުޅަނދުގެ

.34

ބޯޔަންސީ ޓޭންކް

33.1

ތައްޓުނާޅާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ފެނުބާރުލުމަށް ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ
ބާވަތަކުން

ފެނުބާރުހިފާ

ފުރާފައިހުރި،

އުޅަނދު

އަޑިޔަށް

ފެތިއްޖެނަމަ

ނުގޮސް

ދިޔަގަނޑު ހިއްކުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން ވަކި އަތަކަށް އަރިނުވެ ފަށަން ތެދަށް އޮންނަ
އ
ގޮތަށް އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ބަހައިގެން އަތުރާފައިވާ ،ބޯޔަންސީ ޓޭންކެއް އުޅަނދުގަ ި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
33.2

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

ސްޓެބިލިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

34.1

އަލަށް ބަންނަ ،ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރު ހަމަވާ ،ތައްޓު އެޅި ކޮންމެ އުޅަނދަކާއި
ފަސިންޖަރުން

ބޭނުންކުރުން

އުފުލާ

ކޮންމެ

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

އުޅަނދެއްގެ

ހ
ސްޓެބިލިޓީއާބެ ޭ

ހިސާބުތަކަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށް،
ރ
ދަތުރުމަތީގައި ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަ ު
ފަސޭހަކަމާއެކު އުޅަނދުގެ ނެވިމީހާއަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ،ތައްޔާރުކޮށް
ށ
އޮތޯރިޓީން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ގަބޫލުކުރުމުން ،އެ މަޢުލޫމާތުތައް އުޅަނދުގެ ނެވިމީހާއަ ް
ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ސްޓެބިލިޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު އުޅަނދުގެ
ކޮޅުއޮބުން )ޓްރިމް( އަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތައް އުޅަނދުގެ
ނެވިންގެ

ސަމާލުކަމަށް

ގެނައުމަށްޓަކައި،

އެކަމާބެހޭ

ޚާއްޞަ

އިރުޝާދުތައް

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
34.2

ގ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮނިގަނޑަށް އެ އުޅަނދެއް ެ
ރ
ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން ތަފާތު ވެދާނެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކު ާ
ރމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އައުކުރަން
ފެންވަރަށް އެ އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހު ު
ހ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން
ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާބެ ޭ
އައުކުރާއިރު އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އައުކުރެވުނު
ޢލޫމާތު އުޅަނދުގެ ނެވިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާބެހޭ މަ ު

މަސްކަމާލުކުރާ ޖަގަހަ
ބައިކުރުމަށް ނަގާގެންގުޅޭ
ކޮށިފިލާ

.35

36.1

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ބާނާ މަސް އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްފަރާތަށް
ނުވަތަ ކޮޅުކޮޅަށް ސޮހިގެން އުޅަނދުގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް ނުވަތަ ޓްރިމަށް ނުރައްކަލެއް
މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސް ކަމާލުކުރާ ޖަގަހަ ބައިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
ނަގައިގެންގުޅެވޭ

ގޮތަށް

ފަރުމާކޮށްފައި

ހުންނަ

ކޮށިފިލާގެ

ބައިތަކުގެ

މިންތައް

)ސްކޭންޓްލިންގސް( ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ
ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ނުވަތަ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިރުނބާކޮޅުގެ އުސްމިން

.36

37.1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އިރު

.37

38.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ ބޮޑަށް
ކޮޅުންނާޅާ ވަރަށް ،ދެ މޫސުމުގެ ހާލަތްތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ،އުޅަނދުގެ ބާވަތާއި ކުރާ
ބޭނުމާއި އަދި އުޅަނދު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށްވެސް ބަލައިގެން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ
އުސްމިނަކަށެވެ .މި އުސްމިން ހޯދުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން
ލޯޑްލައިންސް  1966ގައިވާ ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
.

1

.

 56މިލިމީޓަރ

 = Lއުޅަނދުގެ ދިގުމިން
ރ
 = Cbއުޅަނދުގެ ބްލޮކް ކޮއެފިޝަންޓް )މި ބްލޮކް ކޮއެފިޝަންޓް  0.68އަށްވު ެ
ކުޑަވެގެން ނުވާނެ(

ފެނުން އަޑިއަށާއި )ލޯޑެޑް

ވ
ނގެ އަޑިއަށް ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރެ ޭ
ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދު ބަރުކޮށް ފެ ު
އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ،އަދި އެފަހަރަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ

ޑްރާފްޓް( ފެނުން މައްޗަށް

ހާލަތެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ މި ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ސްޓެބިލިޓީގެ

ހުންނަންވާ މިންވަރު

އެންމެ ދަށް މިންވަރުތަކާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ އަދި  3ވަނަ ބާބުގައި

)ފްރީބޯޑް(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި މިނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަވާވަރުގެ މިނެކެވެ.
38.2

ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ފެނުން މައްޗަށް )ފްރީބޯޑް( ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ
މިނަކީ ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ،އަދި އެފަހަރަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ހާލަތެއްގައި މި
ގަވާއިދުގެ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ އެންމެ
ދަށް މިންވަރުތަކާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ އަދި  3ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ވަރުގެ
މިނެކެވެ.

38.3

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ފެންފަށުން މައްޗަށް
ކުޑަވެގެން

އުޅަނދުގެ

ޅމިނުގެ
ފު ާ

1/10

ހަމަވާ

މިނެއް

ހުރި

ނަމަވެސް،

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން މި މިން
ކުޑަކުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ ،އުޅަނދުގައި ފެނުން މައްޗަށް ހުންނަންވާ
މިނުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާ އިންސައްތައެއް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
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އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޗެޕްޓަރ 3
ނ
ހން މެޝިނުތައް ބެހެއްޓު ް
ހނި ެ
ދ އެ ެ
ޖނެރޭޓަރު އަ ި
ޖނާއި ެ
އިން ީ
އާންމު ގަވާއިދުތައް

.38

38.1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

ބޭނުންކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގައި

މެޝިންތަކާއި

އިންޖީނުތަކާއި

ޖެނެރޭޓަރުތައް ފަރުމާކޮށް ،އުފައްދައި ،އަދި އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ
އިންޖިނިއަރިންގގެ

އުސޫލުތަކާ

ފުރިހަމަ

އެއްގޮތަށެވެ.

ތަކެތި

މި

އުޅަނދުގައި

ސ
ބަހައްޓައި ،ރައްކާތެރިކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ހަދަންވާނީ އުޅަނދަށާއި މީހުންނަށް އެއްވެ ް
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
38.2

އުޅަނދުގެ

މައި

އެހެނިހެން

އިންޖީނާއި

މެޝިންތައް

އަތުރައި،

އ
ބަހައްޓާފަ ި

ހުންނަންވާނީ އެ ތަކެތި ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ،މަރާމާތުކުރެވޭނެ
ގޮތަށެވެ.

މަރާމާތު

ކުރުމަށް

އިންޖީނު

ނެރެންޖެހިއްޖެނަމަ

ބޭރަށް

އިންޖީނު

ނެރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
38.3

ނތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ،ހަރަކާތްކުރާ
މި ގަވާއިދުގައި މިބުނާ މެޝި ް
ނުވަތަ ހޫނުކަން ހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކާއި ތަނަކާ ގާތްނުވެ ،ވަދެނިކުމެވެވެން ވާނެއެވެ.
އ
އަދި ހޫނުކަން ހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗަކާއި ތަނެއް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ދާފަރާލަ ި
)އިންސުލޭޓްކޮށް( އެނބުރޭ ފުރޮޅުތަކާއި ބެލްޓްތައް ފަދަ ހަރަކާތްކުރާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް،
ނުގުޑާތަނަކަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ތަށިފަޅި )ސޭފްޓީ ގާޑް( އަޅުވައި
ރައްކާތެރި

ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

މެޝިންތައް

ބަހައްޓާފައި

ހުންނަ

ޖަގަހަތަކަށް

ށ
ވަދެނިކުމެވާން ހުންނަ ހަރުގަނޑުތައް ހުންނަންވާނީ މަޢުދަނަކުން ހަދައި ރަނގަޅަ ް
ހަރުކޮށްފައެވެ.
38.4

މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ދިއްލުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ ،ފެން
ނުވަންނަ

)ވޯޓަރޓައިޓް(

)ވައިބްރޭޝަން(

ތަކުން

ގޮތަށް

ގާޑް

ރައްކާތެރިކޮށް،

އަޅުވައި،

އާދަވެގެން

ފަސޭހައިން

ބެލޭނެ

ހުންނަ
ގޮތަށް

ތުރުތުރު
އިންތިޒާމު

ކޮށްފައެވެ.
38.5

އުޅަނދުގެ މައި އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ޤުދުރަތީ
ގޮތުން ނުވަތަ އިތުރު ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން )މެކޭނިކަލް ގޮތުން( ވިޔަސް އެ
މެޝިނަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވައި ދައުރުކުރުވައި ،ވިހަ ދުމާއި ،އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް
ހޫނު ގަދަވުމުން ދުރުކުރަން ވާނެއެވެ.

38.6

މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ތަޅުންމަޅު )ފްލޯރ ޕްލޭޓްސް( އަޅާފައި ހުރިނަމަ އެ
ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ކައްސާނުލާގޮތް ހަދައި ،ހަރުކޮށްފައެވެ.
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38.7

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މެޝިނަރީއެއް ގަވާއިދުން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް
އ
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށާއި ،އިތުރު ކުދިކުދި މަރާމާތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރާ ި
ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި )ސްޕެއަރ ޕާޓްސް( އާއި ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެބައި )ސްޕެއާރ
ވ
އ ާ
ގިއަރ( ތައް ،އެ އިންޖީނެއް ނުވަތަ މެޝިނަރީއެއް އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފަ ި
އިރުޝާދާ

އެއްގޮތަށް،

އަތުޖެހޭ

ފަސޭހައިން

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

އގައި
ހިސާބެ ް

ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މައި އިންޖީނާއި އަދި
ހުންގާނު ހިފުމަށް

.39

39.1

އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ މައި އިންޖީނާއި ،އެއާއެކުގައިވާ ފަހަތުންގުޅާ ސާމާނު
)ސްޓާރން ގިއަރ( ގެ ފަރުމާއާއި ،ބާވަތާއި ހަކަތައިގެ މިންވަރު )ރޭޓިންގ( ގައި،

ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

އ
އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަނާއި ބޭނުންކުރާ ހާލަތަށް ބަލައި ،އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާ ި
ފަރުމާއާއި އެކަށީގެންވާ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަންވާނެއެވެ.
39.2

ގ
އުޅަނދުފަހަރުގެ އެތެރޭގައި އަޅާ އިންޖީނަކީ އާންމުކޮށް ޑީސަލް ތެލުން ހިން ާ
ނ ހިންގާ އެތެރޭ
އިންޖީނުކަމަށް ވިޔަސް ،ތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޕެޓްރޯލު ް
އިންޖީނު އެޅިދާނެއެވެ .ތައްޓު އެޅި އުޅަނދެއްގެ އެތެރޭގައި ޕެޓްރޯލް

އިންޖީނެއް

އެޅޭނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.
39.3

އިންބޯޑް އިންޖީނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ،ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮންމެ
ހާލަތެއްގައިވެސް

އުޅަނދު

ކުރުމަށްޓަކައި،

ކޮންޓްރޯލް

ފަހަތަށް

ދުއްވޭނެ

ގޮތް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
39.4

ޔ /ފެން /ލޮނު
ގތަށް އަޅާފައި ހުންނަ އިންޖީނު ނަމަ ،އިންޖީނާ ގުޅާ ތެ ޮ
ފްލެކްސިބަލް ޮ
ހޮޅިތަކާއި

ދުން

ށވެ.
ފްލެކްސިބަލްކޮ ެ
ބުރަފައްޗަށް

ބޭރުކުރާ
ބުރަފަތި

ފޯރުކޮށްދޭނެ

)އެކްޒޯސްޓް(

ހޮޅި

ދަގަނޑު،

އިންޖީނާ

ގޮތަށް

ހަދާފައި

އ
ގުޅާފަ ި

ހުންނަންވާނީ

ގުޅަންވާނީ

ހުރި

ނޖީނުގެ
އި ް

ފްލެކްސިބަލް

ވެސް
ބާރު

ކަޕްލިންގ

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
39.5

އުޅަނދުފަހަރުގައި

އަޅާ

އައުޓްބޯޓް

އިންޖީނު

ނ،
ހުންނަންވާ ީ

އެކަށީގެންވާ

ދ
ގަ ަ

ޅފިލާ )ޓްރޭންސަމް( އަށް ރައްކާތެރި
މިނެއްގައި ރަނގަޅަށް ހަދާފައިވާ ކޮޅުފަސްކޮ ު
ގޮތަކަށް ހަރުކޮށްފައެވެ .އަދި  12ހޯރސްޕަވަރ ) 15ކިލޯވޯޓް( އަށްވުރެ ބޮޑު
އައުޓްބޯޓް އިންޖީނު އަޅާނަމަ ،އުޅަނދު އަޅާފައި އޮންނައިރު އިންޖީނު އެކުގައި ފެނުން
ދރުނބަލުން
ހިއްލައި ،އަރިކޮށް ބޭއްވޭނެ ވަރަށް އިންޖީނު ހަރުކުރާ ކޮޅުފަސްކޮޅުފިލާގެ ި
އަޑިކޮށްފައި ޖާގަ ބާއްވަންވާނެއެވެ.
39.6

ލ
ފ ި
އައުޓްބޯޓް އިންޖީނުއެޅި ،ތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަނޑިފަލި )އޯރ( ،ފިލާ ަ
)ޕެޑަލް( ،ރިޔާ،

ފަދަ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
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އުޅަނދު

ދުއްވުމަށް

ބޭނުންކުރެވޭނެ

އިތުރު

ގޮތެއް
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ބުރަފަތި ދަނގަޑާއި

.40

އިންޖީނު ކޮންޓްރޯލްތަކާއި

.41

ބުރަފަތި

40.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ
ބުރަފައްޗާއި ،ބުރަފަތި ދަގަނޑާއި ،އެއާގުޅޭ އެހެން ބައިތަކާއި ،ސްޓިއަރިން ސާމާނު ެ
ތ
ހންނަންވާނީ މެރިން ގްރޭޑްގެ ތަކެ ި
ހުރިހާ ބެއާރިންގއަކާއި ،ބުޝް ހަދާފައި ު
ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.

