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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 
   މާލެ،            

 ދިވެހިރާއްޖެ.          

 ގުޅޭ ގަވާއިދު  މުދާ އުފުލުމާ  ރަށް މުދާ ބަރުކުރުމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަ 
 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި

 

ދަތުރުފަތުރުުކރާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކަނޑު މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ހ(  .1
އެއްރަށުްނ  ޖޭގެއުޅަނދުފަހަރަށް މުދާ ބަރުކުރުމާއި، ދިވެހިރާއް

މުާދ އަނެއްރަށަށް ނުވަތަ އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަގުން 
 ކުރުމާެބހޭއުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަަމަތކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާން

 ގަވާއިދެވެ.

ދުއްވާ )ކަނޑުގައި  78/69މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 6 ގެ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫުނ(

ފަިއވާ ލައިވައި( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެްނ، އެކުލ9ަ)
 ގަވާއިދެކެވެ.

ދުފަހަރަށް ުމދާ ]ަކނޑު ަދތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ނ(  
 ގުޅޭ ގަވާއިދު[ އެވެ. ބަރުކުރުމާއި މުދާ އުފުލުމާ

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ތައްމަގުސަދުމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު   .2 މަުގސަދު 

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް މުދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ހ(  
 .ބަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅުން

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ޖޭގައިދިވެހިރާއް )ށ(  
އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަުގން 

 . ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅުންމުދާ އުފުލުމުގައި
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 ގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތު އެ  ،ކަނޑުމަގުން މުދާ އުފުލުމުގައި )ނ(  
 ކެޕްޓަނުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުން.ކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

 މާބެހޭ )ަކނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވު 78/69ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .3 އިސްިތސްނާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަީތ ، ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާން 5ޤާނޫނު( ގެ 

އަންަނ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި،ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނު
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިގެްނ 

 ވާއިދުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.މި ގަ ،އަންނަ އުޅަނދުތައް

މިނިސްޓްރީން ނުަވތަ ިމނިސްޓްރީން  ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުޮކށް ހިްނގާނީ  .4 ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރުން 
 ފަރާތަކުންނެވެ.ކަނޑައަޅާ 

މުދާ އުފުލަންވާނީ ނުވަތަ މީުހންނާެއކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުމަގުން  )ހ(  .5 ހުއްދަ ދީފަިއވާ ުއޅަނދު 
)ކަނޑުގަިއ   R-6/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު ،އުފުލަންވާނީމުދާ 

ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަިޖސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަުށްނ 
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ  ،ހުއްދަ ދީފައިވާ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ.

       އި އުޅަނދުފަހަރުގަ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާން )ށ(  
 ގެ ދަުށންއެހެން ޤާޫނނެއްވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ މުދާ އުފުލުމަށް 

 ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އިުތރު ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ ކަމުގައި 
ނުވަތަ މީުހންނާއެކު ުމދާ ވާނަމަ، އެފަދަ މުދާ އުުފލަްނވާނީ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ޚާއްޞަ ހުއްަދ  ،އުފުލަންވާނީ
 ދުމަށްފަހުގައެވެ.ހޯ

ނުވަތަ މުދާ އުފުލާ ުއޅަނދެްއަގއި 

މީހުންާނއެކު މުދާ އުފުލާ 

ހުންަނންޖެހޭ އުޅަނެދއްަގއި 
 ތައް ސެޓުފިކެޓު

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުމަގުން މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަކީ،   .6
 ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންމީހުންނާއެކު މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަކީ، 

 ތައް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ވާންވާނެއެވެ.ޓުފިކެޓުސެ

 .ސެޓުފިކެޓުސީވާދިނަސް  )ހ(  

  .ސެޓުފިކެޓުބަރުމަރުކާ  )ށ(  

ތެރި މުދާ ނުވަތަ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ މުދާ އުފުލާ ކައުނުރައް )ނ(  
ތެިރ މުދާ ނުވަަތ ފަސޭހައިން އަލިާފްނ ކައުނަމަ، ނުރައް އުޅަނދެއް
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ނުވަތަ ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް  ސެޓުފިކެޓުދާ އުފުލުމުގެ ހިފާ މު
  .ސެޓުފިކެޓު

)ތިރީސް( މީޓަރަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދެއްނަމަ، ނޭަޝނަލް ސްޭވޖް  30 )ރ(  
  .ސެޓުފިކެޓުޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން 

ނުވަތަ މައުދަުނން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެިއން  ންދަގަނޑު )ބ(  
މިނިމަމް  ،ނަމަ ގްރޮސްޓަނަށްވުރެ ބޮޑު އުޅަނދެއް ސަތޭކަ(އެއް) 100

 . ސެޓުފިކެޓުސޭފް މޭނިންގ 

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވާ މުދާ  )ހ(  .7 އުޅަނުދގެ ެވރިފަރާުތގެ ޒިްނމާ 
ށް ޔަ ތެރިކަމާއެކު އެ މުދަލެއް ގެންދަންޖެހޭ ބަނދަރަކާ ހަމަކައުރައް

 ތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ގެންދެވޭކަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާ

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުންނަންެޖހޭ  )ށ(  
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަްނ 

އުޅަނދުެގ  ،ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަަބބުން މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ
 ވެރިފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.

އްގެ ކެޕްޓަނަކީ، އެފަދަ މުދާ އުފުލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދެ )ހ(  .8 ކެޕްޓަނުގެ އާްނމު ޒިންާމތައް 
ފައިވާ ލައިސަންސެއް ޅައިއުޅަނދެއް ދުއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންާވނެއެެވ.

ކުރަންވާނީ، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ކެޕްޓަނުން ޢަމަލު )ށ(  
ކަށަވަރުވާނެ ތެރިކަން ކައުމުަދލުގެ ރައް މީހުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއި

 ގޮތަށެވެ.

އި އްޔާ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވާ މުދާ އެރުވުމުގަ (ނ)  
ބޭލުމުގައި އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މި ގަވާއިދުަގއި 

ންަކން ބެލުަމކީ ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ފައިވާ ހަމަތަކާޅައިކަނޑައަ
 ޒިންމާއެކެވެ.އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނުގެ 

 އެ މުދަލަކާ ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދަކަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގެ ކުރިން  .9 ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު  މުދަލާ
 ،ންނަށް ނުވަަތ ކެޕްޓަނަށްރީއުޅަނދުގެ ފަޅުވެ ،ގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް

  ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ މުާދ ގެންނަ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.މުދަލުގެ
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 .ނަންބަރުފޯނު ގުޅޭނެ  ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި )ހ(  

 .ނަންބަރުފޯނު ވާލުވާނެ ފަރާތުގެ ނަމާިއ، ގުޅޭނެ ހަމުދަލާ  )ށ(  

 .މުދަލުގެ ބާވަތް )ނ(  

 .އްކަން ނުވަތަ ނޫންަކންޒާތުގެ މުދަލެފަސޭހައިން ހަލާކުވާ  )ރ(  

 އެ މަޢުލޫާމތު. ،ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހަްއަޓންޖެހޭ މުދަލެއްނަމަ )ބ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން ައނެއް ރަށަށް ނުަވތަ އެއްތަުނން  )ހ(  .10 މުދަލުން ނާލު ެނގުން 
 ނެގިާދނެއެވެ. ނާލުއަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަގުން މުދާ އުފުލުމަށް 

 ތަފުީސލު ނާލުގެއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ އުޅަނދަކުން ނަގާ މި މާ )ށ(  
ެހން ނޭ ންމުންނަށް ފެންނާއާކޮށް ޓުފަދައިން ލިސް އެނގޭނެ

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

 މުދާ ަބންދުކޮށްަފއި ހުންނަްނވާނެ
 ގޮތް 

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލާ މުދާ ހުންނަންވާނީ،  )ހ(  .11
ތަށާއި ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެ މުދަލުގެ ޒާ

 ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ަބްނދުކޮށްފައެވެ.

