
1 

 

` 

 

 ގަވާއިދު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ  ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގެ 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި

 

ޖޭަގއި ަކނޑު ދަތުރުކުރުމުެގ ސަާލމަތާއި މިއީ، ދިވެހިާރއް )ހ(  .1
ޢަމަލުކުރާނެ  ރައްކާތެރިކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ އުޅަނދުފަހަރުން

ނޑުތައް  އި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ   ބަޔާްނކުރުމުގެމިންގަ
 ގަާވއިދެެވ.

ނޑުަގއި ުދއްވާ  78/69މި ގަާވއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(   )ކަ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 6ގެ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލާަފއިވާ  10
 ގަާވއިދެެކވެ.

ަކނޑު ދަތުރުކުރުމުެގ ސަލާމަތާއި ިކޔާނީ ] ގަާވއިދަށްމި  )ށ(  
 ވެ.އެ [ ގަާވއިދު ރައްކާތެރިކަާމގުޅޭ

ނުޑ މަޤްޞަދުތައް ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ  ގަާވއިދުގެ މި   .2 މަޤްޞަދު  މަިއގަ
 އެވަީނއެވެ.

ނޑުދަތުރުކުާރއިރު އުޅަނުދފަރުން )ހ(   އުސޫލުތަކާއި ނެ ޢަމަލުކުރާ ކަ
ނަޑއެޅުން؛  ހަމަތައް ކަ
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ނޑުދަތުރުކުާރއިރު، ުއޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންުކރާނެ  (ށ)   ކަ
ނަޑއެޅުން.  ސިގްނަލްތަކާ ގުޅޭ އުސޫލުަތްއ ކަ

ތާޑުޕާޓީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން އަްނނަ އޯގު ބޯޓު ފަހަރަގު  )ރ(   
ނަޑއެޅުން.ލައިބިލިޓީ އިންޝުއަރެންްސާއުގޅޭ އުސޫލުތައް   ކަ

މި ގަާވއިދު ތަންފީޛުކޮށް ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން   .3 ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން 
ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.  ކަ

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 ބޭރުބެލުން  ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު

 

ގެއްުލންތަކުންނާއި، މޫސުމާއި ޖަްއވުނުސާފުވުުމެގ ސަބަބުން ލިބޭ   .4
ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ެއްކސިޑެންޓު ތަކުން ރަްއކާތެިރވުމުގެ ގޮތުން 
ނޑު ދަތުރުކުާރ އެންމެހަިއ އުޅަނދުފަހަރުންވެސް ދަުތރުކުރަންވާނީ،  ކަ

 ތިރީގައި ބަޔާްނކުރާ  ކަންކަަމށް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ.

އަބަދާއި އަބަދު ހަމަލޮލަށް ކުރިމަތިންއަންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި  (ހ)  
 ބެލެންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެލުން؛

މިނޫންވެސް ލިބެންހުރި  ބެއަރިން ނަގަިއގެން ބެލުމާިއ އަދި )ށ(  
 ހުރިހާވަސީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮްށެގން ބެލުން.

އުޅަނދުފަހަރުން އަބަދުެވސް ދަތުރުކުރަންވާނީ ޙާލަތު  )ހ(  .5 ސްޕީޑް
އެކްިސޑެންޓަކުން ސަލާމަތްުވމަށް ތަންދޭގޮތުން ދިމާވެދާނެ 

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެހިނދެއްގަިއ އުޅަނދު އަނބުރާލަންވެއްެޖނަމަ 
އަނބުރާލުމަށާއި، ސްޕީްޑ މަޑުކުރަން ނުވަތަ ހުއްޓަން 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނުރައްކަލެްއ ކުރިމަތިވުމުގެކުރިން ކޮންްޓރޯލް 

 ކުރެވޭހާ ރަްއކާތެރި ސްޕީެޑއްަގއެވެ.
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މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ަރއްކާތެިރ ސްޕީޑް މި  )ށ(  
ނަޑއަޅާނީ ތިރީަގިއވާ ޙާލަތް  ތަކަށް ބަލާފައެވެ. ކަ

 ؛އުނދަގޫވުން ޖައްވުނުސާފުވުުމގެ ސަބަބުން ފެނުން  (1)   

ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ިގނަވުމާއި މަސްވެިރކަމުގެ   (2)   
އުޅަނދުފަހަރާ އަދި އެޫނންވެސް އުޅަނދުފަހަރުން 

 ފުރިފާވާ ތަނަކަށްވުން؛

އެހެން އުޅަނދަކާ ަކިއރިވެ ޖެހޭގޮތްދިމާވެއްޖެ   (3)   
ޙާލަތެއްަގއި އިންޖީނު ހުއްޓާލާ ސްޕީޑްމަޑުކޮްށ 
ފަހަތަށްޖަހާ ނުވަތަ އަނބުރާލާ ހެދުމުގައި އެއުޅަނދަކަށް 

 ލިބިފައިވާ އުނަދގޫ ފަސޭހަކަމަށްބެލުން؛

ވަށަިއގެންވާ ބޮޑަށް ދިއްލާފަިއވާ ހިސާުބަގނޑެްއަގއި   (4)   
އަލިތަކުގެ ސަބަބުން ުނވަތަ އެުއޅަނދެްއގަިއވާ 

އުޅަނދުތަްއ  އަލިތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން
 ؛ދަތުރުކުރާގޮތްތައް ބަލަން އުަދގޫވުން 

ނޑާިއ  ވައި  (5)    ހުރިދިމާލާ ބާރުމިނާ އަދި ކަ
އޮއިހުިރގޮތުންނާއި އަދި އުޅަނދު ދުއްވާފައިދާ މަުގގަިއ 

ނުރައްކާެތރި އުނދަޫގ ގޮތްަތކަށް ހުރި އެހެނިހެން 
 ؛ބެލުން

ދަތުރުކުރަމުންދާ އޭރިޔާަގިއ ހުންނަ ފުންމިން   (6)   
އެއުޅަނދަކަށް ބޭނުންގޮތަަކށް ދުއްވަމުން ދެވޭ 

 .ފުންމިންތޯބެލުން

ރެޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން 
 ދަތުރުކުރުން 

ނޑު  .6 ދަތުުރކުރާ ުއޅަނދުފަހަރުން ދަތުރުކުރާއިރު، އެ އުޅަނދެްއގަިއ  ކަ
ހަރުކޮށްފައިވާ ެރޑަރ ތިީރަގއި ބަޔާްނކުރާ މިންަގނޑަްށ މަސައްކަްތ 
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 ކުރާކަން ކަަށވަރުކުރަންވާެނއެެވ. 

އުޅަނދެްއަގއި ބޭނުންކުރާ ރެޑަރގެ މޮޅުދެރަމިނާ  އެ )ހ(  
މަަސއްކަްތކުރާ ފެންނަދުރުމިނާ އަދި ރެޑަރއަކީ ރަނގަޅަށް 

 ؛ރެޑަރެއއްތޯބެލުން

ރެޑަރަގއި ބޭނުންކުރާ ރޭންޖް އަދި ސްކޭލްަގއި ެއއްވެސް ަކހަލަ  )ށ(  
 ؛މައްސަލަެއއް ހުރިތޯބެލުން

ނުޑގަދަވުާމއި ވިލާާއއި ވިއްސާަރާއއި އަދި އެނޫންވެސް  )ނ(   ކަ
ސަބަބަކުން ރެޑަރ ްސކްރީނުން ރަނގަޅަށް ެއއްޗެތި 

 ؛ދައްކާތޯބެލުން

އިން ބަލަންބޭނުންވާ ދުރުމިނުން އައިސްލޮނުގަާޑއި އަދި ރރެޑަ )ރ(  
ފެންމައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ުކދިކުދި އެއްިޗއްސާ ކުދިުއަޅނދު 

 ކަން ބެލުން؛ގޫވާނފެނުން އުދަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ރޭންޖު )ބ(   ގެ ތެރޭގަިއވާ ހުރިހާއެްއޗަާކއި އެްއޗެތި ކަ
ހުންނަތަންތަނާއި އަދި އެްއޗެތީގެ ހަރަކާތްަތއް ރެަޑރއަށް 

 ؛ތޯބެލުންފެނޭރަނގަޅަށް 

ވަށަިއގެންފެންނަށްހުރި އުޅަނދުތަކާއި އެހެންވެސް ެއއްެޗތީގެ  )ޅ(  
ދުރުމިން ރެޑަރއަށް ަނގައި ހަމަލޮލަށް ދުރުފެންނަނީ 

 .ކިހާދުރުމިނަކަށްކަމާއި ކިހާސާުފކޮށްތޯ އަންދާޒާކޮށް ބެލުން

ނޑު އޮޅިތައް   ހަނިކަ

 

ނޑު ޮއޅިތަކުން ަދތުރުކުރާއިރު،   .7 ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ހަނިކަ ކަ
 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ.

