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ހ
ޖަދުވަލު  2މާވަޑިމީ ާ

44
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ޤަވާޢިދުގެ ތަޢާރަފް
ރކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބަނުމުގެ ޤަވާޢިދު އެވެ.
 .1މި ޤަވާޢިދު އަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތު ު
ރ ނުވަތަ
ކރުމާބެހޭ އިދާ ާ
ރގެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ު
ރކާ ު
ކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަ ު
 .2މި ޤަވާޢިދުގައި "އޮތޯރިޓީ" ަ
ގ
ތ ެ
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އަށެވެ .އަދި މި ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންތައްތަކަކީ ކަމާއިބެހޭ ފަރާ ު
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެކެވެ.
އޖޭގައި ބަންނަ /އުފައްދާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުން /އުފައްދަމުން ދަނީ
)ހ( ދިވެހިރާ ް
ގތަށް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދުން
މިޤަވާޢީދާއި އެއް ޮ
ރ
ކ ާ
)ށ( މިޤަވާޢިދުގެ މާއްދާތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ،އެ އުޅަނދެއްގެ ބާވަތާއި ،ވައްތަރާއި ،އެ އުޅަނދަކުން ު
ދށް ބެލުން
ސރަޙައް ަ
ބޭނުމާއި ،އެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރާ ަ
އ އެ ފަރާތަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް
)ނ( ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގަ ި
ބޭނުންވާ

"ފަންނީ

މާހިރުންގެ

ދާއިމީ

ކޮމެޓީ"

ޢައްޔަންކޮށް،

އަދި

އެކަންކަން

ހިންގުމުގައި

ޢަމަލީގޮތުން

އ
މ ި
ކތްތެރިވާނޭ ބޯޓްޔާޑްތަކާއި ،މާވަޑިންނާއި ،ބޯޓް އިސްޕެކްޓަރުންނާއި ،ނޭވަލް އާރކިޓެކްޓުން ސަރޓިފައި ކުރު ާ
ޙަރަ ާ
ރން.
ރަޖިސްޓްރީ ކު ު
ރ އުޅަނދުފަހަރު ބައިކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ދިގުމިންތަކަށެވެ.
 .3މިޤަވާޢިދުތަކުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކަނޑުދަތުރު ކު ާ
)ހ( އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރ ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  18މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު.
ރ
)ށ( އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  30މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަ ު
ރ
)ނ( އުޅަނދުގެ ދިނުމިން  30މީޓަރ އިން ފެށިގެން ދިގު އުޅަނދުފަހަ ު
ރން
)ރ( އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރ ހަމަ ނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގައި މި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކު ަ
ރޙައްދުގައި ދުއްވާ
ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ،އެމިނުގެ އުޅަނދުފަހަރު ވެސް ބަންނަން ވާނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަ ަ
ރ
ލކުޑި އަދި ފަބަ ު
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް "ކަނޑުދަތުރުކުރާ ަ
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" އަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ސަފްޙާ 1

ޗެޕްޓަރ 1
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާއި ،ފެންބަންދުކުރުމުގެ ސިފަތަކާއި ،އޮޑިމަތީ އާލާތް
 1.1ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން
ވ
ރ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަންވާނީ ،އޮތޯރިޓީއިން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަދީފައި ާ
ރކު ާ
 1.1.1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތު ު
ޑ
އޅަނދަކަށް ދޭ އޮޑީ ނަމްބަރެއްގެ ދަށުންނެވެ .މި އޮ ީ
ބޯޓްޔާޑަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ،އެ ު
ނަމްބަރަކީ އެ އުޅަނދެއްގެ އެންމެ ނެތިނުދާނޭ ތަނެއްގައި ،ދާއިމީކޮށް ދެމިހުންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ،އެ
ލ
ކވެ .އޮޑީ ނަމްބަރުގެ ނަމޫނާ އާއި އެއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަ ު
ވނެ ނަމްބަރެ ެ
އުޅަނދެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަން ާ
 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ
ރ
ހ ު
މނުވާ އުޅަނދުފަ ަ
ދގުމިނުގައި  8މީޓަރ ހަ ަ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދެއްގެ ި
 1.1.2ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ޖސްޓްރީވެފައިވާ ،މާވަޑިއަކު ނުވަތަ
ކޓް ލިބި ،އެ ފަރާތުގައި ރަ ި
ރާއްޖޭގައި ބަންނަން ވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ސެޓްފި ެ
ބޯޓްޔާޑް އަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
އ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރ ހަމަވާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގަ ި
 1.1.3ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ޖސްޓްރީވެފައިވާ ،މާވަޑިއަކު ނުވަތަ އެފަދަ
ބަންނަން ވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ސެޓްފިކެޓް ލިބި ،އެފަރާތުގައި ރަ ި
ބޯޓްޔާޑް އަކުންނެވެ.
ނމަވެސް  30މީޓަރ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރ ހަމަވާަ ،
ޑދަތުރުކު ާ
 1.1.4ކަނ ު
ބ
ލ ި
ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުން ދާއިރު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ތަކަކުން ،އޮތޯރިޓީއިން ސެޓްފިކެޓް ި
ދ
ކ ލައްވާ އުޅަނ ު
ކޓަރ އަކު ނުވަތަ ނޭވަލަ އާކިޓޭކްޓް އަ ު
އެފަރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ބޯޓް އިންސްޕެ ް
ނ
ބނުމުގެ މަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކޮށް ،އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް )އިންސްޕެކްޝަ ް
ަ
ދ
ރިޕޯރޓް( ހޯދާ ،އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއް ބަންނަމުންދާ ބޯޓްޔާޑް އަކުން އުޅަނ ު
ހޅަންވާނެއެވެ.
މ ރިޕޯރޓް ހުށަ ަ
ރމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު ި
ރަޖިސްޓަރީ ކު ު
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ނަމަވެސް 30 ،މީޓަރ
 1.1.5ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ހަމަނުވާ