 ތާގައި ބަންދުކޮށްފަިއ؛ބަސް  (1)   

 ފޮށިގަނޑުގައި ބަންދުކޮްށފައި؛  (2)   

 ގައި ބަންދުކޮްށފައި؛ކޮންޓެއިނަރު  (3)   

މުދާ  ތެރިގޮތަކަށްކައުއުޅަނދުން ނުވެއްޓޭފަދަ ަރއް  (4)   
 ފައި.ކޮށްބަންދު

ފަދައިން ބަންދުނުކުެރވޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
މުދަލެއްނަމަ، އެ މުދަލެއް ުހންނަންވާީނ، ރަނގަޅަށް އައްސައި 

 ލިކުރެވިފައެވެ.ބަންޑެ

 ަހއިނުވާ ފައިޅައިއައެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑަ )ހ(  .12 އުޅަނދަށް ުމދާ ައރުަވއި ބޭލުން 
ދެފަާރތް  ،އުޅަނދުން މުދާ ބާލާނީ ،ވައިއުޅަނދަށް މުދާ އަރު ،ހިނދަކު

 ށެވެ. ކަގޮތަ އެއްބަސްވާ
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އުޅަނދަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގައި މުދަލަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް  )ށ(  
ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމެއް  ލައިފައިވޭތޯ ބަބިލި

އެކަން ފަޅުވެރިން  ،ޅަނދުގެ ކެޕްޓަނަށްލިބިފައިވާނަމަ، އު
 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެ މުދަލެއް  ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް މުދަލެއް އެރުވުމަށްފަހު  .13 ެއރުވިަކމުގެ ލިޔުން ުމދާ އުޅަނދަށް 
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ މުދާ ގެންނަ ފަރާތުްނ  ،އެރުވިކަމުގެ ލިޔުމެއް

ނަމޫނާގަިއ   ވާގައި 1ަމ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ބޭނުންވެއްޖެނަ
         ،އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނުން ،މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ލިޔުމެއް ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތަކަށް  އެ

އުޅަނުދގައި ުމދާ ބެެހއްޓުުމަގއި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލު 

އެއްތަުނން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ނުވަތަ  ޖޭގެދިވެހިރާއް )ހ(  .14
އުޅަނދުގައި މުދާ އަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަގުން ުމދާ އުފުލާ 

އުަޅނދުގައި ތިބި މީހުްނނަށް ގެއްލުެމއް ބަހައްޓަންާވނީ، އުޅަނދަށާއި، 
 ތެރި ގޮތަކަށެވެ.ކައުފަދަ ރައް ކުރިމަތިނުވާނެ

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ތާަގއި ޮލނުވެލި ފިޔަވައި، ބަސް ،އިވާ ގޮތަށްބަޔާންކޮށްފަ

ހުންނަންވާނީ، ތައް ތާބަންދުކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަަމ، އެ ބަސް
ވި ތެރޭގައި ނުވަތަ ތައްޓުަމތީގައި އަ ގެއުޅަނދުގެ ފަލްކާގައި، ގެގަނޑު

 ލޮނުވިއްސުމުން ސަލާމަތްވާނެނުވެހޭގޮަތާށއި،  ރޭވާ ނުދޭގޮތަށާއި،
 ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 11މި ގަވާއިދުގެ  ()ނ  
ބަންދުކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަަމ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޮށިަގނޑުގައި 

އެ ފޮށިގަނޑުތައް ހުންނަންާވީނ، އުޅަނދުގެ ފަލްކާގައި ނުވަތަ 
ތެރޭގައި ނުގުޑާގޮތަށް އަދި ދަށުގައިވާ ފޮށިގަނޑުތައް  ގެގެގަނޑު

 ނުވެހޭގޮތަށާިއ،  ރޭވާ ވި ނުދޭގޮތަށާއި،އަގޮތަށެވެ. އަދި  ކުނުވާހަލާ
 ަފދަ ގޮތަކަށެވެ. ލޮނުވިއްސުމުން ސަލާމަތްވާނެ

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 11ގަވާއިދުގެ މި  )ރ(  
ގައި ަބންދުކޮށްފަިއވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ޮކންޓެއިނަރު

 ،ބަހައްޓަންާވނީ  ެއ ކޮންޓެއިނަރުއި މުދަލެއްނަމަ، އުޅަނދުގަ
 ފައެވެ.ލައިސަންކޮށްރަނގަޅަށް 



 
 

6 
 

މުދަލާއި ނުަވތަ މެޝިނަރީއާއި، ވެހިކަލާއި، ަބންޑަލިކޮށްފައިވާ  )ބ(  
ލައިސަންޮކށް  ،ޕްރޮޖެކްޓް މުދާ އުޅަނދުގައި ބަހައްޓަންވާނީ

        ފައެވެ. އަދި ށްމަތީގައި ހަރުކޮކުހެން ރަނގަޅަށް ޑެނޭނުގުޑާ
 މުދަލަކީ، އަތްވާއި، ވާރެއާއި ލޮނުވިއްސުމުން އެ

ވި އަ ،ތެރިކުރަންޖެހޭ މުދަލެއްނަމަ، އެފަދަ މުދާ ބަހައްޓަންވާނީކައުރައް
     ލޮނުވިއްސުުމން  ުނވެހޭގޮތަށާއި، ރޭވާ ނުދޭގޮތަށާއި،

 ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ތްވާނެސަލާމަ

ބަރުޮކށް  ،ށް ަބލައިބަރުކުރާއިރު، މުދަލުގެ ބަރުދަނަ މުދާ އުޅަނދުގައި  )ޅ(  
 ލުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ލުއި މުދާހުންނަ މުދަލުގެ މައްޗަށް 

ބެހެއްޓުން މުދަލުގެ ބާވަތުން އެއީ އެހެން ބާވަތެއްގެ މުދަލާ އެއްކޮށް  )ކ(  
ބަހައްަޓންާވނީ  ވާނަމަ، އެ މުދާ ކަމުގައި  ނޫން މުދާ ތެރިކައުރައް

 ވަކިންނެވެ.

 ޕްޓަނުންނާއި ބަހައްޓަންވާނީ، އެ އުޅަނދެއްގެ ކެއުޅަނދުގައި މުދާ )އ(  
ޓަކައި ބޭރު  ތެރިކަމާއެކު އުޅަނދު ދުއްވުމަށްކައުންނަށް ރައްރީފަޅުވެ

 ފަދަ ގޮތަަކށެވެ. ފެންނާނޭ

އުޅަނދުގައި މުދާ  ،އުުފލާ އުޅަނދެއްނަމަ ބާވަތްތަކުގެ މުދާ އެކި )ވ(  
 ގޮތަށެވެ. ދާ ވަކިވާއެކި ބާވަތްތަކުގެ މު ،ބަރުކޮށްފައި ހުންަނންވާނީ

ތެރިަކމާއެކު މުދާ ަކއުރައް ޚާްއޞަ
 ބެހެއްޓުން 

ބިއްލޫރި ނުވަތަ ފަސޭހައިން ހަާލކުވާ ޒާތުގެ މުދާ ބަހައްޓަންވާީނ،  )ހ(  .15
ބަންދުކޮށް، ލައިަސންކޮށް، އެއީ އެފަދަ މުދަލެއްކަްނ ރަނގަޅަށް 

 އެނގޭނެ ފަދައިން ލޭަބލްކޮށްފައެެވ.