ނޑު ޮއޅިައކުން  )ހ(   ޗެނެލަކުން ނުވަތަ ަމަގކުން ނުަވތަ ހަނިކަ
ވީހާވެސްޮބޑަކަށް އުޅަނދުެގ ރަްއކާތެރިަކމާއި  ،ދަތުރުކޮށްފާދާނަމަ
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ޗެެނލެއް  ހުރިގޮތް ވިސްނާފައި ދެވެން އޮތްވަަރކުން އެ ލަތުޙާ
 ންވާނެެއވެ.ކަނާތްފަރާތު ކައިރިން ދަތުރުުކރަ

ނުޑއޮޅިައކުން ުނވަތަ ، ޗެނެލަކުން އެ )ށ(   ނުދެވޭ މަގަުކން ނުވަތަ ކަ
ނުލެވޭފަދަ ުނވަތަ ތަނަކުން ބޭނުންގޮތަކަށް އަނބުރާ ނުވަތަ އެފަދަ

ދަތުރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ  އުޅަނދެްއގެ ހުއްޓާނުލެވޭފަދަ 
 ކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.ޢަމަލު އެނޫން ުއޅަނދުފަހަރުން، ގޮތަކަށް

 އުޅަނދުފަހަރުވެސް ހަނި  މަސްއޫުލވުެގންއުޅޭވެރިކަމުަގއި މަސް )ނ(  
ނުޑއޮޅި ުނވަތަ  އުަޅނދު  ޗެނެލެއްަގއި ދަތުރުކުރާ އެހެންކަ

 އަޅައިގެންުނާވނެއެވެ.ހުރަސް ށްފަހަރަ

ނުޑއޮީޅގެ  ޗެނެލްގެ އެ )ރ(   ތެރެިއންނޫނީ ުނވަަތ ކަ
ދަތުރަށް ހުރަސްއެޭޅގޮަތކަށް  އުޅަނދެްއގެދަތުރުނުކުރެވޭފަދަ 

ނޑުޮއޅި  އެްއވެސް އުޅަނދެއް ޗެނެލް   ހުރަސްކޮށްނުވަތަ ކަ
ފަހަރު ުއޅަނދުމިފަދަ މާއި، ދިއުމަށް މަސައްކަްތ ނުުކރު

 ދޭންވާނެެއވެ. އެްނގުމަށް ސިގްނަލް އުޅަނދަށްހުރަސްކުރާ 

ނޑުއޮޅި ނުވަތަ )ބ(   އެއް ޗެނެެލއްަގއި ނުވަތަ ހަނިމަގެްއގައި  ހަނި ކަ
 ޖަހާފަިއއެރޭ ،ކުރިއަށް އަރަްނވާނީއުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދު ޖަހާ
އަދި މިކަން  ނެވެ.ތަންދިނުމުން  އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދަށް 

 އަްނގަްނާވނެއެވެ.އަުޑގެ ސިގްނަލުން 

ނޑުއޮިޅއެއް ނުވަތަ  ހަނި )ޅ(   ޗެނެލެއްގައި ނުވަތަ މަެގއްަގއި  ކަ
ތަނެްއވަށާލާފައި ދާންޖެހޭކަހަލަ ގުދެއް ،ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު 

ގެ ސަަބބުން ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެްއޗެްއެގ ނުވަތަ ތަނެއް
އަންނަކަންނޭގޭގޮތް  ުއޅަނދުފަހަރު އަނެއްފަރާތުން އަންނަ

ދުއްވަްނވާނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ އުޅަނދު  ދިމާއްވެއްޖެނަމަ
 އެުކގަެއވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުަގއި ބަރުގޮނު ައޅަންވާެނެއވެ.
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މި ެއއްެވސް ުއޅަނދެްއ އިތުރު ގޮެތއް ނެތުމުން މެނުވީ  (ކ)  
ހަނިތަނެއްގަިއ ނަގިިލކޮށްގެން މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާފަަދ 

 ނުވާނެެއވެ.

 ޖަހާފައިއެރުން 

 

ުއޅަނދެއް ޖަހާފައިއަރާނަމަ ުކރީގަިއ  އުޅަނދެްއ އެހެން ކޮންމެ )ހ(  .8
ރައްކާތެރި ދުރުމިނަކުން  އޮންނަ އުޅަނދު ރަނގަޅަްށ ނައްޓާ

 ކުރިއަށް އަަރިއގެންދިޔުންެއއީ ޖަހާފައި އަރާއުޅަނދުގެ ވާޖިެބވެ.

 ޑިގްީރއަށްވުރެ މަތީ  22.5ކުރިމަތީގައި އޮތްއުޅަނުދގެ މެދުން  )ށ(  
 ައންނަނަމަ ނުވަތަ ކުރިއަަރމުން  ންއެންގަލަކުން ކުރިއަރަ

ކުރިމަީތގަިއވާ އުޅަނދު ޖަހާފައިކުިރައރަނީ  ނަމަ، ބެލެވޭނީއަންނަ
 ކަމުގަެއވެ.

އެދަނީ އެހެން އުޅަނދެއް  ުއޅަނދު އެްއވެސް އުޅަނދަކަށް އެ )ނ(  
 ޖަހާފައި ކުރިއަރަންކަމާއިމެުދ ޝައްުކވެއްޖެނަމަ ބަލަންާވނީ އެ

ކަުމގަިއއެެވ. އަދި އެ ޙާލާތުަގިއ މި  އުޅަނދެއް ޖަހާފައިއަރަނީ
 ކުރާ އެންމެަހއ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.މާއްދާގައި ަބޔާން

ދެއުޅަނދު ދެމެދުގެ ޖެހިޖެހިގެން ނެގުނު ބެއަރިން ބަދަލުަވމުން  )ރ(  
ކަމަށް އުޅަނދު ހުރަސްކުރާ ދެ އެ ދެ އުޅަނަދކީދިޔަނަމަވެސް 

ނުބެލެވޭނެއެެވ. އަދިެއއާެއކު ޖަހާފައިއަރާ އުޅަނދުކުީރގައި ޮއންނަ 
ރަނގަޅަށް ނައްޓައި ފަސްދީ ނިމެންދެން އުޅަނދުން 
 ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

 އުޅަނދުގެ ކުރިއާއި ކުރިދިމާވުން 

 

ގާތްގޮތަކަްށ ކުިރއާއި  ދިމާއިދިކޮޅަށް އަންނަ ުނވަތަ ދިމާއިދިކޮޅާ )ހ(  .9
ކުރިދިމާވޮގޮތަށް ދަތުުރކުރާ ދެއުޅަނދުނަމަ އެކްިސޑެންޓުުވމުގެ 

ކޮންމެ  އުޅަނދުންކުރެދެ ލުން ރައްކާތެރިވުމަްށޓަކައިނުރައް
އުޅަނދެްއވެސް އެުއޅަނދެްއގެ ކަނާތްފަރާތަށް މިްސރާބު 

އުޅަނދުގެ ވައަތްފަާރތުން  އަނެއް އުޅަނދު ބަދަލުކޮށް އެއް
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 ދިއުމަށްޓަކާ ތަންދޭންވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތު މެދުވެރެެވއްޖެަކމަށް  )ށ(  
ބަލާނީ ދެއުޅަނދުންކުރެ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށްވެސް ައނެއް 
އުޅަނދު ދިމާކުރިމަތިން ފެނުމުންނެވެ. ނުވަތަ ރޭަގނެޑއްަގއިނަ 

ބައްިތތައް  އުޅަނދެްއގެ ކުނބު ކޮންމެ އުޅަނދަކަށްވެސް އަެނއް
އެއްރޮނގަކަށް ުނވަތަ ގާްތަގޑަކަށް ެއްއގޮތަކަށް ފެނުމުންނެވެ. 

ިތ އެުކަގއި ފެނުމުންނެވެ. ނުވަތަ ނުވަތަ ދެފަރާތު ދެބައް
 ުއަޅނދު  އަެނއް އުޅަނދަށް ދުވާލެްއގައި ިމގޮތަށް ުގޅޭގޮތަްށ އެއް

 ފެނުމުންނެވެ.

)ހ( ގައި ިމ ާމްއާދެގ ، އުޅަނދަކަށް އަނެއް އުޅަނދެްއ އެވަނީ  )ނ(  
 ެވސްތެރޭގަިއ ކަމަށް ޝައްކުވެއްޖެނަމަ ޙާލަތުގެ ބަޔާންކުރާ

މި އަދި  ހިނގާކަމަށެވެ. ބަލާނީ އެކަންެއގޮތަށް 
 އުޅަނދުން  އަނެއް އުޅަނދު ވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮްށ އެއްމާއްދާގަިއވާ 

 ނައްޓަން ވާނެެއވެ.

