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މާއި އަދި ކަންކަ ގުޅޭ މި ފޮތަކީ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓް ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ
އުޅަނދު ފަހަރުގެ ވެރިންނަށާއި އުޅަނދު އޮޕަރޭޓް ކުރާ  ގޮތްއަމަލުކުރާ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގައިސަރވޭކޮށް  އުޅަނދުފަހަރު

ށް ނުދ ދުްއވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ެއއްތަނަކުން ެފންނާނެގޮތަަކށް ަމއުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަ ފަރާތްތަކަށް އަދި އުޅަ
 އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އެކަްނކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިަކްނ  ،ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަުރގެ ސަލާމަތާގުޅޭމި ފޮތުގައި 
ޖެޭހ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ބަޔާންކޮްށ ދިނުމާއެކު އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޗެކްލިސްޓް އަދި ހުއްނަން 

  ވާނެއެވެ. ނާފައި ހިމަ

ގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ގުޅާނެ ނަންބަރުތަކާއި އަދި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމު ،ހަމައެހެންމެ
 ތިބުމަށް ލާިޒމްކުރާ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިން އަދި މެރިންގ މެކޭނިކުންގެ ކޯސް ހިންގުމަށް ހުއްދަީދ  އުޅަނދުފަހަރުގައި

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ މަުޢލޫމާތު މި ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާެނއެވެ. 

އޮޕަރޭޓް ކުރާފަރާތްތަކަށް އަދި އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނުންނަށް މި ފޮތުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުަފހަރުގެ ވެރިންނަށާއި އުޅަނދު 
ސަލާމަތާގުޅޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބި މި 

 ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ލޫމާތުގެ އަލީގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭކަންކަން އިތުރަށް ފުރުހަމަކުރެވިޢުމަ
 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.  2022ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަށް މަގުފަހިެވގެން ދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. މި ފޮތް ޝާއިއު ކޮށްފައިވާއިވަނީ 
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 ަކނުޑ ުއަޅނުދ ަސރޭވ ުކަރްނ ުހަށަހާޅނީ ކިހެިންތ؟

  އޮންލައިންކޮށް ސަރވޭކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ  އޭޝަންއަށް  އެންޑް ސިވިލްއޭވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 

eportal.mta.gov.mv   .ެއަށެވ 

 

ލޯކަލް ވެސަލް ސަރވޭ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެދިލައްވާ ސަރވިސްއަކަށް ފިތާލުމުން ހުަށހަޅުއްވަންޖެޭހ ޚިދުމަތުގެ 
 އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ފެނިލައްވާނެ. 

 އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު؛ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ އި ނަމަ އަތޮޅުތަކުގަ 

" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމާއެކު ތިރީގައި މިދަންނަވާ MS-1ދު ސަރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް އުޅަނ ދުއްވާ ކަނޑުގައި ❖
 ތަކެއްޗާއެކުގައެވެ. 

 ގެ ސްލިޕް އުޅަނދުގެ އަހަރީފީ ދެއްކިކަމު .1
 އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  .2
 އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓްރާްނސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ   .3
 ކޮޕީ ތަކުގެއުޅަނދަކީ ކުރިން ސަރވޭކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހަދާދީފައިވާ އުޅަނެދއްނަމަ ކުރިން ހަދާދީފައިވާ ސެްޓފިކެޓް .4

ސަރވޭ ކުރަން އުޅަނދަށް އަރާ ކޮންމެ ރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި ސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދަކަށް އެޑްމިނިސްޓް
 ނެގޭނެއެވެ. ރުފިޔާ)ސަތޭކަ ފަްނސާސް(  150/-ފަހަރަކަށް 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ   1500/-ރުފިޔާއާއި  250/- އުޅަނދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގެ ފީއަކީ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް  .5
 އަދަދެކެވެ.

 
 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށެވެ. 01ދޫކުރަންވާނީ އުޅަނދު ސާރވޭކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްތައް 
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 ޫދުކާރ ަސާލަމާތެބޭހ ެސްޓފިެކްޓަތަކކީ ޮކާބ؟ ައދި ޮކްނ ުއަޅނަދަކްށ ޮކްނ ެސްޓފިެކެޓްއ ޭބުންނަވނީ؟

 
 ސެޓްފިކެޓް އޮފް ސީވާރދިނަސް ❖

o ެޓް އޮތުންލާޒިމް ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރެއްގައި މި ސެޓްފިކ 
 

 ބަރުމަރުކާއާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް؛ ❖
o  )ޭމުދާ އުފުލާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި އޮތުން ލާޒިމް )ތެޔޮ އުފުލިނަަމވެސް އޮންނަންޖެހ 

 
 ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާބެހޭ ސެްޓފިކެޓް؛ ❖

o  ްދަސިންޖަރުން އުފުލާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރެއްގައި އޮތުން ލާޒިމ 
 

 ޝަން ސެޓްފިކެޓް؛އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެން ❖
o  ްތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އޮތުންލާޒިމ 

 
 ނުރައްކާތެރި މުދާ އަދި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ މުދާ އުފުލުމާެބހޭ ސެޓްފިކެޓް؛ ❖

o  ްނުރައްކާތެރި މުދާ އުފުލާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރެއްގައި އޮތުން ލާޒިމް )ތެޔޮ، ގޭސް، ގޮދަޑި އަދި ފަޭސހައިނ
 ވަްތތައް މިސާލަކަށް ދަވާދު، ތިނަރު ފަދަ ތަެކތި( އަލިފާން ހިފާ ބާ

 
 ސްވޭޖް ސެޓްފިކެޓް. ❖

o 24  ްއުޅަނދުަފހަރާއި  ނުގައި ދަތުރުކުރާނޯިޓކަލް މޭލާ ދޭތެރޭ ަދތުރުކުރާ "އޭ" ޒޯ 200މޭލުން ެފށިގެނ
ބޮޑު ދަގަނޑު ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނެދފައިވާ  ށްވުރެމީޓަރަ 24ސަފާރީ އުޅަނދުފަހަރު އަދި 

ގްރޮސްޓަނުންފެށިެގން ބޮޑެތި ދަަގނޑު ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެަފއިވާ  100ދުފަހަރާއި އުޅަނ
 އުޅަނދުފަހަރު )މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު ވަނީ އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައި( 
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 ަތއް ަސރވޭ ުކުރުމަގއި ަބާލެނ ަކްނަތއް 

 އުޅަނދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ހާލަތު 

އި ދަތުރުކުރުމަށް އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރުމަށް އެ އުޅަނދެއް މޫދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގަ
ބާއްވައިގެން ކުރާ ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި އުޅަނދަކަށް ދިޔަ އަރާތޯ އެތެރެއިން ބެލެން ހުރިވަރަކަށް ބަލަން ވާނެއެވެ. އުޅަނދުެގ 

ދާ އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަން އެކަށީގެންވާ އުޅަނދެއްކަމުގައި މަޑޫތަކުން ދިޔަ އަރާނަމަ އެ އުޅަނދަކީ މީހުންނާއި މު
ނުބެލެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރަންވާނީ އެގޮތަށް ހުރިތަންތަން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަުހ 

 ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. އެ އުޅަނދު ކަނޑުގައި ދުއްވުމަށް އެކަށޭނަ ހާލަތެއްގައި އޮތްކަމަްށ ސަރވެޔަރުން

 

 އުޅަނދުގެ އިންޖީނުގެ ހާލަތު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށް އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރަން  އެ އުޅަނދު މޫދުގައި 
ންޖީނު ކޮޓަރި( ގެ ބާއްވައިގެން ކުރާ ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި އެއުޅަނދެއްގެ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުްނނަބަިއ )އި

ސާފުތާހިރުކަމާއި ވަތުގައި ތެޔޮ ނުވަތަ ތެލާއި އެކުވެފައިހުރި ދިޔަ )ސްލަޖު( ޖަމާވެފައި ހުރިތޯ ސަރވޭކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ. 
 އަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ އުކާެލވޭގޮތުގެ ލޮގު ބަލަހައްާޓފައިވާގޮްތ ބަލަން ވާނެއެވެ.

 

 އުޅަނދުގެ ތައްޓުގެ ހާލަތު 

އަދި  ތައްޓުމަތީގައި ފަސިންޖަރުން ނުކައްސާފަދަ ދަވާދު ލެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައިފަސިންޖަ

 ތައްޓު ހުރީ ރަނގަޅު ކޮންޑިޝަންގައިތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ. 

 

 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުރުން 

 ކަުޅކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ހުދު އަކުރުން ޖަހާފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. ށީގައިކަންކަ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީނަމްބަރު އުޅަނދުގެދެފަރާތު
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 ބަރުމަރުކާޖެހުން 

    

  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާދިވެހިރާއްޖޭގެ
 މެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮށްފައިވާ ކޮންމަށް ރަޖިސްޓްރީ މުދާ އުފުލުއުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން 

އެ އުޅަނދުަގިއ  އި އަދި އަޅާފައި އޮވެގެން އޮޕަރޭޓް ކުރަންވާނީކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވަ
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓް އޮވެގެންނެވެ.

 

 

 

ތީގަިއ ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަްށ ބަރުމަރުކާ ޖަހާފައި ހުްނނަންާވނީ އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުެގ މެުދން ދެފަރާތު ބޭރު އަރިމަ
 ފެތޭގޮތަށެވެ.

 

 ޒިންކު އެނޯޑުގެ ހާލަތު 

 ޒިންކު އެނޯޑު ގެ ހާލަތު ބަލަންާވނެއެވެ. އަދި ޒިންކު އެނޯޑު ބޮއެ ހުސްވެފައި ވާނަމަ އެބަދަލު ކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 އް ޒިންކު އެނޯޑުގެ ވައްތަރުތަ  ޒިންކު އެނޯޑު އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި 

  

 ޒިންކު އެނޯޑު ޔޫޒް ކޮށްފައި )ބޮއެފައި(

އެލުިމނިއަމް ެމޓީރިއަލްސްއިން ބަނދެފައިާވ ުއޅަނދުފަހަރުގައި ޒިންކު  ނުވަތަ ދަގަނޑު
އެނޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުގެ ހަލްގަނޑު، ިއންޖީނުތަކާއި ޕްރޮޕެލަރ 

އަދި ފައިބަރ ގްލާސް އުޅަނދުފަހަރުގެ ގެ ހާލަތު ގިނަދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ. 
 ގިނަދުވަހަށް ދެމިގެންދާެނއެވެ. ވެސްއިންޖީނުތަކާއި ޕްރޮޕެލަރ ގެ ހާލަތު
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 ފާހާނާ ހުރުން 

 ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ހުންަނން ވާނެއެވެ. ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ދަތުރުކުރާ މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފާހާނާ 04

 ކުނިއަޅާނެ ވަށިގަނޑު ހުރުން 

 ލައިފު ޖެކެޓު އަޅާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުން 

 އެ އުޅަނދުފަހަރު އުޅަނދުފަހަރުވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ބާއްދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭނުމަކާއި އެއްގޮތަށް އެއުޅަނދުން އުފުލުަމްށ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުގެން އަދަދަށް 

ފަޅުވެރިންނަށާއި  ހުރިހާ ކުރެހުން އަޅާނެގޮތުގެ ގައި ލައިފްޖެކެޓްއުޅަނދުފަހަރުލައިފުޖެކެޓް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި 
 .ވާނެއެވެ ހުންނަން ހަރުކޮށްފައި ފެްނނާނެހެން ފަސިންޖަރުންނަށް

 

 

 

 

އަދި އެހެނިހެން  ކުނި އަޅާނެ ވަށިގަނޑު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. މީހުންއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިންޖަރުން
އުޅަނދުފަހަރުގައި އަވަހަށް ފަނާވެ ނުދާނެ ފަދަ ކުނިތައް އެޅުމަށް ޓައްޕެއް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ޕްލާސްޓިކްގެ އެއްވެސް 

ބާވަތްތައް ކަނޑަށް އުކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަކެތި މި ޓައްޕުގައި އެއްގަމަށް ގެނެސް  ބާވަތެއް އަދި ސްލަޖުގެ
 ކުނިއެޅުމަށް ޚައްސަކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 
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 ކުއްލިހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން 

 

ފެންާނނެހެްނ  ކުއްލިހާލަތުގައި ގުާޅނެ ފަރާތްތަކުގެ ފޯން ނަމްބަރުތަްއ( ކެޕްޓަނަށް) ކުއްލިހާލަތުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ ޕްލޭން
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 

 

 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ބޯޑު 

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރެއްގައި އަންގައިދޭ ބޯޑު  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކަން

 

 

 ސްޓެބިލިޓީ ކަލްކިއުލޭޝަން 

ސްޓެބިިލީޓ  ،މުދާ އުފުލަންވާނީ ކު ހަދާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ ޑެކުތަކުގައި މީހުންނާއިއެއްޑެކަށްވުރެ ގިނަ ޑެ
ހަދާފައިވާ  މިޮގތަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި އެއްޑެކަށްވުރެ ގިނަޑެކު. ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ މިނިސްްޓރީންކަލްކިއުލޭޝަން ހަދައި 

ގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވާ އަދަދަށްވުރެ އަިދ ހުއްދަ ދެވޭނީވެސް މައިޑެކު. ގައެވެއިޑެކުއުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުންއުފުޭލީނ ހަމައެކަނި މަ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން . ގިނަ ނުވާގޮތަށް މީހުން އުފުލުމަށެވެ

 ވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެެވ.(ފެށުމުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސްޓެބިލިޓީ ބަާލނީ އެ ގަ
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 ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައި ހުރުން 

ނަގާފައު ހުންނަން  ވަށައިގެން ފެންނާނެޮގތަށް ދިވެިހ ދިދަ ޒެޑްގައި މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުޅަނދުގެ.އީ.އީ
 ވާނެއެވެ. 