ގައި ފިނިކޮށްފައި ބަހައްޓަންެޖހޭ މުދާ ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއް )ށ(  
 ފަދަ އެއްޗެއްގައެވެ. ނެބަހައްޓަންާވނީ، އެފަދައިން ފިނިޮކށް ބެހެއްޓޭ

ނަ އުޅަނދުަފހަރުަގއި، އޮއްސާ މުދާ އުފުލަންވާީނ،  ންބޯރުދޫ ހު )ނ(  
ށް އަދި ވަޔަށް ބުރައިގެްނ ބޯރުދޫއަށްވުރެ މައްޗަށް މުދާ ނާރާ ގޮތަ

 ށް ބަންދުކޮށްެގންނެވެ.ފަދަ ގޮތަކަ ނުދާނޭ
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 ،އުޅަނދުގެ ފަލުކާގައި މުދާ ަބހައްޓާނަމަ މުދާ ބަހައްަޓންވާނީ  )ހ(  .16 އުޅަނުދގައި ުމދާ ބަަހއްޓާ ތަންތަން 
ލަތެއްގައި ފަލުކާއަށް ވަދެ ހާފައެވެ. އަދި ކުއްލި ސައިފަލުކާގައި ޖައް

 ކުމެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.ނު

ދާ ބަހައްޓާނަމަ، ުމދާ ތެރޭގައި މު ގެއުޅަނދުގެ ގެގަނޑު )ށ(  
ަފަދ  އަތްވާއި ވާރެއާއި ލޮނުން ސަލާމަތްވާނެ ،ބަހައްޓަންާވނީ

 ގޮތަކަށެވެ.

މުދާ ަބހައްޓަންާވނީ،  ،މުދާ ބަހައްޓާނަމައުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި  )ނ(  
 ލައިސަންކޮށްފައެވެ.

އެއްރަށުން އަނެްއރަށަށް ނުވަަތ  ޖޭގެދިވެހިރާއް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ  .17 ޚާްއޞަ ބާަވތުގެ ުމދާ 
އުފުލުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް 

ގުޅޭގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ އިތުރުން އެ މުދާ އުފުލުމާ 
ފައިވާ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަާކ ވައިލައިއެކުލަ

އެފަަދ  އިން ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާިއދާތީ މަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
 ށެވެ.ކަގަވާއިދަ ޞައެ ޚާއް ،ޚާއްޞަ ގަވާއިދަކާ ފުށުއަރާނަމަ އިސްކަންދޭނީ

 .ތެރި މުދާކައުނުރައް )ހ(  

 .ކާބޯތަކެތި )ށ(  

 .ތެލުގެ ބާވަްތތަކާއި ކެމިކަލް )ނ(  

  ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ގަސް. )ރ(  

 .ކުނި )ބ(  

ތެރި ކައުނުރައް ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 17މި ގަވާއިދުގެ   .18 ެތރި މުދާ ަކއުރައްނު
ތިރީގައި  ،މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ތެރިކައުނުރައް ،މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތެރިކައުނުރައް )ހ(  
ެހން ނޭމުކޮށް ފެންނާ ންލޫމާތު އާޢު ތަކާބެޭހ މަނިޝާން މުދަލުގެ 

 ފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.އިބަހައްޓަ
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ނުވަތަ މައުަދނުްނ  ންދަގަނޑު ،ތެރި މުދާ އުފުލާކައުނުރައް )ށ(  
 ،ބަނދެފައިވާ އުޅަނދުަފހަރުގައި ެހޗްތަކާއި އެގްޒިޓްތައް ހުންަނންވާނީ 

 އާ އެއްގޮތަށް ލޭބަލްކޮށްފަެއވެ. ލްސިގްނައޮފް  ނޭޝަނަލް ކޯޑްރއިންޓަ

ްނ ތަ އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމާއި އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު ހުްނނާނެ ތަން )ނ(  
 ގޮތަށް ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ. ނާނޭންއެކަން އާންމުކޮށް ފެ  ،ފާހަގަކޮށް

އޮްތ  ޔާންކޮްށފައިމި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަ  .19 ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަަހރު 
ނަމަވެސް، ތެޔޮ އުފުލުމަްށ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ުއޅަނދުފަހަރުްނ 

 ންނެވެ.ތީމަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 

)ދިހަހާސް( ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިްނ   10,000 ބާވަތްތައްތެލުގެ  )ހ(  
 ގަވާއިދު ަނންަބރު ،އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އުފުލަންވާނީ

2016/R-6  ީކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރ(
ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްަޓރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން 

ކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްަފއިވާ ޞަކުރުމަށް ޚާއް
 ދަގަނޑުން ނުވަތަ މައުދަނުން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދެއްގައެވެ.

)ދިހަހާސް( ީލޓަރަށްވުރެ މަުދން  10,000ތްތައް ތެލުގެ ބާވަ  )ށ(  
އެ އުޅަނދުގައި ހުރި  ،އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އުފުލަންވާނީ

 ޑުން ނުވަތަ މައުދަނުން ަބނދެފައިވާ ތާނގީތަކުގައެވެ.ނދަގަ

ޭބރު  ގެއުޅަނދު ،ނީވާތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު ބަނދެފަިއ ހުންނަން )ނ(  
ރަށް ވުރެ ުތނި ޫންނ ިމލިމީޓަ)ހައެއް(  6ޑު ނއޮނިގަ
 އިންނެވެ.ޑުފިލަނދަގަ

ުނވަތަ ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގެ އިންޖީނު ކޮޓަރިއާއި ތެޔޮ ޓޭންކާ ދެމެދު  )ރ(  
)ސައުވީސް(  24ކޮފެޑަމްގެ ދިގުމިނުގައި އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 

ތަަންށ  ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ)ދޭއް(  2އިންޗި ނުވަތަ 
ދިުގ އިންޗި )އަށާރަ(  18 ވެސް މެ ކުޑަވެގެންވަދެނުކުތުމަށް އެން

  ފުޅާމިން ހުންނަންާވނެއެވެ. އިންޗި)އަށާރަ(  18އަދި 

     ،ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ ޕަމްޕުކުރާ މޯޓަރަކީ )ބ(  
 ކުރާގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕަމްޕަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.ތެޔޮ ޕަމްޕު
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ޕްރެޝަރ ރިލީފު  ،ތަކާ ގުޅިފައިވާތާނގީނދުގެ ތެޔޮތެޔޮ އުފުލާ އުޅަ )ޅ(  
 ފައި ހުންނަންާވެނއެވެ.ކޮށްވޭލެއް ހަރު

ދު ނތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވާހި )ކ(  
ރމްސްއާއި، ގޭސް ޑިޓެކްޓަރސް ހަރުކޮށްފައި ލާބޭނުންކުރާނެ އެ 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ަފއިވާ ކޮށް ބަންދު ،ބަރުކުރަންވާނީ ޔޮތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދަށް ތެ )އ(  
 ވައިނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދަށް ތެޔޮ އަރު

ގަޅަށް ފާހަގަކޮށްަފއި ނރަ ތައްބާލާ އުޅަނދުގައި ހުންނަ ޮހޅި
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި ބޭުންނކުރާ ބައްތިއާއި ބޮކި ފަަދ ތަެކތި  )ވ(  
 ވާނީ އެކްސްޕްލޯޝަން ްޕރޫފްކޮށްފައެވެ.ހުންނަން

)ތިރީސްހައެްއ(  36މަުދވެގެން ކޮންމެ  ފަހަރު،ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދު )މ(  
ޑު ނއުޅަނދުގެ ފުލާއި އޮނިގަ ،ލައިމަހަކުން އެއްފަހަރު އެއްގަމަށް އެހެ

އުޅަނދު ބަނދެފައިވާ ިފލާ  ،ލައިބަ  ތުނިވެފައިވާވަރުސަރވޭކޮށް 
       ތަނެްއ ނުަވތަ  އެ ،ރެ ުތނިެވފައިވާނަމައެކަށީގެންވާ ވަރަށްވު

ފިލައެއް ބަދަލު ކުރަންވާެނއެވެ. މިގޮތުން އުޅަނދުގެ ފުލުގެ  އެ
        ިފލައެއްގެ އަސްލު ބޯމިނަށްުވރެ އެއްވެސް ހިސާބެއް އެ

އަށްވުރެ ތުނި ނަަމ ައދި )ތިރީސްފަހެއް އިންަސއްތަ(  35%
ފިލާގެ އަސްލު  ސާބެއް އެއުޅަނދުގެ އަރިމަތީ ފިލާގެ އެއްވެސް ހި

      ،ތުނިވެފައިވާނަމަ  އިންސައްތަ( )ސާޅީސް  %40ބޯމިނަށްވުރެ 
   .  ތަނެއް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ އެ

ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި ބޭނުްނކުރާ ވޭލްތަކަކީ ތެަލށް ޭބނުންުކރާ  )ފ(  
ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގެ ތައްޓާިއ  ވޭލްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި 

ެތޔޮ  އެ ،ވެއްޖެނަމަކުތައްޓުމަްއޗަށް ތެޔޮ ލީ ،ރުދޫ ހުންަނންވާނީބޯ
 ށެވެ.ކަގޮތަ ކަނޑަށް ނޭޅޭނެ

 ،ޅައި ޓަކައި ތެޔޮހޮޅި ގު ތައްޓުމައްޗަށް އެޅުނަ ނުދިނުމަށް ،ލީކުވާ ތެޔޮ )ދ(  
މެނިފޯލްޑް ދަށުގައި އުފުާލ ގެންގުޅޭ ކަހަލަ ކޮންޓޭަނރެއް 

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.
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ފްރީބޯޑަކީ އުޅަނދުގެ ފުންމިނުގެ  އުފުލާ އުޅަނދުގެ އެންމެ ކުޑަތެޔޮ  )ތ(  
 )ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި( އެވެ. 5/1

ގްރައިންޑް  ،ކެފުމާއި ،ޑްކުރުމާއިތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި ވެލް  )ލ(  
މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ބޭނުންކޮށްކޮްށގެން ކުރާ  ންއަލިފާ ،ކުރުމާއި

ރކް ވާގޭސްފްރީ އަދި ހޮޓް ،ރީކޮށްގޭސް ފް ންއުޅަނދު ،ކުރަންވާނީ
 ކެޕްޓަނުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ،ޕާރމިޓް ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކޮށް

ފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޅައިއަ ،ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި )ގ(  
ރ ޔައި ޓޭންކްތަކާއި ފަނާތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕައިޕްލައި

 މިިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ނުވަތަ އެ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމަށް
  ބޫލުުކރާގަމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން 

ުހއްދަ އެ ފަރާތަކުން  ،ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީއަކުން ބަލައި
 ވާނެއެވެ. ދީފައި އޮންނަން

ން ނުވަތަ މައުދަުނން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއި  ންދަގަނޑު )ޏ(  
ސަތޭކަފަންސާސް( ގްރޮސްޓަނުން ފެށިގެން ޮބޑެތި އެއް) 150

ންމުކޮށްފައިވާ އާމިނިސްޓްރީން  ،އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑީސަލް އުފުލާނަމަ
ޖެންސީ ޕްލޭން ރގައި ހިމެނޭ ޝިޕްބޯޑް އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން އިމަޓުލިސް

 )ސޮޕެޕް( ސްޕިލް ކިޓް ހުންނަްނވާނެއެވެ. 

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހަްލ އެްނޑް  ،ހަރުގައިތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަ )ސ(  
މެރިން އިންޝޫރަްނސް  ،ގޮތަށްސަލްވޭޖު ހިމެނޭ އާއިމެޝިނަރީ

 ޕޮލިސީ އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ،ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތެޔޮ އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ )ހ(  .20 އުޅަނދުން ތެޔޮ އުފުލުން 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެެވ.

ތެރި މުދާ ކައުތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުގައި އެ އުޅަނދަކީ ނުރައް (1)   
ޓަކައި ވަށައިގެްނ  ދިނުމަށްގައިއުފުލާ އުޅަނދެއްކަން އަން

ފައި ލައިރޭގަނޑު ދިއް ،ެހން ރަތް އައްޔެއްނޭފެންނާ
ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދުވާލު ގަޑީގައި "އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ފައި ގައިއެއް ނަކޯޑް ފްލޭގް ބީ" ރަމްޒުކޮށްދޭ ރަތް ދިދަ
 ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް  އެހެން ،ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުން (2)   
 އުފުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވަގުތުތަކުގައި އަތޮޅެްއގެ އަތޮޅުން ބޭރަްށ ތެޔޮ  ގެޑުނރޭގަ (3)   
        މަދުވެގެން  ،އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާނަމަ

ެފްނނަ ރާޑަރެއް އުޅަނދުގައި  ލުގެ ދުރު)ބާރަ( މޭ  12
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ ލައިފްރާފްޓް ނުވަތަ  (4)   
 ރެސްކިއު ބޯޓު ގަވާއިދުން ސަރވިސް ކުރަންވާނެއެވެ.

 އުޅަނދުން  ،ނަމަ ވެއްޖެޓުމައްޗަށް ތެޔޮ ލީކުވެ ބަންޑުންއުޅަނދުގެ ތައް )ށ(  
ދިޔަނުދީ ހިފަހައްަޓންވާނެއެވެ. އަދި އެޅުނު ތެޔޮަތއް ތެޔޮ ބޭރަށް 

ސާފުކުރުމަްށ  ފޮހެ ،އަޅާނެ ކޮންޓޭނަރަކާއި ފައިގައިސާފުކޮށް ނަ
ސޮޕެޕް ސިޕިލް ކިޓުގައި  ،ތިރީގައި މިވާ ތަކެތިޓަކައި، 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ްޓ ބެންޒޯ )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( އޮއިލް އޮންލީ އެބް 250 (1)   
  ؛480x430mmސް ޑްޕެ

ހަމައެކަނި ތެޔޮ ނެގޭގޮތަްށ ހުންަނ ))އެކެއް( ރޯލް  1 (2)   
   ؛50m x 500mm (ބެންޓް ރޯލްޒޯއެބް

ހަމަެއކަނި ތެޔޮ ނެގޭ ގޮތަށް ))ދިހައެއް( ބާލީސް  10 (3)   
  ؛x 450mm 450 (ެބންޓް ޕިލޯޒޯހުންނަ އެބް

 ؛ (ވޭސްޓް އެޅުމަށް ކޮންޓެިމޭނޓެޑް))ދިހައެއް( ގޯނި  10 (4)   

 އް( އޮއިލް ރެސިސްޓެންޓް އަންގި؛ ދޭ) 2 (5)   

 އް( ޑިސްޕޯސަބަލް އޯވަރރޯލްސް؛  ދޭ) 2 (6)   

ޕްރޫފް  ދަރ)އެއްހާސް( ލީޓަރުގެ ލޮކަބަލް ވެ 1,000 (7)   
 ކޮންޓެއިނަރ.

ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނުދގެ ކެޕްޓަނާއި 

 ފަޅުެވރިން 
ދަދަްށ އަތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، އތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގަ )ހ(  .21

 ފަޅުވެރިން ތިެބްނވާނެއެވެ. ނާއި ނުންކެޕްޓަ
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 ކެޕްޓަން؛)އެކެއް(  1 (1)   

 )ތިނެއް( ފަޅުވެިރން؛  3މަދުވެގެން  (2)   

 .ކްމެރިން މެކޭނި 1 (3)   

ކެޕްަޓން  ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާނ1ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 1 ސެޓުފިކެޓު ވެގެން ނިޔަމިކަމުގެ ށް އެންމެ ދަ ،ވަތަ ޑްރައިވަރަކީނު

 ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހެއްކޯ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާެހއްގެ
" ނުވަތަ "ޑީ" މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ "ސީ

 ކޮށްފައި އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ކެޓަގަރީ އެންޑޯޒް

     ކޮށްފަިއވާ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ2ްއްދާގެ )ހ( ގެ )މި މާ )ނ(  
 ،ފަޅުވެރިންނަކީތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 ކަށް ވާންވާނެއެވެ.ކަފަޅުވެރިކަމުގެ ސަނަދު އޮތް ފަރާތްތަ

  ކޮށްފަިއވާ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ3ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  
ނުވަތަ މެކޭނިަކްލ  ސެޓުފިކެޓުކީ، މެރިން މެކޭނިކް މެރިންގ މެކޭނިކަ

ފިކެޓެއް ޮއތް ޓުފިކެޓަށްވުރެ މަތީ ސެޓުދާއިރާއިން މެރިން މެކޭނިކް ސެ
އުޅަނދުެގ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އުަޅނދު  ،ފަރާތްތަކެއްކަން

 ންވާނެއެވެ.ކުރަ ފަރާތުން ކަށަވަރު އޮޕަރޭޓްކުރާ

ފަރާތްތަކަކީ ތިރީަގއި   ށްފައިވާކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  )ބ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކަްށ 

 ވާންވާނެއެވެ.