 ހުރަސްކުރުން 

 

އިންޖީނުލީ ދެއުޅަނދު ހުރަސްކޮށްދާނަމަ އަދި އެކްސިޑްންްޓުވމުގެ  )ހ(  .11
އުޅަނދެއްެގ ކަނާތްފަރާތުަގއިާވ އުަޅނދު  އެ، ނުރައްކާވާނަމަ 

 އަނެއް ުއޅަނދު ތަންދޭންވާނެެއވެ. 

ޙާލަތު ތަންދޭނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން  )ށ(  
ނާޑ ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ތަންދިނުމެއް ނެތި ކުރި ކަ

 ތަންދޭ ދޭ އުޅަނދުގެ ޒިންމާ 

 

ދަތުރުކުރާ އެހެން އުޅަނދަަކށް ބެލުމަށް އިރުޝާދު ލިބިފައިވާ ކޮންެމ   .11
އުޅަނދަކުންެވސް ީވ އެންެމ އަަވސް ފުރުޞަތެްއގެ ެތރޭގައި އަނެްއ 
އުޅަނދުގެ ރަްއކާތެރިކަމަށްަޓކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުން އެންމެ 

 އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި ޢަމަލުުކރަންވާނެެއވެ. 
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ރަންނުޖެހޭ އިސްވެޢަމަލުކު
 އުޅަނދު ކަންތައްކުރާނެގޮތް 

 

 ވެސް އަނެއް އުޅަނދަށް ބަލަންޖެހޭ ޙާލަތުގަިއ އުޅަނދުން ދެ )ހ(  .12
ދެވަނަ އުޅަނދު )އެކްޝަން ނަގަންޖެހޭ އުޅަނދު( އެދާ ޯކހާއި 

 ސްޕީޑްަގއި ދަތުރުކޮށްފައި ދާީނއެވެ.

ަމތިން ގޮުތގެ މި މާއްދާގައިވާއެކްޝަން ނަގަންޖެހޭ އުޅަނދު  )ށ(  

ނަޑއެޅި ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ފަިއވާ ުއސޫލާ އެްއގޮތަށް ކަ
ނުކުރާނެކަމަށް ރަނގަޅަށް ފެނިއްޖެނަމަ ދެވަނަ އުޅަނދު 

ސަާލމަތް  ކުންޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ އުޅަނދު( އެކްިސޑެންޓަ)
 ވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކުރަންވާނެެއވެ.

އުަޅނދަށް  ދާގޮތަށް ދާޢަމަލުކުރަންނުޖެހި  އިސްވެ )ނ(  
 އެކަށީގެންނުވާަކމަށް އިސްވެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޅަނދު ކުރިޢަމަލު 

 އެ ޙާލަތުގައިއަދި އެކްިސޑްންޓެްއގެ ބިރު ޮއތްކަމަށް ފެންނަނަމަ 
 އެއުޅަނުދވެސް އެްކސިޑެންޓަުކން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން ކުރަންވާެނއެވެ.

މި އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ހުރަސްކުރުމުގެ ޙާދިސާތަުކަގިއ  )ރ(  
ޢަމަލުގައި އިސްެވއަމަލުކުރަްނޖެހޭ  މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ 

އުޅަނދު އެކްިސޑެންޓުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކާ ފިޔަވަުޅައޅަން 
ެއއުޅަނދެްއގެ ވައަްތ   ގޮތަކަށް  ޙާލަތު ތަންދޭ ،ޖެހިއްޖެނަމަ

މަށް މަސައްކަތް ޑެންޓުްނ ސަލާމަތްވުއަބުރަިއގެން އެކްސި 
 ކުރަންވާނެެއވެ.

އެކްޝަން ނަަގންޖެހޭ  މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެމަތިން )ބ(  
އުޅަނދެވެސް ެއކްސިޑެންަޓކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަނެއް 
އުޅަނދުން ނައްޓަންޖެހޭ ނެއްޓުމެއް ނައްަޓއި ސަލާމަތްވުމަށް 

 އިސްތިސްނާެއއް ނުކުެރއެވެ.ވާއިދު ގައޮތް މަޖުބޫރުކަމަށް މި

ނޑު ދަތުރުކުރާ  )ހ(  .13 އުޅަނދަށް ތަން ދެއްކުން  އުޅަނދު ފަހަރުން ތިރީގައި  ނުލީއިންޖީކަ
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 އުޅަނދުތަކަށް ތަްނދޭން ވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރާ

 ؛ދުއްވުމަށް ނުކުޅެދޭ ކޮންމެ ުއޅަނދެއް  (1)   

އެއުޅަނެދއްގެ ޒާތުން މެނުއަރިން ނުކުރެޭވ   (2)   
 ؛ކޮންމެއުޅަނދެއް 

 ؛މަސްބޭނުމުގައި މަސްއޫުލވެގެްނ އުޅޭ މަސްދޯންޏެއް  (3)   

  .ރިޔާނެގި ުއޅަނދުފަހަރު  (4)   

ެއކަށީެގންވާ  ންދަތުރުމަތީަގއިވާ މަްސއޮޑިފަހަރު މަސްވެރިކަންކުރާ )ށ(  
އެންމެބޮޑު ވަރަކުްނ ތިރީގައިމިވާ ުއަޅނދުތަކުން 

 ނައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

 އުޅަނދުފަހަރު؛ ނުކުޅެދޭދުއްވަން   (1)   

އެއުޅަނެދއްގެ ޒާތުން މެނުއަރިން ކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ   (2)   
 .އުޅަނދުފަހަރު

ދަތުރުމަތީގައިާވ ކޮންމެރިާޔނެގި ުއޅަނދެއް ތިީރގަިއމިވާ  )ނ(  
 އުޅަނދުތަކުން ނައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ؛ދުއްވުމަށް ނުކުޅެދޭ ކޮންމެ ުއޅަނދެއް  (1)   

ޒާތުން މެނުއަރިން ކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ އެއުޅަނެދއްގެ   (2)   
 ؛އުޅަނދުފަހަރު

 .މަސްބޭނުމުގައި މަސްއޫުލވެގެްނ އުޅޭ މަސްޮއޑިފަހަރު  (3)   



10 

 

ރިޔާނެގި ުއޅަނދު އެކަތި ައނެކައްާޗއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުން  )ރ(  
އަންނަނަމަ އެކްސިޑެންޓުްނ ސަލާމަތްވުމަށް އެަތނުން 

ތިީރގަިއ އެްއއެޅަނދު އަެނއްއުޅަނަދށް ތަންދެއްކުމުގައި 
 ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

އުޅަނދުންކުރެ ކޮންމެއުޅަނދެއްެގވެްސ ދެ   (1)   
ވައިަމއްޗަްށވާފަރާތް އަނެްއއުޅަނދާއި ތަފާތުނަަމ 
ޕޯރޓުފަރާތުގައި ވައިހުރިުއަޅނދު އަނެއްއުޅަނދަްށ 

  ތަންދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

، އުޅަނދުެގވެްސ ވައިމަތިފަރާތަކީ ދެ   (2)   

އެއްފަރާތްކަމަްށވާނަމަ ދެއުޅަނދުންކުރެ ވައިމައްަޗްށ 
އުޅަނދަްށ އޮތްއުޅަނދު ވައިަދއްކާފަރާުތގައި އޮތް 

 ތަންދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ޕޯރޓްފަރާތުގައި ަވއިބަހަްއޓައިގެން ދަތުރުކުާރ   (3)   
އުޅަނދަކަށް ޭއގެަވއިމަިތ ފަރާތުން ފެނުނު 

 ފަރާތެއްަގއި  އެހެންއުޅަނދެއް ދަތުރުކުރަީނ ކޮންމެ

ވައިބަހަްއޓަިއގެންކަްނ ޔަޤީންކުރަންނޭޭގނަމަ 
 އެއުޅަނދަށް ތަންދަްއކަން ޖެހޭނެއެވެ.

ބޭނުމަށްޓަކަިއ ވައިމަތިފަރާތޭ ބުނެވޭބަުހގެ ާމނައަކީ މި ގަާވއިުދގެ  )ބ(  
ރިޔާނަގާފައިހުރި ފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތެވެ. ހަތަރެސްކަން  ބޮޑު

ރި ބޮޑުރިޔާ  ހުރިޔާނެގި އުޅަނެދއްނަމަ ކުރިާއއި ފަހަތަށް ދަމާފައި
 ހުރިފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތެވެ.

ދުއްވަން ނުކުޅެދޭ އުޅަނދުފަހަރާއި އޭގެ ޒާތުން މެނުއަރިން  (ޅ)  
ކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ ުއޅަނދުފަހަރުފިޔަވާ އެހެންހުރިހާ 
އުޅަނދެްއވެސް ަވކި ފުންމިނަކުންނޫނީ ދަތުރުނުކުރެވޭ 
އުޅަނދުފަހަރު )ކޮންސްޓް ރެއިންޑް ބައި ހަރ ޑްރާފްޓް( ގެ 
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ސް އަޅައިގެން ރައްކާތެރި މަގަށް ވަގުާތިއ ތަންދޭނަމަ ހުރަ
ާވއިދުަގިއވާގޮތަށް ިސްގނަލް ގަމިފަދަ އުޅަނދުަފހަރު  ނުވާނެެއވެ.

 ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ސިގްނަލް 

ވައްތަރުގެ އަލިތަކާއި އެކި 
 ސިގްނަލް 

 

ނޑު ދަތުރުކުރާ ުއޅަނދުފަހަރުން އިރުއޮއްސުމުން ފެށިގެން  )ހ(  .14 ކަ
ދަތުރުކުރަންވާނީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އިރުއެރުމާ ހަމައަށް 

 ގޮތުގެމަތިން ިސގްނަލް ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުން  )ށ(   ވަގުތުަތކުަގއި ދަްއކަން  އެކަ
ނޑަައޅައިފަިއވާ އަލިަތއްފިޔަަވއި އެހެްނައއްެޔއް މި ބާބުގައި  ކަ

ަދއްަކިއގެން ނުވަތަ ެއއަލިތަާކއި އޮޅޭނެ ެއހެންއެއްެވސް ައއްެޔއް 
އަދި އެއަލިަތކުގެ ފެނުމާ ސިފައާ ކުލައަށް  ނުވާނެެއވެ.
 އުދަނޫގވާނެ ށްބޭރު ބެލުމަ ނެ ފަދަ ކަމެއްކުުރމާއި،ބަދަލުއަންނާ

 ވެ.ކަމެއްކޮށްގެން ުނވާނެއެ  ފަދަ

ާވިއދުގައި ގަ މިމޫސުން ގޯސްވެ ފެނުން ގޯސްވާ ޙާލަތުގައި  )ނ(  
ނަޑއެިޅގެންވާ އަލިތައް އިރުއެީރއްސުރެ އިުރޮއއްސެްނދެން  ކަ
 ދައްކާފައި ބަަހއްޓަންޖެހޭނެއެެވ. އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އަލި

 ފެނުންބޭނުންވާ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ަދއްކަންޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ އަލީގެ ިއތުރުން  )ރ(  
ދުވާުލގެ ވަގުުތ ތަުކގަިއ އެކިސިފަސިފައަްށ ހުންނަ ސިގްނަލް 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

ހުރިހާ  ތައް އަްއޔާ އަިދ ސިފާަގިއ ހުންނަ ސިގްނަލް )ބ(  
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެަމތިން  ާވއިދުަގއިމި ގަ އުޅަނދުތަކުންެވސް 
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 .ބޭނުންކުރަންވާނެެއވެ

އަޑުގެ ސިގްނަލް ފޮނުވުމަށް 
 ބޭނުންކުރާސާމާނު 

ފަހަރުގައި އުޅަނދު  މީޓަރ ނުވަތަ އެއަްށުވރެ ދިގު  12 )ހ(  .15
 ބަރުގޮނެއް އަދި ބެްލއެއް ހުްނނަންވާނެއެެވ. 

މި ފަހަރުގަިއ އުޅަނދު  މީޓަރ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ދިގު 100  )ށ(  
"ގޯންްގ" އެއް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުާރ ބެލްގެ އިތުރުން

ހުންނަންވާނެއެވެ. ޭއގެައޑާ ައދިޓޯން ބެލްއާ ނޯޅޭނެ ފަދަ އަޑަކަށް 
 ގޯންްގގެ ައޑުވާްނވާނެެއވެ.

ބެލް ނުވަތަ ގޯްނގް ިމތަކެއްާޗ ެއްއގޮތް ައޑެއްޮފނުވާ  )ނ(  
އެހެންކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ޭއގެބަދަލުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާެނއެވެ. 

ތުން އޮޕަރޭޓްކޮްށގެން އެައޑު ނަމަވެސް ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އަ
 ނެރެވޭގޮތަށް ހުންނަށްވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(  ގައިފަހަރުއުަޅނދު  މީޓަރ އަށްވުރެ ކުރު 12 )ރ(  
ފޮނުވާ އެްއޗެތި ބޭނުންކުރުމެއް މަޖްބޫރެއް  އަޑު ގައި ބަޔާްނކުރާ

ފަހަރުގަިއ އުޅަނދު  އެތަކެތި ނެތްނަމަ އެ ނަމަވެސްނޫނެވެ. 
ައޑު ސިގްނަެލއް ދެވޭނެ ރަނގަުޅގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި  އެކަީށގެންވާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ބައްތިފެންނަންވާ ދުރުމިން 

 

އަކީ، ކޮންވެންޝަން އޮްނ ދި ބަޔާންކުރާ ަބްއތި ބާބުގައި މި )ހ(  .16
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެގިއުލޭަޝން ފޯ ޕްރިވެންޓިން ކޮލިޝަންސް 

ވަނަ  8 ގެ  1އެނެކްސް )ކޮލްެރގް( ގެ  1972އެޓް ސީ 
އްހުރި ސެކްޝަންަގއި ބަޔާންކުާރ ފަދަ ބާރުގަދަ އައްޔެ 

 ވާންވާެނެއވެ. ބައްތިއަކަށް 

 

 

މަދުެވގެން ތިީރގަިއ  އެންމެ މީޓަރއަްށވުރެ ިދގުބޯޓުފަހަރުގައި  50 )ށ( 
 .ފެންނަންވާނެއެވެބައްތި ބަޔާންކުރާ ދުރުމިނަށް 
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 ؛މޭލަށް 6: ކުނބުބައްތި  (1)   

 ؛މޭލަށް 3 :ދެފަރާތު ދެބައްތި  (2)   

 ؛މޭލަށް 3: ފަހަތުބައްތި  (3)   

 ؛މޭލަށް 3 :ކަފުޖަހާބައްތި   (4)   

ފެއްސާ އަދި ރީދޫ ، ރަތާ، އަދި ވަށަިއގެން ފެންނަ ހުދާ  (5)   
 .މޭލަށް 3 : ބައްތި

ުއޅަނދު މީޓަރއަްށވުރެ ކުރު  50މީޓަރއަްށވެރެ ިދގު އަިދ  12 )ނ(  
ބައްތި ތިރީަގއި ަބޔާންކުރާ ދުރުމިނަށް  ފަހަރުގައި

  .ފެންނަންވާނެއެވެ

 ފެނުން؛ މޭލަށް 5 :ކުނބުބައްތި  (1)   

ފަހަރުގައި އުޅަނދު  މީޓަރއަށްވުރެ ކުރު  20  (2)   
 ؛މޭލަށް 3  :ކުނބުބައްތި

 ؛މޭލަށް 2: ދެބައްތި ދެފަރާތު  (3)   

 ؛މޭލަށް 2  :ފަހަތު ބައްތި  (4)   

 މޭލަށް؛ 2ތި: ކަފުޖަހާބައް  (5)   

ެފއްާސ އަދި ރީދޫބައްިތ ، ރަތާ، ހުދާ  (6)   
 .މޭލަށް 2 :)ވަށަިއގެންފެންނަ(

ތިރީގައި ަބާޔންކުރާ  ފަހަރުގައި ުއަޅނދު މީޓަރއަށްވުރެ ކުރު 12 )ރ(  
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 .ފެންނަންވާނެއެވެބައްތި ދުރުމިނަށް 

 ؛މޭލަށް 2: ކުނބުބައްތި  (1)   

 ؛މޭލަށް 1 :ދެފަރާތު ދެބައްތި  (2)   

 މޭލަށް؛ 2ބައްތި:  ފަހަތު  (3)   

 މޭލަށް؛ 2ބައްތި:  ކަފިޖަހާ  (4)   

 :ފެހި އަދި ރީދޫ )ވަށަިއގެންފެންނަބައްތި(، ރަތް، ހުދު  (5)   
 .ލަށްމޭ 2

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ 
 ސިގްނަލްތައް

ނޑު ދަތުރުކުރާ  )ހ(  .17 އުޅަނދު ފަހަރުން ތިރީގަިއ  ނުލީއިންޖީކަ
 ބައްތިތައް ަދއްކަްނޖެހޭނެއެވެ. ބަޔާންކުރާ

 ؛ކުރީ ކުނބުބައްތި  (1)   

ކުީރ ކުނބުބައްތިއަްށވުެރ ) ؛ދެވަނަ ކުނބުބައްތި   (2)   
 (މަތީގައި އަދި ފަހަތުަގއި

 ؛ދެފަރާތު ދެބައްތި  (3)   

 .ފަހަތުބައްތި  (4)   

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ެއހެން 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 50ދެވަނަ ކުނބުބައްިތ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، 

 ނެއެވެ.މީޓަރއަށްވުރެ ކުރުބޯޓުފަހަުރަގއި ދައްާކކަން ނުޖެހޭ

އެއަރ ކުޝަން ުއޅަނދެއް )ހޯވަރ ކުރާބޯޓްފަދަ( ފެނުތެރެއިން  )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ނުގެބޭގޮތަށް ުދއްވާަފއިދާނަމަ 
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ރީދޫކުލައިގެ ވަަށިއގެން ފެންނަ އަވަހަށް  ބައްތިތަކުގެ އިތުރުން
 ދިއްލޭބައްތިެއއް ދަންކަންޖެހޭނެއެވެ.