 

 

 ސްލަޖު ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތް ބެލުން 

އުޅަނދު މޫދުގައި ޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށް އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރަން  އެ  ކަނދިވެހިރާއްޖޭގެ
)އިންޖީނު ކޮޓަރި( ގެ  ހުްނނަބައި ބާއްވައިގެން ކުރާ ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި އެއުޅަނދެއްގެ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި 

ޖަމާވެފައި ހުރިތޯ ސަރވޭކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ. )ސްލަޖު( ފައިހުރި ދިޔަ ސާފުތާހިރުކަމާއި ވަތުގައި ތެޔޮ ނުވަތަ ތެލާއި އެކުވެ
 އަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ އުކާެލވޭގޮތުގެ ލޮގު ބަލަހައްާޓފައިވާގޮްތ ބަލަން ވާނެއެވެ.

 

 

 

 



 45 ގެ 9 ވަނަ ސަފްހާ
 

 އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެހެލުމަށްފަހު ދޫކުރާ ލިޔުން 

 ލަކުޑި އުޅަނދު އެހެލަންލާޒިމްވާ ޓައިމްލައިން 

 )އަށާރަ( މަސްދުވަހަކުން 18ކޮންމެ މަދުވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރާ ލަކުޑި އުޅަނދުފަހަރު 
 ންނަބައިގެ ހާލަތު ބެލުމަްށޓަކައި ސަރވޭކުރަންވާނެއެވެ.އެއްގަމަށް އެހެލައި މޫދުގައި އުޅަނދު އޮންނަ އިރު ފެނުއަޑީގައި އޮ

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް ސެޓްފިކެޓެއް އެ އުޅަނދު އެހެލައިގެން މަރާމާތު ކުރި ގަވާއިދުގައި ފަހު އަދި މި ސަރވޭ ކުރުމަށް
ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރވެޔަރަކު އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް  މިނިސްްޓރީންބޯޓުޔާޑުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރަށުަކއުންސިލްއަކުން ނުވަތަ 

 ންވާނެއެވެ.ނުވަތަ އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓު ކުރާ ފަރާތަށް ދޭ

 

 ފައިބަރު އުޅަނދު އެހެލުމަށް ލާޒިމްވާ ޓައިމްލައިން 

ފައިބަރުްނ  މަށްބޭނުންކުރު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށް އަދި އަޅާަފއި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ންނަބައިގެ ހާަލުތ އޮއެއްފަހަރު އެހެލައި މޫުދގައި )ދޭއް( ައހަރަކުން  2ކޮންމެ މަދުވެގެން ުހންނަ އުޅަނދުަފހަރު  ބަނދެފައި

ބަޔާންކޮށްަފއިވާގޮތަށް ސެޓްފިކެޓެއް ެއ  ގަވާއިދުގައިއަދި މި ސަރވޭ ކުރުަމށްފަހު ބެލުމަށްޓަކައި ސާރވޭކުރަން ާވނެއެވެ. 
ހުއްދަ ދީފައިާވ  ިނސްޓްރީންމިއުޅަނދު އެހެލައިގެން މަރާމާތު ުކރި ބޯޓުޔާޑުން ނުވަަތ ރަށެއްގެ ަރށުކައުންސިލްއަކުން ނުވަަތ 

 ސަރވެޔަރަކު އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓު ކުރާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ދަގަނޑު ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެފައިވާ އުޅަނދު އެހެލުމަށް ލާޒިމްވާ ޓައިމްލައިން 

  ނުވަތަ ދަނގަޑު އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަހަރަކުން އެއްފަހަރު އެހެލައި މޫދުގައި )ތިނެއް(  3ކޮންމެ މަދުވެގެން އެލްމިނިއަމްއިން ބަނދެފައިހުްނަނ އުޅަނދުފަހަރު 

 ގަވާއިދުގައި  މި ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު އަދިއޮންނަ އިރު ފެނުއަޑީގައި އޮންނަބައިގެ ހާލަތު ބެލުަމށްޓަކައި ސާވޭކުރަންވާނެއެވެ. 
ހުއްދަ ދީފައިވާ  ިމނިސްޓްރީންބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ސެޓްފިެކެޓއް އެ އުޅަނދު އެހެލައިގެން މަރާމާތު ކުރި ބޯޓުޔާޑުން ނުވަތަ ޓ

 ސަރވެޔަރަކު އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓު ކުރާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

 ލްކާތަކުގެ ހާލަތު ފަ 

އުޅަނދުގެ ފަލްކާގެ ހާލަތު ބަަލްނ ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ފަލްކާތަކީ ެފން ނުވަންނަ ގޮަތށް ހުރި ފަލްކާަތކެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. 
 އަދި ފަލްކާ ނަގައިގެން އުޅަނދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ހާލަތު ބަލަން ޖެެހއެވެ. 
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 ހުންނަން ޖެހޭ ސާމާނު 

 ނެވިގޭޝަން އަލިތައް 

 ހަރުކުރެވިފައި ުއޅަނދެއްގައި ކޮންމެ ކުރާ އޮޕަރޭޓު ާބއްވައިގެން އަޅާފައި އަދި ދަތުރުކުރާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑުގެ ހިރާއްޖޭގެދިވެ
 އަލި ލައިޓްތަކުގެ ނެވިގޭޝަން. މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ބާޔާންކޮްށފައިވާ ގަވާއިދުގައި ހުްނނަންވާނީ ލައިޓް ނެވިގޭޝަން ހުންނަ
 ެފންނަން  އަލި ބައްތިއެއްގެ އެއްވެސް އެއިން އަދި. ެޖހޭނެއެވެ ފެްނނަވަރުވާން ދުރުން މޭލުގެ އެއް ރެއްގައިއި ރަނގަޅު މޫސުމް

 ހުރެެގން ނިވާވެފައި އެެހންަތނަކާއި އުޅަނދުގެ ުނެފންނާނެގޮތަަކށް ދުރުމިނަށް ސަރަހައްދާއި ބުނެފަިއވާ ގަވާއިދުގައި ޖެހޭނެކަމަށް
 .ނުވާނެއެވެ

ީމަޓރަށްވުރެ ކުރު އެންމެ ބާުރ  3ނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އިންޖީނުލީ ުއޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އާއިދެމެދު ދަތުރުކޮށްފަިއދާނަމަ އުޅަނދުގެ ވަށައިގެްނ  6އިން ހެނދު  6ދުވެލި ގަނޑިއަކު ހަތްމޭލަށްވުރެ މަޑުވެފައި އިރުއޮއްސި 

އަދި މިބައްިތ ހަރުކޮށްފައި ުހންނަންޖެހެީނ އުޅަނދުެގ  ނެެއވެ.އެއް ދިއްލާފައި ބަހަްއޓަންޖެހޭފެންނަގޮތަްށ ހުދު ކުލައިެގ ބައްތި 
 ފޫޓު މަތީގައެވެ.  5މަތިކަނަށްވުރެ 

 

 

 އުޅަނދުން އުފުލޭ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން 

 

 ސީޓު ޖަހާފައި ހުންނަ އުޅަނދު 

 

ގަޑިއިރަށްވުރެ  4 އެގޮތުން. ށް ޭބނުްނވާވަރަށް ޖާގަ ހުންނަންާވނެއެވެފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަަހރުގައި ފަސިންޖަރުންނަ
ކުރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް ލެނގިގެން އިނދެވޭގޮތަށް ގޮނޑިއެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި 

ގޮޑިތަކުގައި ކޮންމެ ށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ގޮޑިތައް ހަރުކޮހުރުން ނުވަތަ ލެނގިލެވޭގޮތަށް ެބންޗުގޮތަށް ޖަހާފައިހުންނަ 
 އިންޗީގެ ނިސްބަތުން ޖާގަ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  18 ފަސިންޖަރަކަށް

 

 



 45 ގެ  12 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ދަރުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު  ދިގު  ގަޑިއިރަށް ވުރު  4ސީޓު ނުޖަހާ އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ 

 

ފޫޓު ފުޅާ ޖާގަ ތައްޓުގައި  2.50 ފޫޓު ދިގު 6ޖަރުންނަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިން 04
ދަާމލެވޭގޮތަށް ހަރުކޮށްފައިުހިރ  ނުވަތަ ގޮނޑި ޖަހާފައިވާނަމަ އެޮގނޑިއަކީ ލެނގިލައިގެން ފައި .ފާހަގަކޮށްފައި ހުްނނަން ވާނެއެވެ

 .ގޮނޑިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ

އުފުލޭ މީހުން އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ އުޅަނދުގައި ޖަހާފައިވާ ސީޓްގެ  ޖަހާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ އުޅަނދުން ސީޓް
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށެވެ. ިމނިސްޓްރީން އުޅަނދުން އެންމެ ިގނައިން މީހުން އުފުލޭނެ ކަމަށް ނިސްބަތުން

 

 ކަމަރާ ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު 

 

ކަމަރާހަދާފައި ނުވަތަ ކަމަރާއާއިއެކު އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓުކުރާ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދުގެ ނއުފުލޭ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރި އެ ންވަކިކޮޓަރި ހަދާފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ އެ އުޅަނދަކު

 ’x 2.5 ’6ީމހުން އަދި  2ަކށް އެނދަ ’x 4 ’6މީުހްނ،  3ގެ އެނދަަކށް  ’x 5 ’6ނިސްބަތުންނެވެ. މިގޮތުްނ 
 އެނދަކަށް މީހެއްގެ ނިސްބަތުްނެނވެ.

 

 އެއްޑެކަށްވުރެ ގިނަ ޑެކް ހަދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު 

 

އެއްޑެކަށްވުރެ ގިނަ ޑެކު ހަދާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ ޑެކުތަކުގައި މީހުންނާއިމުދާ އުފުލަންވާނީ ސްޓެބިލިީޓ 
މިގޮތަށް ހުއްދަ ނުހޯަދއި އެއްޑެކަށްވުރެ ގިނަޑެކް . އަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެމިނިސްޓްރީ ކަލްކިއުލޭޝަން ހަދައި

އަދި ހުއްދަ ދެވޭނީވެސް މައިޑެކްގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވާ . ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުންއުފުލޭނީ ހަމައެކަނި މައިޑެކްގައެވެ
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުަފހަރު ބަނުމުގެ ގަވާއިަދށް . ލުމަށެވެއަދަދަށްވުރެ ގިނަ ނުވާޮގތަށް ީމހުން އުފު

 އަމަލުކުރަން ފެށުމުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓެބިލިޓީ ބަލާނީ އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށެވެ.(
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 މާއި ހަދަން ޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅު 

A ( ިބޭރުގައި މޭލު  200 ފެށިގެން މޭލުން  24ޒޯނުގައ)  ެއޮޕަރޭޓު ކުރާ އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން ތިބެންޖެހޭ ފަޅުވެރިންގ
 އަދަދު 
 

 ހަދައި ޓަނޭޖު އެންޑޯޒުކޮށްފައިވާ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އޮތުން(  1ބޯޓު ކެޕްޓަން )ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު  01
މެރިން މެކޭނިުކން ިތުބން ލާޒިމްވަނީ އިްނބޯޑު  /ކު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ ހުރުންމެރިންގ މެކޭނިކު )މެިރންގ މެކޭނި 01

 ( އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި
 ފަޅުވެރިން )ފަޅުވެރިކަމުގެ ކޯސް ހަދާފައި ހުރުން(  03
 

ލާޒިމުއެވެ. އަދި ކެޕްޓަނާއި   ކުރުންބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަނޯޓު: މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ުހރިހާ ފަރާތަކުން 
  ެއވެ. މެރިން މެކޭނިކު އަދި ފަޅުވެރިންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ވާންޖެހެ

 
 

B ( ިއޮޕަރޭޓު ކުރާ އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން ތިބެންޖެހޭ ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު  24ޒޯނުގައ )ްމޭލާހަމައަށ 
 
 ( ހަދާފައިވުން 2ބޯޓު ކެޕްޓަން )ދަށްވެެގން ނިޔަމި ކަމުގެ  01
މެރިންގ މެކޭނިކު )މެިރންގ މެކޭނިކު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފަިއ ހުރުން/ މެރިން މެކޭނިުކން ިތުބން ލާޒިމްވަނީ އިްނބޯޑު  01

 އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި( 
 ފަޅުވެރިން )ފަޅުވެރިކަމުގެ ކޯސް ހަދާފައި ހުރުން(  02
 

ލާޒިމުއެވެ. އަދި ކެޕްޓަނާއި  ކުރުން ންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަނޯޓު: މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ުހރިހާ ފަރާތަކުން ބަޔާ
  ެއވެ. މެރިން މެކޭނިކު އަދި ފަޅުވެރިންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ވާންޖެހެ

 
C ( ިއޮޕަރޭޓު ކުރާ އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން ތިބެންޖެހޭ ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު  12ޒޯނުގައ )ްމޭލާހަމައަށ 

 
 
 ހަދާފައިވުން(  2ށްވެެގން ނިޔަމި ކަމުގެ ބޯޓު ކެޕްޓަން )ދަ 01
 ފަޅުވެރިން )ފަޅުވެރިކަމުގެ ކޯސް ހަދާފައި ހުރުން(  02
 

ލާޒިމުއެވެ. އަދި ކެޕްޓަނާއި  ކުރުން ނޯޓު: މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ުހރިހާ ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ
  ެއވެ. ކަމުގައި ވާންޖެހެ މެރިން މެކޭނިކު އަދި ފަޅުވެރިންނަކީ ދިވެހިން
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D ( ިއޮޕަރޭޓު ކުރާ އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން ތިބެންޖެހޭ ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު  6ޒޯނުގައ )ްމޭލާހަމައަށ 
 
 ހަދާފައިވުން(  2ބޯޓު ކެޕްޓަން )ދަށްވެެގން ނިޔަމި ކަމުގެ  01
 ފަޅުވެރިން )ފަޅުވެރިކަމުގެ ކޯސް ހަދާފައި ހުރުން(  02
 

ލާޒިމުއެވެ. އަދި ކެޕްޓަނާއި  ކުރުން ންނަވާފައިވާ ުހރިހާ ފަރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަނޯޓު: މަތީގައި ދަ
  ެއވެ. މެރިން މެކޭނިކު އަދި ފަޅުވެރިންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ވާންޖެހެ

 
E  ްގެ އަދަދު ޒޯނުގައި )ފަޅުތެރޭގައި( އޮޕަރޭޓު ކުރާ އުޅަނދުގައި މަދުވެގެން ތިބެންޖެހޭ ފަޅުވެރިނ 

 
 ހަދާފައިވުން(  2ބޯޓު ކެޕްޓަން )ދަށްވެެގން ނިޔަމި ކަމުގެ  01
 އެހީތެރިއެއް  01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 ގެ  15 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންގެ ހެލްތު ސެޓްފިކެޓު 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއަދަތު އޮތް ހެލްތު ސެޓްފިެކޓެއް ހުށަހަޅަން 2ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންގެ ސިއްހީ ހާލަތު އަންގައިދޭ 
 ވާނެއެވެ.