 ޓޭންކަރ ފެމިލަރައިޒޭޝަން ކޯސް؛ (1)   

 ސަނަލް ސަވައިވަލް ޓެކްނީކްސް؛ ޕަރ (2)   

 ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ފަޔަރފައިޓިންގ؛ (3)   

 އެލިމެންޓަރީ ފަސްޓްއެއިޑް؛  (4)   

 ސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީސް.ޕަރ (5)   
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ުނވަތަ ަމއުދަުނން  ންދަަގނޑު

ގައި ުމދާ ފަަހރު ބަނދެަފިއވާ ުއޅަނދު
 އުފުލުން 

ނުވަތަ މައުދަނުން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ  ންދަގަނޑު )ހ(  .22
ފައި ބާއްވައިގެން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޅައިކީ އައުފުލުމުގައި އަދި އެ އުޅަނދަ

އުޅަނދެއް ނަމަވެސް، އެފަދަ އުޅަނދުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެފައިާވ  ންދަގަނޑު (1)   
            ،އުޅަނދުފަހަރުގައި ހެޗްތައް ހުންނަންވާނީ

     ފައިކަންދައިގަޅަށް ބައްނ ރަހެން ނޭނާން ނުވަ ފެން
 ންކުރަން ވާނެއެވެ. ގީޓައިޓްކޮށްކަްނ( ޔަ ޓަރ)ވޯ

 

 

ދެފައިާވ ނނުވަތަ މައުދަނުން ބަ ންދަގަނޑު (2)  
ލަތެއްގައި ހާޖެންސީއެއް ދިމާވެއްޖެ ރއުޅަނދުފަހަރުގައި އިމަ

ންަނށް އެރޭވަރުގެ ލައިފްރާފްޓް ރީއެ އުޅަނދުގެ ހުރިހާ ފަޅުވެ
 ކިއު ބޯޓު ހުންނަންާވނެއެވެ. ނުވަތަ ރެސް

 

 

ދެފައިާވ ނނުވަތަ މައުދަނުން ބަ ންދަގަނޑު (3)  
އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ ލައިފްރާފްޓް ނުވަތަ ރެސްކިއު 

 ބޯޓު ގަވާއިދުން ސަރވިސް ކުރަންވާނެއެވެ. 

            ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެފައިވާ  ންދަގަނޑު (4)   
          ދިގު ނުވަތަ ރެރަށްވު)ސައުވީސް( މީޓަ 24

ށް ނުވަަތ ޔަސަތޭކަ( ގްރޮސްޓަނޭޖާ ހަމައެއް) 100
އިން ތެޔޮ އުފުލާ ނަށް ވުރެ ގިރަ)ދިހަހާސް( ލީޓަ 10,000

އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންނަކީ ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު އޮތް 
 ކެޕްޓަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

            ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެފައިވާ  ންދަގަނޑު (5)   
          ދިގު ނުވަތަ ރަށްވުރެ)ސައުވީސް( މީޓަ 24

ށް ނުވަަތ ޔަސަތޭކަ( ގްރޮސްޓަނޭޖާ ހަމައެއް) 100
އިން ތެޔޮ އުފުލާ ނަށްުވރެ ގިރަ)ދިހަހާސް( ލީޓަ 10,000

އުޅަނދުފަހަރުގައި ޓޭންކަރ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރި 
 މީހަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.

ތަ މައުދަުނން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނުވަ ންދަގަނޑު (6)   
ސަތޭކަ( ގްޮރސްޓަނުން ފެށިެގން ބޮޑެިތ އެއް) 100ތެރެއިން 
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 ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންެގ ގޮތުގައި ތިެބންވާނީ
އޮފް ޮކމްޕިޓެންސީ )ސީ.އޯ.ސީ(  ސެޓުފިކެޓު ވެގެން ށްދަ

3000GT   .ެއޮތް ފަރާތެކެވ 

ުނން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނުވަތަ މައުދަ ންދަގަނޑު (7)   
ސަތޭކަ( ގްޮރސްޓަނުން ފެށިެގން ބޮޑެިތ އެއް) 100ތެރެއިން 

އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުރިހާ ފަޅުވެރިންނަކީ ބޭސިކް ސީމޭން 
)ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތަކާއި

ލް ސަރވައިވަލް ޓެކްނިކްސް، ޕަރސަނަ ފަޔަރ ފައިޓިންގ،
ޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އަދި ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯ

 ޔަރއެލެމެންޓަރީ ފަސްޓް އެއިޑް( އެޑްވާންސް ފަ
ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައިޓޭންކަރ ކޯސް ހަ އާއިގފައިޓިން

 ވާންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ މައުދަނުން ބަނދެފައިާވ  ންދަގަނޑު (8)   
އުޅަނދުފަހަރުގައި މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހަލް އެންޑް 

މެރިން  ،ޖު ހިމެނޭގޮތަށްސަލްވޭ އާއިމެޝިނަރީ
 އިންޝޫރަންސް ޕޮލިސީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ މައުދަުނން ަބނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެިއން  ންދަގަނޑު )ށ(  
ސަތޭކަ( ގްރޮސްޓަނުން ފެށިގެން ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުަގއި އެއް) 100

ދި މިނިަމމް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަ ސެޓުފިކެޓުމިނިމަމް ސޭފް މޭނިންގ 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ަގއިސެޓުފިކެޓުސޭފް މޭނިންގ 
 ތިބެންވާނެއެވެ. ވެސް މަުދވެގެން  އެންމެ، ރޭންކްތަކުގެ މީހުން

 މާސްޓަރ؛  (1)   

 ވޮޗްކީޕިންގ އިންޖިނިއަރ؛   (2)   

 އޮފިސަރ؛ވޮޗްކީޕިންގ   (3)   

 ( މީހުން؛ ދޭއް) 2ޑެކްރޭޓިންގ   (4)   

 މީުހން. )ދޭއް(  2އިންޖީނު ރޭޓިންގ   (5)   
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 ،ސްޓެބިލިޓީ ހިފެހެއްޓުާމއި 

 އުޅަނދަށް ުމދާ ަބރުކުރުން 
ހަރުަލއި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަކީ، ެއ އުޅަނދެއް ކަނޑުމަތީގައި  )ހ(  .23

)ސްޓެބިލިީޓ( ބޭނުންާވ މިންގަނޑުތައް ކަމަށް "އިންޓެކްްޓ ހުރުމަށް 
އި ގަ 2.2 އާއި 2.1ގެ  PART A" ގެ 2008ސްޓެބިލިޓީ ކޯޑު 

ކަމުަގއި  މިންގަނޑަށް ބަނދެފައިވާ އުޅަނދެއް ކޮށްފައިވާބަޔާން
 ވާންވާނެއެވެ.

އެ އުޅަނދެއް  މުދަލުގެ ގޮތުގައި ލަކުޑި އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަކީ، )ށ(  
ހުރުމަށް )ސްޓެބިލިޓީ( ޭބުނންވާ  ހަރުލައިކަނޑުމަތީގައި 

 ގެ 2008ކަމަށް "އިންޓެކްޓް ސްޓެބިލިޓީ ކޯޑު  މިންގަނޑުތައް
PART A  ެއާއި 3.3.2 ،3.3ގ PART B  ެގައި  6.2ގ 

ކަމުގައި  މިންގަނޑަްށ ޢަމަލުކުރާ އުޅަނދެއް ކޮށްފައިވާބަޔާން
 ވާންވާނެއެވެ.