މީޓަރއަްށވުރެ ކުރު އިްނޖީނުލީ އުޅަނދެފަހަރު އަދި އޭެގ  7 )ރ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނޮްޓއަށްވުެރ ބާުރނޫންނަމަ  7ސްޕީޑް 

ހުދު ، ބަދަލުގައި ވަަށއިގެންފެންނަބަޔާންކުރާ ބައްތިތަުކގެ 
ބައްތިެއއް ދެއްކިދާނެެއވެ. މިފަދަ އުޅަނުފަހަރު އެކަންކުރެވެން 

 އޮތްނަމަ ދެފަރާތު ދެބައްތިދެއްކުން ރަނގަެޅވެ.

ކަފުޖަހައިގެންދާ ނުވަތަ ކޮއްޕާ 
 އުޅަނދުފަހަރު 

ތިރީގަިއ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ެއއްެޗއް ކަފުޖަހަިއގެންދާނަމަ  )ހ(  .18
 ަދއްކަްނޖެހޭނެއެވެ.ބައްތިތައް  ބަޔާންކުރާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  17މި ގަވާއިުދގެ   (1)   
ބަޔާންކުރާ ބައްތިތަުކގެ ަބދަލުގައި ދެކުނބުބައްިތ 
އެްއކުނބުަގއި މަތިންތިރިއަށް އެއް ލައިނަކަްށ 

 ؛ބެހެއްޓުން

ކަފުޖަހައިގެންދާ ކަުފގެ ދިގުިމން )އެއީ ކަފުޖަހައިގެްނ   (2)   
 ގަިއވާ ފަހަތު ކޮޅުންފެށިގެން ކަފު އުޅަނދުގެ ދާ

މީޓަރއަށް ވުެރ  200ފަހަތުކޮޅާހަމައަށް(  އުޅަނދުގެ
 3 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރ1ާ)ދިގުނަމަ 

ބައްތި ެއއްކުނުބގައި މަތިްނތިރިއަށް ެއއްލައިނަކަްށ 
 ؛ބެހެއްޓުން

 ؛ދެފަރާތު ދެބައްތި  (3)   

 ؛ފަހަތު ބައްތި  (4)   

 .ކަފުޖަހާ ބައްތި  (5)   
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
މބައްތި ހުންނަންވާނީ ފަހަތުބައްތިއާ އެއްލައިނަކަްށ 

 މަތިންތިރިއަށް ފަހަތު ބައްތީގެ މަތީގަެއވެ.

ީމޓަރއަށްވުރެ ިދގުނަމަ ކަޅުުކލައިގެ  200ދިގުމިން އުޅަނުގެ  )ނ(  
ވަަށިއގެން ބޭރަށް ޑައިމަންެޑއްގެ ސިފަހުރި އެްއޗެްއ 

 އްކަންވާނެއެވެ.ފެންނާނެހެން ދަ

އެކަތި އަނެކަްއޗަށް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުަޅނދު ފަހަރުން )ރ(  
ބެލެވޭނީ  އުޅަނދުތައް ރަގަޅަށް ައއްސަިއގެން ދަތުރުކުރާނަމަ އެ

 17މި ގަާވއިދުެގ އަދި  އިންޖީނުލީ އެއްއުޅަނެދއްކަުމގަެއވެ.
އް އެ އުޅަނުދގައި ބަާޔންކުރާ ބައްތިތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް އެހެން އުޅަނދެއް ކުރިއަށް ޮކއްަޕމުން  )ބ(  
)އެީއ ، ނުވަތަ އެއްފަރާތުަގއި ބާްއވަުއގެން ދުއްވަމުންދާނަމަ

އައްަސިއގެން ނޫންގޮތަކަށް( އެއްބޯަޓކަށް ާވގޮތަށް ރަނަގޅަށް 
 ބައްތިތައް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ބަޔާްނކުރާ ތިރީގައި

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  17މި ގަވާއިުދގެ   (1)   
ބަޔާންކުރާ ބައްތިތަުކގެ ަބދަލުގައި ދެކުނބުބައްިތ 
އެްއކުނބުަގއި މަތިން ތިރިއަށް އެއްަލއިނަކަްށ 

 ؛ދެއްކުން

 ދެފަރާތު ދެބައްތި؛  (2)   

 .ފަހަތު ބައްތި  (3)   

ުއޅަނދެއް ނުވަތަ އެތިަގނޑެްއ  ،ކަފުގަިއވާ ެއއްަޗކީ )ޅ(  
ަބއްތި ބަޔާންކުރާ  ކަމުގަިއވާނަމަ އެ އެްއޗެްއަގއި ތިރީަގއި
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 ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

 ދެފަރާތު ދެބައްތި؛  (1)   

 ފަހަތު ބައްތި؛  (2)   

މީޓަރ އަށްވުރެ ދިގުނަމަ  200ކަފުގެ ދިގުމިން   (3)   
ކަޅުކުަލއިގެ ަޑއިމަންޑް ސިފަިއގެ އެްއޗެއް ވަަށިއގެން 

 ބެހެއްޓުން.ފެންނާނެހެން 

ކައިީރގައި ައއްަސއިގެްނ އުޅަނދު  ވުރެގިނަ ުއޅަނދަށް އެއް )ކ(  
ނުވަތަ ކުރިމަތީގަިއ ބާއްވަިއގެން ޮކއްޕަމުން 

 ކުިރމަތީގައި ބާްއވަިއގެން ކޮއްޕަުމންދާ ، ގްރޫޕަކަްށވާގޮތަށްދަމާނަމަ
ވާގޮތަށް ައއްސާފައި ުނވަތަ އުޅަނދަަކށް އެއް އުޅަނދު

 އުޅަނދުގެ ހަރުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ކުީރގަިއވާ ޮކއްޕެމުންދާ 
އްކަްނވާނެެއވެ. އަދި ކުރީކޮުޅގައި ދެފަރާތުން ެދބައްތި ދަ

 އުަޅނދުގެއްފަރާުތގައި ައއްަސއިގެން ދަތުރުކުރާނަމަ ގެންދެވޭ އެ
 އްކަްނވާނެެއވެ.ފަހަތު ބައްތިއާއި ދެފަރާތިގެ ެދބައްތި ދަ

 އުޅަނދުގައި ކަުފގަިއވާ ސަބަަބކަށްޓަަކިއ ނުވަތްއެކަީށގެންވާ  )އ(  
ބަްއތިތައް  މި މާއްާދގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކުރާނުވަތަ ެއއްެޗއްަގއި 

ނުދެއްކޭނަމަ ކަފުގަިއވާ އުަޅނދު ނުވަތަ އެއްޗެއް އެތާާވކަން 
އަންަގއިދޭނެ އަލިކަމެއް ނުވަަތ އައްެޔއް އެއިން ފެންނާނެގޮތަކަށް 

 ބަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ރިޔާނެގި އުޅަނދުފަހަރާއި، 
 ފަލިޖަހާފައިދާ އުޅަނދު 

ފަހަރުން  އުޅަނދުރިޔާނެގި އުޅަނދުފަހަރާިއ، ފަލިޖަހާފައިދާ  )ހ(  .19
 ބައްތިތައް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާްނކުރާ

 ދެފަރާތު ދެބައްތި؛  (1)   
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 ފަހަތު ބައްތި.  (2)   

މި މާްއދާގެ ކުުރ ރިޔާެނގި ުއޅަނދުފަހަރުގައި  މީޓަރަށްވުރެ 12 )ށ(  
ެއއްކޮްށ ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ަބއްތިެއއްެގ  ވާ ބައްތި)ހ( ގައި 

ކޮުޅަގއި ނުވަތަ ކޮޅާއި ަކއިރީަގއި ފަސޭހައިން ގޮތުަގއި ކުނބުގެ 
 ހަްއޓަންވާނެެއވެ.ފެންނަ ކަހަލަތަނެއްގައި ބަ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާދަތުރުގަިއވާ ރިޔާނެގި އުޅަނދުފަހަރު  )ނ(  
ބައްތިތަކުެގ އިތުރަށް ކުނބުެގ ކޮުޅގައި ުނވަތަ ޮކޅާއި ކަިއރީގަިއ 
އެންމެރަނގަޅަށް ފެންނާނެ ތަނެއްަގއި މަތިންތިިރއަށް 
އެއްަލއިނަކަށްާވގޮތަށް ަވށައިގެންފެންނަގޮތަށް ދެަބއްތި 