( ގެ އުޅަނދުފަހަރާއި އަމިއްލަ އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 01ނޯޓު: މަސްވެރި ކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ )ކޯޑު 
މީޓަރުން ދަށުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިންނަްށ  9( ގެ އުޅަނދުފަހަރާއި 06)ކޯޑު 

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. 
 

 ދުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް ކަލް އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓު ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ހެ ލޯ 
 

o  ްމެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސadmin@mamaldives.edu.mv 

         
o   ްމޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓު އޮފް ނޯޓިކަލް ސައިންސkmajeedh@gmail.com 

 

      
 

o  ީއިކްއިޓޯރިއަލް މެރިޓައިމް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކަޑަމebreyr@outlook.com 
 

o  ްއެކަޑަމީ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އެންޑް މެނޭޖުމަންޓް ސްޓަޑީޒ capt.latheef@gmail.com 

       
o  ްސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒ cms@mnu.edu.mv 

 

 
 trgdepcg@gmail.comކޮލެޖު އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް  •
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 ލައި ފް ޖެކެޓް 

 
 ޓަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާ ކަންކަން ކެޖެ ލައިފް 

 
އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުާރ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލައިްފބޮޔަށް ުހއްދަ ދިނުމުގައި ަބލާެނ  ާވންޖެހޭނެއެވެ. ލައިފްޖެކެޓާއި ލައިފްޖެކެޓަކަށްއެޕްރޫވް ކޮށްފައިާވ  ޓުލައިފްޖެކެ
 ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.ގައި ގަވާއިދުމިންގަނޑު 

އެ އުޅަނދެއްގައި އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދުފަަހރުގައި  ލައިފްޖެކެޓު ހުންނަން ޖެހޭނެކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ވާނެއެވެ.ޑަުކދިންގެ ލައިފްޖެކެޓް އިތުރަށް ހުްނނަން ކު 20ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން %ފަޅުވެރިންނާއި 

އެ އުޅަނދެއްގައި އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދުފަަހރުގައި  ލައިފްޖެކެޓު ހުންނަން ޖެހޭނެކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ވާނެއެވެ.ޓް ހުންނަން ލައިފްޖެކެބޮޑެތި މީހުންގެ  10އިތުރަށް % ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުގެ ނިސްބަތުންފަޅުވެރިންނާއި 

 
 ބޮޑެތިމީހުންގެ ލައިފްޖެކެޓް 

 
 ލައިފް ޖެކެޓް ހަދާފައި ހުންަނންެޖހެނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. .1
ސިކުްނތު ތެރޭގައި ހިފާފައިވާ އަލިާފން ނިވޭ ނުވަަތ  2ވެގެން ކޮންމެ ލައިފްޖެކެޓަކީ އަލިފާނުގަިއ ޖެހުމުން މަދު .2

 ދާނެ މެޓީރިއަލް އަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާެނއެވެ.ވިރިގެން ނު
ޕްރޭޗަރެއްގައި އާއި ދެމެދުގެ ޓެމް ސެލްސިއަސް  ޑިގްރީ 65އާއި ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ  3ކޮންމެ ލައިފްޖެކަޓަކީ  .3

އުޅޭ އުޅުމުގައި އަދި ކަނޑުމަތީގައި ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން  ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ސެލްސިއަސް  ޑިގްރީ 30އާއި ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ  1ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ )ފިނިހޫނުމިްނ( 

 އާދެމެދު ގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
  ހުރެގެންުނވާނެއެވެ.ލައިފްޖެކެޓެއް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަޑިވެ، ވީދި ހަލާކުވެ އަދި ގިރިހާއި ތެލުން ފޯވެފައި .4
 ލައިފްޖެކެޓްގެ ބޭރު ހުންަނންވާީނ ދުރަށްފެންނަކަހަލަ ގަދަ ކުލައެްއގައެވެ. ) މިސާލަކަށް: އޮރެންޖްކުލަ ( .5
ކޮންމެ ލައިފްޖެކެޓެއްގައިވެސް "ރެޓްރޯ ރިފްލެކުޓިވް" ޓޭޕް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ޓޭޕް ބައުވެ  .6

 ވާނެއެވެ.ހަލާކުވެފައި ހުރެގެން ނު
ލައިފްޖެކެޓަކީ ބޮޑެތިމީހުންގެ ލައިފްޖެކެޓްކަން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓްކަން އެލައިފް ޖެކެޓުން އެނގެްނ  .7

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯަދން އަުޑ ގޮއްވުމަށް ުތބުން ފުެމން ޭބނުްނކުރާނެ ކަށިގަނޑެއް ކޮންމެ ލައިްފޖެކެޓެއްގައި  .8

 އި އޮންނަންވާނެއެވެ.ހަރުކޮށްފަ
 ން ގަބޫލުކުރާކަން އަންގަދޭ މާރކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީކޮންމެ ލައިފްޖެކެޓެއްގައިވެސް އެ ލައިފްޖެކެޓް  .9

ބޮޑެތި މީހުންގެ ލައިފްޖެކެޓް ވާންވާނީ އެ އުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ލައިފްޖެކެޓް އަޅަންވާގޮތް  .10
މިނިޓް ތެރޭގައި އެއްވެސް އެހެންމީހެއްެގ  1އިންސައްތަ މީހުންނަން އެލައިފްޖެކެޓް  75ނޭގޭ މީހުންގެ %

 އެނގޭފަދަގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެްއޗަކަށެވެ. އެހީތެރިކަމާ ނުލައި އަޅަން
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އެއްވެސް  ލައިފްޖެކެޓް ވާންވާނީ ފަސޭހައިން ގަޔަށް މަހާލެވޭ އެ އަޅައިގެން އުޅަނދުން ފުންމާލިނަމަވެސް އެމީހާއަށް .11
އަނިޔާއެއް ނުލިބޭގޮަތށް ތައްޔާުރކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.އަދި އެމީހާ މޫދަށް ުފންމާލުމަށްަފހުވެސް ލައިފްޖެކެްޓ 

 ގައިން ނުވީއްލި ގައިގައި ރަނގަޅަށް ހަރުލާފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ރު މަތިން މޫދަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއްނުލިބޭގޮަތްށ މީޓަ 4.5ލައިފްޖެކެޓް ވާންވާނީ އެ އެޅުމަށްފަހު އެ އަޅާމީހާ  .12

އަދި އެމީހާ މޫދަށް ފުންަމލުމަށްފަހުވެސް  ފުންމާލުމުގެ ގާިބލުކަން ިލބޭގޮަތށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަެށވެ.
 އެލައިފްޖެކެޓް ގައިން ނުވީއްލި ަގއިގައި ރަނގަޅަށް ހަރުވެފައި ހުންނަފަދަ ލައިފްޖެކެޓަކަށެވެ.

މީހުންެގ ލައިފްޖެކެޓްތަްއ ހުންނަންާވނީ އެކަށީގެންާވ ބޮަޔންސީއެއް ހުރި އަދި އެ އަޅައިގެން މޫދުގަިއ  ބޮޑެތި .13
އަދި ވަރުބަލިވެފައިވާ ނުވަތަ ހޭނެތިފައިވާ މީހެއްވެސް އެމީހާ މޫދުގައި  ހަމަޖެހިގެން އޮވެވޭފަދަ އެއްޗަކަށެވެ.

މިލިމީޓަރ މައްޗަށް އުފުލިފައި ހުންނަފަަދ  120ން އޮންނައިރު އެމީހާގެ މޫނު މޫދު ލޮނުގަނޑުން މަދުވެގެ
އިދިފުށަށް ނުދާގޮތަްށ ސެލްސިއަސް ގްރީ ޑި 20އޮލަބަށް ުހންަނއިރު ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިެގން  ލައިފްޖެކެޓެކެވެ.
 އަނގަމައްޗަށެވެ.

 5ްށ ވެއްޓުުނ ނަމަވެސް ނެތިފައިވާ މީހަުކ ލައިފަ ޖެކެްޓ އަޅައިގެން ހުއްޓާ އަނގަަވތައްާވގޮތަށް ަބންޑުން މޫދަހޭ .14
 ސިކުންތު ތެރޭގައި އުއްޑުން ޖެހެންވާނެއެވެ.

ޑިގްރީ  20އާއި ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ  50ލައިފް ޖެކެޓް އަޅައިގެން އޮންނަ މީހާގެ ފަޔަށްވުރެ ބޯ ކޮޅު އުފުލިަފއި  .15
 އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ފެނު ތެރޭގައި ހަށިގަނުޑ ހުންނަންވާނެއެވެ.ސެލްސިއަސް 

އަށްވުރެ  5ގަޑިއިރުތެރޭ ގައި % 24 ޖެކެޓް އުފުލޭ ބަރު ނުވަތަ ބޯޔެންސި ބާރު ފެނު ތެރޭގައި އޮންނައިރު ލައިފް .16
 ބޮޑަށް ދަށްވެގެން ނުާވނެއެވެ.
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 ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓް

 
 ލައިފްޖެކެޓްެވސް ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓްވެސް ހަދާފައިހުންނަންވާނީ ބޮެޑތި މީހުންގެ .1

ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓް ވާންވާނީ ހަމައެކަނި ކުޑަކުދިންނަށް އެޅޭގޮތަށް  މެޓީރިއަލްއިންނެވެ.
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލައިފްޖެކެޓަކަެށވެ.

ތަ ހޭނެތިފައިވާ އެ އެޅުމަށްފަހު ވަރުބަލިވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖާ ނުވަވެސް ވާންވާނީ ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓު .2
ކުއްޖާއަށްވެސް އޭނާގެ މޫނު މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުްނ އެކަށީގެްނވާ ދަރަޖައަކަށް އުފުލިފައި ހުންނަގޮަތްށ 

 ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ލައިފްޖެކެޓަކަށެވެ.
3.  

 

 
 
 

 އިންފްލޭޓަަބލް ލައިފްޖެކެޓް 
 

ޓް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އާދައިގެ ލައިފްޖެކެޓްގެ ކޮމްޕާޓްމަން 2ކޮންމެ އިންފްލޭޓަބަލް ލައިފްޖެކެެޓއްގައިވެސް މަދުވެގެން 
އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެަފިއ  ހުރިހާ ކަމެއް މި ލައިފްޖެކެޓްަގއިވެސް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަްނ ޖެހޭނެއެވެ.

 ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 

 ވާ ލައިފްޖެކެޓެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.އިންފްލޭޓަަބލް ލައިފްޖެކެޓަކީ ފެުނގައި ޖެހުމުން އަމިއްލައަށް އިންފްލޭޓް .1

 އަދި އިތުރަށް އިންފްލޭޓް ކުރުމަްށޓަކައި އަނގައިން ވައިޖެހޭނެ ގޮެތއް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިންފްލޭޓަަބލް ލައިފްޖެކެޓްެގ އެއް ކޮމްޕާޓްމަންޓްގެ ބޮެއންސީ ގެްއލިއްޖެނަމަ އަނެއް ކޮމްޕާޓްމަްންޓއިން އާދައިގެ  .2

 ގައި ހުންނަން ލާިޒމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭނެއެވެ.ލައިފްޖެކެޓެއް
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ގަޑިއިރު ބާއްވައިފިނަމަ އޭގެ  24އިންފްލޭޓަަބލް ލައިފްޖެކެޓް ވާންެޖހޭނީ ފްރެޝް ވޯޓަރ ގައި  .3

  5ބޮއެންސީގެ %

 )ފަހެއް އިންސައްތަ ( އަށްވުރެ ދަށަށް ނުދާނެޮގތަކަށް ހެދިފައިވާ ލައިފްޖެކެޓެއްކަމުގައެވެ.