ލަކުޑި އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ  މުދަލުގެ ގޮތުގައި )ނ(  
 ޑްބަރުކުރަންވާނީ، އިންޓަރނޭަޝނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ލޯ 

މިންގަނޑާ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން 42ވާއިދު ގެ ގަ 1966ލައިންސް 
 ންނެވެ.ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މުދާ ަބހަްއޓާ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ ބަހައްޓާ ަތންތަނާއި  )ރ(  
ތެރިކުރުމުގެ ކައުފަލުކާތަކުގެ ހުޅުވުންތައް )ހެްޗވޭ( މޫސުމުން ރައް

 ޑްންޝަން އޮން ލޯ އިންޓަރޭނޝަނަލް ކޮންވެ ،ގޮތުން ހުންނަންާވނީ
      މި ގަވާއިުދގެ  އާއި، 14ގެ ގަވާިއދު  1966ލައިންސް 
 މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާންގައި  2ޖަދުވަލު 

 ންނެވެ.ތީމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ  )ހ(  .24 ބަުރމަރުާކއާއި ޓަނޭޖް 
އެ އުޅަނދަކަށް  ،އުފުލަންވާނީފަހަރުގައި މުދާ އުޅަނދު
މެދުން އުޅަނދުގެ ދިގުގޮތަްށ ފައިވާ ބަރުމަރުކާއެއްގެ ޅައިކަނޑައަ

 ލެވޭ ރޮނގުގެ މަތީކައިރިއަށްވުރެ ބަރުނުވާ ގޮތަކަށެވެ.އިދަމަ

 އާއި ގެގަނޑުގެ އެތެރެ، އާއިކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ފަލުކާ )ށ(  
އެ ތަންތަނުގައި މުދާ އުފުލުަމްށ  ތައްޓުމަތީގައި މުދާ އުފުލަންާވނީ،

 ޑަށްވުރެ ބަރުނުވާ މިންވަރަށެވެ.ނފައިވާ މިންގަޅައިކަނޑައަ
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ފައިވާ ޅައިކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް އަރުވާ މުދަލެއް ކަނޑައަ  .25 ވާލުވެަފއިުނވާ ުމދާ ހަ
ިއ ވާލުވެފަހަވާލުވާންޖެހޭ ފަރާތުން މުަދލާ ހަބަނދަރަށް ބޭލުމަށްަފހު އެ މުދަާލ 

       ނުވާނަމަ، އުޅަނދުެގ ކެޕްޓަނުެގ ބެލުމުގެ ަދށުގައި އެ މުދާ ބަހައްޓާީނ، 
އުޅަނދަކަށް އެރުވިއިރު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިާވ  މުދަލެއް އެ  އެ

 މުއްދަތަކަށް އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަކަށެވެ.

 ،މުދަލާ ގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދަކަށް އަރުވާ  .26 ބެލެެހއްޓުން  ޑުކޯރި
 ހައްޓަންާވެނއެވެ.ލަކޮށް ބަޑުކޯރިދުވަހުން ދުވަހަށް  ،އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން

 .މުދާ އެރުވި ބަނދަރު )ހ(  

އޭގެ  ،އުޅަނދަށް އެރުވުމުގެ ކުރިން މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ )ށ(  
  .ތަފުސީލު

 .ދަދުއަގެ މުދަލު ވިއެ އުޅަނދަކަށް އެރު )ނ(  

މުދަުލގެ ސީ.ބީ.އެމް ނުވަތަ ބަރުަދން  ވިއެ އުޅަނދަކަށް އެރު )ރ(  
 .ކިލޯގްރާމުން ނުވަތަ ގްރޮސްޓަުނން

ދަދާއި، އަގެ ކޮންޓެއިނަރު ،ގައި ހުންނަ މުާދނަމަކޮންޓެއިނަރު )ބ(  
 .ގެ ސައިޒްކޮންޓެއިނަރު

 .މުދަލުގެ ބާވަތްތައް ވިއެ އުޅަނދަކަށް އެރު )ޅ(  

 .ދަދުއަމުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޔުނިޓަކަށް ވަކިންޖެހޭ  )ކ(  

 .މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ލިބިަފއިވާކަން )އ(  

 .ތަފުސީލުއެ މުދަލުގެ  ،ތެރި މުދާ ހުރިނަމަކައުނުރައް )ވ(  

އެކަުމގެ  ،ދަތުރުގެ ތެރޭގައި މުދަލަކަްށ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ )މ(  
 .ތަފުސީލު

 ނުަވތަ ބަނަދރުތައް. ދަރުނބަ ލިމުދާ ބޭ ފ()  

 .ވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތުހަމުދަލާ  )ދ(  
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ގުޅޭ  އެ މުދަލަކާ ،ނަމަހުރިވާލުވެފައިނުވާ މުދަލެއް ހަވެރިފަރާތުން  )ތ(  
 .މަޢުލޫމާތު

 ރުވާ ތެލުގެ މަޢުލޫމާތު.އުޅަނދަށް އަ )ލ(  

ނުވަތަ މުދާ އުޅަނދުން ބޭލުމުގެ ތެރޭގައި  ގެ ދަށް މުދާ އެރުވުމުއުޅަނ )ހ(  .27 މުދަލަށް ލިބޭ ެގއްލުުމގެ ަބދަލު 
މާލުން މުދަލަށް ލިޭބ ހުތެރޭގައި ކެޕްޓަނުން ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ އި

ގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކާ ދެއްއުޅަނއެ  ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
 މުދަލުެގ ވެރިފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ،ވާލުވެހުރި ފަރާތަކުންހަ

އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ތެޭރގައި ކެޕްޓަނުން ނުވަތަ ފަޅުވެރިްނގެ  )ށ(  
ެގ ދެއްއުޅަނއެ  ،މާލުން މުދަލަށް ިލބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހުއި

މުދަލުގެ  ،ވާލުވެހުރި ފަރާތަކުންހަވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކާ 
 ވެރިފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ިޅގެން ބާރުނުޯފުރވޭ ހާދިާސއަކާ ގު 
 ލިބޭ ގެއްލުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެއްރަށުން   .28
އަނެއްރަށަށް ނުވަތަ ކަނޑުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި، 
އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނުން ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާ 

ން، ފަރުާވެތރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް އުޅަނދުގެ ތީ މަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ނުލައި ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން  ކާތަގަސްނުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޓަކެޕް

ވާލުެވ ހަމުދަލަށް ިލބޭ ގެއްލުމަށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުަވތަ އުޅަނދާ 
 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްހުންނަ ފަރާތުން ޒިންމާވާކަ

 ،ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ިފޔަވަޅުތައް ތެރިވުމަށްކައުގައި ރައްމުމުދާ އުފުލު  .29 ތީ ކަންކަން ސަލާމަ
ޙައްދުގައި ރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަ) R-229/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގޮތުގެ  ކޮްށފައިވާބަޔާން ގައި( ގަވާއިދު ތާބެހޭސަލާމަދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ 
 އެވެ.ން އަޅަންވާނެތީމަ

 އަންނަނިވި ކަންަކން ކޮށްގެން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުމަގުން މުދާ އުފުލުމުގައި  .30 މަނާ ކަންކަން 
 ނުވާނެއެވެ.

 .އުޅަނދުގައި މުދާ ބަރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި އަލިާފން ގެންގުޅުން )ހ(  

ފައިވާ ބަރުމަރުކާއަށް ވުރެ އިތުރަށް މުދާ ޅައިއުޅަނދަށް ކަނޑައަ )ށ(  
 .ލުންއުފު
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ފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ )ނ(  
 މުދަލެއް އުފުލުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަެލއް  30މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .31 އަަދބު ކަނޑަެއޅުން 
ކޮށްފިނަމަ، އެ ޢަމަލެއް ކުރި ފަރާތެއް އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 

 -/2,000ވާލުވެހުިރ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ، ހަދާ ނުވަތަ އުޅަނ
 )ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  )ށ(  
)ދެހާސް(  -/2,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/1,000ބަލައި، 

 .ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެއަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

     މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު،  )ނ(  
     އެ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް

    ،ދަދުގެ އިތުރުންއަ ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާން މި މާއްދާގެ
އަށް މިނިސްޓްރީ ،)އެއްހާސް( ރުފިޔާ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު -/1,000
 ވެ.ވެއެލިބިގެން

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި  .32 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  3ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ވެ. ނެންފެށިގެ

ގޮތުން  ޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާފުތަ ލަމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަ  .33 މާނަކުރުން 
ހިނދަކު، އަންނަނިިވ  ހައިކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާ

ޒުަތކާ ގުޅިގެން ފުޒުތަަކށް ދީފަިއވާނީ، އެ ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ކަނޑުގައި ދުއްވާ "ލައިސަންލުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ،  )ހ(  
ކަނޑު ގަދަވެގެްނ  ،ފައި ހުންނަ މުދާވައިއުޅަނދުފަހަރަށް އަރު

ވަރުގަދަޔަށް އެ އުޅަނދުގެ އެކިއެކި ތަންތަަންށ  ،ލައިފާނެތީޅައިފުރޮ
 ލައްވައި ބާރަށް ބަނދެ ހަރުކުރުަމށެވެ.