40.2

ނގެ ބާވަތާއި ،އޭގެ ވަށްމިނާއި ،އަދި ބުރަފަތި
ބުރަފަތި ދަގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަ މަޢުދަ ު
ދަގަނޑު ގުޅާފައި ހުންނައިރު ދެ ބެއާރިންގ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ މިންތައް ހުންނަންވާނީ
އިންޖީނުން އުފައްދާ ހަކަތަ ،ބުރަފައްޗާ ހަމައަށް ފައްކާކަމާއެކު ފޯރާގޮތަށް ގޮތަށް ،އަދި
އުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މިންތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށެވެ.

40.3

އުޅަނދުގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި ހުންނަ ސްޓާރން ގްލޭންޑް ހުންނަންވާނީ ސްޓާރން
ގްލޭންޑަށް

ބޭނުންވާ

ފެން

ހަމަހަމަ

)އެޖަސްޓް(

ކުރުމަށް

ފަސޭހަވާނެ

ގޮތަށް

އުނދަގުލަކާ ނުލައި އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ.
40.4

އިންބޯޑް އިންޖީނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބުރަފަތި ދަގަނޑުގެ އެންމެ ކުޑަ ވަށްމިނަކަށް
ވާންވާނީ؛
/

∗k

 dމިލިމީޓަރެވެ.

މި ކަސްރުގައި  dއަކީ މިލިމީޓަރުން ބުރަފަތި ދަނގަޑުގެ ވަށްމިނެވެ.
 Pއަކީ އުޅަނދު އާދައިގެ ދުވެލީގައި ދުއްވާއިރު އިންޖީނުން ދާއިމީކޮށް އުފައްދާ ޕަވަރ
)މެކްސިމަމް ކޮންޓިނުއަސް ރޭޓިންގ( ކިލޯވޮޓް އިންނެވެ.
 rއަކީ ސިކުންތަކު ބުރަފަތި ބުރުއަޅާ އަދަދެވެ) .ރިވެލިއުޝަން ޕަރ ސެކަންޑް(
ހދައި އުޅޭ މަޢުދަންތަކަށް ބޭނުންކުރަން
 kއަކީ ބުރަފަތި ދަގަނޑު އާންމުކޮށް ަ
ތަޖުރިބާއިން ހޯދާފައިވާ ބަދަލުނުވާ )ކޮންސްޓަންޓް( އަދަދެކެވެ .އެއީ
ކާރބަން ސްޓީލް އަށް

k=30

 AISI 316ސްޓީލް އަށް k=23
 AISI 431ސްޓީލް އަށް k=22
 AISI 429ސްޓީލް އަށް k=21
 CuNi K500ސްޓީލް އަށް  k=18އެވެ.

މީޓަރުތައް

41.1

ށ
އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްތައް ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށެވެ .އަދި މިފަދަ އިންޖީނުތަކުގެ މީޓަރުތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ
ދިއްލޭގޮތަށެވެ .އަދި ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،އިންޖީނުގެ ހާލަތު ދައްކާ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

އިންޖީނުން މިނެޓަކު ބުރުއަޅާ ވަރު )އާރުޕީއެމް(RPM/
24

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން )ކޫލިންގ ވޯޓަރ ޓެމްޕަރޭޗަރ(

)ނ(

އިންޖީނު އަޑީތެލުގެ ޕްރެޝަރ )ލުބްރިކޭޓިންގ އޮއިލް ޕްރެޝަރ(

)ރ(

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

)ބ(

ބެޓެރީގެ ބާރު ދައްކާ މީޓަރު )ބެޓެރީ އެމީޓަރސް(

)ޅ(

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

)ކ(
41.2

އިންޖީނު ހިންގާފައި ހުންނަ ގަޑި ދައްކައިދޭ މީޓަރު )ރަނިންގ އަވަރ މީޓަރ(

ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގައި ،ފިނިކުރާ ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން )ކޫލިންގ ވޯޓަރ
ޓެމްޕަރޭޗަރ( މައްޗަށް ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ އިންޖީނުގެ ނުވަތަ ގިޔަރ ބޮކްސް
އަޑީތެލުގެ ޕްރެޝަރ )އޮއިލް ޕްރެޝަރ( ދަށަށް ހިނގައްޖެނަމަ އެކަން އަންގައިދޭން
ރަނގަބީލު )އެލާރމް( އަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

41.3

އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުރީ އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ
ނ
ދަށުގައި ކަމުގައިވާނަމަ އިންޖީނު ރޫމުގެ އިތުރުން އެހެން ތަނަކުން އެ އިންޖީ ު
ނިވާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހުންގާނުހިފާ ސާމާނު

.42

42.1

ޅ
ހުންގާނުހިފާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުންގާނު ފިލާ )ރަޑަރ ޕްލޭޓް( އާއި މިއާ ގު ޭ
ހުރިހާ ސާމާނެއް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ،އުޅަނދުގެ އެންމެ ބާރު ދުވެލީގައިވެސް
އުޅަނދު އަނބުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްފަރާތަށް އެނބުރޭ )މެނޫވަރ ކުރެވޭ( ގޮތަށް
އެކަށީގެންވާ
ހުންނަންވާނީ

ގަދަމިނުގައެވެ.
ފަހަތަށް

މަސްވެރިކަމުގައި

އަދި

ދުއްވެންހުރި

އުޅޭއިރު

ހުންގާނުހިފާ
އެންމެ

ފަރާތްފަރާތަށް

ނިޒާމު

ބާރު

އަނބުރައި

ފަރުމާކޮށް،

ދުވެއްޔެއްގައި
ހެދުމުގައިވެސް

ހަދާފައި

ދުއްވާއިރާއި،
އ
ގެއްލުމެ ް

ނުލިބޭނެ ގޮތަށެވެ.
42.2

ހުންގާނުހިފާ

ސާމާނުގެ

ހުރިހާ

ބައިތަކެއްވެސް

ހުންނަންވާނީ

މަރާމާތުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަސޭހަކަމާއެކު އަތުޖެހޭ ގޮތަށް ،އަދި ހުންގާނުހިފާ ސާމާނު
އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.
42.3

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުންގާނު ހިފުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައި ނިޒާމު
ގ
އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އުޅަނދު ެ
25

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހުންގާނު ހިފުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހުންގާނުހިފާ ފަލި ފަދަ އެކަށީގެންވާ އިތުރު ނިޒާމެއް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބޭނުންކުރާ ހޮޅިތައް

.43

އަންދާ ތެޔޮ ތާނގީތައް

.44

43.1

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ހޮޅިއެއް ،ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އެއިން ކުރަން
އ
ގަސްދުކުރާ ބޭނުމަކަށް ކަމުދާ ގޮތަށެވެ .އަދި ހޮޅީގެ ބާވަތާއި ވައްތަރު ނިންމުމުގައި ެ
އ
ހޮޅީގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތާއި ހޮޅި ހަދާފައިވާ ބާވަތާއި ނުގުޅުމެ ް
ހުރެގެން ހޮޅިއަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހަލާކެއް ނުވާނެ ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

43.2

ލ ހޯސްތަކެއް ހަދައި އަދި ބޭނުންކޮށްފައި
ހުރިހާ ފެންބަންދުތަކާއި ހޮޅިތަކާއި ފްލެކްސިބަ ް
ހުންނަންވާނީ އެންމެ ރަނގަޅަށެވެ .އަދި ހުރިހާ ހޮޅިވިއުގައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ކްލިޕް
އަޅައި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައެވެ .ނުވަތަ މައުންޓް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަންތާނގައި
ބޭނުންކޮށް،

ހުރިހާ

ގޭނިގެންނާއި،

ވައިބްރޭޝަނަކުންނާއި،

ނ
ފޮޅިގެންދިއުމު ް

ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.
43.3

ހޮޅި

ވިއުގައެއް

ބަދަލުކުރާނަމަ

ބަދަލުކުރާ

ވިއުގައިގެ

ހޮޅި

ނ
އެއްސީދާވު ް

)އެލައިންމެންޓް( ބަދަލުކުރެވުނު ހޮޅިވިއުގައިގެ އެއްސީދާވުމާ ވީ އެންމެ ކައިރިއަކަށް
އެއްގޮތް ކުރަންވާނެއެވެ.
43.4

ސބްލް ކަނެކްޝަންސްތައް ހުންނަންވާނީ ،ރައްކާތެރި ދާފަރާ )އާރމަރޑް(
ހުރިހާ ފްލެކް ި
އ
ލާފައިވާ ،އަލިފާން ނުހިފާ ވައްތަރުގެ )ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް( ފްލެކްސިބްލް ހޮޅި އާ ި
އިސްކުރެކެނޑި

ބައިބައި

)ސްކްރޫ

ފިޓިންގސް(

ބޭނުންކޮށްގެން،

ޢަމަލީގޮތުން

ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ކުރު މިނަކަށް ،ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ
ހިސާބެއްގައެވެ.

ބެހެއްޓުން

44.1

އަންދާ

ތެޔޮ

)ފިއުލް

އޮއިލް(

ތާނގީތައް

ހުންނަންވާނީ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު

ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ހަދައި ،ހޫނު އެއްޗެހީގައި ނުޖެހޭގޮތަށް ސްޕާރކް އާއި
ހީޓް އިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ .އަދި މިފަދަ ތާނގީތައް ،ހޫނުވެދާނެ ތަނެއްގެ މަތީގައި
ނުވަތަ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ މަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
44.2

އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ ތާނގީތަކާއި އެއަށް ތެޔޮ އަޅަން ހުންނަ ގޮތް
)ޕަމްޕިންގ(

ތަރުތީބުކޮށްފައި

ހުންނަންވާނީ

ބަންޑުންދިއުމާއި،

ފޭދި

ބޭރުވުމާއި،

ފަޅައިގެން ދިއުން ވީހާވެސް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ،އަދި ހޫނު ތަންނަތާއި ކަރަންޓު
ސާމާނުގައި ތެޔޮ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ.
44.3

ހރިހާ ތާނގީއެއްގައި ތެޔޮ ހުރިވަރު ބަލާ
އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ ު
ހޮޅި ހަރުކޮށްގެން ،ނުވަތަ ފުރޭމިން ބަލާ ހޮޅިއާއި ގަންބާ ދަނޑި )ސައުންޑިންގ(
ބޭނުންކޮށްގެން ،ތެޔޮ ހުރިވަރު ބެލޭނެ ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ.
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44.4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

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

44.5

ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރިވަރު ބަލާ ސައުންޑިންގ ހޮޅި ހަދާފައި ވަނީ ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ކުލަ
ނެތް ރަބަރު ހޮޅިން ކަމަށްވާނަމަ އެ ހޮޅީގެ ބޭރުން މަޢުދަނުގެ ދާފަރާއެއް ލައި
ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.

44.6

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

44.7

އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ ތާނގީތަކުގައި ތާނގީގެ އެންމެ ތިރި ހިސާބާ
ވީހާ ކައިރިއެއްގައި ހުސްކުރާ ތުން )ޑްރެއިން ވޭލްވް( އެއް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

44.8

ނ( ގައި
އޮޑި ދުއްވަން އަންދާ ތެޔޮ ދައުރުކުރާ ހޮޅިވިއުގަ )ފިއުލް ޕައިޕް ލައި ް
ތާނގީއާއި ވީހާ ކައިރިއެއްގައި އެ ލައިނު ބަންދުކުރުމަށް ތެޔޮ ބަންދެއް ހަރުކުރަން
ވާނެއެވެ .އަދި މި ތެޔޮބަންދު އިންޖީނު ހުންނަ ޖަގަހައަށް ނުވަދެ ވެސް ބަންދުކުރެވެން
ހުންނަންވާނެއެވެ.

44.9

އުޅަނދުގެ އޮޑިގަ ނޑުގެ އެއްވެސް ބައެއް ،ޕެޓްރޯލް އަޅާ ތާނގީއެއްގެ ބިތެއްގެ ގޮތުގައި
އ
ގ ި
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ތާނގީތަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާއިރު އެއްވެސް ހާލެއް ަ
އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުނަ ދީގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ޕެޓްރޯލް
އަޅަން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ ނުގުޑާގޮތަށް ހިފެހެއްޓިފައި ރަނގަޅަށް
ބިމަށްގުޅި )އާރތް ކުރެވި( ފައެވެ.