އުޅަނދުފަހަރު

ބަންނަން

ފަށަންވާނީ،

އޮތޯރިޓީއިން

ސެޓްފިކެޓް

ލިބި

އެފަރާތުގައި

ނުވަތަ

ށ
ކ ް
ކ ލައްވާ ،އުޅަނދު ފަރުމާ ޮ
އ ު
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ބޯޓްޔާޑް އަކުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓް ަ
އޅަނދުގެ ފަރުމާ އާއި އިތުރު ތަފްޞީލް
ރހުންތަކާއި އިތުރު ތަފްޞީލް އެފަރާތަށް ހުށަހަޅައިު ،
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކު ެ
ކރުވުމަށް ފަހުއެވެ.
އޮތޯރިޓީއިން އެޕްރޫވް ު
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ނަމަވެސް 30 ،މީޓަރ
 1.1.6ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ހަމަނުވާ

އުޅަނދުފަހަރު

ގއި
ރާއްޖޭ ަ

ބަންނަން

ވާނީ

އޮތޯރިޓީއިން

ސެޓްފިކެޓް

ލިބި،

އެ

ފަރާތުގައި

އވެ.
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ،ބޯޓްޔާޑް އަކުން ނުވަތަ އެފަދަ މާވަޑިއަކު ެ
ނ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  30މީޓަރ ހަމަވާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ް
 1.1.7ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ފަށަންވާނީ ،އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރު ެ
އކުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވަލް އާކިޓެކްޓް އަކު ލައްވާ،
ގ ބޯޓްޔާޑް ަ

ސަފްޙާ 2

ރހުންތަކާއި އިތުރު ތަފްޞީލް ހުށަހަޅައި ،އުޅަނދުގެ ފަރުމާ އާއި
އުޅަނދު ފަރުމާކޮށް އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކު ެ
ކރު ު
އިތުރު ތަފްޞީލް އޮތޯރިޓީއިން އެޕްރޫވް ު
ވމަށް ފަހު ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  30މީޓަރ ހަމަވާ އުޅަނދުފަހަރާއި
 1.1.8ކަނޑުދަތުރުކު ާ
އެއަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަމުން ދާއިރު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ތަކަކުން ،އެ ފަރާތުން
ތ ބަލާ ޗެކްކޮށް ،އެ މުއްދަތުގައި
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ސަރވޭޔަރ އަކު ލައްވާ އުޅަނދު ބަނުމުގެ މަސައްކަ ް
ތ
ކޝަން ރިޕޯރޓް( ހޯދާ ،އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަ ަ
ރވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯރ ް
މަސައްކަތް ކު ެ
ޓ )އިންސްޕެ ް
ޓ
ކރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ރިޕޯރ ް
އެ އުޅަނދެއް ބަންނަމުންދާ ބޯޓްޔާޑް އަކުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 1.1.9ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތުރު ކުރާއުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ
ހ
ފ ު
ކރުމަށް ަ
ޙަވާލުގައި ،ބަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގެ މާވަޑިމީހާގެ ސެޓްފިކެޓް )ބިލްޑަރސް ސެޓްފިކެޓް( ފުރިހަމަ ު
އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

 1.2އުޅަނދު ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތާއި ،އަދި އުޅަނދުގެ މައި އޮނިގަނޑު
ތ
 1.2.1ރާއްޖޭގައި ބަންނަ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮނިގަނޑާއި ،އޮނިގަނޑުގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި ،އޮޑިމަ ީ
އާލާތް ،ހުންނަންވާނީ ،އެ އުޅަނދަކުން ު
ރހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް
ކރާ ބޭނުމުގައި ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ހު ި
ބޭނުންވާނެ ގަދަމިން ލިބޭނެ ގޮތަށް ،އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހެދިފައެވެ.
1.2.2