 "ސީ.ބީ.އެމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކިއުބިކު މީޓަރަށެވެ.   )ށ(  
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އުސްކޮށް  ށްރުދޫ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިތައްޓުން މައްޗަ"ބޯ )ނ(  
 ފައި ހުންނަ ފަށްަގނޑަށެވެ.ހައިޖަ

"ބަރުމަރުކާ" ނުވަތަ ޕްލިމްސަލް މާކް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ރ(  
 ކުަރންއުޅަނދު އެންމެ ބޮޑަށް ބަާރކުރެވޭނެ މިންވަރު ފާހަގަ

 ފައިވާ ނިޝާަނށެވެ.ހައިއުޅަނދުގައި ޖަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ  މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑު" )ބ(  
އިރެއްގައި  ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަ

، ލާއިޑިސަ ،ލާއި"ތެލުގެ ބާވަތްތައް" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ، ޕެޓްރޯ )ޅ(  

 ތަަކށެެވ. ތްނުންޮކށްފައިވާ ރެސިޑިއުސް ފަދަ ތެލުގެ ބާވަބޭ ލާއިތެސާފު

" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސެޓުފިކެޓު"ސީވާދިނަސް  )ކ(  
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެޭހ 

އުޅަނދުގައި  ،ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު
ވާ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ފުރިހަމައަްށ މުގޮތުން ހުރުން ލާޒިސަލާމަތީ
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސަލާމަތީ  ،އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ،ހުރިނަމަ

 ފިކެޓަށެވެ.ޓުސެ

އިްނޓަރނޭޝަަންލ  " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،ސެޓުފިކެޓު"ބަރުމަރުކާ  )އ(  
ވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ދަށުން ދި 1966ލައިްނސް  ޑްކޮންވެންޝަން އޮން ލޯ

އްދުގައި ދަތުރުކުރާ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަަހރު ޙަކަނޑުގެ ސަރަ
އެ އުޅަނދަކުން މުދާ އުފުލޭނެ މިންަވރު  ،ސަރވޭކުރުމަށްފަހު

 ޓަެށވެ. ފިކެޓުމުއްދަތު ހަމަނުވާ ބަރުމަރުކާ ސެ ،ދޫކުރާ ފައިބަޔާންކޮށް

ފާ ުމދާ ތެރި މުދާ ނުވަތަ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހި ކައު"ނުރައް )ވ(  
ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، "ސެޓުފިކެޓުއުފުލުމުގެ 

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން މުާދ 
 ދަެލއްތެރި މުކައުއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައް

އްޗެއް ނުވަތަ ފަސޭހައިން އަލިާފން ހިފާ ބާވަތުގެ އެއްވެސް އެ
ތެރި މުދާ ބަހަްއޓާ ކައުއެ އުޅަނދުފަހަރުަގއި ނުރައް ،އުފުލާނަމަ

 ،ފައިވުމާއެކު ދީނަށް ބުނެންތަންތަނާއި އެ މުދާ ގެންގުޅޭނެގޮތް ފަޅުވެރި
މުދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ޑޭންޖަރަސް ގްޑުސް  އެ
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 ގޮތަށް ލޭަބލްކޮށްަފއި ކޮށްފައިވާ)އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ( ކޯޑުގައި ބަޔާން
       އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަްށ  ،ހުރުމާއެކު

ަފއި ޓައިއުޅަނދުފަހަރުގައި ބަހައް ގޮތަްށ އެ ފެންާނނޭ ލޭބަލްތައް އެ
އެ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ  ،ހުރިކަން ޔަގީން ކުރުމާއެކު

މުދާ ތެރި މުދާ ުނވަތަ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ކައުހަމަނުވާ ނުރައް
 ފިކެޓަށެވެ.ޓުއުފުލުމުގެ ސެ

" ކަމަްށ ސެޓުފިކެޓު"ނޭޝަނަލް ސްވޭޖް ޕޮލިއުޝަން ޕްރިވެންޝަން  )މ(  
ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ  ބުނެފައި އެވަނީ،

މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެިތ )ތިރީސް(  30އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން 
 ސެޓުފިކެޓު ރވޭކޮށް ސަލާމަތީ އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ "އޭ" ޒޯނަށް ސަ

ނާ ނިޒާމާެއކު ޚާކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފާމުދޫކުރުން ލާޒި
 ކުރުމަށް ހޯލްޑިންގކައުއެ ސްވޭޖު ރައް ،ސްވޭޖް ޕްލާންޓް ހުރުމާއެކު

       ހަދާގެ ޢާޑިސްޗާޖިންގ ޕައިޕްލައިން މާޕޯލް މު ކާއިޓޭން
އި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގަ 10ނުވަތަ  9ގެ ރެގިއުލޭޝަން  IVއެނެކްސް 

ޭޓންކް ނުަވތަ  ގގޮތަށް ހުރިކަން ނުވަތަ ެއންމެ ަދށްވެގެން ހޯލްޑިން
ކޮށްފައިވާކަން ސަރވޭކޮށް ޤާއިމުޑިސްޗާޖިންގ ޕައިޕްލައިން 

އެ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަަމުނވާ  ،ޔަގީންކުރުމަށްފަހު
 ފިކެޓަށެވެ.ޓުސްވޭޖު ސެ

 " ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،ެސޓުފިކެޓުގ "މިނިމަމް ސޭފު މޭނިން )ފ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި 
އެންމެ މަދުމިނުން އުޅަނދު ޮއޕަރޭޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްރޫިއން 

އިންޖީން ޑިޕާޓުމަންުޓގައި  ރީްނާނއި)ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެ
ތައް( އެ މީހުން ހާސިލުކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ފަރާތް 

 ސެޓުފިެކޓުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަުކރުމަށްފަހު ހޯދަންޖެހޭ ޢުތަ
 ،ފައިވާކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާދައިހޯ

 ފިކެޓަށެވެ.ޓު މުއްދަތު ހަމަނުވާ މޭނިންގ ސެ

މުަދލެއްެގ  ޚާއްޞަ  "ޕްރޮޖެކްޓް މުދާ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، )ދ(  
ފައިވާ ޅައިގޮތްތަކަށް ކަނޑައަޚާއްޞަފައިވާ ވަކި ޅައިގޮތުގައި ކަނޑައަ

ފައިވާ ޅައިބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައަ
 މުދަލަށެވެ.
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ކާގޯ( ކަމަށް ބުނެފައި  ޑީ.ޖީ.ތެރި މުދާ" )އައި.އެމް.ކައު"ނުރައް )ތ(  
ދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލެްއގެ އުޅަނދުން އުފުލާ މު   އެވަނީ،

ނަްށ ން ސަބަބުން އުޅަނދާއި އުޅަނުދން އުފުލާ މުދަލަށާއި މީހު
ތެރި މުދަލުގެ ގޮތުގައި ކައުވެދާނެ ގޮތަށް ުނރައްކައުނުރައް

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކޮރޯސިވް، ކޮމްބަސްޓަބަްލ، 
ންގ ތަކެިތ ހިެމނޭ ޓިޕޮއިޒަނަސް ނުވަތަ ޕޮލޫ ،ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް

 ތަކެއްޗަށެވެ.