 44.10އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އުފުލައި ގެންގުޅޭ ގޮތަށް
ކށް
ހުންނަ ޕެޓްރޯލް ތާނގީތައް އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަން ވާނީ ރައްކާތެރި ޮ
އުޅަނދަށް ހަރުކޮށްފައެވެ .އަދި މިފަދަ ތާނގީތަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަންވާނީ އުޅަނދުން
ބާލައިގެން އެއްގަމުގައެވެ .ނުވަތަ ރައްކާތެރި ކަނެކްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން

.45

45.1

އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން ދައުރުކުރާ ހޮޅިތަކާއި އެއާ ގުޅާ ބައިތަކަކީ )ފިޓިންގސް(
ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވެފައި ،ތިރީގައި މި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

45.2

)ހ(

އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން އެތެރެކުރާ ތޮރުފުންތައް ހުންނަންވާނީ ވީހާ މަދުން،
އަދި މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ށ(

އެތެރެކުރަން

ފެން

ތޮރުފުންތަކުގެ

ހުންނަ

އުޅަނދުގެ

އެތެރެފަރާތުގައި،

އޮޑިގަނޑާ ގުޅިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ސީ ޗެސްޓުތައް ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ
ހާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ އުޅަނދުގެ އަރިވުމާއި ހިއްލުން )ރޯލް އެންޑް ޓްރިމް(
ފެންފަށުން

ތަކުގައި

ޗެސްޓުތަކުގައި

ތިރީގައި

އުފެދޭ

ހުންނާނެ

ވައި

ގޮތަށެވެ.

ބޭރުކުރެވޭނެ

އަދި

ގޮތެއް

މިފަދަ

ސީ

ހަމަޖައްސާފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ނ ހޮޅީގައި،
އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން ،މައި އިންޖީނަށް ގެންދަން ހުން ަ
ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައި ސްޓްރޭނާއެއް )ކުނިބުނި ފުރާނާ ފުރޭންޏެއް(
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

އެއް

ތަނަށްވުރެ

ތަންތަނަށް

ގިނަ

ފިނިކުރާ

ފެނުގެ

ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ހަދާފައިހުރި ސީ ޗެސްޓެއްނަމަ އެ ސީ ޗެސްޓްއިން ނުކުންނަ ކޮންމެ
ހޮޅިއެއްގައި

އެ

ހޮޅިއެއް

ވަކިކޮށްލުމަށް

ބޭނުންކުރާނެ،

ހުޅުވުމުންނާއި

ބަންދުކުރުމުން އެނގޭގޮތަށް ހުންނަ ދެބައި ވަކިކޮށްލެވޭނެ ވޭލެއް ނުވަތަ
ފެންބަންދެއް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މައި އިންޖީނަށް ފިނިކުރާ ފެން ގެންދަން ހަމައެކަނި އެއް ހޮޅި ހުރި ތައްޓުއެޅި
އުޅަނދުފަހަރުގައި ،ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ،އުޅަނދުގައި ހުރި ފެން
އެތެރެކުރާ އެހެން ގުންބާ )ޕަމްޕް( އަކުން މައި އިންޖީނަށް ފިނިކުރާ ފެން
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ފެންބަންދާއެކު ހުންނަ ހޯސް ކަނެކްޝަނެއް ފަސޭހައިން
އިންޖީނާ ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

އުޅަނދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެންހޮޅި
ވިއުގައިގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޮޅިއާއި ،އެއާ ގުޅޭ ބައިތައް ހޯދުމުގައްޔާއި ،އެ
ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ،ޚާއްޞަކޮށް ބަލައި ،އަދި މި ގަވާއިދުގެ  43.2އާއި
 43.3އަދި  50.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން
ވާނެއެވެ.

އަޑީދިޔަ )ބިލްޖް( ހިއްކުން

.46

އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ

.47

46.1

ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައިވެސް ދިޔަ ހިއްކާ ޕަންޕެއް އަދި ބިލްޖް އެލާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

46.2

އ
ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަޑީދިޔަ ހިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް ،ތައްޓުނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގަ ި
ދިޔަހިއްކާފައި ނުވަތަ ބާލިދީ ނުވަތަ އަތުގުންބާ ފަދަ އަތުން ދިޔަ ހިއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް
ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ޕަމްޕް(

47.1

ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި އަތުން އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ) 1އެކެއް(
އަތުގުންބާ

އޮންނަންވާނެއެވެ.
28

އަދި

އިންބޯޑް

އިންޖީނު

އަޅާފައިވާ

ތައްޓުއެޅި

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުޅަނދުފަހަރުގައި މި އަތުގުންބާގެ އިތުރުން އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް މަދުވެގެން ) 1އެކެއް(
ހަކަތަ ގުންބާ )ޕަވަރ ޕަމްޕް( ހުންނަންވާނެއެވެ.
47.2

ޗ
އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ބޭރުން ފެން އެޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބަދަލުކުރެވޭ ދޮރު )ސްވި ް
ކޮކް( އަކުން ނުވަތަ ހޮޅިވިއުގައިގައި ހިމެނޭ )އިންޓަރލޮކްޑް( ފެންބަންދުތަކަކުން
އުޅަނދުގެ އަޑީދިޔައާ ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ ،އުޅަނދުގައި ހުރި ކޮންމެ ހަކަތަ ގުންބާއެއް
ވެސް

މި

47.1

ގަވާއިދުގެ

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބުނެފައިވާ

ހަކަތަ

ގުންބާއަށް

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
47.3

ހއްކުމަށް
އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތި ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ގުންބާއެއް އަޑީދިޔަ ި
ބޭނުންކުރާނަމަ ،ފެން އެތެރެކުރަން ތޮރުފާފައި ހުންނަ ތޮރުފުމުން އަންނަ ފެން،
އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް ގުޅާފައި ހުންނަ މި ގުންބާގެ މައިހޮޅިން އުޅަނދުގެ އެއްވެސް
ޖަގަހަ )ކޮންޕާރޓްމަންޓް( އަކަށް ނުދާނެ ގޮތަށް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

47.4

އނެއް ދާ ކަމަށްވާނަމަ ،އެ
ވޯޓަރޓައިޓް އެއްބަލްކްހެޑްއިން އަނެއް ބަލްކްހެޑަށް ހޮޅިލަ ި
ހޮޅިލައިން ހުންނަންވާނީ ފެން ލީކުނުވާނޭ ގޮތަށެވެ.

އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ
ބެހެއްޓުން

.48

48.1

ޓ
ނމަވެސް  100ފޫ ު
އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  60ފޫޓު ) 18މީޓަރ( ހަމަވާަ ،
ޔ
ދ ަ
) 30މީޓަރ( ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަޑީ ި
ހިއްކުމަށް ހަކަތަ ގުންބާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ހ(

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

)ށ(

މި ދިގުމިނުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް ހަކަތަ ގުންބާގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރަންވާނީ އެންމެ މަދުވެގެން ސިކުންތަކު  2މީޓަރު ) (2 m/sފެން
އުޅަނދުގެ އަޑިން ދިޔަ ނަގާ މައި ހޮޅިން ބޭރުކުރެވޭ ވަރުގެ ހަކަތަ ގުންބާއެވެ.
މި ގުންބާގެ އެތެރޭގެ ވަށަމިން )އިންޓާނަލް ޑައިމީޓަރ( ހޯދާނެގޮތް ތިރީގައި
މިވާ ކަސްރުން ލިބޭ ލިބޭނެއެވެ.
D

L

B

1.68

25

 dމިލިމީޓަރ

މި ކަސްރުގައި  dއަކީ ،މިލިމީޓަރުން ،އުޅަނދުގެ އަޑިން ފެންނަގާ މައި
ހޮޅީގެ އެތެރޭގެ ވަށްމިނެވެ .އަދި  Lއާއި  Bއަދި  Dއަކީ މީޓަރުން،
އުޅަނދުގެ ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނާއި ފުންމިނެވެ.
29

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ނ(

އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާގެ މައި ހޮޅިން ކުރިފަޅައިގެން ގެންދާ ގޮފި ހޮޅި
)ބްރާންޗް ޕައިޕްސް( ގެ އެތެރޭގެ ވަށަމިން )އިންޓާނަލް ޑައިމީޓަރ( ހޯދާނެގޮތް
ތިރީގައި މިވާ ކަސްރުން ލިބޭނެއެވެ.
2.25

25

މިލިމީޓަރ

މި ކަސްރުގައި  dއަކީ ،މިލިމީޓަރުން ،އުޅަނދުގެ ވަތުން ފެންނަގާ މައި
ހޮޅިން ކުރިފަޅާފައިވާ ގޮފި ހޮޅީގެ އެތެރޭގެ ވަށްމިނެވެ .އަދި  Cއަކީ،
ޔ ހިއްކާ ޖަގަހައެއްގެ ދިގުމިނެވެ B .އާއި D
މީޓަރުން ،އެ ގޮފި ހޮޅިން ދި ަ
އަކީ މީޓަރުން ،އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނާއި ފުންމިނެވެ.
)ރ(

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

48.2

) m3/hrކޮޑިމީޓަރ ގަޑިއަކު(

ށމިން  48.1ވަނަ މާއްދާގެ
އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާގެ މައި ހޮޅީގެ އެތެރޭ ވަ ަ
)ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މިނާ އެންމެ ގާތްކުރާކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާ
ސްޓޭންޑަޑް މިނަކަށް ހަމަޖެއްސި ދާނެއެވެ.

48.3

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

48.4

އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ ޕަންޕުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ޕަންޕުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.

48.5

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ޕަންޕުގެ އިންލެޓުގެ ޑައިމީޓަރ ،ހޮޅިލައިނުގެ ޑައިމީޓަރަށްވުރެ
ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

48.6

އުޅަނދުގެ މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ކޮންޕާޓްމެންޓުތަކުން އަޑީދިޔަ )ސްލަޖް( ދަމާ ނިޒާމު
)ސަކްޝަން ޕައިޕްތައް( ހުންނަންވާނީ އެތަންތަނާ ސީދާ ގުޅާފައެވެ .އަދި ކުއްލިއަކަށް
އިޝާރާތް ވާނެގޮތަށް އިމަރޖެންސީ އެލާމެއް ނުވަތަ އެކަން އެނގޭނެ ނިޝާނެއް
ހުންނަންވާނެއެވެ.

48.7

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

 140ލީޓަރ(

މ
ފެން ބޭރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ) 2ދޭއް( ގުންބާ ހުންނަންވާނެއެވެި .
30

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދެ ގުންބާގެ ތެރެއިން ) 1އެކެއް( ގުންބާއަކީ މަދުވެގެން ގަޑިއަކު  4ކޮޑިމީޓަރު
)މިނެޓަކު  70ލީޓަރ( ފެން ބޭރުކޮށްދޭ ވަރުގެ ގުންބާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
އިންޖީނުން ބޭރުވާ ދުން
)އެގްޒޯސްޓް( ބޭރުކުރުން

.49

49.1

ނ ހުރީ ހަމައެކަނި ތޮޔޮވައި ނުވަތަ
އިންޖީނުން ބޭރުވާ ދުން )އެގްޒޯސްޓް( ބޭރުކުރަ ް
ޅން ނުވަތަ
އިންޖީނު ފިނިކޮށްފައި ބޭރުކުރާ ފެނާއެކު ކަމަށްވިޔަސް ،ނުވަތަ ކޮޅުފަސްކޮ ު
އަރިމަތިން ކަމަށް ވިޔަސް ،އުޅަނދުގެ މައި ތައްޓުގެ ތިރިން ކަމަށް ވާނަމަ ،މި
އެގްޒޯސްޓް ބޭރުކުރާ ހޮޅީގެ ތެރެއިން އިންޖީނަށް ނުވަތަ އޮޑިގަނޑު އެތެރެއަށް
ތ
ފެންނާނެ ގޮތެއް ،އެ ނިޒާމު ފަރުމާކުރުމުގައި ނުވަތަ ފެންބަންދު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަ ަ
ނޮން-ރިޓާން ވޭލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވިއަސް ،ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

49.2

އިންޖީނުން އެކްޒޯސްޓް ބޭރުކުރާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ،އެކަމަށް
އެކަށީގެންވާ

އިންޖީނު

މަޢުދަނަކުން،

އުފެއްދި

ފަރާތުން

ދީފައިވާ

ދ
އިރުޝާ ާ

އެއްގޮތަށެވެ.
ލޮނުފެނުގައި ބޭނުންކުރާ
ފެންބަންދުތަކާއި ހޮޅިތަކާއި

.50

50.1

ށ
އުޅަނދުގެ ފެންފަށުން ތިރީގައި ،ލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭރުކުރުމަށް ،އޮޑިގަނޑަ ް
އ
ފ ި
ސީދާ ހަރުކުރާ ފެންބަންދުތަކާއި ހޮޅިތަކާއި އެއާގުޅޭ އެހެން ސާމާނު ހަދާ ަ

އެއާގުޅޭ އެހެން ސާމާނު

އ
ހުންނަންވާނީ ދަބަރުނުޖަހާ ދަގަ ނޑު )ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް( އިން ނުވަތަ ހަރުލޮ ި
)ބްރޮންޒް( ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ )ކޮމްޕެޓިބްލް( ބާވަތަކުންނެވެ .ގުޅުންތަކާއި
ގުޅުންތަކުގެ ބައިބައިތަކުގައި ،ދެވައްތަރެއްގެ ތަފާތު މަޢުދަން ބޭނުން ނުކުރުމަށް
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
50.2

ލޮނުފެން އެތެރެކުރާ ހޮޅީގެ ފެންބަންދު ހަރުކުރަންވާނީ އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑާއި
ދުރުނުވާނޭގޮތަށް ވީހައި ކައިރިއެއްގައެވެ .ލޮނުފެން އެތެރެކުރާ ފެންބަންދު ނުވަތަ
)ފިޓިންގސް( ހަރުކުރަންވާނީ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ )ކޮމްޕެޓިބްލް( ބާވަތަކުންނެވެ.