ސއިން ނުވަތަ އޮޑި ބަންނަން/އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ އެހެންވެސް ބާވަތަކުން ބަންނަ
ލަކުޑިން ނުވަތަ ފައިބަރގްލާ ް
ކރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑިގަނޑާއި ،އޮނިގަނޑުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް
 30މީޓަރ ހަމަނުވާ ކަނޑުދަތުރު ު
ރ
ކ ާ
ހުންނަންވާނީ އެ ބާވަތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް އޮތޯރިޓީއިން ޢާއްމު ކޮށްފައިވާ "ކަނޑުދަތުރު ު
އުޅަނދުފަހަރުގެ ބައިތަކުގެ މިންގަނޑު" ނުވަތަ "މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.

1.2.3

ނ
އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  30މީޓަރ ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ބަނދެފައި ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީ އި ް
ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށެވެ.

1.2.4

އުޅަނދު ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވާންވާނީ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ކަމުގައެވެ.

 1.3ލޮނު އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ތަންތަން
ތ
ވ ަ
ރ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވާ ލޮނު އެތެރެކުރަން ތޮރުފާފައި ނު ަ
 1.3.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
އއެކު ހުޅުވާ ލެއްޕޭ ފެންބަންދެއް،
ކމާ ި
ކަނޑާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ލޯވަޅެއް ނުވަތަ ކެނޑުމެއްގައި ވެސް ޔަޤީން ަ
ކން
ވފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ފެންބަންދު ހުރީ ހުޅުވާފައި ަ
ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ،ހަރުކުރެ ި
ނުވަތަ ލައްޕާފައިކަން އެގޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ރ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވާ ފެން/ލޮނު ބޭރުކުރަން ތޮރުފާފައި ހުންނަ
 1.3.2ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ޅށް ފެންދަތުރުކުރާ )ނޮން-ރިޓާރން( ،އޮޓަމެޓިކް،
ކޮންމެ ލޯވަޅެއްގައި ވެސް ،ޔަޤީންކަމާއެކު ހުޅުވާ/ލެއްޕޭ ،އެއްކޮ ަ
ރކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި އެއްކޮޅަށް
ފެންބަންދެއް ،ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ،ހަ ު
ފެންދަތުރުކުރާ

ފެންބަންދު

ހުރީ

ޅވާފައިކަން
ހު ު

ނުވަތަ

ލައްޕާފައިކަން

އެގޭނެ

ގޮތެއް

ހަމަޖެހިފައި
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ހުންނަންވާނެއެވެ .އެކަމަކު ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތް އެއީ މި ޤަވާޢިދުގެ  1.3.1އާއި
 1.3.2ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާއި އެއްފެންވަރުގެ އެހެން ގޮތެއް ކަމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
)ހ( އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުގެ މަތިން  4އިންޗި ) 100މިލިމީޓަރ( ގެ ތިރިން ،ނުވަތަ
ކރަން
ރގައި ނަމަ އަޑީތައްޓުގެ ތިރިން ،އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވާ ލޮނު އެތެރެ ު
މައިތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަ ު
ތޮރުފާ ލޯވަޅުތައް ލޮނު ނުވަންނާނޭހެން ބެއްދޭނެ ގޮތް ހުރުން ،އަދި
)ށ( އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުގެ މަތިން  4އިންޗި ) 100މިލިމީޓަރ( އާއި ،އެ ފެންފަށުގެ މަތިން
 12އިންޗި ) 300މިލިމީޓަރ( އާއި ދެމެދުގައި އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވާ ފެން/ލޮނު ބޭރު ކުރަން ތޮރުފާ
ލޯވަޅުތަކުގައި،

ހުޅުވާ/ލެއްޕޭ

ގޮތަށް

ނެތްނަމަވެސް،

އއްކޮޅަށް
ެ

ކރާ
ރ ު
ފެންދަތު ު

)ނޮން-ރިޓާރން(،

ރކޮށްފައި ހުރުން
އޮޓަމެޓިކް ،ފެންބަންދެއް ،އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ހަ ު
1.3.3

އތްފޯރާ ހިސާބުގައި
ކ ަ
ކރަން އޮޑިގަނޑު ފޫދުއްވާ ތޮރުފާ ،ނަމަވެސް ފަސޭހަކަމާއެ ު
ރން އަދި ބޭރު ު
ފެން އެތެރެކު ަ
ފއި ު
ނުވާ ،ލޯވަޅުތަކުގައި ހަރުކޮށް ަ
ހންނަ ފެންބަންދުތައް ރިމޯޓް އިން ހުޅުވާ ލެއްޕޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