 

 
 

 ނޯޓު: 
ލައިފް ޖެކެޓުގައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ނުވަތަ ނަން ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ލައިފް ޖެކެޓުގައި ރެޓްރޯ 
ރިފްލެކްޓިވް ޓޭޕް ހުރުމާއެކު ކަށިގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ލައިފް ޖެކެޓަކީ ވީދި ަހޑިވެފައި ގްރީސް ނުވަތަ 

 އްޗެއް އުގުޅި ހަޑިވެފައި ހުރި ޖެކެޓަކަށް ވެގެން ުނވާނެއެވެ. އެހެންވެސް އެ
 

 

 ލައިފްރިންގު )ލައިފް ބޮއި(

އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުާރ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެއްޗެއްސަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ލައިފްޖެކެޓާއި ލައިްފބޮޔަށް ހުއްދަ ދިނުމުގަިއ  އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީންލައިފްބޮޔަކީ 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. ބަލާނެ މިންގަނޑު 
 

 ލައިގް ރިންގު )ލައިފް ބޮއިގެ މިންގަނޑު( 
 

 ލައިފްބޮއި ނުވަތަ ލައިފް ރިންގް 
 ޅު މެޓީރިއަލް އެއް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.ލައިފްބޮއި ހަދާފައި ހުްނނަންޖެޭހނީ ފެންވަރު ރަނގަ .1
ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ހިފާފައިވާ އަލިފާން ނިވޭ  2ލައިފްބޮއިއަކީ އަލިފާނުގައި  ޖެހުމުން މަދުވެގެން  .2

 ނުވަތަ ވިރިގެން ނުދާނެ މެޓީރިައލް އަކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
އާއި ދެމެދުގެ ޓެމްޕްރޭޗަރެއްގައި ސެލްސިއަސް ގްރީ ޑި 65އާއި ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ  3ލައިފްބޮއި އަކީ  .3

އަދި ކަނޑުމަތީގައި ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެން އުޅޭ  ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
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 30އި އާ ސެލްސިއަސް ޑިގްރީ 1އުޅުމުގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ )ތެތް ފިނިކަން ( 
  ދެމެދުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.އާއިސެލްސިއަސް ޑިގްރީ

ލައިފްބޮއި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަޑިވެ، ފަޅައިގެންގޮސް، ވީދި ަހލާކުވެއަދި ގިރިހާއި ތެލުން ފޯވެަފއި  .4
 ބައުވެ ހަލާކުވެފައި  ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ރެޓްރޯ ރިފްލެކްޓިވް ޓޭޕުއަދި  ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 )މިސާލަކަށް: އޮރެންޖްކުލަ ( ފްބޮއިގެ ބޭރު ހުންަނންވާނީ ދުރަށްފެންނަ ކަހަލަ ގަދަ ކުލައެްއގައެވެ.ލައި .5
 ކޮންމެ ލައިފްބޮއިއެއްގައިވެސް "ރެޓްރޯ ރިފްލެކްޓިވް " ޓޭޕް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. .6
 ވެ.މިލިމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ވެގެން ނުވާނެއެ 800ލައިފްބޮއިގެ ބޭރުގެ ޑައިމީޓަރު  .7
 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 400ލައިފްބޮއިގެ އެތެރޭގެ ޑައިމީޓަރު  .8
 ލައިފްބޮއި ހެދިފައި އޮންނަންާވނީ ބައިބައި ގުޅުވުމަކާ ނުލައި އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދިފައި އޮންނަގޮތަކަެށވެ. .9

ރޭގައި ނުގެނިބ ކިލޯއަށްވުރެ ލުއިނޫން  ބަރުދަނެއް ސީދާ ފެނުތެ 14.5ލައިފްބޮއި ވާންވާނީ  .10
 ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަޮގތަށް ހެދިަފއިވާ އެއްޗަކަށެވެ.

 ކިލޯައށްވުރެ ލުއި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 2.5ލައިފްބޮއިގެ ބަރުދަން  .11
ކޮންމެ ލައިފްބޮއި އެއްގެ ދެފަރާތުގައިވެސް އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރާއި އުޅަނދުގެ ނަން ޖަހާަފ  .12

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
މިލިމީޓަރަށްވުރެ ހިމަނޫން ްގރެބްލައިނެއް ލައިފްބޯއީގެ ަވށައިގެްނ  9.5ފްބޮއި އެއްގައިވެސް ކޮންމެ ލައި .13

 ދިމާލުން އެއްދުރުމިނެއްގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 4

 ނޯޓު: 
ފް ރިންގުގައި ލައިފް ރިންގުގައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ނުވަތަ ނަްނ ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ލައި

ފޫޓު ވާގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ލައިފް ރިންގު އޮންނަން ވާނީ  30ރެޓްރޯ ރިފްލެކްޓިވް ޓޭޕް ހުރުމާއެކު 
 ގެން ނުވާނެއެވެ. ކުލަ ވެއްޓިފައި ހުރެ ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށެވެ. އަދި ލައިފް ރިންގު
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 ރާ ސާމާނު އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކު 

 ރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކު 
ސާމާނުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ނުވަތަ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ތަކެތިކަުމގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ސާމާނުތައް ސާރވޭ ހޯދާފައިވާ ންަނ ފަރާތަކުން ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ހުއްދަ އޮ
 ކުރަންވާނީވެސް މިފަދަ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކުންނެވެ.

 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން އުފުލުމަށް ނުވަަތ މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުަމށް ުނވަތަ މުދާ އުފުލުމަްށ 
މީޓަރަށްވުރެން ދިގު އަދި ކަމަރާހަދާފައި ނުވަތަ ކަމަރާއާއިއެކު ވަކިކޮޓަރި ހަދާފައިވާ  20ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ 

 އުޅަނދެއްނަމަ ފަޔަރ އެލަރމް ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
 

 
 

ފަހަރާއި އަޅާފައި ހުންނަ ފްލޯިޓންގ މީޓަރަށް ވުެރ ދިގު އުޅަނދު 30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުންނަ 
ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އަލިފާން ނިްއވުމަށްޓަކައި ބޭުނންކުރާ ފަޔަރ ޕަމްޕަކާއި އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަށްވުރެ ކުރުނޫން އަލިފާްނ 

 ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި ޮހޅި ބޭނުންކުރުމަށް ނޮޒުލްތައް ުހންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
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 ފުޅި 01ލީޓަރުގެ ޑީ.ސީ.ޕީ  4.5އުޅަނދެއްނަމަ  މީޓަރު ހަމަނުވާ 8
 ފުޅި  02ލީޓަރަށްވުރެ މަދުނޫްނ ޑީ.ސީ.ޕީ  4.5ހަމަނުވާނަމަ  18މީޓަރު ހަމަވެފައި  8

މިންވަރަކަށް ތަކެިތ  ން/ ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާމިނިސްޓްރީމީޓަރު ހަމަނުވާނަމަ  30މީޓަރު ހަމަވެފައި  18
 ހަމަކުރަން ވާނެ

 
 
 
 ޓު: ނޯ

 ސަރވޭ ކުރާއިރު އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅިތައް ހުންނަންވާނީ ސަރިވސް ކުރެވި ސްޓީކަރ ހަރުކުރެވިފައެވެ. 

 

 ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް 

 ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  "ސީ" އަދި "ޑީ"، "ބީ" ،"އޭ" ކެޓަގަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ
 .ވާނެއެވެ އޮންނަން އެޕެރޭޓަސް ބޮޔަންޓް ގަބޫްލކުރާ މިނިސްޓްރީން ވަރުގެ ބޭުނންކުރެވޭނޭ ށްއެންމެނަ ދަތުރުކުރާ

 
 ނޯޓު: 

 ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް ނުވަތަ ލައިފްރާފްޓް ނުވަތަ ޑިންގީ ހުްނނަްނވާނެއެވެ. 
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 އަމަލު ކުރަން ލާޒިމް ވާ ފަރާތްތައް 
 

ދުފަހަރުގައި ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް ނުވަތަ ލައިފް ރާފްޓް ފަރުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު އުޅަނ -
 ނުވަތަ ރެސްކިއު ބޯޓު ހުރުން 

އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓްކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޮޔަންޓް އެަޕރަޓަސް ނުވަތަ ލައިފް ރާފްޓް ުނވަތަ ރެސްކިއު  -
 ބޯޓު ހުރުން 

 ދަަގނޑު ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެަފއިވާ އުޅަނުދ ގްރޮސްޓަނޭޖަށްވުރެ ބޮޑެތި 100މީޓަރުން ދިގު ނުވަތަ  24 -
 ފަހަރުގައި ލައިފް ރާފްޓް ނުވަތަ ރެސްކިއު ބޯޓު ހުރުން

 
 
 

 ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް އަދި ލައިފް ރާފްޓްއަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން 
 

ވަތަ ލައިފް ރާފްޓް ނުަވތަ ރެސްކިއު އެ އުޅަނދަކުން ދަތުރުކުރާ އެންމެނަށް ބޭުނންވާވަރަށް ބޮޔަްނޓް އެޕަރަޓަސް ނު -
 ބޯޓު ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރުން 

އުޅަނދުގައި ހުރި ލައިފް ރާފްޓްގެ އަދަދާއި ކެޕޭސިޓީ ނޯޓު ކުރުން ުނވަތަ ބޯޔަންޓް އެޕަރޭޓަސް އާއި އެ އެޕަރޭޓަސް  -
 ދަދު ނޯޓުޮކށްފައި ވުން ބޭނުން ކުރެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ނޯޓުކުރުން ނުވަތަ ރެސްކިއު ބޯަޓށް އެރޭނެ މީހުންގެ އަ

ބޮޔަންޓް އެޕަރޭޓަސްގައި ނުވަތަ ލައިފް ރާފްޓްގައި ނުވަތަ ރެސްކިއު ބޯޓުގައި މައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ  -
 ނަންބަރު ނުވަތަ ނަން ޖަހާފައި ހުރުން

ލައިފް ރާފްޓް ސަރވިސް ކޮށްަފއިވަނީ މިނިސްޓްރީން ހުއްަދ ީދފައިވާ ނުވަތަ ިއންޓަރނޭަޝނަީލ ސަރވިސް  -
 ކުރުމަށް ހުއްދަ އޮތްތަނަކުންކަން ޔަގީން ކުރުން

 
 ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް އަކީ ކޮބާ 

 
ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން އުޅަނދު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ފްލޯޓިންގ ޑިވައިސްގެ އެހީގައި  -

ޝޭޕަކަށް ބަދަލު ނައިސް( ދި އަކަށް ޒައިކަނޑުގައި ގިނަ ވަގުތު ތިބެވޭޮގތަށް )ބޮޔަްނޓް އެޕަރަޓަސްގެ ސަ
ތިބެވޭގޮތަށް ަހދާފައިވާ އެއްޗަށެވެ. އެގޮތުން ބޮކްސް ފްލޯޓްގެ ވައްތަރުތަކާއި އެތެރޭގައި ނެޓް ލާފައި ބޭރުގަިއ 
ފްލޯޓިންގ ބައިގައި ގްރެބް ވާގަނޑު ހަރުކޮށް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެވޭގޮތަށް ހުްނނަ އަޑިޔަށް ނުގޮސް ފެނުގެ 

 އްތަރުގެ މެޓީރިއަލްއިން ހަދާފައިވާ ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް ހިމެނެއެވެ. މަތީގައި އޮންނަ ވަ
ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް ގައި އެ ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މޫދުގައި ތިބޭއިރު ިހފަހައްޓައިގެްނ  -

. އަދި ކޮންެމ ތިބޭނެ ގްރެްބލައިން )ވާގަނޑު( ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ާވނެއެވެ
 ފަޅުވެރިއަކަށް ގްރެބްލައިންއެއް ވާގޮތަށް އެ އަދަދަށް ބޮޔަންޓް އެަޕރަޓަސް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ތަކެތި ޭބނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިވައްތަރުގެ ތަކެތި  ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސް ގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯގައިވާ -
 ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.  ރާއްޖޭގައި
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ންމެ ހާލުގަ ޖެހިގެން އުޅަނދު ދޫކޮށްލަންޖެހޭފަދަ ހާަލތެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ޓެންޑަރގެ ގޮުތގައި ބޮޔަންސީ ހަމައެހެ -
ނުގެއްލޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޓެންޑަރ/ ޑިންގީ ވެސް ސަރވޭކުރުމުގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ޓެންޑަރ ނުވަތަ 

ހުން އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ބަޔަށް ވާވަރަށް ބޮޔަްނޓް އެޕަރަޓަސް ޑިންގީގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ އުޅަނދުން އުފުލާ މީ 
 ނުވަތަ ލައިފްރާފްޓް އުޅަނދުގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

ބޮޔަންޓް އެޕަރަޓަސްގައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ނުަވތަ އުޅަނދުގެ ނަން ޖަހާފައި ހުންަނން ވާނެއެވެ.  -
 ނަމަ، މައި އުޅަނދުެގ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ޓެންޑަރގެ ދެފަރާުތ ޓެންޑަރގެ ގޮތުގައި ޭބނުންކުރާ އުޅަނދު

 ކަންކަށީގައި ކަޅުކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ހުދު އަކުރުން ޖަހާފައި ހުންަނން ވާނެއެވެ. 
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 ޕަބްލިކް އެނައުންސިންގ ސިސްޓަމް 

 20އި މުދާ ުއފުލުމަށް ބޭުނންކުރާ އުޅަނދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން އުފުލުަމށް ނުަވތަ މީހުންނާ
މީޓަރަށްވުރެން ދިގު އުޅަނދެްއނަމަ އެ އުޅަނދުގައި ބަޕްލިކް އެނައުންސިންގ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނަްނ 

 ޖެހޭނެއެވެ.
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 ފަސްޓް އެއިޑު 

ން މިނިސްޓްރީއުޅަނދުފަހަރުގައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާ   ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައިދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރާ ބޭހާއި ތަކެތި އެކުލެޭވ ފަސްޓްއެއިޑު ކިޓެއް ބަާޔންކު ގަވާއިދުގައި ގަބޫލްކުރާ ފުރަތަމަ އެހީ ދިުނމުގެ ގޮތުން

  އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 

 އުޅަނދުފަހަރުގައި ވަގުތީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި މީޓަރަށްވުރެ ކުދި  30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ 
 ބޭސްބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މަދު މިންވަރު 

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

ސަރވޭއަށް ނޯޓު ކުރުމުގެ ކުރިން ފަސްޓް އެއިޑު ކިޓުގައި ހުންނަންޖެހޭ ބޭސްތައް ހަމަކޮށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބޭސްތަްއ 
 ވާނެއެވެ. ބަދަލުކުރަން
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 މުވާސަލާތީ ނިޒާމު 

ހުންނަންޖެހޭ މުވާސަލާތީ ނިޒާމުގެ ތަފްސީލް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 
ގާނު ހިަފން ހުންނަ ހިސާބުގަިއ މެރިންގ ވީ.އެޗް.އެފް ސެޓް އަބަދުވެސް ހުންނަން ވާނީ އެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށް ހުން

 ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ަހރުކުރެވިފައެވެ.
 

ވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ "އޭ" ގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއް
 މިނިސްޓްރީން އުޅަނދެއްގައި މެރިން ވީ.އެޗް.އެފް ގެ އިތުރުން ސެޓްލަިއޓް ފޯނަުކން މުވާސަލާތު ކުރެވޭނެގޮަތށް ުހރުމާއެކު 

ކިލޯހާޓްޒް ހުރި  2182ސް.ސީ އާއި ކިލޯހާޓްޒް އިން ޑީ.އެ 2187.5ގަބޫލްކުރާ ވެސަލް ޓްރެކިން ޑިވައިސްއެއް ނުވަތަ 
 ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯނެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 
 ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފަިއ ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާ ުއޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާއިރު ނުވަތަ އަޅަފައި ކެޓަގަރީ "އޭ"، "ބީ"، "ސީ" އަދި "ޑީ" ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަ 
ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓު ކުރާއިރު ުމވާސަލާތީ ނިޒާމުތަކަށް މެުދނުކެނޑި ހަކަތަ ލިބޭޮގތަށް ހުރުމާއެކު ެބޓްރީ ޗާޖް ކުރެވޭނެގޮތް 

 ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 

ގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މުވާސަލާތީ ތަކެތި ހުންނަންވަީނ އެ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު
ބޭނުންކުރެވޭނެގޮަތށް ހުޅުވާފައެވެ. ސެޓްލައިޓް ފޯނާއި ވެސަލް ޓްރެކިންގް ޑިވައިސް ހުންނަން ޖެހޭނީ މެދު ނުކެނިޑ 

 ދަތުރުމަތީގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ހުޅުވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ނުވަތަ
 ފަޅެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ ބަނަދރުގައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސ މުވާސަލާތީ ތަކެތި ނިއްވާފައި ބެެހއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ކެތީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުވާސަލާތީ އާލާތުގެ ގޮތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަ 
 ތަފްސީލް 

 
 މުާވސަލަތީ އާލާުތގެ ތަފްސީލް  ދަތުރުުކރާ ސަަރހަްއދު  ކެޓަގަރީ 

A 

  24އެތެރޭ ކަނުޑން ބޭުރން 
މޭލުން ފެށިގެން ިދވެިހރާްއޭޖގެ 
ހާއްސަ ިއގްތިާސދީ ސަރަަހްއދާ 

 ހަމައަށް 

އިތުުރން ސެޓްލައިްޓ ސެޓު )ޑީ.ެއސް.ީސ އާއެކު( ުހރުުމގެ ވީ.އެޗް.އެފް މެރިން  -
ނަކުން ުމވާސަލާތު ކުެރވޭެނގޮތަށް ުހުރމާއެކު ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮޯތރިޓިން ގަބޫލްުކރާ ފޯ

 2182ކިލޯހާޓްޒް އިން ޑީ.ެއސް.ސީ އާއި  2187.5ވެސަލް ޓްރެކިން ނުވަތަ 
 ކިލޯހާޓްޒް ހުރި ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯެނއް 

 (EPIRBއިާމޖެންސީ ޕޮިޒޝަން ިއންޑިކޭޓިން ޭރޑިއޯ ބީކަން ) -

B 

މޭލުން  12އެތެރޭ ަކނޑުެގ 
 މޭލާ ހަމައަށް  24ފެށިގެން 

އިުތރުން ސެޓު )ޑީ.އެސް.ީސ އާއެކު( ހުރުުމގެ ވީ.އެޗް.އެފް މެރިން  -
 ޑިަވއިްސއެއް  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓިން ަގބޫލްކުރާ ެވސަލް ޓްރެކިން

-  

C 
މޭލުން   06އެތެރޭ ކަނުޑގެ 

 މޭލާ ހަމައަށް  12ފެށިގެން 
 އެކު( ސެޓު )ޑީ.އެސް.ީސ އާވީ.އެޗް.އެފް މެރިން  -
-  

D 

އެތެރޭ ކަނޑު ހިެމނޭގޮަތށް 
މޭލާ  06އެކަނޑުން ބޭރަށް 

 ހަމައަށް 

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

E  ުސެުޓ )ޑީ.އެސް.ސީ ާއއެކު(ވީ.އެޗް.އެފް ހޭްނޑު ހެލްޑު މެރިން  - ފަޅުތެޭރގެ ަސރަހަްއދ 

 
 

 

 ޓްރާންސްމިޓިންގ ލައިސަންސް 

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އް ސަރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާއިރު އެ އުޅަނދުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެޓްގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެ
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އާއި އަސްލުޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ަލއިސަންގެ ކޮޕީ

 
 އެއްކަމަށްސްސަރވޭކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަން

 ވާންވާނެއެވެ.
 

ޓްރާްނސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސަކީ އެ އުޅަނދަކަްށ  އިރު ހުށަހަޅާސަރވޭއަށް އެދޭކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 



 45 ގެ  29 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ކަރުދާސް ޗާޓު 

ކެޓަގަރީ "އޭ" ގެ ސަރަހައްދުގައި  އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އިންޖީނުލީ
 ން ގަބޫލްކުރާ ދިވެހިރާްއޖާގެ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓުތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 

 
އަދި ފަންސުރެއް އޮންނަން  އްޑެފަތިގަނ ކާއިއެހެންކަމުން އެޑްމިރަލްޓީ ޗާޓު ހުރުމާއެކު ޗާޓު ބޭނުންކުރުމަށް ޕްރޮޓެކްޓަރަ

 ވާނެއެވެ. 
 

 

 ސަމުގާ 

ކެޓަގަރީ "އޭ" ، "ބީ" ، "ސީ" އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން 
 ވާނެެއވެ.ސަމުގާއެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން "ޑީ" ގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 

 
 

 މެނިފެސްޓް 

)އެނެކްސް  ެއނގޭނެގޮތަށް އަދަދު ޖުމްލަ މީހުންގެ ދަތުުރކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލާ މުދާ މީުހންނާއި ނުވަތަ މީހުން
 ބިދޭސީން އަދި އަދަދު ކުޑަކުދިންގެ  މީހުން، ނުކުޅެދޭ ،އަންެހުނން މާބަނޑު އުފުލާ އެއުޅަނދުން އޮތުމާއެކު ( މެނިފެސްޓ10ް

އޮްނނަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ  އެނގެން މެނިފެސްޓުން އެ އަދަދު ހުންގެއެމީ ގައުމާއި ނިސްަބްތވާ ދޭސީންއެބި އުފުލާނަމަ
އުޅަނދު ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ  އުޅަނދު މެނިފެސްޓްގެ މައުލޫމާތު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 
 



 45 ގެ  30 ވަނަ ސަފްހާ
 

  ކާބޯ ތަކެއްޗާއި ބޯފެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުަގއި އެއުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ކޮްނމެ މީހަކަށް މަދުވެގެްނ 
ގަޑިއިރަށް ވުރެ ދިގު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ  4އަދި  ގަޑި އިރަކަށް ލިބެން ހުންނަން ވާނެއެވެ. 24ލީޓަރގެ ބޯފެން ކޮންމެ  1.5

 ތަކެތި ހުްނނަންވާނެއެވެ.ބޯންވާ މިންވަރަށް ކާއެ ދަތުރަކާއި އެކަށީގެ

 

 

 ބިލްޖު ޕަމްޕް އަދި ބާލިދީ 

ގަބޫލްކުރާ ބިލްޖު އެލާުމ ހަރުކޮށްފައި  މިނިސްޓްރީންގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި " ސީ " އަދި " ބީ"، "އޭ" ކެޓަގަރީ
 ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 

 ދިދަސެޓް 

ޔަގީންކުރުން އަދި އެ ދިދަސެޓް އޮތީ ރަނގަޅަށްޯތ  ދަ އޮތްކަން ( އަދި އޮރެންޖް ދNި( އެން )C,B,5) 5ސީ.ބީ.
 ންވާނެއެވެ. ބެލަ

 
 

 

 އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށްބޭނުންވާ ސާމާނު 

 ންވާނެއެވެ. ޔަގީންކުރަ  އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް ބެނުްނކުރާ ސާމާނު ހުރިކަން

 
 

 

 

 

 



 45 ގެ  31 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ޓޯޗުބައްތި 

 ންާވނެއެވެ. ލަލޭތޯ ބަދިއްއޮތުމާއެކު ޓޯޗު ބައްިތ ޓޯޗްބައްތި 

 
 

 ޖީ.ޕީ.އެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓު އުޅަނދުފަހަރުގައި  ށް ވުރެ ބޮޑެތިމީޓަރަ 18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ 
، އެގޮުތން ކެޓަގަރީ "އޭ"  .ވާނެއެވެ)ޖީ.ޕީ.އެސް( ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން  ގްލޯބަލް ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސްޓަމް ހިމެނޭ

"ބީ" އަދި "ސީ" ގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓު ހިމެނިފައިވާ ޖީ.ޕީ.އެސް 
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.   

 

 

 ޕެސެންޖަރ ކެޕޭސިޓީ ބޯޑު 

އެގޭނެގޮަތށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ބޯުޑ  ައދަދު ފަޅުވެރިންނާއެކު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް އުޅަނދުން އުފުލޭ މީުހންގެ
 ންވާނެއެވެ.ހުރިކަން ޔަގީންކުރަ ހަރުކޮށްފައި

 
 

 

 ނަގިލި އަދި ވައު 

އުޅަނދެއްގައި  ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ފަޅުންބޭރަށް ދަތުރުކުާރ ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި
 02މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުގައި  16ވާނެެއވެ. އަދި  ނޫން ވަލެއް އޮންަނންމީޓަރަށްވުރެ ކުރު 100ނަގިއްޔަކާއި 
 މީޓަރަށްވުރެ ކުރުނޫން ވައު ހުންނަން ވާނެއެވެ. 200ނަގިއްޔާއި 

 



 45 ގެ  32 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ދުރުމި 

 .ން ވާނެއެވެއޮންނަ ން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ދުރުމިއެއްމިނިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި " ބީ" އަދި" އޭ" ކެޓަގަރީ
 
 .ޖެހޭނެއެވެ ވާން ދުރުމިއަކަށް ވަރުގެ ލެވޭ  ބަލާ ދުރުމިން ގެ  7x50)ދުރުމިއަކީ ދަށްވެގެން ) -

- 7x  ެގުނަ އިތުރަށް ފެންނަ ޖެހޭނެކަން  7ގެ މާނައަކީ ހަމަލޮލަށް ފެންނަ ވަރަށްވުރ 

 މިލިމީޓަރު ހުންނަން ޖެހޭނެކަމެވެ. 500ގެ ޑައަމީޓާރު އިން ދޭހަކޮށްދެނީ ދުރުމީގެ ކުރީގައި )ބޮޑުކޮށް އިންބައި( އިން ލެންސް 50 -

 
 

 

 މޫނު ބަލާ ލޯގަނޑެއް 

 ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނެދއްގައި އަތްމަތީ ގެންގުޅެވޭ ވަރުގެ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި

 ވާނެއެވެ. އޮންނަން  އަކަ އިންޗީގެ( 24ކުޑަވެގެން )
 
 

 

 އީޕާބު 

 ގަބޫްލކުރާ އީ.ޕާ.ބު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ންމިނިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި " އޭ" ޓަގަރީކެ
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 45 ގެ  33 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ރާޑަރ ރިފްލެކްޓަރ

 ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނެދއްގައި ރާޑާރ ރިފްލެކްޓަރ އެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި
 ވާނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.  ހުންނަންލެކްޓަ އަދި ރާޑަރ ރިފް

 
 

 

 

 ވެސަލް ޓްރެކިންގ ޑިވައިސް 

ޑިވައިސްއެއް ހަރުކޮށްފައި  ން ގަބޫލްުކރާ ވެސަލް ޓްރެކިންގމިނިސްޓްރީއުޅަނދުފަހަރުގައި  ގައި ހިމެނޭ" ބީ" ކެޓަގަރީ
 ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 

 

 ސެޓްލައިޓް ފޯނު 

 ގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ" އޭ" އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ އި ދުއްވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގަ

 ސެޓްލައިޓް ފޯނެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފޯނު އޮންނަން ވާނީ ގުޅޭނެގޮަތށް ޓޮޕްއަޕް ކުރެވިފައެވެ. އުޅަނދެއްގައި 
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 ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުތަކަށް ޚާއްސަބައިތައް 

 އެއް ނަގާފައި ހުންނަންވާނެ ރަތް ކުލައިގެ ދިދަދުގައި ދުވާލު ގަޑީގައި އުޅަނ ❖
)ފަޔަރރ ހައިޑުރަންޓް ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު  ❖