ހައިޑްރޯލިކްސްގެ
ބޭނުންކުރުން

.51

51.1

.52

52.1

އ
ސ ބޭނުންކުރުމުގައި އޭގެ ހޮޅިތަކުގެ ވިއުގަ ފަރުމާކޮށް ބަހައްޓާފަ ި
ހައިޑްރޯލިކް ް
ހުންނަންވާނީ ވައިބްރޭޝަނާއި ،އޭގެ ސަބަބުން ކިޔާ އަޑު އެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށެވެ.
ފ
އަދި ހޮޅިލައިނުގައި އެކްސްޕޭންޝަން އަދި ސިސްޓަމަށް އަނބުރާ ދެވޭނެގޮތަށް ރިލީ ް
ވޭލެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފިނިކުރާ ނިޒާމު
)ރެފްރިޖެރޭޝަން(

ފިނިކުރާ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް ،ހަދައި ،ރަނގަޅުތޯ ބަލައި ޓެސްޓްކޮށް ،އުޅަނދުގައި
ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ އެ ނިޒާމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަ
ގޮތަށެވެ.

52.2

އިންސާނުންގެ

ޞިއްޙަތަށާއި

)ރިފްރިޖަރަންޓްސް(

އެ

ށޓަށް
ތިމާވެ ް

ނިޒާމުތައް

ގެއްލުން

ބޭރުވެގެންދާ

ހުންނަ

ފިނިކުރާވައި

މިންވަރާއި

އެކުލެވޭވަރު

)ކޮންސެންޓްރޭޝަން( ހުންނަންވާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާ މިންވަރަކަށެވެ.
31
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52.3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފިނިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މާއްދާ )ރެފްރިޖަރަންޓް( އަކީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ
މާއްދާއަކަށް

ވާންވާނެއެވެ.

އަދި

އުޅަނދުގައި

ނިޒާމު

ފިނިކުރާ

އ
ހަރުކޮށްފަ ި

ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިގޮތަކަށް ،އުފެއްދި ފަރާތުގެ )މެނުފެކްޗަރަރގެ( އިރުޝާދާ
އެއްގޮތަށެވެ.
އިންޖީނުރޫމް
ކޮމްޕާޓްމަންޓަށް ވައި

.53

53.1

ނ
އިންޖީނު ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައި އެތެރެކުރުމަށް ވަކިން ވައިހޮޅި ލާނަމަ ލާންވާ ީ
ލ
ނ ް
އިންޖީނު ހަދާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ،ހޮޅީގެ ކްރޮސްސެކްޝަ ަ

ދައުރު ކުރުވުން

އޭރިޔާގައި ކޮންމެ  1ކިލޯވޮޓް ) 1.36ހޯސްޕަވަރ( އަކަށް  10އަކަސެންޓިމީޓަރ
) 1.5އަކައިންޗި( އަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާގޮތަށެވެ.
53.2

އިންޖީނުބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައި އެތެރެކުރާ ހޮޅީގެ އަނގަ ހުންނަންވާނީ
ދ
ވައި ބޭރުކުރާ ހޮޅީގެ އަނގަ ހުރި ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތުގައެވެ .އަ ި
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖަގަހައިގެ ބޭރުގައި ހުރެ މި ހޮޅީގެ އަނގަ
ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

ޗެޕްޓަރ 4
ޖެނެރޭޓަރުތައް
ކަރަންޓް އުފައްދަން
ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ގޮތް

.54

54.1

ރ
އުޅަނދު ދުއްވުމާއި އޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިތު ު
ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް

ބޭނުންކުރާ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ

ކަރަންޓު ކަމަށްވާނަމަ

އުޅަނދުގައި ކަރަންޓު އުފައްދާނެ މައިގަނޑު ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
54.2

އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  60ފޫޓު ) 18މީޓަރު( ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  100ފޫޓު
ޑ
) 30މީޓަރު( ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަރަންޓުން ހަކަތަ އުފައްދާ މައިގަނ ު
ގޮތެއް ކަމުގައި ވާންވާނީ ވަކިން ހުރި ދެ ޖެނެރޭޓަރެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެއް ޖެނެރޭޓަރު
ހިންގަނީ އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ މައި އިންޖީނުން ކަމަށް ހެދިދާނެއެވެ.

54.3

އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމަކީ އާދައިގައި އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި،
އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ދަތުރުމަތީ ބައްތިތަކާއި
ށ
މަސްވެރިކަމާއި އެހެންވެސް އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބައްތިތައް ރަނގަޅަ ް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ނިޒާމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކުއްލި ހާލަތުގައި ކަރަންޓު
އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ގޮތް

.55

55.1

ކޮންމެ

އުޅަނދެއްގައި

މަދުވެގެން

ދެ

ބެޓެރީ

ފޮށިގަނޑު

)ބެޓެރީ

ބޭންކް(

ހުންނަންވާނެއެވެ.
55.2

ހިކިފަސް

ތަނަކުން
32

ފެށިގެން

24

ނޯޓިކަލް

މޭލަށްވުރެ

ދުރަށް

ދަތުރުނުކުރާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުޅަނދުފަހަރުގައި ،ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ދިއްލުންތަކާއި މުވާޞަލާތީ ސާމާނާއި
ދަތުރުމަތީ ބައްތިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ،މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( ގަޑިއިރު ،ކަރަންޓު
ދެވޭވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ރީޗާޖް ކުރެވޭނެ ބެޓެރީ ބޭންކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
55.3

ކުއްލި ހާލަތަކަށް ރީޗާޖްކުރާ ބެޓެރި ހުންނަންވާނީ ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުން
ދ
ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ޖެނެރޭޓަރުން އަބަދުވެސް ޗާޖް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަ ި
އިންޖީނުރޫމް ،ނިދާކޮޓަރި ނުވަތަ މީހުން އާންމުކޮށް އުޅޭ ތަންތަނުގައި ކުއްލި ހާލަތުގައި
ޔަގީން ކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

55.4

ސ އެއްގައި
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ބެޓެރީތައް ބަހައްޓަންވާނީ އެންކްލޯސްޑް ބޮކް ް
އ
އ ް
ނުވަތަ ވައި ލިބޭނެހެން މަތި ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ،އަލިފާން ރޯވެދާނެ )އިގްނިޝަން ެ
ހިނގާފާނެ( ފަދަ ތަންތަނާ ދުރުގައެވެ.

55.5

ބެޓެރީ ބޭންކްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ހޫނު އުފައްދާ ތަންތަނާ ދުރުގައި ،އަދި
ދިޔަބޮޑުވުން ވެސް އެންމެ ދުރު ހިސާބެއްގައެވެ .ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ
އ
ޖަގަހައިގައި ބެޓެރި ބޭންކް ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފޮށިގަނޑުތައް ބަހައްޓާފަ ި
ހުންނަންވާނީ އެތެރެފަރާތުން ބަންދުކޮށް ،އެހެންނަމަވެސް ބެޓެރި ބޭންކްގެ ތެރެއިން
ވައިދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.

55.6

ކޮންމެ

ނުވަތަ

ބެޓެރީއެއްގައި

ބެޓެރީ

އަލިފާން

ބޭންކެއްގައި

ނުކަނޑާ

ލ
ކަހަ ަ

)އައިސޮލޭޝަން ސްވިޗް( އެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ .އިމަރޖެންސީ އެއްގައި ބޭނުންކުރާ
ތަކެތި

އަދި

ރިމޯޓުން

ބޭނުންކުރާ

ތަކެތި

ބެޓެރީއާއި

ގުޅާފައި

ހުންނަންވާނީ

)އައިސޮލޭޝަން ސްވިޗް( އަށްވުރެ ކުރީގައެވެ.
55.7

ބެޓެރީތަކުގައި

ބާރު

ޗޖް(
) ާ

ހުރިވަރު

ބަލާނޭ

ގޮތެއް

އަބަދުވެސް

ނ
އެނގެ ް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
55.8

އިންޖީނު

ބަހައްޓާ

ޖަގަހައިގެ

އެތެރޭގައި

ބެޓެރީތައް

އަތުރާފައި

ހުންނަންވާނީ

ހ
ރައްކާތެރިކޮށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޝޯރޓް ސަރކިޓް ނުވާނޭގޮތަކަށް ،ކަމާބެ ޭ
ފަރާތުން ހުއްދަ ކުރާގޮތަށެވެ.
55.9

އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނާއި ޖަނަރޭޓަރު ހިންގުމަށް ހުންނަ ބެޓެރީތައް
ވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އިންޖީނާއި ޖަނަރޭޓަރު ހިންގަން ހުންނަ ބެޓެރީތަކަކަށެވެ.

ކަރަންޓުގެ ސަބަބުން
އުފެދިދާނެ ޝޮކާއި
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން

.56

56.1

ށވެ.
ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް ،ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރި ކޮ ެ

56.2

ބޭނުންކުރާ މެއިން ކޭބަލްގައި އެންމެ މަތީ ކަރަންޓު ދަތުރުކުރެވޭވަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.
33

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރައްކާތެރިވުން

56.3

ވ
ނަރުގެ ކްރޮސްސެކްޝަނަލް އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިނުގައި ،ބޭނުންކުރަން ކަނޑައަޅާފައި ާ
ސަރކިޓުގައި ނޮމިނަލް ލޯޑް ބޭނުންކުރާއިރު ،ވޯލްޓޭޖް  6އިންސައްތަ އަށްވުރެ
ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

56.4

ނޓު ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެޕްރޫވްޑް އާމާޑް މެރިން
އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަރަ ް
ކޭބަލްއިންނެވެ.

56.5

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހުރިހާ ދާފަރާތައް ހުންނަންވާނީ އާރތް ކުރެވިފައެވެ.

56.6

ސ
ކަރަންޓް ސަރޖްއިން ރައްކާތެރިކޮށްފައި ނުވާ ކޭބަލްތައް ހުންނަންވާނީ ވީހާވެ ް
ކުރުކޮށް ދެ ފަށް ނުޖެހޭގޮތަށް އިންސިއުލޭޓްކޮށްފައެވެ.

56.7

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ މައި ކޭބަލް ،މި
ގަވާއިދުން އޮތޯރިޓީއަށް އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

56.8

އުޅަނދުގައި ހުންނަ ފެނުގެ އަޑީގައި ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކަރަންޓް
ނ
ސާމާނާއި ގުޅުމަށް ފިޔަވައި ތަޅުން މަޅުމުގެ ދަށުން މެއިން ކޭބަލް ގެންގޮސްގެ ް
ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ގެންދާއިރުވެސް ގެންދަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށް ހޮޅިއެއް ނުވަތަ
ކޮންޑުއިޓެއްގެ ތެރެއަށް މެއިން ކޭބަލް ލައިގެންނެވެ.

56.9

މެޝިންތައް

ބަހައްޓާފައި

ހުންނަ

ޖަގަހަތަކުގެ

ތެރެއިން

މައިނަރު

ގެންދަންވާނީ

ފ
ހ ާ
ތަންތަނަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްގެން އަދި މެއިން ކޭބަލްގައި ހުންނަ އަލިފާން ނު ި
ސިފައަށް އުނިކަން ނުލިބޭނެގޮތް ބަލައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ،އެއްވެސް ހާލެއްގައި ތެޔޮ
އަޅާ ތާނގީ )ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް( އަކަށް މެއިން ކޭބަލް ހަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
މަސް ރައްކާކުރާ ތާނގީތަކުގެ ތެރެއިން މެއިންކޭބަލް ގެންދަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށް
ކޮންޑުއިޓްގެ ތެރެއަށް ލައްވައިގެންނެވެ.
ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމާއި
ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

.57

57.1

ދ
ނ ވާނީ އެ ސާމާނު އުފައް ާ
އުޅަނދުގައި ކަރަންޓް ސާމާނު ބަހައްޓައި ބޭނުންކުރަ ް
ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

57.2

ކަރަންޓް ސާމާނު ބަހައްޓަން ވާނީ އެ ތަކެތީގެ ތެރެއަށް ފެނާއި ލޮނު ނުވަންނާނެ ގޮތަށް
އަދި ވައިބްރޭޝަންތަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ.

57.3

ޗ
ހުރިހާ ކަރަންޓް ސާކިޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ވޯލްޓޭޖާއި ކެޕޭސިޓީ ،ސްވި ް
ބޯޑާއި

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

ފޮށިން
34

ފޮށިތަކުގައި
ތަފާތު

ބަޔާންކޮށްފައި

ވޯލްޓޭލްޖްގެ

ކަރަންޓް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނެގޭގޮތަށް

އަދި

ހުރެގެން

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނުވާނެއެވެ.
57.4

އ
ބެޓެރީ ބޭނުންކޮށްގެން އިންޖީނު ހިންގާ މޯޓަރ )ސްޓާޓަރ މޯޓަރ( އަށް ގުޅާފަ ި
ހުންނަ މައި ކަރަންޓު ފިޔަވައި  5އެމްޕިއަރަށްވުރެ މަތީ ކަރަންޓް ސާކިޓުތައް
ހުންނަންވާނީ އޯވަރ ލޯޑްވުމާއި ޝޯޓްސާކިޓުވުމުން ރައްކާތެރިކޮށް ސާކިޓް ބްރޭކަރއާއި
ފިއުޒް ހަރުކޮށްފައެވެ.