 "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑް އޮފް ސިގްނަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، )ލ(  
      ކުރާ މަސައްކަތެއް ނުވަަތ  ންކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު

ދިމާާވ ހާލަތެއް އެހެން ފަާރތްަތކަށް ށް އުޅަނދުފަހަރައެ 
 މުއާޞަލާތު ލް ސޭފްޓީ( ޓަކައި )ނެވިގޭޝަނަ ދިނުމަށްގައިއަން

ކާއި އަޑުަތކާއި ކުރުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުްނ ބޭނުންކުރާ ިދދަތަ
 ނިޝާންތަކަށެވެ.

"އެކްސްޕްލޯޝަން ޕްރޫފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއް  )ގ(  
އްގެ ނެބޭނުންކުރުމުންނާއި އަދި އުޅަނދުގައި ހިނގާ އެކްސްޕްލޯޝަ

ށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުހްނނަ ގޮތަކަ ގޮވާސަބަބުން ގޮވުމެއް ނު
 ހުރުމަށެވެ.

"އުޅަނދުގެ ފްރީބޯޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދު އެންމެ  )ޏ(  
ފުންމިނުގެ ދިގުމިނުގެ ފެންފަށަލަާއއި  ންނައިރު އުޅަނދުގެއޮބަރުކޮށް 

 ގައިވާ ޖާގައަށެވެ.އުޅަނދުގެ މައިތައްޓާ ދެމެދު

ށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތެޔޮ ނުވަތަ "އުޅަނދު ގޭސް ފްރީކުރުން" ކަމަ )ސ(  
ރި ވޭޕަރސްތައް ގޭސް އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޓޭންކުތަކުގައި ހު

 ހުސްކުރުމަށެވެ.

"ކްލެސިފިކޭޝަން ސޮސައިޓީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ،  )ޑ(  
އިންޓަރނޭޝަނަްލ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކްލެސިފިކޭަޝން 

 ބަރުްނނަށެވެ.ންސޮސައިޓީސް )އައެކްސް( ގައި ހިމެނޭ ފުލް މެ

"ސޮޕެޕް ސްޕިލް ކިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ތެޔޮ އުުފލާ  )ޒ(  
 މުޢާހަާދގެ އުޅަނދުފަހަރުން ތެޔޮ ބޭރުވެްއޖެ ހާލަތެއްގައި މާޕޯލް

    ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ބޭރުވުްނ  37ރެގިއުލޭޝަން  ،1އެނެކްސް 
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        ބޭުނންވާ  ޓަކައި ޓަކައި ނުަވަތ މަދުކުރުމަށް ހުއްޓުވުމަށް
ބެންޓްސްއާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ޒޯއެކި ވައްތަރުގެ ތެޔޮ އެބް

ންކުރާ ތަކެތި ހިެމނޭ ޓަކައި ބޭނު ތެރިކަމަށްކައުރައް އިސަލާމަތާ
 ކިޓަށެވެ.

"ހަލް އެންޑް މެޝިނަރީ އަދި ސަލްވޭޖު ހިމެނޭ މެރިްނ  )ޓ(  
މެރިްނ  ނީ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ އިންޝޫރަންސް ޕޮލިސީ"

ތެރި އަދި ކައުއިންޝޫރަންސްގެ ގޮތުގައި އެ އުޅަނދަށް ލިބޭ ނުރައް
 ށާިއ،ދިނުމަހޯދައިއުޅަނދު ހަލާކުވެދާ ފަދަ ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު 

އުޅަނދު އުރިގެން ނުވަަތ ފެތިެގން ދިމާވާ ހާދިސާތަކުްނ އުޅަނދު 
 . ވެއަށެސަލްވޭޖު ކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް ަނގާ އިންޝޫރަންސް ޕޮލިސީ

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޑް ފްލެގް ބީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ޔ(  
އިންޓަރނޭޝަނަްލ ކޯޑް އޮްފ ސިގްނަލްގައި ހިމެނޭ "ބްރާވޯ" 

އެ އުޅަނދުްނ  ،ކޮށްދެނީދައަށެވެ. ބްރާވޯ ދިދައިްނ ދޭހަދި
ތެރި ުމދާ ކައުތެރި މުދާ އުފުލަމުންާދކަން ނުވަތަ ނުރައްކައުނުރައް
 ށެވެ.ލަންދާކަމުގެ ސިގްނަބާލަމު ވައިއަރު

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 2008"އިންޓެކްޓް ސްޓެބިލިޓީ ކޯޑު  )ޕ(  
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ސްޓެބިލިޓީއާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަާކއި 
އުޅަނދު އޮޕަރޭޓުކުރުމުގައި އުޅަނދަށާއި އުޅަނދުން އުފުާލ 

ކުޑަކުރުމަްށ  އްލުންމީހުންނަށާއި ބަރުކުރާ މުދަލަށް ލިބޭ ގެ
 ވެ.ޑަށެފައިވާ ކޯވައިަލއިވާމީގޮުތން އެކުލަޤްބައިނަލްއަ

" 1966"އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންަޝން އޮން ލޯޑް ލައިންސް  )ޖ(  
މުދާ  ގައިއުޅަނދުފަހަރު ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ،ވަނީއެ ކަމަށް ބުނެފައި

ން ދިނުމުގެ ގޮތު ގައިޑުތައް އަންނގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިްނގަމުއުފުލު
ފަިއވާ ވައިލައިއްޔާއިން އެކުލަމްޢިބެހޭ ޖަ ދަތުރުފަތުރާ ދުނިޔޭގެ ކަނޑު

 ހަދާއަށެވެ.ޢާމު

______________________________  
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1ޖަދުވަލު   

 އުޅަނދަށް މުދާ އެރުވިކަމުގެ ލިޔުން 
ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ  ،ފަރާތުގެ ނަމާއި މުދަލުގެ ވެރި   

ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ  ،ގެ ނަމާއިވާލުކުރި ފަރާތުހަމުދާ    

ލުގެ ބާވަާތއި ވޮލިއުމްދަށް އެރުވި މުދައުޅަނ   

 އުޅަނދަށް އެރުވި މުދަލުގެ އަދަދު 

 އުޅަނދުގެ ނަން 

އޮތް ބަނދަރު  އުޅަނދު   

 އުޅަނދަށް މުދާ އެރުވި ތާރީޚާއި ގަޑި 

ވާލުވާނެ ފަރާތް ހަމުދަލާ    

ތަފުސީލުފައިވާ ފައިސާގެ ކައިމުދަލަށް ދައް   

 މުދާ ބާލަންޖެހޭ ަބނދަރު  

ވާލުވެއްޖައީމެވެ.ހަ ހުރެންއަމި އުޅަނދުގެ ފަރާތުން  ،އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާމަތީގަ  

 ނަން:

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ފޯނު ނަންބަރު:

 ސޮއި:
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 2ޖަދުވަލު 

Article 14 

Initial and Periodical Surveys and Inspections 

1) A ship shall be subjected to the surveys and inspections specified below: 

a) A survey before the ship is put in service, which shall include a complete inspection of its 

structure and equipment in so far as ship the present Convention covers the . This survey shall 

be such as to ensure that the arrangements, material, and scantlings fully comply with the 

requirements of the present Convention. 

b) A periodical survey at intervals specified by the Administration, but not exceeding five 

years, which shall be such as to ensure that the structure, equipment, arrangements, material 

and scantlings fully comply with the requirements of the present Convention. 

c) A periodical inspection within three months either way of each annual anniversary date of 

the certificate, to ensure that alterations have not been made to the hull or superstructures which 

would affect the calculations determining the position of the load line and so as to ensure the 

maintenance in an effective condition of fittings and appliances for: 

i) protection of openings; 

ii) guard rails; 

iii) freeing ports; and 

iv) means of access to crew’s quarters. 

2) The periodical inspections referred to in paragraph (1)(c) of this Article shall be endorsed 

on the International Load Line Certificate (1966) or on the International Load Line Exemption 

Certificate issued to a ship exempted under paragraph (2) of Article 6 of the present 

Convention. 

 

 

_____________________________ 