1.3.4

ރ ޮ
އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑަށް ހަ ު
ކކާއި ،އޮޑިގަނޑާއި
ރންތަކަކާއި ،ހުރިހާ ފެންބަންދުތަ ަ
ކ ު
ށފައި ހުންނަ ހުރިހާ ހަރު ު
ކ ް
ފެންބަންދާއި ދޭތެރޭގައިވާ ހުރިހާ ހޮޅިއެއް ހުންނަންވާނީ ދަބަރު ނުޖަހާ ދަނގަޑުން )ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލުން(،
ނ
ނުވަތަ ރަންވަން ލޮއި އިން )ބްރާސް( ،ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ދެމުން ހުންނަ )ޑަކްޓައިލް( މަޢުދަ ް
ނނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ
އަކުންނެވެ .އެކަމަކު ދަގަނޑުން ނޫން ބާވަތްތަކުން ބަނދެފައި ހު ް
މަޢުދަންތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

1.3.5

އ
ށ ތޮރުފާފައި ހުންނަ ތޮރުފުންތަކާއި އެތޮރުފުމަކާ ި
މށާއި ބޭރުކުރުމަ ް
އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގައި ލޮނުފެން އެތެރެކުރު ަ
އ
ގުޅިފައިވާ ބައިތައް ހުންނަންވާނީ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުންނާއި އޮޑިމަތީގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިންނާ ި
ތކުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ރަ ް
ރ ކުރެވިފައެވެ.
އކާތެ ި
ފަޅުވެރިންގެ ޙަރަކާތް ަ

1.3.6

ލޮނުފެން އެތެރެކުރުމަށް ހުންނަ ހޮޅީގެ ވައި ި
ސބްލް(
ކކީ ލެނބޭ )ފްލެކް ި
ރންގ ނިޡާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅިތަ ަ
ރ
ކ ާ
ރ ު
ކރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދަބަރުޖެހުން ދު ު
ހރު ު
ޅވެސް އެކޮޅެއް ގުޅާ ބަޔަށް ަ
ހޅިއެއްގެ ދެކޮ ު
ހޮޅި ނަމަ އެ ޮ
ފަދަ ގޮތްތަށް ހުރި ހޮޅިބަންދު )ހޯސްކްލިޕް( އިންނެވެ.

 1.4އޮޑިގަނޑު ފެނުން ދިޔަބޮޑުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުން )ހަލް ވޯޓަރޓައިޓް އިންޓެގްރިޓީ(
1.4.1

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

ތއްގައި އުޅޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި،
 1.4.2މަސްވެ ި
ރކަމުގައި ނުވަތަ އުޅަނދުން ކުރަންޖެހޭ އެހެންވެސް އެފަދަ ޙަރަކާ ެ
އ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ތައްޓު މަތިން ކަނޑާފައި ހުންނަ ކެޑުންތައް )ފަލްކާ އާނގަތައް( ކަނޑާފައި
ހުޅުވާފަ ި
ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނުގެ މެދާއި ވީ އެންމެ ކައިރިއެއްގައެވެ.
1.4.3

އުޅަނދުގެ ތައްޓު މަތިން ކަނޑާ ކެޑުންތައް )ފަލްކާ އާނގަތައް( ކެ ނޑިކަމުގައިވިޔަސް އެ ކެނޑުންތައް
މށް
ކމަށް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ކެނޑުންތަކެއް ކަ ަ
ރ ަ
ވާންޖެހޭނީ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
ސަފްޙާ 4