ލައިނެއް އޮތުމާއެކު ނޮޒުލްއާއި ކްލިޕް ހުންނަން ވާނެ އަދި ޑިސަލް  ވިޝިންގ ހޮޅިންގްއެކްސްޓި ފޯރާވަރުގެ ފަޔަރ
 އެވެ.(މްޕެއް ފެންނެގުމަށް ހުންނަންާވނެޕަ
  އަލިފެންނަ ލައިޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނެރަތް ޑިގްރީއަށް  360އުޅަނދުގައި ދިއްލާފައިވާ ރޭގަނޑު  ❖
 3ކަމުގެ ސަނަދު އޮތް ކެޕްޓަނަކާއި ސެޓްފިކެޓް އޮތް ޓަނޭޖު އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ ނިޔަމި އުޅަނދުގައި  ❖

 މެރިންގ މެކޭނިކަކު ހުންނަްނވާނެ 1ޓް އޮތް ފަޅުވެރިންނާއި ސެޓްފިކެ
 

 ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚާއްސަބައިތައް 

 ތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޝާންތަކުން ފާހަގަޮކށްފައި ހުންނަންވާނެ އިމަޖެންސީ އެގްޒިޓް އަދި އެގްޒިޓްއުޅަނދުގައި  ❖
ވާގޮތަށް ހުިރ ރެއާއި ލޮނުވިއްސުމުން ސަލާމަތްވެފައިއައްވާއި ވޭއުޅަނދަކީ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން  ❖

 އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެ 
ފަސިންޖަރުންގެ ގަޑި އިރަށް ވުރެ ދިގު ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް އޮށޯވެ ތިބެވޭ ޮގތަށް  4 ❖

 ށްފައި ހުންނަން ވާނެނުވަތަ ލެގިލައިގެން ިތބެވޭޮގތަށް ގޮޑި ހަރުކޮ .ން ވާނެނަފައި ހުންޖާގަ ކަނޑައެޅާ
 ްނނަންވާނެ ލަގޭޖު ބެހެއްޓޭނެ ޖާގަހު އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ  ❖
 65ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އަދި  އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މާބަނޑުއަންހެނުން، 02އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ  ❖

 ވާނެ ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަން އަހަރުންމަތީގެ މީހުނަށް ޚާއްސަ ޖާގަ
 ފެރީ ކުރާ އުޅަނދެއްނަމަ ފެރީ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ  ❖
  ފެރީ ކުރާ އުޅަނދެއްނަމަ ހަލް އެންޑް މެޝިނަރީ އާއި ތާޑުޕާޓީ އިންޝޫރަންސް ޕޮލިސީއެއް އޮންނަން ވާނެ ❖
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 1ަސާމުލަކްނ ޭދްނެޖޭހ ުމހްިނުމ ަކްނަކްނ 

 

 އުޅަނދު ސަރވޭއަށް ތައްޔާރު ކޮށްފިންތޯ؟ 

 މޫދުގައި  އުޅަނދު އޮންނަން ވާނީ -

 އުޅަނދުގެ ހަލްގަނޑުގެ ހާލަތުަބަލއި ދިޔަ އަރާތަންތަން ރަނގަޅު ކުރަންވާނެ -

 ބިލްޖު އެއްކޮށް ސާފުކޮށް ރީތި ކުރަންވާނެ -

 ންވާނެ ާބއްވައިންޖީނު ރޫމު ސާފުތާހިއުކޮށް  -

 އުޅަނދު އޮންނަން ވާނީ ސާފު ާތހިރުކޮށް -

 ކަްނކަށީގައި ކަޅުކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ހުދު އަކުރުން އުޅަނދު އޮންނަންވާނީ ރަޖިސްަޓރީކޮށް އުޅަނދުގެ ދެފަރާތު -

 ނަންބަރު ޖަހާފައި ރީރަޖިސްޓަ

އަދި އެ އުޅަނދަކީ މުދާ  .ސާރވޭކުރުމަށް ސާރވޭޔަރު ދާއިރު، އުޅަނދު އޮންނަންވާނީ ސަރވޭއަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ -
 ފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވެގެން ނުވާނެ އަރުވާ ފުރަން ތައްޔާރުކޮށް

ރަށުްނ ބޭރުގައި ނުވަަތ  .ންވާނީ ފަސޭހަިއން އަރައި ފޭބޭގޮތަްށ، އެ ރަށެއްގެ ޖެޓީއަށް ކައިރިކޮށްފައުޅަނދު އޮންނަ -
ފަޅުގައި އޮންނަ އުޅަނދަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ އުޅަނދު ސާރވޭކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

 އްފަރާތުގެ ޒިންމާއެ
 

 ކްއިޕްމަންޓްތައް ޗެކްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެ އުޅަނދުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އި

ގައި ބުނާ އަދަދަށް ލައިްފ ޖެކެޓް ހުރިކަން ޔަގީންކުރަން ވާނެ އަދި ހުންނަން ވާނީ ރަިޖސްޓަރީ ނަންބަރު އިދުގަވ -
 ނުވަތަ ނަން ޖަހާފައި 

 ގީން ކުރަންވާނެކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓް ހުރިކަން އަދި ހުރީ ގުޅޭގޮތަށްކަން ޔަ -

ނެވިގޭޝަން ސާމާނު އޭގެތެރޭގައި ޗާޓުތަކާއި ޖީ.ޕީ.އެސް އަދި ނެވިގޭޝަން ލައިޓު ހުރީ ރަނގަޅަށްކަން ޔަގީން  -
 ކުރަންވާނެ

 ސަމުގާ ހަރުކޮށްފައި ހުރުން  -

 ބިލްޖު ސިސްޓަމް ހުރީ ރަނގަޅަށްކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެ -

 ހުރިކަން ޔަގީން ކުރަން ވާނެ އުނަގިއްޔާއި ވަ -

 ލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހުރީ ސަރވިސްކޮށްފައިކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެއަ -

ފަސްޓް އެއިޑު ކިޓުގައި ހުންަނން ޖެހޭ ބޭސްތައް ހަމަޔަށް ުހރިކަން އަދި މުއްދަތު ހަމަވެަފއިވާ ބޭސްތައް  -
 ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ޔަގީންކުރަްނވާނެ

 ޓޯޗު ބައްތި ދިއްލޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ -

 ހުންނަންވާނެ  ހުމުން ސަމާލުކަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ިދދަ ސެޓް(ހާލުގައި ޖެ -

އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަްނަބރު ނުވަތަ ަނން  ހަރުޮކށްފޫޓު ވާަގނޑު  30ލައިފް ރިންގ ހުރިކަން އަދި ރިްނގުގައި  -
 ޖަހާފައި ހުރިކަން ޔަގީންކުރަންވާނެ



 45 ގެ  36 ވަނަ ސަފްހާ
 

 ކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއުޅަނދުގެ ދަތުރަށް ބޭނުންވާ ަވރަށް ތެޔޮ ހުރި -

 އުޅނަދުގައި ފެން ހުރިކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެ  -

 

 ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންނަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެ 

 ކެޕްޓަން އަކީ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯސް ހަދާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާންވާނެ  -

 ބަޔަކަށް ވާންވާނެފަޅުވެރިންނަކީ ފަޅުވެރިކަމުގެ ކޯސް ހަދާފައިވާ  -

 ހުންނަން ވާނެ  ކުއިންބޯޑު އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދުގައި މެރިންމެކޭނިކު ކޯސްހަދާފައިވާ މެކޭނިކަ -

 

 2ަސާމުލަކްނ ޭދްނެޖޭހ ުމހްިނުމ ަކްނަކްނ 

 

 ދެން ކަން ަހނާދންކޮށްނެޖެހޭ ންފުރުމުގެ ކުރިން މިދަންނަވާ ކަންކަން ކޮށްލަ

ހަކާ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކޮށްލައްވާ )މީހުން އިލާ މީކުރަން އުޅޭ ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު އާ -
 އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މެނިެފސްޓް ފިލްކުރަންޖެހޭ( 

 332-3084މޫސުމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާ  -

 މުން ގެންދަންވާނެ އިން އަޑުއަހަ 16ދަތުރަށް ފެށީއްސުރެ ދަތުރު ނިމެންދެން ވީއެ.ޗް.އެފް ޗެނަލް  -
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 ަސރޭވ ެޗްކލްިސޓް 
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 ކަންކަން  ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 

x x x x x x 1. ުކަންކަށީގައިކަޅުކުލައިގެ ބޯޑެއްގައި ހުދު އަކުރުން ޖަހާފައި  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީނަމްބަރު އުޅަނދުގެދެފަރާތ
 ންނަންވާނެއެވެ.ހު

x x x x x x 2. ުޖަދުވަލު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަނޑ 
 ވާނެއެވެ. ބޭސް( ހުންނަން ހަމަނުވާ  ބޭސްތައް )މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ ގައި 6

x x x x x x 
ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގައިފަސޭހައިން  /ނަންޖަހާފައިވުން( އަދިލައިފްބޮއިލައިފްބޮއި )ރަޖިސްޓްރީނަމްބަރު .3

 ފޫޓް ގެ  30 ލައިފްބޮއިގައިވެފައި އޮވެގެންނުވާނެއެވެ. ލައިފްބޮއި ގިނަދުވަސްވެ ހަލާކު  . އަދިށެވެބޭނުންކުރެވޭގޮތަ
 ވާގަނޑެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

x x x x x x 
އަޑުއިވޭހިސާބުގައި ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ތަށް އުޅަނދު ދުއްވަން ހުންނަމީހާއަށްމުވާސަލާތު ކުރެވޭނެ ގޮ .4

މުވާސަލާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސެޓް ހުންނަންވަނީ ގަވާއިދުގައި
 ކުރެވޭގޮތަށެވެ.

x x x x x x 5.  ެޖަހާފައި ހުރުން  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރުބާލިދީހުރުމާއެކު ބާލިދީގައި އެ އުޅަނދުގ 

x x x x x x 6. ިއޮޓޯ ޕަމްޕް( ޕަމްޕު ހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށްތޯ ބެލުން )މެނުއަލް ޕަމްޕް އަދ 

x  x x x x 7. ީބީ" ، "އޭ " އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އިންޖީނުލ ، "

 .ން ވާނެއެވެހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ ގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސަމުގާއެއް" ޑީ" އަދި" ސީ"

x x x x x x 8. .ީ5ސީ.ބ (C,B,5( ްއެނ )Nްއަދި އޮރެންޖް ދިދަ އޮތްކަނ )  ޯޔަގީންކުރުން އަދި އެ ދިދަސެޓް އޮތީ ރަނގަޅަށްތ
 ބެލުން 

x x x x x x 9. ުޔަގީންކުރުން   ހުރިކަންއިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް ބެނުންކުރާ ސާމާނ 

x x x x x x 10.  )ިމޭލު  1އަލި ދިއްލޭތޯ ޔަގީންކުރުމާއެކު އެއަލި  ޖަރަޖައިގެ 225އުޅަނދުގެ ކުރީގައި ހުންނަންޖެހޭ އަލި )ހުދު އަލ
 ޔަގީންކުރުން އަދި ކަވަރުފަޅި ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ރަނގަޅުކުރުން  ދުރުމިނަށް ފެންނަކަން

x x x x x x 11. ާމޭލު  1އަލި ދިއްލޭތޯ ޔަގީންކުރުމާއެކު އެ އަލި  ދަރަޖައިގައި 112.5ބޯޑު ފަރާތުގައި ހުރި ފެހިއަލި އުޅަނދުގެ ސްޓ
 ޔަގީންކުރުން އަދި ކަވަރުފަޅި ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ރަނގަޅުކުރުން  ދުރުމިނަށް ފެންނަކަން

x x x x x x 12.  ިމޭލު  1ދިއްލޭތޯ ޔަގީން ކުރުމާއެކު އެ އަލި  ދަރަޖައިގައި އަލި 112.5އުޅަނދުގެ ޕޯޓް ފަރާތުގައި ހުރި ރަތްއަލ
 އަދި ކަވަރުފަޅި ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ރަނގަޅުކުރުން  ދުރުމިނަށް ފެންނަކަން ޔަގީންކުރުން

x x x x x x 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނެވިގޭޝަން ލައިޓްތަކުގެ އަލި މޫސުމް ރަނގަޅު އިރެއްގައި ވަނަ މާއްދާގައި 11މި ގަވާއިދުގެ  .13

އަލި ފެންނަން ޖެހޭނެކަމަށް  ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް ބައްތިއެއްގެ ދުރުން ފެންނަވަރުވާންއެއްމޭލުގެ 
 ނުފެންނާނެގޮތަކަށް އުޅަނދުގެ އެހެންތަނަކާއި ނިވާވެފައި ހުރެގެން ނަށް މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ސަރަހައްދާއި 

 ނުވާނެއެވެ.

x  x x x x 
" ޑީ" އަދި" ސީ" ،"ބީ"، "އޭ" ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ އްދުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހަ .14

ބޮކި  03ބޭނުންކުރާ އަލީގެ އިތުރުން މަދުވެގެން  އުޅަނދެއްގައިވެސް ނެވިގޭޝަން ގެ ގޮތުގައި  ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ
 އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ފިލަމެންޓްއެ އުޅަނދުގައި

x x x x x x 15. ްބައްތި ދިއްލޭތޯ ބެލުންޓޯޗ 

  x x x x 16. 18 ުއުޅަނދެއްނަމަ ރާއްޖޭގެ ޗާޓްތައް ހުރިކަން ޔަގީންކުރުން  މީޓަރުންފެށިގެން ބޮޑ 
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   x x x 