މީގެތެެރިއން މަތީބައްތި ވާންވާނީ ރަތް  ހައްޓަންވާނެެއވެ.ބަ
ފެހިބައްތިއަކަެށވެ. ަނމަވެސް ބައްތިއަކަެށވެ. ތިރީަބއްތި 

ަގއި ބުނާ ެއއްކޮށް  މި މާއްާދެގ )ށ(މިބައްތިތައް 
 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ަބއްތިާއއެކު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މީޓަރަށްވުރެ ކުރު ރިާޔނެގި އުޅަނދުފަހަރުަގއި ުކރެވޭ  7 )ރ(  
ަގއި ބުނާ ބަްއތިތައް  މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ(ކަމަށްވާނަމަ 

ނަމަވެސް މިަބއްތިތައް ނުދެއްކޭނަމަ އަތްމަތީަގއި ޓޯޗެްއ ، ދެއްކުން
ނުވަތަ ބިގަެރއްފަދަ އެްއެޗއް ބޭނުންެވއްޖެނަމަ ދެއްޭކގޮތަށް 

އަދި މިބައްތިން ހުދުކުލައިގެ ައްއޔެއް ، ތައްޔާރަށް ޭބއްވުާމއި
ފުދޭަވރަށް  ފޮނުވާ އެކްިސޑެންޓްްއވާފަދަ ޙާދިސާއެއް ދިމާވުމުން

 ްނވާނެެއވެ.އަކަށްވާ ވަގުތު އޮްއވާ ދެްއކޭފަދަ ބައްތި 

ރިާޔނެގި  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަލިޖަހާފައިދާ އުޅަނދަށް  )ބ(  
އުޅަނދުފަހަރު ދެއްކުމަށްުބނާ ބައްތިތައް ެދއްކިދާެނއެވެ. 
ނަމަވެސް އެފަދަ ބައްތި ނުދައްކާނަމަ އަތްމަތީގައި ަތްއޔާރަށް 
ދެއްކޭގޮތަށް އިލްކްޓްިރކް ޓޯެޗއް ނުވަތަ ިބގަރެއް ހުދު އަްއޔެްއ 

ެއކްސިޑެންެޓއްގެ ނުރައްަކލެއް ، އެއިންފެންނާނެގޮތަށް

އި ފުދޭވަރަްށ ަވގުތުޮއއްަވއި ދެްއކޭޮގތަށް ދިމާވާޙާލަތެއްގަ 



19 

 

 ށް ބާްއވަންވާެނެއވެ.ތައްޔާރަ

ރިޔާނަގައިާފވާ އުޅަނދެއް އިްނޖީނުވެސް ބޭނުންކޮށްގެންުދއްާވނަމަ  )ޅ(  
އުޅަނދުގެ ކުރީަގއި ފަޭސހައިން ފެންނާނެގޮތަށް ޯކނެއް 
 )ކުރާެއއް( ގެ ސިފައިގެ އެްއޗެއް ޭއގެ ހިމަކޮޅު ތިރީއަށްާވގޮތަށް

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

މަސްވެރިކަން ކުރާ 
 އުޅަނދުފަހަރު 

ދަތުރުމަތީގައިެވސް އަދި ފަހަރުން މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު  )ހ(  .21
 މި މާއްާދގައި ަބޔާްނކުރާ  ނަގިލި ލަިއގެން އޮންނަ ޙާލަުތގަިއވެސް

 ވާނެެއވެ.ދަްއކަން ކާއި ިސގްނަލްބައްތިތަ

މަސްހިފާދާ ނުވަތަ  ނުވަތް މަސްހިފާބޯޓްފަހަރުޓްރޯލިންކޮށްގެން  )ށ(  
އެނޫންވެސް އެފަދަ އެްއޗެްއ ެފނުގެތެރެއިން ދަމަމުން މަސްހިފުން 

އަދި އޭެގ ބޭނުންކޮށްގެން ، އެއީޓްރޯލިން ކުރުމަށް ކަމަްށބަލައި
 ދައްކަްނވާެނއެވެ.މަސްހިފާ ބޯޓްފަހަރު ތިރީގައިމިވާ ސިގްނަލްަތއް 

 މަތިންތިރިއަށް ލައިނަކަށް ހުންނަ ވަށަިއގެންފެންނަ   (1)   
ތިރީބައްތި ، ޭއގެތެރެއިން މަތީބައްތި ފެހި ،ދެބައްތި

ހުދު އަދި ދުވާލުގެ ސިގްަނލެއްގެ ގޮތުން ދެކޯްނ 
ދޭތީގެ އެޕެކްސް އެުކގައި ގުޅިފައި ހުންނަގޮތަްށ 

 20މަތިންތިރިއަށް ވާގޮތަށް ތެދަށް. އަދި 
ގްނަލްެގ ސިފަ ސި  އުޅަނދެއްަނމަ، މީޓަރަށްވުރެ ކުރު

 ؛ބަދަލުގައި ބާސްކެެޓއް ވައްތަުރގެ ެއއްެޗއް ދެްއކުން

ވަަށއިގެންެފންނަ ސިގްނަލަށްވުެރ )؛ ކުނބުބައްތި  (2)   
 50ފަހަތުގައި އަިދ އުުހގަިއ ބެހެއްޓުން. 

ނަމަ މިބައްތި ުއޅަނދެއްނަމަ  މީޓަރަށްވުރެ ކުރު 
ދެއްކުމެއް ބޭނުމެއް ނުެވއެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންނަމަ 

 (ދެއްކިދާނެެއވެ.
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( އަދި 1މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ )ދުއްވަމުންދާއިރު   (3)   
ަބޔާންކުެރވުނު ބައްތިތަކުގެ އިތުރަްށ  ( ގައ2ި)

 .ފަހަުތ ބައްތި ދެއްކުން، ދެފަރާތުން ދެބައްތިއާއި

 

މަސް ހިފުމުގެ މަސްއޫލުވެގެން އުޅޭބޯެޓއް ޓޮރީލިންުކރުން  )ނ(  
 ބަޔާްނކުރާ ބައްތިތައް ދަްއކަންވާެނއެވެ. ތިިރގައި، ފިޔަވައި 

، ވަށަިއގެންފެންނަ ދެބައްތި ލައިނަކަށް މަތިންތިރިއަށް  (1)   

އަދި ތިރީބައްތި ހުުދ ، އޭގެތެެރއިން މަތީބައްތި ރަތް
 -ނުވަތަ ދުވާލުގެ ސިގްަނލެއްެގގޮތުން ސިފަ

ސިގްނަލެްއގެ ދެކޯްނ ޭއގެ ެއޕެކްސް ެއުކގަިއވާގޮތަްށ 
އަިދ ، ތެދަށް ވާޮގތަށް ދެއްކުމާއި  މަތިންތިރިއަށް
 އުޅަނދެއްނަމަ، މީޓަރަށްވުެރ ކުރު 20 އުޅަނދަކީ،

 ؛ސިގްނަލެްއގެ ބަދަލުަގިއ ބާސްކެޓެއް ދެްއކުން -ސިފަ

 150ިގޔަރެއް )އާލާެތއް(  މަސްބާނަން ގެންގުޅޭ  (2)   
އުޅަނދުގން މީޓަރަށްވުރެ ދުރަށް އުދަރެްސ ތެދަށް 

ވަށަިއގެންފެންނާނެހެން ބޭރަށް ދިއްކޮށްފަިއވާނަމަ 
ހުދުބައްތިއެއް ުނވަތަ ދުވާލު ކޯން ސިގްނަެލއް ޭއެގ 
އެޕެކްސް މަްއޗަށް އެިގޔަރެްއ ދިއްކޮށްފައި ހުރިދިމާ 

 ؛ފާހަގަާވގޮތަށް ދެއްކުން 

( އަިދ 1މި މާއްާދެގ )ނ( ގެ )، ދުއްވަމުންދާއިރު   (3)   
ަބއްތިތަކުގެ އިތުރަށް ދެފަރާުތ  ( ަގއި ަބޔާންކުރ2ާ)

 ދެބައްތިއާއި ފަހަތުބައްތި ެދއްުކން.

 އުޅޭ ެއހެން  މަސްބާނަން އުޅަނެދއް މަސްބާނަށް އުޅޭ )ރ(  
ކޮލްރެގް ، ފަހަރާއި ކައިީރގަިއ މަސްބާނަންއުޅޭނަމައުޅަނދު
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ަގއި ބަާޔންކުރާ އިތުރު ިސގްނަލްތަކެްއ  2އެނެކްސް 
 ދެއްކިދާނެެއވެ.