57.5

ޔ އެއްޗެއް،
ދިޔާ އެއްޗެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއަކުން ފޭދިގެން ބޭރުވެދާނެ އެއްވެސް ދި ާ
ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ތެރެއަށް ނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

57.6

ޕެނަލް

ބޯޑާއި

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

ނަގާ

ފޮށިތަކުން

ލޯޑްގެ

ސަބަބުން

އިތުރު

ރައްކާތެރިކަމެއް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަނަމަ އުޅަނދުގައި އާރތް ލޭމްޕްސް ފަދަ އާލާތް
ހަރުކުރަން ލާޒިމު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޑިރެކްޓް ކަރަންޓް )ޑީ.ސީ

.58

އޯލްޓަރނޭޓިންގ ކަރަންޓް

.59

ކަރަންޓް( ބޭނުންކުރުން

58.1

ޑ
އުޅަނދުގައި ޑީ.ސީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އިންސުލޭޓެ ް
ރިޓާރން

ނިޒާމުގެ

ދަށުންނެވެ.

ނަމަވެސް

ބޭނުންކުރާ

އުޅަނދުގައި

ކަރަންޓު

ދަތުރުކުރުވުމަށްޓަކައި އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
58.2

ނ
ނވަތަ  24Vހުން ަ
އުޅަނދުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަމަ ު 12V
ކަރަންޓު

އުފައްދައި

އަދި

ބަހައިދޭ

ނިޒާމު

ބޭނުންކުރުމުގެ

ހުއްދަ

އޮތޯރިޓީން

ދެވިދާނެއެވެ.
58.3

މނިއަމް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ދެ ނަރުން
ދަގަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި އެލު ި
ތ
ވައިރުކުރާ ނިޒާމު )ޓޫ ވަޔަރ ސިސްޓަމް( އެވެ .އެކަށީގެންވާގޮތަށް އާރތުކޮށްފައި ނެ ް
މ
ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރާއި ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރުގައި އެއް ނަރުން ވައިރުކުރާ ނިޒާ ު
)ސިންގްލް ވަޔަރ ސިސްޓެމް( ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

)އޭ.ސީ ކަރަންޓް(

59.1

އުޅަނދުގައި އޭ.ސީ ކަރަންޓަށް ބޭނުންކުރާ މެއިން ކޭބަލް ގެންގުޅެންވާނީ ،ތަފާތު
ޑިސްޓްރިބިއުޝަން

ބޭނުންކުރުން

ބޮކްސް/

ޖަންކްޝަން

ބޮކްސްއާއި

ކޮންޑުއިޓުގެ

ތެރެއިން

ވަކިކޮށްގެންނެވެ.
59.2

ޑ
ބ ް
އޭސީ ކަރަންޓާއި ޑީސީ ކަރަންޓުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޯޑު އަދި ޕެނަލް ޯ
ހުންނަންވާނީ ވަކިން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭގޮތަށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

59.3

ސްވިޗް ބޯޑާއި ސޮކެޓްތައް އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަތީ ކަރަންޓާއި
ދަށް ކަރަންޓް ނެގޭ ގޮތަށެވެ.
35

ވޮލިއުމް46 :
އާރތް ކުރުން

އަދަދު2 :

.60

60.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ
އުޅަނދުގައި އާރތް ކުރަން ހުންނަ ނިޒާމު ވާންވާނީ ،އެ ނިޒާމަށާއި އުޅަނދަ ް
އ
ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ފަދަ ނިޒާމަކަށެވެ .އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގައި ހަލް އާރތް ޕްލޭޓެ ް
ޓ
ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޕްލޭޓް ހުންނަންވާނީ ބޮންޑިންގއަކުން ގުޅާފައި ،އެ ޕްލޭ ް
މަތީގައި ދަވާދު ނުލައެވެ.

60.2

ދަގަނޑު

އުޅަނދުފަހަރާއި

އެލުމިނިއަމް

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ބޭނުންކުރާ

ޓ
ކަރަން ު

ސާމާނުގެ ބޭރުންލާފައި ހުންނަ ކަރަންޓު ދަތުރުނުކުރާ ބާވަތް )ނޮން-ކޮންޑަކްޓިންގ
ނ
މެޓީރިއަލް( ތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ އާރތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ދާފަރާތައް ހުންނަންވާ ީ
އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑާއި ރަނގަޅަށް ގުޅާފައެވެ.
60.3

ލަކުޑިއާއި އަދި އެފަދަ އެހެން ތަފާތު ބާވަތްތަކުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި
ނ
ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އަދި މުވާޞަލަތީ ސާމާނު ގުޅާ ނަރުގެ ބޭރުންލާފައި ހުން ަ
ބާވަތްތައް

އިންސިއުލޭޝަންގެ

ހުންނަންވާނީ

އާރތްކުރަންޖެހޭ

އ
ހާލަތެ ް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަސޭހަކަމާއެކު އާރތްކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ
ކަރަންޓު ދަތުރުކުރާ )ކޮންޑަކްޓިންގ( މަޢުދަނުގެ ފަތިގަނޑެއްގައި ހަރުކުރެވޭގޮތަށެވެ.
60.4

މި ގަވާއިދުގެ  60.3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަތިގަނޑުގެ ނިމޭކޮޅު ހުންނަންވާނީ
އުޅަނދުގެ ފެންފަށް )ވޯޓަރލައިން ލެންތު ) ( (LWLގެ ތިރީގައި ،އުޅަނދުގެ ކޮންމެ
އަރިވުމެއްގައިވެސް ލޮނުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދު ހުންނާނެ ގޮތަށް ،އުޅަނދުގެ
ފަށަނުގައި

ހަރުކޮށްފައިވާ،

ސަރފޭސް

އޭރިޔާގައި

31

އަކައިންޗި

)200

މ
ި
އަކަސެންޓިމީޓަރ( އަށްވުރެ ކުޑަނޫން ރަތުލޮއި ފޮތިވަރަކާ ގުޅާފައެވެ .އަދި
ފަތިގަނޑުގެ ފެށޭކޮޅުގައި ކުޑަވެގެން  10އަކައިންޗި ) 64އަކަސެންޓިމީޓަރ( ހުންނަ،
އަދި އާރތްކުރަން އެކަށީގެންވާ ދިގުމިން ހުންނަ ވަރުގެ ރަތުލޮއި ފަތިގަނޑެއް ނުވަތަ
ރޮޑެއް ހަރުކޮށްފައެވެ.
60.5

މި ގަވާއިދުގެ  60.3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދަ އާތުކުރާ ކޮންމެ ފަތިގަނޑެއް
ހުންނަންވާނީ ރަތުލޮއި އިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަރަންޓު ދަތުރުކުރާ،
ވ
ކ ެ
ގިރުމާއި ދަބަރުޖެހުން ދުރު މަޢުދަނުގެ ބާވަތަކުން ހަދައި ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށް ،ހަލާ ު
ދިއުމާއި ކަރަންޓުން ގިރުމުން )އިލެކްޓްރޯލިޓިކް ކޮރޯޝަންއިން( ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ.

60.6

ނ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް މެޝިނާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހުންނަންވާ ީ
ރަނގަޅަށް އާރތު ކުރެވިފައެވެ.

60.7

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

60.8

ރާޑަރާއި ރޭޑިއޯ ފަދަ ދަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ މުވާސަލާތާ ބެހޭތަކެތި އާތުކުރަން
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސ
ވަކިން އެކަމަށް ތަނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ގުޅުން ގުޅަންވާނީ ވީހާވެ ް
ކުރުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.
60.9

އުޅަނދުގެ މައި އިންޖީނާއި ބުރަފަތި ދަނގަޑާ ދޭތެރޭގައި ކަރަންޓު ދަތުރުނުކުރާ
ވ
ބާވަތަކުން ހަދާފައިވާ ފްލެކްސިބަލް ކަޕްލިންގއެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ،ގަތާފައި ާ
ރަތުލޮއިގެ ނަރު ދާގަނޑަކުން މިދޭތެރެ ބައްދަން ވާނެއެވެ.

ދިއްލުންތައް

.61

ކަރަންޓު މޯޓަރތައް

.62

ހޮނު ދަގަނޑު

.63

61.1

މަސް ރައްކާކުރާ ޖަގަހަ ފަދަ އާދަކޮށް ނުފެންނަ ތަންތަނުގެ ދިއްލުންތައް ހުންނަންވާނީ
އެ ތަނެއްގެ ބޭރުން ދިއްލައި ނިވޭ ގޮތަށެވެ.

61.2

ނކުމެވާ ދޮރުތަކާއި މެޝިނުތައް
އުޅަނދުގައި ހުންނަ އަރައި ފައިބާ ސިޑިތަކާއި ވަދެ ި
ދ
ބަހައްޓާ ޖަގަހައާއި ކޮންޓްރޯލް ރޫމާއި ،ހާލުގައި ޖެހުމުން ބޭނުންކުރާ އުޅަނ ު
ނ
)ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް( ތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ ބެޓެރީ ް
ދިއްލައި ،އިމަޖެންސީ ލައިޓް ހަރުކޮށްފައެވެ .މި ބެޓެރީ ބޭންކުގައި އާންމުކޮށް
ތ
ބޭނުންކުރާ ދިއްލުންތަކުގެ އިތުރުން އުޅަނދުގައި އިމަޖެންސީގެ ގޮތުގައި އާލާ ް
ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަންވާނެއެވެ.

62.1

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

62.2

ށ ޖެހުމުން ނުވަތަ
ދ ފަ ް
މޯޓަރުތަކަށް ކަރަންޓު ދޭ ކަރަންޓު ސަޕްލައިތައް ހުންނަންވާނީ ެ
ކަރަންޓުގެ ބާރުބޮޑު )އޯވަރލޯޑް( ވުމުން މީހުންނާއި ތަކެއްޗަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން
ސ
ރައްކާތެރިކޮށްފައެވެ .ހުންގާނު ހިފާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ މޯޓަރުތަކުގައިވެ ް
ލ
ކަރަންޓު އޯވަރލޯޑް ވެއްޖަނަމަ ،ހުންގާނު ޖަގަހައިގެ ތެރެއިން ،އޯވަލޯޑް އޮޑިބަ ް
ޓ
އެލާމެއް އެޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އެކަމަކު އިތުރު ކަރަން ު
)އެކްސެސް ކަރަންޓް( އިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ ،އެ
ގޮތެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ މޯޓަރަށް ނުވަތަ ކަރަންޓު ސަޕްލައިތަކަށް އެންމެ ގިނައިން
ބޭނުންވާވަރުގެ ދެގުނަ ކަރަންޓަށްވުރެ ދަށް ނޫން މިންވަރެއް ލިބޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި
މޯޓަރު ފުރަތަމަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓަށް ދަތުރުކުރެވޭހައިވަރު ކަރަންޓު
ހންނަންވާނެއެވެ.
ސަޕްލައިގައި ު

62.3

ނ ހިންގައި ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ.
ފަންކާއާއި ޕަންޕް ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ރިމޯޓްއި ް
ސއެއްގައި
އަދި އެ ތަކެތީގެ ކޮންޓްރޯލްތައް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،އަލިފާނުގެ ހާދި ާ
ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ،އެކަމާގުޅޭ މެޝިނުތައް ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓުން
ބޭރުގައެވެ.

63.1

ހޮނު ދަނގަޑު ނުވަތަ ލައިޓްނިންގ ޑިސިޕޭޓަރާއި ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ހަރުކޮށްފައި
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހުންނަންވާނީ އޮލަބަށް ވާގޮތަށް ރަތު ލޮއިން )ކޮޕަރ( އިން ހަދައި ،ކުރުވެގެން 6
އިންޗި ) (150mmލަކުޑި ދަނޑިއެއްގައެވެ .މިއާ ގުޅާ ނަރު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ
ކްރޮސް ސެކްޝަނަލް އޭރިޔާގައި  0.1އަކައިންޗި ) 75mmއަކަ( އަށްވުރެ ކުޑަނޫން،
މެދުކެނޑުމެއްނުވާ ރަތުލޮއި ޓޭޕް ނުވަތަ ވަޔަރު ފަށަކުންނެވެ.
63.2

އުޅަނދު ބަނދެފައިވަނީ މަޢުދަނަކުން ނަމަ މި ގަވާއިދުގެ  63.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
ކޮންޑަކްޓިންގ

ހުންނަންވާނީ

ވަޔަރ

އުޅަނދުގެ

އޮޑިގަނޑާއި

އާރތް

އެއްކޮށް

ކޮށްފައެވެ .އުޅަނދު ބަނދެފައިވަނީ މަޢުދަނަކުން ނޫންނަމަ ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ
ހުންނަންވާނީ  60.1ގައި ބުނާ ޕްލޭޓް ފޮއްޗަށް އާރތް ކޮށްފައެވެ.
63.3

ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ހުންނަންވާނީ އެއްވެސް ކުއްލި ލެނބުމެއް )ޝާޕް ބެންޑްއެއް(
ނެތިއެވެ .ޖޮއިންޓެއްވާނަމަ ބޯލްޓް އަޅައި ނުވަތަ މަލަރު ކޮށްފައެވެ.