އ
ޤވާޢިދުގެ  1.4.2ވަނަ މާއްދާގަ ި
ކކީ މި ަ
ރތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި އެ ކެނޑުންތަ ަ
ކަމާއިބެހޭ ފަ ާ
ބުނެފައިވާ ކެނޑުމާއި އެއްފަދަ ކެނޑުމެއްކަމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 1.5ބައްދާ ތަންތަން )ބަލްކް ހެޑްސް(
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި ބައްދާތަންތަނާއި އެތަންތަނުގައި ހުންނަ
 1.5.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
މ
ތއް ލެއްޕޭނެ ގޮތާއި ލައްޕަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އާލާތް ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ޢާއް ު
އާނގަތައް/ދޮރު ަ
ވ
ކޮށްފައިވާ "ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބައިތަކުގެ މިންގަނޑު" ނުވަތަ "މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައި ާ
ގޮތަށެވެ.
ރ ނޫން އެހެން އުޅަނދުފަހަރުގައި
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ލަކުޑިން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަ ު
 1.5.2ކަނޑުދަތުރުކު ާ
އގެ
އއި މައި އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަ ި
މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( މުޑިއަރާ ބައްދާތަން )ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑް( ާ
ދިރުބަނލުގައި ) 1އެކެއް( ބައްދާތަން )ކޮފެޑަމް( ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ބައްދާތަންތަނަކީ ފެން ނުދާގޮތަށް ހުންނަ
ބައްދާތަންތަން )ފެންނުދާ ބައްދާތަންތަން( ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ ،އަދި މި ފެންނުދާ ބައްދާތަންތަން ހުންނަންވާނީ
އުޅަނދުގެ މައިތައްޓާއި ހަމައަށް މައްޗަށް ނަގާފައެވެ.
ޅއެއްގައި އެކަށީގެންވާ ފެންބަންދު
 1.5.3ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑް ފޫއަޅުވާ އެއްވެސް ހޮޅިއެއް ގެންދާނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ ހޮ ި
ަ
ކރެވި ،އުޅަނދުގެ އެންމެ
ހރުކުރަން ވާނެއެވެ .މި ފެންބަންދުތައް ހުންނަންވާނީ ކޮލިޝަން ބަލްކްހެޑް ވަކި ު
ގ
ކ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށެވެ .އަދި އުޅަނދު ެ
ރކަމާއެ ު
އކާތެ ި
ރގައި ،ރަ ް
ދިރުނބަލަން ހުންނަ ޖަގަހަ )ފޯރޕީކް( ގެ ތެ ޭ
ވނެއެވެ.
މައިތައްޓުގެ މަތިން މިފަދަ ފެންބަންދުތައް ހުޅުވާ ލެއްޕޭ ގޮތަށް ހުންނަން ާ
1.5.4

ނ
ދރެއް ،މީހުން ވަދެނިކުމެވާ އާނގަ )މޭ ް
ޑ ގައި މައިތައްޓުގެ ތިރިން އެއްވެސް ޮ
އުޅަނދުގެ ކޮލިޝަން ބަލްކްހެ ް
އހެންވެސް ހުޅުވުމެއް ،ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
ހޯލް( އެއް ،ވައިވައްދާ އާނގައެއް ،ނުވަތަ ެ

1.5.5

އުޅަނދުގެ އެންމެ ދިރުނބަލަން ހުންނަ ޖަގަހަ )ފޯރޕީކް( ގައި ،ދުއްވާތެޔޮ ބަހައްޓަން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 1.6ދޮރުތައް ވަޔާއި ފެނުން ރައްކާތެރިކުރުން )ވެދަރ ޓައިޓް ޑޯޒް(
ދ
ހ ާ
ތރިކޮށް ަ
ރކްޗަރ( އެހެންވެސް ރައްކާ ެ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑިމަތީގެ ގެގަނޑާއި )ސްޕަރސްޓް ަ
 1.6.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ނ ފެންވަދެ އުޅަނދަށް ނުރައްކާވެދާނެ
ހންނަ އެއްވެސް ހުޅުވުމަކު ް
ގެގަނޑުތަކުގެ ބައްދާތަންތަނުން ވަދެނިކުމެވާން ު
ރ
ވފައިވާ ،އެކަށީގެންވާ ގަދަމިން ގެނެސްފައިވާ ދޮ ު
ފަދަ ހުޅުވުންތަކުގައި ،އެބައްދާތަނަކަށް ދާއިމީޚޮށް ހަރުކުރެ ި
އވެ.
ހަރުކުރަންވާނެ ެ
އ
 1.6.2މި ފަދަ ދޮރުތައް ލެއްޕުމުން އެ ބައްދާތަނެއް އެކަތިގަނޑަކަށްވެ އެއްގަދަމިނެއް ލިބި ،އަދި އެ ގެގަނޑަކީ ވަޔާ ި
ފެނުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
1.6.3

ޕސްށް ޓު ދަ ވެދަރ( ހުންނަ
އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގައި ކަނޑާއި ވިއްސާރަޔާއި ވަޔަށް އަނގަމަތިވެފައި )އެކްސް ޯ
ބައިތަކަށް ސީދާ ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ހުރިހާ ދޮ ަ
ޝން ފަދަ އެއްޗެތި ރައްކާކޮށްފައި
ގޅިއަކާއި ،މެ ި
ރކާއިޯ ،
ރ
މލިމީޓަރ އަށްވުރެ ތި ި
ތކުގެ ތިރީ އޮޅިގަނޑުގެ އުސްމިން ތައްޓުން ފެށިގެން ި 380
ހުންނަ ޖަގަހަތަކުގެ ދޮރު ަ
ވެގެންނުވާނެއެވެ .އެކަމަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ
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ދ
ކރުމުގެ ހުއް ަ
މިފަދަ އޮޅިގަނޑުތަކުގެ އުސްމިން ތައްޓުން ފެށިގެން ކުޑަވެގެން  150މިލިމީޓަރ އަށް ތިރި ު
އޮތޯރިޓީއިން ދެވިދާނެއެވެ.