މަސްހިފާ ނުވަތަ މަސްބޭނުމުގައި ނުވަތަ ހިުފމުގައި  )ބ(  
ައލީގެ  މި ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާމަޝްއޫލުެވގެން އުޅޭނަމަ 
އަދި ، ސިގްނަލްވެސް ނުދެްއކުމާއި -ސިގްނަލްވެސް އަދި ސިފަ 
ފަހަރު ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދު ހަމައެކަނި އެދިގުމިނުގެ 
 ދާނެެއވެ.އެހެންބައްތިތައް ދެްއކިނެވިގޭޝަން ބޭނުންވާ 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
 ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 
ޖައްވު ނުސާފުވެ ފެނުން 

 ގޯސްވުމުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 
ޖައްވު ނުސާފުވެ ފެނުން ޯގސްވާ ޙާލަތުަގއި ުއޅަނދުފަހަރުން ތިރީގަިއ   .21

 ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެެއވެ.

ނުސާުފވެ ެފނުން  ކޮންމެ އުޅަނދެްއވެސް ދަތުރުުކރަންވާނީ ޖައްވު )ހ(  
ޙާލަތާއި ުގޅޭރަްއކާތެރި ސްޕީޑެްއގަެއވެ. އަދި އިންޖީނުލީ  ގޯްސވާ

އުޅަނދުފަހަރު އެެއއްެޗްއގެ އިންޖީނު ުކއްިލއަކަށް 
ބޭނުންކުރަންޖެހުނަސް ބޭނުންކުރެޭވގޮތަށް ތަްއޔާރަށް ބަހަްއޓަން 

 ޖެހޭނެއެވެ.

ންމެ އުޅަނދެއްވެސް ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއަކާިއ އަދި ކޮ )ށ(  
މިކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް  ގޯްސވުމާއި ޖައްވުނުސާފުވެ ފެނުން

 ންވާެނއެވެ.ާވއިދުަގިއވާގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ބަލަގަ

ރެޑަރއިން ެއހެން  އެްއވެސް ުއޅަނދަކަށް ހަމައެކަނި ޭއގެ )ނ(  
އުޅަނދެްއގެ ޙަރަކާުތގެ އަަސރު ފެނިއްޖެނަމަ އެކްސިޑެންެޓއްެގ 
ނުވަތަ ނުރައްާކވެދާނެ ގޮތަްށ ކައިރިވެދާނެކަުމގެ ބިރެއް އޮތްތޯ  
ބަލާ ނުރައްކަލެއްނެތްކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ެއފަދަ 

ވުމުެގ ބިރެއް އޮތްނަމަ ފުދޭވަރަށް ވަގުތު އޮްއވައި ސަލާމަތް 
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ފިޔަވަޅު އަޅަްނވާނެެއވެ. އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އުޅުުމގައި ޯކސް 
ބަދަލުކުރެމެއް ހިމެނޭނަމަ ތިރީގަިއވާ ކަންތަްއތަކުން 

 ދުރެހެލިވާންވާނެެއވެ.

އުޅަނދެްއގެ ބީމުން ކުރީކޮުޅގައި އޮތް އުޅަނދަކުްނ   (1)   
ެއީއ ، ނެއްޓުމަށް ޕޯޓް ފަރާތަށް ކޯސް ބަދަލުކުރުން

 އެރޭއުޅަނދެއްނޫން ެއހެން އުޅަނދުފަހަރެވެ. ޖަހާފައި
 

އި ާވއުޅަނދަާކިއ ގަބީމުގައި ނުވަތަ ބީުމގެ ފަހަތު  (2)   
 ންވާނެއެެވ.ދިމާއަށް ކޯސްބަދަލުކޮށް އަނުބރާލަ

 
އެކްިސޑެންޓެްއގެ ނުރައްާކ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނެތްކަމަށް  )ރ(  

ބީމުންފެށިގެން ކަށަވަުރވެފަިއވާ ޙާލަތެއްަގއި ނޫނީ އެއުޅަނދެްއގެ 
ކުރިމަތިން އެހެން އުަޅނދެއްގެ ފޮގް ިސގްނަެލއްގެ 
އަުޑއިިވއްޖެނަމަ ނުވަަތ ކުރީަގއިވާ އުޅަނދާަކިއރިވުމުގެ 
ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވެވެްނ ނެތްނަމަ ކިރިޔާ ހުންގާނު 
ހިފޭވަރަށް ސްޕީޑް މަޑުކުރުްނ އަދި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ފަހަތަށް 

ުޓުވމާއިއެކު އެްއގޮތަކަްށވެސް މިހާރު ޖަހައި ކުރިއަށްދިއުން ހުއް
ނުރައްކަލެއްނެތްކަން ޔަީޤން ވަންދެން ދުއްވަންވާނީ 

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަމުންނެވެ.

 އެކްސިޑެންޓްގެ ނުރައްކާ 

 

އެކްސިޑެންޓެއް ވުމުެގ  އުޅަނދު ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު  )ހ(  .22
އެފަދަ  ަބލަންވާނެއެެވ. އަދި ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ

އެކްިސޑެންޓެްއވެދާނެކަމުެގ ޝައްެކއްއޮތްނަމަ ަބލަންވާނީ 
 އެކްިސޑެންޓެްއވެދާނެކަމަށެވެ.

ޑަރބޭނުންކުާރނަމަ ރެއެކްިސޑެންޓުން ރައްކާތެިރުވމަށްޓަކައި،  )ށ(  
ގަުޅގޮތުަގއި ކުރުމާއި ދުރަށް ސްކޭނިންގކޮށް ނއޭގެބޭނުން ރަ

ފާހަގަކުރަމުން ގެްނގޮސް  ަގވާއިދުން ފެންނައެއްޗެތި 
 ހޯދަންވާނެެއވެ. އެކްިސޑެންޓެްއވުމުގެ އިންޒާރު ކުރިއަށް
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ރެޑަރއިން ދީފާނެ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް  )ނ(  
މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށްބިާނކޮށް  ފަދަސަމާލުވުމާއި އެ

ނޑަެއޅިދާނެ ކަމަށް އުޅަނދު ފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން  ކަމެއްކަ
 އެވެ.ވިސްނަންވާނެ 

އެކްިސޑެންޓެްއުވމުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން  )ރ(  
ބަޔާްނކުރާ ނުރައްކަލެްއވާކަމަށް ަކނަޑއަޅާއިރު ތިީރގައި 

 ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ.

ކައިިރވަމުން އަންނަ ުއަޅނދެއްގެ ކޮންޕަސް ބެައރިން  )ބ(  
އެކްސިޑެްނޓެއްެގ  ޤަބޫލުކުރެވޭގޮެތްއގައި ަބދަލުނުވާނަމަ

ާލ ރައްކާތެިރކަމުގެ ިފޔަވަޅުަތއް ނުރައްކަާވކަމަށް ބަ
 އަޅަންވާެނއެެވ.

ނުވަަތ ވަރަށްިދގު އުޅަނދަާކއި ަކިއރިން ބޮޑު  )ޅ(  
 ބެައރިން ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްގަިއ ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު

ކަމަށްަޓކައި  ބަދަލުވިނަމަވެސް އެކްިސޑެންެޓއްެގ ނުރައްާކޮއވެދާނެ
 އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާެނއެވެ.

އެކްސިޑެންޓުން ސަލާމަތްވުމަށް 
 އަޅާފިޔަވަޅު 

އެކްިސޑެންޓަކުން ސަލާމަތްުވމަށް އެއްވެސް ފިަޔވަޅެްއއަާޅއިރު  )ހ(  .23
ައޅާނަމަ، އެ  ވަގުާތއި ޙާލަތް ތަންދޭނަމަ އެފަދަ ފިޔަވަެޅއް

ލިބިފައިވާ ފިޔަވަޅު ވާްނވާނީ އެކަމުްނ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި 
އަޅާ  ރިބާގެ ފުިރހަމަ ބޭނުން ކޮށްގެންރަނގަޅު ތަޖު
 ފިޔަވަަޅކަށެވެ.

ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމުަގއި ުއޅަނދުގެ ކޯސް ުނވަތަ ސްީޕްޑއަށް  )ށ(  
މަްއޗަށްބަލާފައި އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ޙާލަތު ަތންދޭގޮތެްއގެ 

ތިބިބަަޔކަށް އުޅަނދުަގއި  ައނެއް އް ގެންނަންވާނީބަދަލެ
އެބަދަލުގެނެސްފިކަން ރަަގޅަްށ ދުރުންބަލާއިރު ހަމަލޮލޮން ނުވަތަ 

ުކޑަކުަޑކޮށް ނުވަތަ ަމޑުމަޑުން ެށވެ. ރެޑަރއިން ފާހަަގކުރެވޭ ވަރަ
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 ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ.ކުރުމުން އެފަދަ ބަދަލެއް ނުެގނައުމަށް 

ނޑެްއގެ (ނ)   ތެޭރގައިަނމަ ކޯސްބަދަލުކުރުން އެީއ  ހާމަކަ
އެކްިސޑެންޓަކާިއ ަކއިިރވިަޔނުދިނުމަށް އެޅޭއެންމެ ަރނގަޅު 

ިވއަސް އެަފދަ ފިޔަވަެޅއް އަޅަްނާވނީ، ފިޔަވަުޅކަމުަގއި
އަިދ ކޯްސ ބަދަލުކުިރކުރުން  އެކަީށގެންވާ ަވގުތު އޮެވގެްނނެވެ.

 ވާންވާނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަެޅއް ކަމުގަެއވެ.

ެއކަމުގެ ސަބަބުން މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ފިަޔވަޅަީކ  )ރ(  
ފިޔަވަޅަކަށް  އިތުރުއެހެން ނުރައްކަލެްއ ނާންނާނެފަދަ

 ވާންވާެނއެވެ.

އެްކސިޑެންޓްވުމުން ސަލާމަތްުވމަށް  އުޅަނދަކާ އެހެން (ބ)  
 އުޅަނދުގެ އަޅާފިަޔވަޅު ވާްނވާނީ އެފިޔަަވޅުގެ ސަބަބުން އަނެއް

ރައްކާތެރި ދުރުމިނަކުން ަދތުރުކޮށްފައިދެވޭފަދަ ފިަޔވަޅަަކށެވެ. 
އަދި ކޯސް ުނވަތަ ސްޕީޑް ަބދަލުކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަްށފަހު 

ރަށްގޮސް ހަމަޖެހެންދެން ރަްއކާތެރި މިނަކަށް ދު އުޅަނދާ އަނެއް
 ފިަޔވަޅު ރަށަގޅަށް ބަލަމުން ގެންދަންޖެހޭނެއެވެ. އެޅި

އެކްިސޑެންޓެްއވާން ުއޅޭަވގުތު އެެއކްސިޑެންަޓކުން  )ޅ(  
ސަލާމަތްވުމަށް ނުވަތަ ދެންހަދާނެގޮތަކާއި މެދު ިވސްނުމަށް 
ވަގުތުބޭނުންނަމަ އުޅަނދުެގ ސްޕީޑްމަޑުކޮށް، ހުއްާޓ އަދި 

 ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކާ ފަހަތަށް ޖަހާމަޑުކުރަންވާނެއެވެ.ކުރިޔަށް 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ާމލިމީއެއް ކެޕްޓަެނއް ުނވަތަ ޯބޓުގެ ، އެްއވެސްބޯެޓއްެގ ވެިރއެއް  )ހ(  .24 އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ 
ެއްއގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުުރމުން  މި ަގާވއިދާއެްއވެސް ފަުޅވެިރއަކު 
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 ަގއި މިފަދައުޅަނދު ދިމާވާއެްއވެސް ނޭދެވޭނަތީޖާައކުން އަދި 
ވަޒީާފއެްއގަިއ ހުންނަމީހަކަށް ލިބިފައިހުންނަށްޖެހޭ 

ރިބާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލޫމާތުތަކާއި ތަޖުޢުމަ
 ކުރިއަްށވިސްނަންީވވަރަށް ނުވިސްނާހުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ

ވާިއދުގަިއ ގަ މިމީހުންގެ މައްޗަށް  ހާދިސާ އަކުންިވއަށް އެފަދަ 
 ޒިންމާައކުން އެމީހަކު ބަރީޢައެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ. ބަޔާންކުރާ

ނުރައްކަލާއި އަދި ެއްއެޗއްގާ  ދަތުރުކުރަމުންދާ މަގުގެ )ށ(  
ޖެހިދާނެކަމަށް އޮތްނުރައްކަލާއި އަދި އެނޫންވެސް ާޚްއޞަ 

އްެގ އުޅަނދެ މިފަދަ ހާދިސާއެްއަގއި ހިމެނޭ، ޙާލަތުތަކާއި
ކަންތައްތައް ހުިރގޮތްތަކުެގ މައްޗަށް ވިސްނާ ކޮންމެހެން 

ހިނދެއްަގއި ކުްއލިނުރައްކަލުން )އެކްިސޑެްއޓެްއފަދަ  ބޭނުންވެއްޖެ
ނުރައްކަލުން( ސަލާމަތްވުމަށް މިޤަވާއިދާއި ޚިލާފުެވގެން 

 ނަމަވެސް ސަލާމަތްވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ނޑައެޅުން  މި ގަާވއިދުަގއި ަވކިގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި ަގވާއިދާ ޚިލާުފ   .25 އަދަބު ކަ
ވެރިފަރާތް  ޢަމަލެއް ކުރި ފަރާތާއި ުއޅަނދުފެޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ 

)ފަސްހާސް(  -/5,000)އެއްާހސް( ރުފިޔާާއއި  -/1,000ފަރާތް 
އިޚްތިޔާުރ  ގެރުފިޔާއާިއ ދެމެދުގެ ަޢދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމު

 ނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންނެވެ.މި

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާުރގެ   .26 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިުދަގއި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުްނ   .27 މާނަކުރުން 
ނަޑއެިޅގެން އެހެން މާަނއެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިިވ  ކަ
ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވާނީ، އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުަތާކ 

 ގުިޅގެން ތިރީަގއި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.
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ނޑު ދަތުރުކުރާ ުއޅަނދު" )ހ(   ނުޑގައި، ވަނީއެ " ކަމަށް ބުނެފަކަ  ކަ
. އޭގެތެޭރގަިއ ކަށެވެފެނުގައި ުދއްވާހުިރހާ އުޅަނދަ ނުވަތަ

( އަދި ޓްފެނުތެރެއިން ގެނބިފައިވާުއަޅނދުފަހަރާއި )ހޯވަރކުރާފް
ނޑުމަގުން އަނެއްތަނަށް  ންއެނޫންވެސް ެއއްތަނު ެއއްޗެިތ ކަ

ނޑާއި ފަޅާއި ކޯރުަތކާއި  އަދި ، ނުވަތަމީހުން ގެންދިއުމަށް ކަ
ނޑުތަުކަގއި ބޭނުންކުރެވި     އުޅަނދަކަށެވެ. ދާނެ ކޮންމެފެންގަ

އިންޖީނެއްގެ ވަނީ އެ  " ކަަމށް ބުނެފައިއިންޖީނުލީ އުޅަނދު" )ށ(  
ނޑުަގއި  ބޭނުންކޮށްގެން  ކަެށވެ.ދުްއވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަ

ރިޔަުލގަިއ ، ވަނީއެ އިކަމަށް ބުނެފަ ރިޔާނެގި ުއޅަނދު"" )ނ(  
ނުޑގައި  ނަަމވެސް  ކަށެވެ.އުޅަނދަ ުދްއވާ ކޮްނމެކަ

އެއުޅަނެދއްަގއި އިންޖީނު ަހރުކޮށްފައިވާނަމަ އަދި އިންޖީނުގެ 
ރިޔާނެިގނަމަވެސް ެއއުޅަނދަކީ ިރޔާނެގި  ބޭނުން ކުރާނަމަ

  އް ކަމުަގއި ނުބެލެވޭނެެއވެ.އުޅަދެ

ަދލުގެ  ،ވަނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި "މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު" )ރ(  
ޓްރޯލްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ނަނުގެ ނުވަަތ ، ބޭނުންކޮށްގެން

 އެްއެޗްއގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަްސވެިރކަން  އެނޫންވެސް އެހެން
ކުރުމުގަިއ ެއކިފަރާތަށް އަނުބރާ ހޭރިޔާކުރުމާއި މަޑުން ުނވަތަ 
ބާރަށް ބޭނުންގޮތަކަށް ނުދުއްވޭފަދަ ޙާލަތުގައި މިފަދަ ސާމާނުގެ 

 ށެވެ.ފަހަރަބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަްނުކރަމުންދާ އުޅަނދު

 ،ަވނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި "ދުއްވަން ނުކުރޭ ުއޅަނދުފަހަރު" )ބ(  
ދިމާވެފައިވާ ޚާްއޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ބޭނުންޮގތަކަށް 
ދުއްވުމަށް ނުކުޅެދިފަިއވުުމގެ ސަބަބުން ނަންޓަންޖެހޭ 
އުޅަނދުފަހަރުން ނައްޓާހެދުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންުނވާ ހާލެއްގަިއާވ 

 ށެވެ.އުޅަނދުފަހަރަ
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ާވކަހަލަައޑެއް ިސގްނަލަކަށް  ،ވަނީއެ  " ކަމަށް ބުނެަފއިބަރުގޮނު" )ޅ(  
 އަިދ އެއްެޗއް ވާްނވާނީ ބަރުގޮނުއަޑު  އްއުފައްދާ ކޮންމެ އެްއޗެ

 ށެވެ.ފޮޮނވައިދޭ އެްއޗަ، އުފައްދާ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ަކނޑުދަތުރުަފތުރު  (ކ)  
ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު 

 އަށެެވ.ވުޒާރާ ސަރުކާރުގެ  އެއިެރއްަގއި ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