ސެކްރިފިޝިއަލް އެނޯޑް

.64

އާންމު ގަވާއިދުތައް

.65

ބޭނުންކުރުން

64.1

ދަގަ ނޑު ނުވަތަ އެލުމީނިއަމް އިން ބަދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަނޑުފިލާ
ގިރުމުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އެނޯޑް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

64.2

އުޅަނދުގެ

ބުރަފައްޗަށް

ކަނޑާފައި

ހުންނަ

ހިސާބުގައި

އެނޯޑް

ހަރުކުރަންވާނީ

ބުރަފައްޗަށް ފެން ލިބުމަށް ހުރަސްނޭޅޭ ގޮތް ބަލައިގެންނެވެ.

ޗެޕްޓަރ 5
ނ
ވ ް
ރއްކާތެރި ު
ނން ަ
އަލިފާ ު
65.1

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އިންޖީނުރޫމް،

ވީލްހައުސް،

ސްޓިއަރިން

ކޮމްޕާޓްމަންޓް ،އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓް،
މުވާޞަލާތީ އާލާތްތައް ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ،ބެޓެރީ ކޮމްޕާޓްމަންޓް އަދި ކަނޑުގެ
ޓ
ވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަން ް
ފަދަ

ތަންތަން

ހެދުމަށް

ބޭނުންކުރަންވާނީ

އަލިފާން

ހިފުން

ދުރު

)ފަޔަރ

ރެސިސްޓަންޓް( ބާވަތްތަކެވެ .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އުޅަނދުގައި ވަކިން
ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތަށް ވަކި ކޮށްފައެވެ.
65.2

އުޅަނދުގެ އިންޖީނުރޫމްގެ ސާވިސް ޓޭންކްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް
ވަންނަން ކަނޑާފައި ހުންނަ އާނގަ )މޭން ހޯލް( ތަކާއި އެހެން ހުޅުވުންތައް،
ފަޅުވެރިންނާއި

ފަސިންޖަރުންގެ

ނުވާނެއެވެ.

38

ޖަގަހަތައް

ހުންނަ

ހިސާބުގައި

ބަހައްޓައިގެން

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

65.3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި
ހުންނަ ހަރުކުރުންތައް ހަދާފައިވާ މެޓީރިއަލްއަކީ ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެއްޖެނަމަ
ދ
ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހެދިނަމަވެސް ވަގުތުން ހުޅުހިފައި ،އަނދައި ،ވިރޭ އަ ި
ގޮވާފާނެ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އުޅަނދުފަހަރު
ބޭނުންކުރާ

ބަންނަން

ބާވަތުގެ

ފައިބަރު

ލަކުޑިއާއި

ބޭނުން

)(GRP/FRP

ކުރެވިދާނެއެވެ.
65.4

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

65.5

ނ
އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިނަރީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓުތަކުގައި އަލިފާ ް
ރޯވެއްޖެނަމަ އެތެރޭގައި އަލިފާން ނިއްވާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް އަލިފާން
ނިއްވާލެވޭނެ އިތުރު ނިޒާމެއް ބޭރުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ

ލ
އިތުރުން ފިއު ް

ނ
ތާނގީން ބޭރުވާ ތެޔޮ ،ބޭރުން ރިމޯޓުން ބަންދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް )ކުއިކް ކްލޯސި ް
ހަރުކޮށްފައި

ވޭލްވް(

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފިއުލް

އަދި

ތާނގީގެ

ސ
ގްލާ ް

ގޭޖް

ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަމިއްލަ ޒާތުގައި ބަންދުވާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ.
ވައި ދައުރުވުން

.66

66.1

ކުއްލި ހާލަތުގައި

.67

67.1

ފަޔަރ އެލާރމް

.68

އުޅަނދުގެ

އަލިފާންނިވާ ފެންހޮޅިއާއި

.69

އުޅަނދުގެ

އެތެރޭގައި

ހާދިސާއެއް

އަލިފާނުގެ

ހިނގައިފިނަމަ

އެ

އ
ހާދިސާއެ ް

ހިނގައިގެން އުޅޭ ހިސާބަށް ވައި ދައުރުކުރުވަން ހުންނަ ވައިހޮޅިތަކާއި ދޮރުތަކާއި
އެފަދަ

އެހެންވެސް

ހުޅުވުންތައް

އެ

ހިސާބާ

ދުރުން

ބަންދު

ކުރެވޭނެ

ތ
ގ ް
ޮ

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ސަލާމަތްވާނެ މަގުތައް

އުޅަނދުގެ

ނނާއި
ފަޅުވެރި ް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަގަހަތަކަށް

ފަސިންޖަރުންގެ
ވަދެނިކުމެވާ

ޖަގަހަތަކާއި
ސިޑިތަކާއި

އާދަވެގެން

ނ
ފަޅުވެރި ް

ހަރުގަނޑުތައް

ފަރުމާކޮށް

އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އުޅަނދުގެ މައިތައްޓަށް
ނ
ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ،އަދި އެތަނުން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަވާ ެ
ގޮތް ބަލައިގެން އޮތޯރިޓީގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

ސިސްޓަސް

މުޅި

ދިގުމިނުގައި

18

މީޓަރު

ހަމަވާ،

ނަމަވެސް

30

މީޓަރު

ހަމަނުވާ

އ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ބާވަތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓުތަކުގަ ި
އަމިއްލަ އަށް )އޮޓޮމެޓިކްއިން( އަލިފާންނިވުމުގެ ނިޒާމެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހޮޅީގެ ތުންތައް

69.1

އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރު ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  30މީޓަރު ހަމަނުވާ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑައިމީޓަރުގައި ކުޑަވެގެން ދޮޅު އިންޗި ހުރި މަދުވެގެން ) 1އެކެއް(
ފަޔަރ ޕަމްޕެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

69.2

އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓުތައް ހުންނަންވާނީ އާންމުކޮށް
39

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސހަކަމާއެކު
އުޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު ،ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ތަނެއްގައި އަވަހަށް ފަ ޭ
ފަޔަރހޯސްއާ ގުޅައިލެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

ޗެޕްޓަރ 6
ނ
ނގެ ރައްކާތެރިކަ ް
ރ ް
ފަޅުވެ ި
ރައްކާތެރިކަމުގެ އާންމު

.70

ތައްޓުމަތީގެ ހުޅުވުންތަކާއި

.71

ފިޔަވަޅުތައް

70.1

ތައްޓު މައްޗާއި ،މެޝިނުތައް ހުންނަ ޖަގަހަތަކާއި ،ބަދިގެއާއި ،ސިޑިތައް ހުންނަންވާނީ
ކައްސާނުލާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކޮށްހަދާފައެވެ.

70.2

ލައިފް

ލައިން

ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް

ފަރުމާކޮށްފައި

ހުންނަ

އުޅަނދުފަހަރުގައި،

އ
ފ ި
ޝެކްލެސްއާއި އައި ބޯލްޓްސްއާއި ވާއަޅުވާ ކްލީޓްސް ،އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާ ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ހެޗް އޮޕަނިންގްސް(

71.1

ފަލްކާތަކާއި އާނގަ )މޭން ހޯލް( ތަކާއި ދޮރުތަކާއި އެހެނިހެން މަތިތައް ހުންނަންވާނީ
ރަނގަޅަށް ހަރު ކޮށްފައެވެ.

އ
ދޮރުތަ ް

71.2

ނ ކުރާ ބޭނުމަކާ
ފަލްކާތަކުގެ އަނގަމަތީ ޖާގައިގެ މިންތައް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދު ް
އެކަށީގެންވާ ގޮތަށެވެ.

71.3

އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކާއި އާނގަތައް )މޭން ހޯލް( ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ
ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުޅަނދުގައި އުޅެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

71.4

ޗ
ތައްޓުން މައްޗަށް އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި )ކޯމިންގްސް( ،އެސްކޭޕް ހެ ް
ތަކުގެ މަތީގައި އަތްގަނޑު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

71.5

އާންމު ގޮތެއްގައި ،އުޅަނދު ކަނޑުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ،ބޭރުގައި ހުންނަ
ހުރިހާ ފަލްކާއަކާއި ދޮރެއް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ .މަސްވެރިކަމާއި އެހެނިހެން
މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ބައެއް ފަހަރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ހުޅުވުންތައްވެސް
ހުންނަންވާނީ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

71.6

ޑ
އިންޖީން ،ޖަނަރޭޓަރުތައް ،ވިންޗުތައް ،ނަނާއި ،ދައު ދަމާ ސާމާނާއި )ލައިން އެން ް
ނެޓް

ހޯލަރސް(

އަދި

އެހެނިހެން

މެޝިނުތަކުގައި

ހުންނަ

އެނބުރޭ

ބައިތައް

ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ދަފަތް އަޅުވައި ރައްކާތެރި ކޮށްފައެވެ.

40

ވޮލިއުމް46 :
އުސްފައްގަނޑާއި
)ބުލްވާރކް( ޗެންޗޭނާއި

އަދަދު2 :

.72

72.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ
މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަރުގައި މައިތައްޓު ެ
މައްޗަށް ) 1އެކެއް( މީޓަރު އުސްކޮށް އުސްފައްގަނޑު )ބުލްވާރކް( ނުވަތަ،

އަދި ސަލާމަތީ

ހޭންޑްރެއިލް ނުވަތަ ގްރޭބް ރެއިލްސް ހުންނަންވާނެއެވެ 24 .މީޓަރު ހަމަނުވާ

އަތްގަނޑުތައް

އުޅަނދުފަހަރުގައި އުސްފައްގަނޑު )ބުލްވާރކް( ،ޗެންޗޭނު ހުންނަންވާނީ ) 1އެކެއް(
މީޓަރު އުސްމިނުގައެވެ .ނަމަވެސް އެ އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމަށް ބަލައި އެކަން
އޮތޯރިޓީއަށް

ހުށަހެޅުމުން

މި

މިނަށްވުރެ

ކުޑަމިނެއް

ކަނޑައެޅުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
72.2

އުސްފައްގަނޑުގައި ) 1އެކެއް( މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ،މަސްވެރިކަމަށް
ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ކުރާ އެހެންވެސް މަސައްކަތަކަށް ދަތި ނުވާނަމަ) 1 ،އެކެއް(
މީޓަރ ހަމަކުރުމަށް ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ .އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމަކަށް
ބަލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މިނޫން އެހެން ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

72.3

ޗނުގެ އެންމެ ތިރި ޗޭނާއި ތައްޓާއި ދޭތެރޭ ހުންނަ އުސްމިން  9އިންޗި
ސަލާމަތީ ޗެން ޭ
) 230މިލިމީޓަރ( އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ،ދެން ހުންނަ ކޮންމެ ދެ
ޗޭނެއްގެ ދޭތެރެ  15އިންޗި ) 380މިލިމީޓަރ( އަށްވުރެ ދުރެވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ނ
ޗެންޗޭނުގެ ކޮންމެ ދެ މުޑިއެއްގެ ދޭތެރޭގެ ދުރުމިން  1.5މީޓަރ އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެ ް
ނުވާނެއެވެ.

72.4

އުސްފައްގަނޑާއި ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނާއި ސަލާމަތީ

އަތްގަނޑު ހަދަންވާނީ

ތޫނު

އަރިއަރިއާއި ކަންކަން ނުހުންނަ ގޮތަށް ،އަދި އެއިން ބޭނުންވާ ގަދަކަން ލިބޭގޮތަށެވެ.
72.5

މީހުންގެ ޖަގަހަތަކާއި ،މެޝިނުތައް ބަހައްޓާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުތަކާއި ،މަސައްކަތްކުރާ
ތަންތަނާއި ،ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުން ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު އައިސް ގޮސްވުމަށް ބޭނުންވާ
ވަރަށް އަދި ބޭނުންވާ ގޮތަށް ،ލައިފް ލައިން ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނު ނުވަތަ
ސަލާމަތީ އަތްގަނޑު ހުންނަންވާނެއެވެ .ތައްޓުމަތީ ގެގަނޑުތަކާއި ތައްޓުމަތީގައި
އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ސްޓޯރމް ރެއިލްސް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

72.6

އުސްފައްގަނޑެއް ނުވަތަ އުސްފައްގަނޑެއްގައި ހުންނަންވާ އުސްމިން ގެނައުމަށް ޖަހާ
ދތެރޭގައި ،ތައްޓުމަތީގައި
ޗނުގެ ދެ މުޑި ޭ
ދމުގައި ،ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެން ޭ
ޗެންޗޭނެއް ހެ ު
ބޭނުންކުރާ ސަމާނެއް އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ސާމާނެއް ބަހައްޓަން
ވ ތަނުގައި އެ ސާމާނު ނެތިދާ ވަގުތުތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ  72.3އާއި
ހަމަޖައްސާފައި ާ
 72.4އާއި  72.5ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތައް
ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަރާ ފައިބާ
ހަރުގަނޑުތަކާއި ސިޑިތައް

.73

73.1

ނ
ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އުޅަނދުގައި ހުން ަ
ހުރިހާ

އަރައި

ފައިބާ
41

ސިޑިއަކާއި

ހަރުގަނޑުތަކެއް

ހުންނަންވާނީ

އެކަށީގެންވާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބޮޑުމިނަކަށް ،ވަރުގަދަކޮށް ،ސަލާމަތީ އަތްގަނޑު ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނާއެކު،
ކައްސާނުލާ ކަހަލަ ބާވަތެއް )ނޮން ސްކިޑް( ބޭނުންކޮށް ،އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ
ފެންވަރަކަށެވެ.
73.2

މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ހުންނަ ކުއްލި ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުގަނޑު
)އިމަރޖެންސީ ލެޑަރ( ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ހަރުގަނޑުގެ ފުޅާމިން  18އިންޗި
) 450މިލިމީޓަރ( އަށްވުރެ ހަނިނުވާނެހެން ދަގަނޑުންނެވެ.