 1.7ފަލްކާތައް )ހެޗް އޯޕަނިންގްސް(
1.7.1

އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގައި ކަނޑާއި ވިއްސާރަޔާއި ވަޔަށް އަނގަމަތިވެފައި ހުންނަ ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ
ފަލްކާތަކުގެ ވަށާތުންފަތް މައިތައްޓުން ފެށިގެން  300މިލިމީޓަރ އަށްވުރެ ތިރި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ދ
 1.7.2މި ޤަވާޢިދުގެ  1.7.1ގައި ބުނެފައިވާ އުސްމިން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އުޅަނ ު
އ
ގެންގުޅުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ ،އުޅަނދުގެ މެޝިނުތައް ބަހައްޓާފަ ި
ނ
ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ސީދާ ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ފަލްކާތައް ފިޔަވާ އެހެން ފަލްކާތަކުގެ ވަށާތުންފަތުގެ އުސްމި ް
ހއްދަ އޮތޯރިޓީއިން ދެވިދާނެއެވެ.
ތިރި ކުރުމުގެ ު
 1.7.3މިޤަވާޢިދުގެ  1.7.2ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުގައި އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހަދާފައި ވަނީ ލަކުޑި
ނ
ނޫން ބާވަތަކުން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،އަދި ފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހަދާފައިވަނީ ފެން ބަންދުވާ ގޮތަށް ކަމަށްވަ ީ
ނަމަ ،ފަލްކާތަކުގެ ވަށާތުންފަތުގައި އިސްމިނެއް ނުލާ ފަލްކާތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އޮތޯރިޓީއިން ދެވިދާނެއެވެ.
1.7.4

ކ
ލ ާ
ކރާ ބޭނުމަށް ފުދޭނެ އެންމެ ކުޑަމިނަކަށެވެ .އަދި ފަ ް
އުޅަނދުގެ ފަލްކާތައް ކަނޑަންވާނީ އެ ފަލްކާއަކުން ު
ދ
އ ި
ހރުކޮށްފައިަ ،
ރކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދާއިމީކޮށް ަ
މަތިތައް ހުންނަންވާނީ ހުޅު ހަ ު
ވނެ ގޮތަށެވެ.
ކރެ ޭ
ބޭނުންވުމުން އަވަހަށް ލައްޕާ ހައްޔަރު ު

1.7.5

އ
ފަލްކާތަކުގައި މަތިތަކުގައި ތައްޓުގައި ހުރި ގަދަމިން ހުންނަވާނެއެވެ .އަދި އުޅަނދުގެ މިބައިގެ ގަދަމިނުގަ ި
ރގެ ބައިތަކު ެ
"ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަ ު
ރ
ގ މިންގަނޑު" ނުވަތަ " ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އަދި ފަބަ ު
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައިވާ މިންވަރު ހުންނަންވާނއެވެ.

1.7.6

ވ
ފަލްކާތަކުގެ މަތިތައް ހުންނަންވާނީ ޕެކިން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އެހެން އެއްޗެއް ލައްވާ ބުޅިއަޅު ާ
ވ ގޮތަށެވެ.
ކރެ ޭ
ރ ު
އބެހޭ ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހޭ ފެންވަރަށް ،މޫސުމުން ރައްކާތެ ި
ކށް ،ކަމާ ި
ބާރު ޮ

 1.8އިންޖީނާއި މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގެ ހުޅުވުންތައް
ނ
ހޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގަދަމިނެއްގެ ވަށާތުންފަތަކު ް
 1.8.1އިންޖީނާއި މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގެ ު
ފްރޭމް ކޮށްފައެވެ .އަދި ބޭރަ ް
އ
ށ ހުޅުވޭ ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ މި ޤަވާޢިދުގެ  1.6ގެ މާއްދާތަކުގަ ި
ށފައި ،ނުވަތަ މި ޤަވާޢީދުގެ  1.7ގެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ފަލްކާ މަތި
ބުނެފައިވާ ފަދަ ދޮރު ހަރުކޮ ް
ހަރުކޮށްފައެވެ.
1.8.2

މ
ވަދެނިކުމެ ވާން ހުންނަ ހުޅުވުންތައް ފިޔަވާ އެހެން ހުޅުވުންތައް ހުންނަންވާނީ ގަދަމިން ލިބޭނެ ގޮތަށް ދާއި ީ
ރވޭނެ ގޮތް ހަދާފައެވެ.
ކ ެ
ކތެރި ު
ރއް ާ
މަތިގަނޑެއް ހަރުކޮށް މޫސުމުން ަ