 މީޓަރ ހަމަވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 18ދަތުރުކުރާ ދިގުމިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި .17

" ، އޭ" ޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުން ކެޓަގަރީ ޓަމެއް )ޖީ.ޕީ.އެސް( ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންގްލޯބަލް ޕޮޒިޝަނިންގ ސިސް

ހަރުކޮށްފައި  ގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓު ހިމެނިފައިވާ ޖީ.ޕީ.އެސް" ސީ" އަދި" ބީ"
 ހުންނަން ވާނެއެވެ.

x x x x x x 
  ސޯލާސް ގަވާއިދުގައި ބުނާފަދަ އަލިފާންނިއްވާނެ ނިޒާމެއްއުޅަނދެއްނަމަ މީޓަރުންފެށިގެން ބޮޑު 30 .18

ފޯރާވަރުގެ ހޮޅިލައިނެއް އޮތުން އަދި  ހަރުކޮށްފައިހުރުން ނުވަތަ ފަޔާޕަމްޕެއް ހުރުމާއެކު އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ދިމާލަކަށް
 ހުރިކަން ޔަގީންކުރުން އެހޮޅިތަކަށް ގުޅާލެވޭވަރުގެ ނޮޒުލްތައް

x  x x x x 19. ިއަދަދު ފަޅުވެރިންނާއެކު އެގޭނެގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އުޅަނދުން އުފުލޭ މީހުންގެ ގަވާއިދުގައ
 ހުރިކަން ޔަގީންކުރުން  ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި

x x x x x x 20. 8  ާފުޅި  01ލީޓަރުގެ ޑީ.ސީ.ޕީ  4.5އުޅަނދެއްނަމަ  މީޓަރު ހަމަނުވ 

x x x x x x 21. 8  ިފުޅި  02ލީޓަރަށްވުރެ މަދުނޫން ޑީ.ސީ.ޕީ  4.5މަނުވާނަމަ ހަ 18މީޓަރު ހަމަވެފައ 

x x x x x x 22. 18  ިން/ ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާމިނިސްޓްރީމީޓަރު ހަމަނުވާނަމަ ޓްރާންސްޕޯޓް  30މީޓަރު ހަމަވެފައ 

 މިންވަރަކަށް ތަކެތި ހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.

x  x x x x 
 )މީހުން އުފުލާ( ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 04ރަޖިސްޓްރީ ކޯޑު  ދި)މުދާ އުފުލާ( އަ 03ރަޖިސްޓްރީ ކޯޑު  .23

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގައި ބަރުމަރުކާ ޖަހާފައި ހުރުން އަދި ބަރުމަރުކާ ޖަހާފައިވަނީ
 ޔަގީންކުރުން 

x  x x x x 24. 20 ިހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެގްޒިޓްތައް  އިމަޖެންސީ އެގްޒިޓްތައް މީޓަރުން ފެށިގެން މަތީ އުޅަނދުފަހަރުގައ
 ވާނެއެވެ. ފާހަގަކޮށްފައި ހުރިކަން ޔަގީންކުރަން

x  x x x x 
ހުރުމާއެކު މައްޗަށްއެރޭނެގޮތަށް  އަޑީގައި ކަމަރާ ހަދާފައިވާނަމަ ކުއްލިހާލަތުގައި ނިކުމެވޭ ގޮތަށް އެގްޒިޓެއް ތައްޓު .25

އަދި މިއެގްޒިޓް ހުންނަންވަނީ ތައްޓުއަޑިއަށް ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރާ  ވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.ހަރުގަނޑެއް ހަރުކުރެ
 ވަކިންނެވެ. ސިޑި އާއި

x x x x x x 
 ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ފަޅުންބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި .26

މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި  16ވާނެއެވެ. އަދި  މީޓަރަށްވުރެ ކުރުނޫން ވަލެއް އޮންނަން 100 އުޅަނދެއްގައި ނަގިއްޔަކާއި 
 މީޓަރަށްވުރެ ކުރުނޫން ވައު ހުންނަން ވާނެއެވެ. 200ނަގިއްޔާއި  02އުޅަނދުފަހަރުގައި 

x  x x x x 27. ިވާދު ލެވިފައި ހުންނަން ތައްޓުމަތީގައި ފަސިންޖަރުން ނުކައްސާފަދަ ދަ  ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައ
 ވާނެއެވެ.

x x x x x x 28. ާއުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިންޖަރުން އަވިންނާއި ވާރެއިން އަދި ލޮނުވިއްސުމުން މީހުންއުފުލުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވ 

 ސަލާމަތްވެފައި ތިބެވޭގޮތަށް ހުންނަން ވާނެއެވެ.

x x x x x x 

 ކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް އެ އުޅަނދެއް މޫދުގައި ބާއްވައިގެން ކުރާދަތުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި .29

ބަލަން ވާނެއެވެ. އުޅަނދުގެ  ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި އުޅަނދަކަށް ދިޔަ އަރާތޯ އެތެރެއިން ބެލެން ހުރިވަރަކަށް
ންވާ އުޅަނދެއްކަމުގައި މުދާ އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަން އެކަށީގެ މަޑޫތަކުން ދިޔަ އަރާނަމަ އެ އުޅަނދަކީ މީހުންނާއި

ހުރިތަންތަން  ދޫކުރަންވާނީ އެގޮތަށް  ތައްއަދި މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 ތެއްގައި އޮތްކަމަށް ސަރވެޔަރުހާލަ ނަނދު ކަނޑުގައި ދުއްވުމަށް އެކޭށޭރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަ

 ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

x x x x x x 30. ުކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން އުޅަނދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ބަލައި ޗެކް  ޅަނދުގެ ހަލް ކޮންޑިޝަންއ 

 ސަރވެޔަރު ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. ފަސިންޖަރުންގޮވައިގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭވަރުގެ އުޅަނދެއްކަމަށް

x x x x x x 31. ުހަލް ކޮނޑިޝަން(އުޅަނދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ހާލަތ(  

x x x x x x 32.  ުއުޅަނދުގެ އިންޖީނާއި ޖެނެރޭޓަރ ގެ ހަލަތ 

x x x x x x 33.  ުބުރަފަތްޗާއި ހުންގާނުގެ ހާލަތ 

x x x x x x 34. ާތަންތަނުގެ ހާލަތު  އުޅަނދަށް ފެން/ ލޮނު އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރ 

x x x x x x 35. ޕައިޕްތަކުގެ ހާލަތު  އުޅަނދުގެ ޕައިޕްތަކާއި، ސައުންޑިންގ 



 45 ގެ  39 ވަނަ ސަފްހާ
 

x x x x x x 36.  ުބުރުނާލުތަކުގެ ހާލަތ 

x x x x x x 37.  ުފަލްކާތަކުގެ ހާލަތ 

x x x x x x 38.  ްއުޅަނދުގައި ހުންނަންޖެހޭ ނެވިގޭޝަނ 

x x x x x x 39.  ުޒިންކް އެނޯޑުތަކުގެ ހާލަތ 

x  x x x x 

 4ވެ. އެގޮތުން ފަސިންޖަރުންނަށް ބޭނުންވާވަރަށް ޖާގަ ކަނޑައެޅެންވާނެއެ މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި .40
ލެނގިގެން އިނދެވޭގޮތަށް ގޮނޑި އެއް  ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންމެފަސިންޖަރަކަށް

ލެނގިލެވޭގޮތަށް ބެންޗުގޮތަށް ޖަހާފައިހުންނަ ގޮޑިތަކުގައި  އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން ނުވަތަ 
 ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު 04ވާނެއެވެ. އަދި  ޅަން ތުން ޖާގަ ކަނޑައައިންޗީގެ ނިސްބަ 18 ކޮންމެފަސިންޖަރަކަށް

ތައްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި  ފޫޓު ފުޅާ ޖާގަ 2.50ފޫޓު ދިގު  6ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް 
ހަރުކޮށްފައިހުރި  ފައިދަމާލެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ގޮނޑި ޖަހާފައިވާނަމަ އެގޮނޑިއަކީ ލެނގިލައިގެން  ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 ގޮނޑިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

x  x x x x 

ކަމަރާހަދާފައި ނުވަތަ  ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އަދި އަޅާފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .41
ކަނޑައަޅާނީ އެ އުފުލޭ މީހުންގެ އަދަދު  ންކަމަރާއާއިއެކު ވަކިކޮޓަރި ހަދާފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ އެ އުޅަނދަކު

 ’x 4 ’6މީހުން،  3ގެ އެނދަކަށް  ’x 5 ’6ދުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. މިގޮތުން ނއުޅަނދެއްގައި ހުރި އެ
 އެނދަކަށް މީހެއްގެ ނިސްބަތުންނެވެ. ’x 2.5 ’6މީހުން އަދި  2އެނދަކަށް 

x  x x x x 42. 04  ާރެވޭނެ ނިޒާމު ހުންނަން ވާނެއެވެކު ނާއުޅަނދުފަހަރުގައި ފާހާގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ދަތުރުކުރާ މީހުން އުފުލ. 

x  x x x x 43. ުރައްކާތެރިކަމާއެކު  ރައްކާތެރިކޮށް ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެގޮތަށް  ލަގޭޖުތައް އުފުލާނަމަ އެލަގޭޖ
 )ލޭޝިންކޮށް( ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހުންނަންވަނެއެވެ.

x  x x x x 44. ުކުނި އަޅާނެ ވަށިގަނޑު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ގައި ފަސިންޖަރުންމީހުންއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރ 

x x x x x x 
 ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެއުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި .45

ގަޑިއިރަށް ވުރެ  4ވާނެއެވެ. އަދި  ނަންގަޑި އިރަކަށް ލިބެން ހުން 24ލީޓަރގެ ބޯފެން ކޮންމެ  1.5މަދުވެގެން 
 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކާތަކެތި ހުންނަންވާނެއެވެ. ދިގު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ އެ ދަތުރަކާއި

x  x x x x 46. ްއުފުލުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން މަދުވެގެން  ކުޑަކުދިންގެ ލައިފްޖެކެޓް އެއުޅަނދަކުނ
 ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ލައިފްޖެކެޓްގައި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީނަމްބަރުހު %20 

x  x x x x 
 އުފުލުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދަށްވާ  މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެއުޅަނދަކުން .47

ލައިފްޖެކެޓްގައި އެއުޅަނދުގެ  ލައިފްޖެކެޓް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި 10ލައިފްޖެކެޓް ހުރުމާއެކު އިތުރަށް %
 ރަޖިސްޓްރީނަމްބަރު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

x  x x x x 48. ާފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ލައިފްޖެކެޓް އަޅާނެގޮތުގެ ކުރެހުން ހުރިހ 

x  x x x x 49. ަކުއްލިހާލަތުގައި ގުޅާނެ ފަރާތްތަކުގެ ފޯން ނަމްބަރުތައް( ކެޕްޓަނަށް) އި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންކުއްލިހާލަތުގ 

 ފެންނާނެހެން ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

x  x x x x 50. 02 ްހުނަށް އަހަރުންމަތީގެ މީ 65ދި އްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އަޚާ ދަށުގެ ކުދިން މާބަނޑުއަންހެނުން، އަހަރުނ
 ހުންނަން ވާނެވެ. ކަނޑައެޅިފައި ސަ ޖާގަޚާއް

x  x x x x 

ހެލްތު ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއަދަތު އޮތް 2 ޅުވެރިންގެ ސިއްހީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ކެޕްޓަނާއި ފަ .51
 9ރާއި އުޅަނދުފަހަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ) ވާނެއެވެ.

މީޓަރުން ދަށުގެ ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ބައްތެލި އަދި އަމިއްލަ އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 
ފަޅުވެރިންގެ ސިއހީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ހެލްތު ސެޓްފިކެޓް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުޅަނދުފަހަރު 

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.( ހުށަހަޅަން

x x x x x x 52. ްއަންގައިދޭ ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކަނ 

x  x x x x 

 އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ ޑެކުތަކުގައި މީހުންނާއިމުދާ އުފުލަންވާނީ ސްޓެބިލިޓީ ހުންނަޑެކަށްވުރެ ގިނަ ޑެކު ހަދާފައި އެއް .53

ހުއްދަލިބިގެންނެވެ. މިގޮތަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި  އަށް ހުށަހަޅައިނިސްޓްރީމިކަލްކިއުލޭޝަން ހަދައި ޓްރާންސްޕޯޓް 
ހުއްދަދެވޭނީވެސް  ހަދާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުންއުފުލޭނީ ހަމައެކަނި މައިޑެކްގައެވެ. އަދި އެއްޑެކަށްވުރެގިނަޑެކް

ށެވެ. )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ މީހުން އުފުލުމަ މައިޑެކްގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވާ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް



 45 ގެ  40 ވަނަ ސަފްހާ
 

ބަލާނީ އެ  ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓެބިލިޓީ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ
 ގޮތަށެވެ.( ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

x  x x x x 

ތުރުކުރާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު އެނގޭނެގޮތަށް އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަ މީހުން ނުވަތަ މީހުންނާއި މުދާ އުފުލާ .54

އަދަދު އަދި  ުނުކެޅދޭ މުީހްނ، ުކަޑުކިދްނގެ ، އުޅަނދުން އުފުލާ މަބަނޑު އަންހެނުންއޮތުމާއެކު އެ މެނިފެސްޓް
ން އެނގެން އޮތުމާއެކު އަދަދު އެ މެނިފެސްޓު ބިދޭސީން އުފުލާނަމަ އެބިދޭސީން ނިސްބަތްވާ ގައުމާއި އެމީހުންގެ