73.3

މީހުން

ތިބޭ

ޖަގަހަތަކުގައި

ހުންނަ

)އެކޮމޮޑޭޝަން

ހަރުގަނޑުތައް

ލެޑަރސް(

ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.
ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަރައި

.74

74.1

ކައްކައި ކެއުމުގެ

.75

75.1

ފޭބުން

އުޅަނދަށް އަރައި ފޭބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިނެތް ބަނދަރުތަކުގައި ބޭނުންވާ
ހާލަތްތަކުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުޅަނދަށް އަރައި ފޭބޭނެ ގޮތް،
ޢަމަލީ

ގޮތުން

ކުރެވެންހުރި

މިންވަރަކަށް،

އެ

އުޅަނދެއްގައި

ހަމަޖައްސާފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން

ނ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކެއްކެމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުން ަ
ޓ
އ ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުހިފާޒާތުގެ ބާވަތެއް )ފަޔަރ ރިޓާރޑެން ް
ޖަގަހަ ހަދާފަ ި
މެޓީރިއަލް( ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

75.2

ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އުނދުން ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައެވެ .އަދި އުނދުނަށް
އުދާ ތެލިފަދަ ތަކެއްޗާއި ،ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށްޓާއި ކަޓްލަރީސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އުޅަނދުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

75.3

ކަނޑުދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ފަޅުވެރިންނާއި

ފަސިންޖަރުން

ކާން

ބ
ތި ޭ

ޖަގަހައިގައި ހުންނަ މޭޒު ،ގޮނޑި ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ނުގުޑާ ގޮތަށް
ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ހަރުކޮށްފައެވެ.

އަދި

މޭޒު

ހުންނަންވާނީ

ތަށި

ފަދަ

ތަކެތި

ކައްސާލައިގެން ނުވެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ތުންފަތެއް ލެވިފައެވެ.
ތައްޓުމަތީގެ
މެޝިނަރީތަކާއި

.76

76.1

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ނަގިލި ނަގާ ވިންޗުތަކާއި ،ނަނާއި ދައު ދަމާ ހޯލާ ފަދަ ތަކެތި
ކ
)ލައިން އެންޑް ނެޓް ހޯލަރސް( ހުންނަންވާނީ އެ ތަކެއްޗާ ދިމާއަށް މީހަ ު

އެހެނިހެން ސާމާނު

ދ
ދައިގެންފިނަމަ އަމިއްލައަށް ހުއްޓޭނެ އޮޓޮމެޓިކް ސްޓޮޕް ސްވިޗް ހަރުކޮށްފައެވެ .އަ ި
މި މެޝިނަރީސްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ހުންނަންވާނީ އޮޕަރޭޓްކުރަން ހުންނަ މީހާއަށް
ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ އަދި ތަޅުލެވޭ ގޮތަށެވެ.
76.2

ދ
ނަގިލި ނަގާ ސާމާނާއި ،ނަނާއި ދައު ދަމާ ސާމާނު އުޅަނދުގައި ބަހައްޓައި އަ ި
ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ސާމާނު އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.
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އަދަދު2 :

މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދު

.77

މަސައްކަތްކުރާ

.78

އަލިކުރުން

77.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަނަކާއި ހުރިހާ ހިސާބެ ް
ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ދިއްލައި ،އަލިކޮށްފައެވެ .އަދި ބޭނުންކުރާ އަލިތަކުގެ ބާވަތާއި
ވައްތަރާއި

ދަރަޖައާއި

)އިންޓެންސިޓީ(

އަލިމިން

އަކީ

އުޅަނދުގައި

ދަތުރުކުރާ

ގ
ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ޞިއްޙަތާއި ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމު ެ
ޔަގީންކަން އޮތް އަދި ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަލިތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
77.2

ބޭނުންކުރާ އަލިތަކަކީ ސާފުކަމާއެކު ކުލަތައް ވަކިކޮށްދޭ ،ދަޅަ ނުހުންނަ އައްޔަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

77.3

ސ
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ އަލިތަކުގެ ސަބަބުން އުޅަނދު ދަތުރުކުރުމުގައި އެއްވެ ް
ދައްޗެއް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން
ކުރެވެން ހުރިނަމަ ކުއްލި ހާލަތުގައި އަލިކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ބައްތި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޖަގަހަތަކުގައި ވައި

78.1

އ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވަށައިގެންބެދިފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކުގައި ވަ ި
ދައުރުކުރުވުމުގެ ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  66.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ

ދައުރުކުރުވުން

ގޮތަށެވެ.
78.2

އުޅަނދުގެ

އެހެނިހެން

ފަލްކާތަކާއި

ޖަގަހަތަކުގެ

ހ
މަސައްކަތްކުރަންޖެ ޭ

އެތެރޭގައި

އ
މީހުންނާއި އެ ތަންތަނަށް ފައިބާ ،ވަދެނިކުމެ އުޅެންޖެހޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާ ި
ރައްކާތެރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވައި ދަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ހުންގާނު ހިފާ މީހާއަށް
ވަށައިގެން ފެންނަ
މިންވަރު

.79

79.1

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

ހުންގާނު

މީހާ

ހިފާ

ހުންގާނުގައި

ހުންނައިރު

ސީދާ

އ
ކުރިމަތިންނާ ި

ކަނާތްފަރާތާއި ވާތްފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ) 22.5°ބާވީސް ބައި
ޑިގްރީ( އަށް ހުރަހެއް ނެތި ސާފުކޮށް ކަނޑުގެޞަޠަޙަ ފެންނަން ވާނެއެވެ.
ހުންގާނު ޖަގަހައިގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ހުރަހަކުންވާ ނިވާވެސް ވެވުނުވަރަކުން
ކުޑަކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

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

ސާފުކޮށް

ކަނޑުގެ

ޞަޠަޙަ

ފެންނަންވާނެއެވެ.

އެއީ

ދެފަރާތުންވެސް ދިރުނބާކޮޅުގެ މައްޔަލުގެ އެއްފަރާތުން  45°އިން ފެށިގެން
މައްޔާ ހުރަސްކޮށް އަނެއްފަރާތުގެ  180°އާ ހަމައަށެވެ.
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އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޗެޕްޓަރ 7
ހ
ނގެ ޖަގަ ަ
ރ ް
ފަޅުވެ ި

އާންމު ބައިތައް

.80

އަލިކަމާއި ފިނިހޫނުމިނާއި

.81

80.1

ގ
މި ގަވާއިދުގެ މި ބައިގެ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ެ
ހރެވެ.
ތެރެއިން ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަ ަ

80.2

ގ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ ތައްޓުއެޅި ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ،އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާއި ދަތުރު ެ
ދިގުމިނާއި

މޫސުމުގެ

ހާލަތަށް

ބަލައި،

އުޅަނދުގެ

ފަޅުވެރިންނަށް

އެކަށީގެންވާ

ބޮޑުމިނާއި ފެންވަރުގެ ޖަގަހަ ހުންނަންވާނެއެވެ.
80.3

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

ނިންމުމުގައި،

ތަނަށް

އެކަށީގެންވާ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި

ރައްކާތެރިކަން

ލިބޭނެކަމާއި ،އަދި މޫސުމާއި ،ކަނޑާއި ،ހޫނާއި ،ފިންޏާއި ،ފިނި ހިފުމާއި ،އަޑާއި،
ގ
ތުރުތުރާއި ،ދުމާއި ،ވަހާއި ،އެހެން ޖަގަހަތަކުން އަންނަ އާވިން ،ރައްކާތެރިވާނެ ކަމު ެ
ޔަގީންކަން އޮންނަންވާނެއެވެ.
80.4

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

ވައި ދައުރުކުރާ މިންވަރު

81.1

ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޖަގަހައެއް ހުންނަންވާނީ ކުރެވެންހުރި
ރށް
ވަރަކަށް ޤުދުރަތީ އަލިން އަލިކުރެވިފައެވެ .މި ތަންތަނުގައި ތަނަށް އެކަށީގެންވާ ވަ ަ
ނ
ކަރަންޓް އަލިވެސް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އަލިކުރަން ބޭނުން ކުރަންވާ ީ
ރ
މީހުންގެ ޞިއްޙަތާއި ސަލާމަތަށާއި އުޅަނދުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެ ި
ނުވާނެ ތަކެއްޗެވެ.

81.2

ނ
ނ މޫސުމަށް އަން ަ
ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތައް ހުންނަންވާ ީ
ގ
ބަދަލުތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ސަލާމަތަށާއި އުޅަނދު ެ
ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ،ފިނިހޫނުމިން
ހިފެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމަކުންނެވެ.

81.3

އުޅަނދުގެ

ހޫނުގަދަ

ހިސާބުތަކާއި

ފަސިންޖަރުންނާއި

ފަޅުވެރިން

ބޭނުންކުރާ

ޖަގަހަތަކުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ވައި ދައުރުކުރާނެ އިންތިޒާމު ނެތްނަމަ އެ ތަނެއްގައި
ފޯސްޑް ވެންޓިލޭޝަން ނިޒާމެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
44
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ނދުމަށް ބޭނުންކުރާ
ި

.82

ކާތަނާއި ކެއްކުމުގެ

.83

ތަންތަން

82.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތައް ފަރުމާކޮށް ތަކެތި
ށ
ހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަރާމު ލިބޭނެ ،އަދި ތަން ސާފުކޮ ް
ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށެވެ.

82.2

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

82.3

ކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކަށާއި ފަސިންޖަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ،އެނދުގައި އަޅާ
ސާމާނު ހުންނަންވާނެއެވެ.

82.4

އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނަށާއި އުޅަނދުންކުރާ ބޭނުމަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ނަމަ ،ނިދަން
ބޭނުންކުރާ

ކޮޓަރީގައި

ތަޅުލެވޭގޮތަށް

ހުރި

އަލަމާރި

ނުވަތަ

ވަތްގަނޑެއް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
82.5

އެނދު އެތުރުމުގައި އެއް އެނދުން އަރައިގެން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އަނެއް އެނދަށް
ދެވެން ނުހުންނަ ގޮތަށް ދެ އެނދެއް ޖެހިޖެހިގެން ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އެނދު
އެތެރުމުގައި އާދަވެގެން ހުންނަންވާނީ މަތިމައްޗަށް ދެ އެނދަށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް،
ތިރީ އެނދު ތަޅުމުން ފެށިގެން  12އިންޗި ) 300މިލިމީޓަރ( އަދި ދެ އެނދު
ދޭތެރޭގައި ކުޑަވެގެން  24އިންޗި ) 600މިލިމީޓަރ( ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ.

82.6

މަތިމައްޗަށް އެނދު އަތުރާއިރު އެއް އެނދުގެ މައްޗަށް އަނެއް އެނދު ފުށުއަރާނަމަ މަތީ
ލ ނުވަތަ ސަތަރި ކަހަލަ ކުނޑިއާއި ހިރަފުސް ނުފައިބާ
އެނދުގެ ދަށުގައި ލަކުޑި ފި ާ
ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

82.7

އުޅަނދުގެ

ދިގުމިނުގައި

އުޅަނދުފަހަރުގައި

18

ކޮންމެ

މީޓަރު

ހަމަވިނަމަވެސް،

ފަޅުވެރިއަކަށާއި،

30

މީޓަރު

އޯވަރނައިޓްކޮށް

ހަމަނުވާ
ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް ނިދުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ވަކި
ޖާގައެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
82.8

އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނަށާއި އުޅަނދުންކުރާ ބޭނުމަށާއި ދަތުރުގެ ދިގުމިނަށް ބަލައި،
އޮތޯރިޓީން މި ގަވާއިދުގެ މި ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލު
ގެނެވިދާނެއެވެ.

އިންތިޒާމު

83.1

ކައްކައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަ ހުންނަންވާނީ މީހުން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ
ޖަގަހަތަކާއި ވަކިންނެވެ.
45
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83.2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބަދިގެ

ހުންނަންވާނީ

ކަމަށް

އެކަށީގެންވާ

ބޮޑުމިނެއްގައި

އެތަނުގައި

އެއްޗެހި

ރައްކާކުރާނެ ޖާގަ )ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސް( ހަދައި ތަޅުމުގެ ފެން ހިންދޭނެ ގޮތަށެވެ.
83.3

އ
ފ ި
ބަދިގޭގެ ފިޓިންގްސްއާއި ބޭނުންކުރާ ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނު )ޔުޓެންސިލްސް( ހަދާ ަ
ހުންނަންވާނީ ދަބަރު ނުޖަހާ މަޢުދަނަކުންނެވެ.