 1.9ތައްޓުމަތީގެ އެހެނިހެން ހުޅުވުންތައް
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ހ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި ،ފަލްކާގައި
ރ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރަންޖެ ޭ
ކ ާ
ރކަން ު
 1.9.1މަސްވެ ި
ނނަ
މަތިޖަހާ ބަންދުކުރުމުން ފެން ނުވަންނާނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮވެފައި ،އެ މަތިތައް އެއާއި ޖެހިގެން ހު ް
ށ ހަރުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ތައްޓާއި އެއްހަމައެއްގައި ފަލްކާ މަތިތައް ހެދިދާނެއެވެ.
ބަޔަށް ދާއިމީކޮ ް
1.9.2

ފަލްކާގެ ބޮޑުމިނަށާއި ފަލްކާ ހުރިތަނަށާއި ފަލްކާގެ މަތިޖަހާ ބަންދުކުރަން ހުރި ގޮތަށް ބަލާފައި ،އެ ފަލްކާ އަކަށް
ދ
ފެން ނުވަންނާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތްނަމަ ،މަޢުދަންގެ ބާވަތަކުން ފަލްކާގެ މަތިތައް ހެދުމުގެ ހުއް ަ
އޮތޯރިޓީއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

 1.10ވައިވައްދާ ތަންތަން )ވެންޓިލޭޓަރސް(
މ
 1.10.1މައްޗަށް ކޮޅަށް ހުންނަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ ވަށާތުންފަތް ހުންނަންވާނީ ޢަމަލީގޮތުން ބެހެއްޓޭނެ އެން ެ
އުސްމިނެއްގައެވެ .މައިތައްޓުގައި ހުންނަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ ވަށާތުންފަތުގެ އުސްމިން  450މިލިމީޓަރ
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ
ރ ް
ވ ު
ޅފަސްކޮޅުގައި މައިތައްޓު މަތީގައި ހުންނަ މިފަދަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ އުސްމިން ހުރި ަ
 1.10.2އުޅަނދުގެ ކޮ ު
ރ މިނަކަށް ތިރިކުރެވިދާނެއެވެ.
ކރުމުގައި އުނދަގޫ ވާނަމަ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކު ާ
ރކަން ު
މަސްވެ ި
 1.10.3އިންޖީނާއި އެފަދަ އެހެން މެޝިންތައް ހުން ޖަގަހައަށް ވައިވައްދަން ހުންނަ ހުޅުވުންތަކުގައި ތައްޓުން ފެށިގެން
މައްޗަށް ހުންނަ އުސްމިން ހުންނަވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ މިނަކަށެވެ.
ގ
 1.10.4މިފަދަ ވައިވައްދާ ތަންތަނުގެ ވަށާތުންފަތް ހުންނަންވާނީ އެ ވައިވައްދާ ތަނަކާއި ޖެހިގެން ހުންނަ ބައެއް ެ
ށވެ .އަދި މިފަދަ ވައި ވައްދާ ތަންތަނުގެ މަތިތައް ހުންނަންވާނީ އެތަނަކަށް ނުވަތަ
ގަދަމިނާއި އެއްވަރު ގަދަމިނަކަ ެ
ނ
ވ ެ
ރކޮށްފައި ،އެތަނެއް ބަންދުކުރުމުން މޫސުމުން ރައްކާތެރި ާ
އެތަނަކާއި ޖެހިގެން ހުންނަ ބަޔަކަށް ދާއިމީކޮށް ހަ ު
ގޮތަށެވެ.
 1.10.5ވައިވައްދާ ތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނުގެ މެދާއި ވީ އެންމެ ކައިރިއެއްގައެވެ .އަދި
އ
ގ ި
ދގެ ތައްޓުން ތިރީ ަ
ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވިދާނެނަމަ ވައިވައްދާ ތަންތަން ތައްޓުމަތީ ގެގަނޑުތަކުގެ ފުރާޅާއި އުޅަނ ު
ކށްފައި ހުންނަ ތަންތަން )ކޮމްޕޭނިއަންވޭސް( ގެ
ޔ ޮ
ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ފޭބުމަށް ތައްޓަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހި ާ
ފުރާޅުގެ/ގެމަތީ ެ
ގ ތެރެއިން މައްޗަށް ނަގާފައެވެ.