އެ މައުލޫމާތު އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ  އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މެނިފެސްޓް އުޅަނދުގައިއެ
 ނަން ވާނެއެވެ.އެންގޭނެގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮން ވެރިފަރާތަށް އުޅަނދުގެ

    x x 55. ީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ މިނިސްޓްރީ ޓްރާންސްޕޯޓް ގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި " ބީ" އަދި" އޭ" ކެޓަގަރ
 އޮންނަން ވާނެއެވެ. ދުރުމިއެއް

x x x x x x 56. ިބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި އަތްމަތީ ގެންގުޅެވޭ ވަރުގެ މޫނުބަލާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައ
 ވާނެއެވެ. އޮންނަން  އަކަ އިންޗީގެ( 24ގެން ކުޑަވެ ) ލޯގަނޑެއް

x  x x x x 

 އިމަޖެންސީ އެގްޒިޓް ތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ އެގްޒިޓްތައް  ފެށިގެން މަތީ އުޅަނދުފަހަރުގައިމީޓަރުން 20 .57

ހަދާފައިވާނަމަ ކުއްލިހާލަތުގައި ނިކުމެވޭގޮތަށް  ފާހަގަކޮށްފައި ހުރިކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. ތައްޓު އަޑީގައި ކަމަރާ
 ށް ހަރުގަނޑެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި މި އެގްޒިޓްއެރޭނެގޮތަ އެގްޒިޓެއް ހުރުމާއެކު މައްޗަށް

 ނީ ތައްޓު އަޑިއަށް ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރާ ސިޑިއާއި ވަކިންނެވެ.ހުންނަންވާ

x     x 58. ެވެހި ދިނެގުމަށްޓަކައި ވަށައިގެން ފެންނާނެގޮތަށް  އީ.އީ ޒެޑްގައި މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުޅަނދުގ
 ވާނެއެވެ. އެއް އޮންނަންދިދަ

x  x x x x 59. ްބްރާވޯ( އްކުލައިގެ ދިދައެއް ރަނެގުމަށްޓަކައި ފެންނާނެ ގޮތަށް  ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވަށައިގެނ(
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

x  x x x x 60. ގުމިނަށްވުރެ ކުރުނޫންދި ނަން ވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދުގެ ޕެއް ހުންޕަމް  ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑީސަލް ފަޔަރ 

 ކްލިޕްތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ. ހޮޅިލައިނެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ފެންޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ނޮޒުލްތަކާއި

x x x x x x 61.  ުރަތްކުލައިގެ ރީއަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދިއްލުމަށްޓަކައިޑިގް 360ދަތުރުކުރާނަމަ  ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ރޭގަނޑ 

  ފެންނަ ލައިޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.އަލި

x     x 62.  ްޓަނޭޖް އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވާ ނިޔަމި ކަމުގެ ސަނަދު އޮތުނ 

   x x x 63. ީގަބޫލްކުރާ އީ.ޕާ.ބު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން  ންމިނިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް "، އޭ" ކެޓަގަރ
 ވާނެއެވެ. 

x x x x x x 64. ިބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި ރާޑާރ ރިފްލެކްޓަރ އެއް އޮންނަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައ
  ވާނެއެވެ.

  x x x x 65. ީއުޅަނދަކުން ދަތުރުކުރާ އެންމެނަށް  ގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ" ޑީ" އަދި" ސީ"، "ބީ"، "އޭ" ކެޓަގަރ
   ޓަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ.ން ގަބޫލްކުރާ ބޮޔަންޓް އެޕަރޭމިނިސްޓްރީ ރާންސްޕޯޓްބޭނުންކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ޓް

    x  
 ން ގަބޫލްކުރާ ވެސަލް ޓްރެކިންގމިނިސްޓްރީއުޅަނދުފަހަރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް  ގައި ހިމެނޭ" ބީ" ކެޓަގަރީ .66

 ޑިވައިސްއެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

   x x x 67. ީގަބޫލްކުރާ ބިލްޖު އެލާމު  ންމިނިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް " ސީ" އަދި" ބީ"، "އޭ" ކެޓަގަރ
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

     x 

ބޯޓު ކެޕްޓަން  01އަދަދަށް ފަޅުވެރިން ތިބެންވާނެއެވެ.  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި" އޭ" ކެޓަގަރީ .68
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވަޒީފާގެ  ފަޅުވެރިން ތިބިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ  03ރިންގ މެކޭނިކު, މެ 01, 

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގައި )ހުށަހެޅުން  އެއްބަސްވުމާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ދަށުގެ ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ބައްތެލި އަދި އަމިއްލަ  މީޓަރުން 9ރާއި އުޅަނދުފަހަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅަން އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު 

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.(



 45 ގެ  41 ވަނަ ސަފްހާ
 

    x  

 ފަޅުވެރިން ތިބިކަން ޔަގީން 02ގ މެކޭނިކު ,މެރިން  01ބޯޓު ކެޕްޓަން , 01ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި " ބީ" ކެޓަގަރީ .69

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި
ށުގެ މީޓަރުން ދަ 9ރާއި އުޅަނދުފަހަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ)

މި މާއްދާގައި  ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ބައްތެލި އަދި އަމިއްލަ އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު 
 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅަން

   x   

ން ފަޅުވެރިން ތިބިކަން ޔަގީން ފަޅުވެރި 02ބޯޓު ކެޕްޓަން ,  01ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި " ސީ" ކެޓަގަރީ .70
ކޮޕީ ހުށަހެޅުން  އެފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

މީޓަރުން ދަށުގެ  9ރާއި އުޅަނދުފަހަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ)
މި މާއްދާގައި  ނި، ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ބައްތެލި އަދި އަމިއްލަ އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ކުދި ދޯ

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅަން

  x    

ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފަޅުވެރިން ތިބިކަން  02ބޯޓު ކެޕްޓަން,  01ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި " ޑީ" ކެޓަގަރީ .71
މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް )ހުށަހެޅުން  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އެފަރާތުގެ

މީޓަރުން ދަށުގެ ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ،  9ރާއި އުޅަނދުފަހަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތެލި އަދި އަމިއްލަ އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ބޮއްކުރާ ބައް

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.( ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅަން

 x     

 ތު ހަމަނުވާފަޅުވެރިން ތިބިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ މުއްދަ 02ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި " އީ" ކެޓަގަރީ .72

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން 
މީޓަރުން ދަށުގެ ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ބައްތެލި  9ރާއި އުޅަނދުފަހަ ފިޝަރީޒްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒިފާގެ  ށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު އަދި އަމިއްލަ އުފަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮ

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.( އެއްބަސްވުން ހުށަހަޅަން

x  x x x x 
އުފުލުމަށް ނުވަތަ މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން .73

ށްފައި ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮ ނދެއްނަމަ އެ އުޅަނދުގައި ބަޕްލިކް އެނައުންސިންގމީޓަރަށްވުރެން ދިގު އުޅަ 20
 . ހުންނަންވާނެއެވެ

     x 

 ގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ" އޭ" އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ  .74

ކުރެވޭނެގޮތަށް ހުރުމާއެކު  ޓްލައިޓް ފޯނަކުން މުވާސަލާތުވީ.އެޗް.އެފް ގެ އިތުރުން ސެމެރިން އުޅަނދެއްގައި 
 2182ކިލޯހާޓްޒް އިން ޑީ.އެސް.ސީ އާއި  2187.5ނިޒާމެއް ނުވަތަ  ން ގަބޫލްކުރާ ވެސަލް ޓްރެކިންމިނިސްޓްރީ

 ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯނެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.  ކިލޯހާޓްޒް ހުރި

x  x x x x 75. ެކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ކަނޑުމަތީގައި ދަތުރުކުރާއިރު މުވާސަލާތީ   ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގ
 ކުރެވޭނެގޮތް ހުންނަން ވާނެއެވެ.  މެދުނުކެނޑޭނެހެން ހަކަތަ ލިބޭގޮތަށް ބެޓްރީ ހުރުމާއެކު ބެޓްރީ ޗާޖް ނިޒާމުތަކަށް

x x x x x x 

ޅަނދުފަހަރު މޫދުގައި ބާއްވައިގެން ކުރާ ކޮންމެ ސަރވޭއެއްގައި އު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ  .76
ވަތުގައި ތެޔޮ ނުވަތަ ތެލާއި  އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުންނަބައި )އިންޖީނު ކޮޓަރި( ގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އެއުޅަނދެއްގެ

ންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ސަރވޭކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ބޭނު އެކުވެފައިހުރި ދިޔަ )ސްލަޖު( ޖަމާވެފައި ހުރިތޯ
 ބަލަހައްޓާފައިވާގޮތް ބަލަން ވާނެއެވެ.  އުކާލެވޭގޮތުގެ ލޮގު
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 ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓިއާއި ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް  

 އޮފް މޯލްޑިވްސް )ކޭމް( އޮތޯރިޓީކޮމިއުނިކޭޝަން 

 )ހޮުޓލައިން(  1515ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 admin@cam.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

  https://www.cam.gov.mvވެބްސައިޓް:

އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ވީ.އެޗް.އެފް އަދި އެޗް.އެފް އަދި ސެޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭ އަދި  އޮތޯރިޓީކޮމިއުނިކޭޝަން 
 އަހަރީ ފީދައްކަން ޖޭހޭ

 ޖެހޭއަދި ހަމަ އެހެންމެ އީ.ޕާބް ކޮސްޕާސާސެޓްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކޭމްއަށް ގުޅަން

 ސަރވިސް ކޮށް ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީއީޕާބް 

1. Mettle Maldives Pvt. Ltd. 

2. Marine Equipment Pvt. Ltd 

3. Dblue Pvt. Ltd 

4. Maizan Electronics Pvt. Ltd 

5. VAM Co. Pvt. Ltd 

6. Palm Tree Tarine 

 

 :ަތން ލިބެންހުރި އެޕްލިކޭޝަންފޯމުތައް ދިއަ ތަފްސީލް ޚިދުމަތްތަކުގެ  ލިބެންހުރި ކޭމްއިން
https://www.cam.gov.mv/downloads.htm 

 އުޅަނދުފަހަރުގެ މައުލޫމާތު އޮންަލއިންކޮށް ކޭމްއިން ހޯދުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިންކަށް ފިްއތާލައްވާ.

https://www.cam.gov.mv/downloads.htm 

VENDOR LICENCE REGISTRY 

Licence 

Expiring 

date 

General 

Vendor 

Licence 

Satellite 

Terminal 

Vendor 

Licence 

Beacons 

Programing 

Vendor Licence 

Beacons 

Programing and 

Maintenance 

Vendor Licence 

Name of Licencee 

No. 

15-Sep-22 14-Sep-21 14-Sep-21  14-Sep-21 Mettle Maldives Pvt Ltd. 1 

29-Sep-22 29-Sep-21     Delta Service Pvt Ltd 2 

29-Sep-22 29-Sep-21   29-Sep-21 Marine Equipment Pvt Ltd 3 

03-Oct-22 03-Oct-21     MESCO Pvt Ltd 4 

03-Oct-22 03-Oct-21  03-Oct-21   Palm Tree MarinePvt Ltd 5 

05-Oct-22 05-Oct-21   05-Oct-21 Dblue Pvt Ltd 6 

19-Oct-22 

19-Oct-21   19-Oct-21 

Maizan electronics 

Pvt.Ltd 

7 

19-Oct-22 19-Oct-21     Entec Pvt Ltd 8 

21-Oct-22 21-Oct-21     Takeatrip Pvt Ltd 9 

21-Dec-22 21-Dec-21     Comtronics Pvt Ltd 10 

29-Dec-22 29-Dec-21     Proline Company Pvt Ltd 11 

 

 

https://www.cam.gov.mv/downloads.htm
https://www.cam.gov.mv/downloads.htm
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 މޯލްޑިވްސް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސްއާއި ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް  

 

 މޯލްޑިވްސް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް )މެޓް(

 3323084ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅޭނެ 

 info@met.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް

 /https://meteorology.gov.mv ވެބްސައިޓް:

 މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެޓް އޮފީުހން ހޯދުމަށް ވަނީ ފަސޭހަގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައި.

install < moosun > mobile app for android and iOS platforms.  

 
 

 

  

  

https://meteorology.gov.mv/
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   މެރިންގ ޕޮލިސް އާއިގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް 

 

 މެރިންގ ޕޮލިސް  –މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

 )ކުއްލި ހާލަތުގައި ގުޅާނެ ނަންބަުރ( 119ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 999-8014ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅޭނެ 

 marine@police.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 /http://www.police.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

   ކޯސްޓްގާޑު އާއިގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް 

 

 ކޯސްޓްގާޑު  -މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

 )ކުއްލި ހާލަތުގައި ގުޅާނެ ނަންބަުރ( 191ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 3322607ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅޭނެ 

 civil.affairs@mndf.gov.mvސް: އީމެއިލް އެޑްރެ

 /http://www.mndf.gov.orgވެބްސައިޓް: 

 

 

 

http://www.police.gov.mv/
http://www.mndf.gov.org/
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންއާއި ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް  

 

 ލޭވިއޭޝަންމިނިސްޓްރި އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިލވިއް

 (ހޮުޓލައިން) 1511ގުޅޭ ނެ ނަންބަރު: 

 7212719ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި ގުޅޭ އިމާޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންބަރު: 

 maritime@transport.gov.mvސް: އީމެއިލް އެޑްރެކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ 

 /http://www.transport.gov.orgވެބްސައިޓް: 

 https://eportal.mta.gov.mv  ޕޯަޓލް: ބޭނުންކުރާ ހޯދުމަށް ޙިދުމަތް

 

 

http://www.transport.gov.org/
https://eportal.mta.gov.mv/
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