83.4

ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އުނދުން ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަންދާ
ތެޔޮ ހުސްވެއްޖެނަމަ ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި ކައްކާ ގޭސް ނުވަތަ ކައްކާ
ތެޔޮ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދޮވެ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް .84

84.1

ށޓާއި އަތް
އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ،ފާޚާނާއާއި މޫނު ދޮންނަ ތަ ް
ދޮންނަ ތަށި ފަދަ ،ދޮވެސާ ު
ހ
ފކުރުމުގެ ޚިދުމަތް )ސެނިޓަރީ ފެސިލިޓީސް( ކަމާބެ ޭ
ފަރާތުން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ .ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން
ހުރިނަމަ ،ދޮވެސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި
މިވާ ތަކެތި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ރން
ފެންވެރޭނެ ގޮތެއް އުޅަނދުގައި ހަމަޖެހިފައި ހު ު

)ށ(

މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފާޚާނާތަށި ހުރުމާއެކު ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމު
ރން
ހަމަޖެހިފައި ހު ު

)ނ(
84.2

މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( މޫނު ދޮންނަ ތަށި ހުރުން

ލފެން ބޭރުކުރާ ހޮޅިތައް ބޯފެން ތާނގީތަކާއި ،ކޮއްތު ސާމާނު ރައްކާކުރާ
ހަޑިފެނާއި އުކާ ާ
އ
ބައިގެ ތެރެއިން ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ .އެފަދަ ހޮޅިތައް ،ކައިބޮއި ހަދާ ޖަގަހަތަކާ ި
މީހުން ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތަކުގެ އެތެރެއިން މަތިން ގެންގޮސްގެން ވެސް
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ހޮޅިތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ފެންބަންދު ހަރުކޮށްފައެވެ.

84.3

އ
އާންމުގޮތެއްގައި ފާޚާނާތައް ހުންނަންވާނީ ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތަކާއި ،ކައިބޮ ި
ސ
ހަދާ ޖަގަހަތަކާއި ،ދޮވެ ފެންވަރާ ޖަގަހަތަކާއި )ވޮޝް ރޫމް( ވަކިން ،ނަމަވެ ް
ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރޭވޭ ހިސާބެއްގައެވެ.

84.4

ދޮވެ ފެންވަރާ ޖަގަހަތަކުގެ ތައްޓުމަތި ހުންނަންވާނީ ސާފުކުރަން ފަސޭހަ ،ފެނާއި
ލޮނާއި ތެތްފިނިކަން ނުވަންނަ ،ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ބާވަތަކުން ތޮށިލައި
އ
)ސީތުކޮށް( ފަސޭހައިން ފެން ހިންދޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ .ތައްޓުމަތީގައި ތޮށިލާފަ ި
ހުންނަންވާނީ އެ ޖަގަހައެއްގެ ވަށައިގެންހުރި ބިތާއެއްކޮށް ،ކުޑަވެގެން  8އިންޗި )200
އ
މިލިމީޓަރ( ބިތަށް އަރާވަރަށް ،ހުރިހާ ބެއްދުން )ޖޮއިންޓް( ތަކަކާއި ހުސްވާ ކޮޅުތަކެ ް
46

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރަނގަޅަށް ބައްދައި ފެން އަދި ތެތްފިނިކަން ނުވަންނާނެ ގޮތް ހަދާފައެވެ.
ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް

.85

މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

.86

85.1

ތާނގީތަކަށް ބޯފެން ލުމާއި ،ބޯފެން ރައްކާކުރުމާއި ،އުޅަނދުގައި ބޯފެން ބޭނުންވާ އެކި
ސ
ތަންތަނަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ،މިކަންކަން ރޭވިފައި ހުންނަންވާނީ އެއްވެ ް
ނ
ފން ތަޣައްޔަރު ނުވާނެގޮތް ބަލައިގެން ރައްކާތެރިކޮށެވެ .އަދި ބޯފެ ް
ހާލެއްގައި ބޯ ެ
ތާނގީތައް ހުންނަންވާނީ އެތެރެ ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

85.2

ށ
ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ،ހަމައެކަނި ކެއްކުމާއި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރުމަށް މީހަކަ ް
ދުވާލަކަށް

2.5

ލީޓަރު

ބޯފެން

ރައްކާކުރެވޭނެ

ގޮތަކަށް

ތާނގީގެ

ޓ
ކެޕޭސި ީ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
85.3

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

ޗެޕްޓަރ 8
ނ
ހން ކަންކަ ް
ހނި ެ
އެ ެ
86.1

ރ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަ ު
ނ
ބަނދެ އަދި އެ ކަމާގުޅޭ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާ ީ
ރ
އެކަމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަ ު
ގ
ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" އަދި "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމު ެ
އަތްމަތީ ފޮތް" ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް )ރިކްއަޔަރމެންޓްސް( އާއި
ބަޔާންކުރުންތައް )ސްޕެސިފިކޭޝަންސް( އާއި މިންގަނޑުތައް )ސްޓޭންޑަޑްސް( އަށެވެ.

86.2

ހ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތަށް ވަކިވަކިން ކަމާބެ ޭ
ފަރާތުން ސްޓޭންޑަޑްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ސްޓޭންޑަޑްތައް އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީން އާންމުކުރާ މިއިން ކޮންމެ ސްޓޭންޑަޑްއެއް ނުވަތަ އަތްމަތީ ފޮތަކީ މި
ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.

86.3

މ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒަންކުރާ ކަންތައްތަކާއި ހިންގާ ކަންތައްތަކާއި އަދި ި
ގަވާއިދުގައި

އޮތޯރިޓީން

ގަބޫލުކުރާ

ފެންވަރަށް

ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ށ
ކަމަ ް

އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،މި ގަވާއިދުގައި ބުނާ ކަންތައްތަކުން ލުއިކަން ދިނުމާ ި
މި

ގަވާއިދުން

އިސްތިސްނާކުރުމުގައި

ކަމާބެހޭ

ފަރާތުން

ޢަމަލުކުރާނީ

ދ
އެފަ ަ

ސްޓޭންޑަޑްތައް ނުވަތަ އަތްމަތީ ފޮތްތަކުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :

ފެންވަރު އެއްވަރު ކުރުން

އަދަދު2 :

.87

87.1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގައި ވާގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ހަރުކުރުމެއް ،ނުވަތަ އުފައްދަން
ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް ،ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ސާމާނެއް ،ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް ،ނުވަތަ
ވައްތަރެއް ،އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ގެންގުޅުމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް،
ނ ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ،އެ
ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ އެތުރުމެއް އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރަ ް
ނޫން އެހެން ވައްތަރެއް ހަރުކުރުމަކީ ،ނުވަތަ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތަކީ ،ނުވަތަ
އ
ބޭނުންކުރާ ސާމާނަކީ ،ނުވަތަ ތަކެއްޗަކީ ،ނުވަތަ ވައްތަރަކީ ،ނުވަތަ އުޅަނދުގަ ި
ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އެތުރުމަކީ ،ހަމަ އެއް ބޭނުމެއް އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުރެވޭނެ ތަކެތި
ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާނަމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީން
ދެވިދާނެއެވެ.

48

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު2 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 1

އޮޑީ ނަންބަރު

10P02MBC-15
އުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުން އުފެއްދި އުޅަނދުގެ ވަނަ

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ

އުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އުޅަނދު ބަންނަ ރަށުގެ ނަންބަރު

އުޅަނދު ބަންނަ އަތޮޅުގެ އަކުރު

އުޅަނދު ބަންނަ އަހަރުގެ ފަހު ދެ އަދަދު

 .1މަތީގައި ދައްކާފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  7.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ
ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ،އޮތޯރިޓީން ދޭ އޮޑީ ނަންބަރުގެ ނަމޫނާއާއި އެ ނަންބަރު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ތނެއްގައި ،ދާއިމީކޮށް
ބަޔާނެކެވެ .މި އޮޑީ ނަންބަރަކީ އެ އުޅަނދެއްގެ އެންމެ ބޮޑަށް ނެތިގެންނުދާނޭ ކަމަށް ލަފާކުރާ ަ
ދެމިހުންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ،އެ އުޅަނދެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެ ނަންބަރެކެވެ.
 .2މިގޮތުން އުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުން ،ބަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ޖަހާ އޮޑީ ނަންބަރުގެ އަދަދުތަކާއި އަކުރުތަކުގެ
އުސްމިނުގައި މަދުވެގެން  25މިލިމީޓަރު )1އިންޗި( ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އަދަދުގެ ނުވަތަ އަކުރުގެ ފަލަމިނުގައި
މަދުވެގެން  3މިލިމީޓަރު ) 1/8އިންޗި( ހުންނައިރު އެ އަކުރެއްގެ ފުޅާމިނާއި ދެ އަކުރު ދޭތެރޭގައި ހުންނާނެ މިން
ކަނޑައަޅާނީ އޮޑީ ނަންބަރު ޖަހާ އަކުރުގެ ސިފަ )ފޮންޓް( އާ ގުޅޭ ގޮތަށެވެ.
 .3އޮޑީ ނަންބަރުގެ އަކުރުތަކާއި އަދަދުތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތްކަމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މަތީގައި
މިސާލަކަށް ދައްކާފައިވާ އޮޑީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ އޮޑިއަކީ ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކީ  2010ވަނަ އަހަރު
ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނިގިލީގައި  MBCކިޔާ ފަރާތަކުން ބަނދެފައިވާ  15ވަނަ އުޅަނދެވެ.
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މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓު )ބިލްޑާރސް ސެޓުފިކެޓު(
މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޗެކުކުރުމަކީ ،ޗެކުކުރާ ފަރާތުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ފަރާތަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ
ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ.
މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓު ޗެކު ކުރިކަމަށް ކުރާ ސޮޔަކީ ،އެއާއެކު އިޤްރާރެއް ލިޔެފައިނެތް ނަމަވެސް އެ ސެޓްފިކެޓެއްގައި ވަނީ ރަނގަޅު
ލމާތު ކަމަށް ހެކިވެ ކުރެވޭ ސޮޔެކެވެ.
ތެދު މަޢު ޫ
މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު


މި ޖަދުވަލުގައި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ  7.9ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓު
ލމާތުތަކުންވެސް
އޮންނަންވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާއަކާއި އަދި އެ ސެޓުފިކެޓު ފުރާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމަތުތަކެވެ .އިސްވެދިޔަ މަޢު ޫ
މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓުގެ މުހިންމުކަން ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ.



ޤ
ޓފިކެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުމަކީ ،އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑިމިން އެ އުޅަނދެއްގައި ހުންނާނެ ޙަޤީ ީ
މާވަޑިޔާގެ ސެ ު
ކޮޑިމިނާއި އެންމެ ާ
ގތް މިނެއް ހިސާބުކޮށް ދެނެގަނެ އަންދާސީކުރުމެވެ .މިގޮތުން އެތެރޭގެ ކޮޑި ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް
ބޭނުންކޮށް އުޅޭނީ "ސިމްޕްސަންސް  1/3ރޫލް" ގެ އުސޫލުން އުޅަނދު ބައިބައިކޮށް ގުނަކޮށް ،އެއްކޮށްގެން ،ހިސާބު
ސކުރުމުގެ މިންގަ ނޑެކެވެ .މި އަސްލަށް ބަލާއިރު ދޭހަވަނީ އުޅަނދު ބައިބައި
ހަދައިގެން އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑި އަންދާ ީ
ކުރާއިރު ގިނަ ބައިތަކަކަށް ބައިކޮށްފިނަމަ ،އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑިމިން އުޅަނދުގެ ޙަޤީޤީ ކޮޑިމިނާއި ބޮޑަށް ގާތްވާނެކަމެވެ.



ދގެ ފުންމިން ބައިކުރާ
މި ސަބަބަށްޓަކައި މާވަޑިޔާގެ ސެޓުފިކެޓު ހެދުމުގައި އުޅަނދުގެ ދިގުމިން ބައިކުރާ އަދި އުޅަނ ު
އަދަދުތައް އިތުރުކުރުން ރަނގަޅެވެ .ދިގުމިން ބައިކުރާނީ ) 6ހައެއް( ބަޔަށް ކަމަށާއި ފުންމިން ބައިކުރާނީ ) 4ހަތަރެއް(
ލ އެއްގޮތް ކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ބަންނަ /އުފައްދާ ފަރާތަށް
ބަޔަށް ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ހިސާބުތައް ވީހާވެސް އަސް ާ
ފެންނަ ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ،މި ދިގުމިން ބައިކުރާ އަދަދާއި ފުންމިން ބައިކުރާ އަދަދު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
މިގޮތުން އިތުރުކުރާއިރު މި ދެ އަދަދަކީ ކޭލަ ހަމަވާ ދެ އަދަދު ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،14،12،10،8،4،6
 ........މި ގޮތަށް ހުރި އަދަދުތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދާ ވަކިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް މި ގަވާއިދުގެ ބައިތައް
މި ޖަދުވަލުގައި މިވާ މިންގަ ނޑުތަކަކީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މި ގަވާއިދާ ވަކިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި ގަވާއިދުގެ
ބަޔެކެވެ.
ރ
" .1ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބައިތަކުގެ މިންގަ ނޑު" ނުވަތަ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަ ު
ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" އަދި "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފައިބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް"

 .2ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ކޮމިޓީން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާއި
ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ޝާއިއުކުރާ އުސޫލުތައް.
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