 1.11ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅިތައް )އެއަރ ޕައިޕްސް(
 1.11.1ތާންގިތަކަށާއި ހުސް ޖާގަތަކަށް ވައި ދައުރު ކުރުވަން ގެންގޮސްފައި ހުންނަ ހޮޅިތައް މައިތައްޓުގެ މައްޗަށް
ދ
އ ި
ނނަ ބައިތަކުގެ ގަދަމިނާއި އެއްވަރަކަށެވެަ .
ނުކުންނަ ނަމަ އެބައިގެ ގަދަމިން ހުންނަންވާނީ ޖެހިގެން ހު ް
ކމުގަޔާއި މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގައި
ރކުރެވި އަދި މަސްވެރި ަ
ގ އެބައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރައްކާތެ ި
ވައިވައްދާ ހޮޅީ ެ
ނވާނެއެވެ.
ރ ް
ތރިކު ަ
އކާ ެ
ގެންގުޅޭ ސާމާނުންނާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުން ރަ ް
ބރަށް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ތަންތަން ،ތައްޓު މަތީގައި ހަރުލާ ހުންނަ ފެނާއި ލޮނުން
 1.11.2ވައި ދައުރުކުރާ ހޮޅި ހޮޅިގައި ޭ
އ
ވ ި
ތރިވާނޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް ހުންނަ ހޮޅިތައް ފިޔަވާ ،ތައްޓުން މައްޗަށް ނުކުންނަ ަ
ރައްކާ ެ
ގ ޖެހިގެން
ހން ހޮޅި ހޮޅީގައި މަތިޖަހާ ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ،އެ ހޮޅިއަކަށް ނުވަތަ އެ ހޮޅިއެއް ެ
ކރާ އެ ެ
ދައުރު ު
ރކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ހުންނަ ބަޔަކަށް ހަ ު
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ތއްޓުން ފެށިގެން  450މިލިމީޓަރ
ހޅިއަކުން ،އެ ަ
ރކުރާ ޮ
 1.11.3މައިތައްޓުން މައްޗަށް ނުކުމެފައި ހުންނަ ވައި ދައު ު
މގެ
ވރިކަ ު
ނއެވެ .އެކަމަކު މަސް ެ
އަށްވުރެ ތިރިން ،ފެން އެޅިގެން ތައްޓުގެ އަޑިއަށް ދާ ގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާ ެ
ކރުމުގެ ހުއްދައެއް އޮތޯރިޓީއިން
ކރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކަށް ބަލާ މި އުސްމިން ކުޑަ ު
މަސައްކަތް ު
ދެވިދާނެއެވެ.
އމް( ހުއްޓުވުމަށް
ރ ހޮޅީގައި ނުވަތަ އެ ހޮޅިއެއް ގުޅާފައިވާ ތާނގީ އެއްގައި ވައި ހުސްވުން )ވެކި ު
 1.11.4ވައި ދައުރުކު ާ
ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގ
ޅ ެ
ހ ީ
ކރުވާ ޮ
 1.11.5ތައްޓުން މައްޗަށް ފެންނަން ހުންނަ ،އަންދާ ތެޔޮ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތެޔޮ ތާނގިތަކުން ވައި ދައުރު ު
ޑއް
ހލަ ދާނގަނ ެ
ވަށަމިން  25މިލިމީޓަރ އަށްވުރެ ފަލަ ނަމަ ،ހޮޅީގެ އެބައެއް ހުންނަންވާނީ އަލިފާން ނުހިފާ ކަ ަ
ކށްފައެވެ.
ތރި ޮ
ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ބާވަތަކުން ރައްކާ ެ

 1.12ތާނގީތައް ފުރޭވަރު މިނާ ގޮތްތައް )ސައުންޑިންގ(
އ
ނ ް
ރހާ ތާނގީތަކަކާއި އެއް ޖަގަހައިން އަ ެ
ހ ި
ހ އުޅަނދެއްގައިވެސް އެ އުޅަނދުގައި ހުރި ު
ރ ހުރި ާ
 1.12.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ޖަގަހައަށް ފެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ދެ ޖަގަހަ ދޭތެރޭ ހުސް ާ
އ އަދި ދަތުރުމަތީގެ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި
ޖގަތަކާ ި
ރ
ކ ާ
ފަސޭހައިން ވަދެވެން ނުހުންނަ ޖަގަހަތަކުގައި އެތަނެއް ފުރޭވަރު މިނާ ގޮތްތައް ،ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލު ު
ނވާނެއެވެ.
ފެންވަރަށް ،ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ ް
ޅ
ހ ި
 1.12.2ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅި )ސައުންޑިންގ ޕައިޕް( ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި މައި ތައްޓުން މައްޗަށް ،އެ ޮ
ވން ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގެނެސްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ހޮޅި ހޮޅީގެ ކޮޅު ދާއިމީ ގޮތަށް ބަންދުކުރެ ެ
ރ
ވ ު
ރންވާނީ ތާނގީ ފުރިގެން ތެޔޮ ބޭރުވާއިރު ފުރޭ ަ
 1.12.3އަންދާ ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީތަކުގައި ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅި ބޭނުންކު ަ
މިނާ ހޮޅިން ތެޔޮ ބޭރުނުވާނޭ ގޮތަކަށެވެ.
ޅ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ
 1.12.4އަންދާ ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީ ތަކުގެ ފުރޭވަރު މިނާ ހޮޅީގެ ކޮ ު
އކަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޖަގަހަ ަ
ވރު ބަލާނަމަ
ވރު މިނާ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ގަންބާ ދަނޑި )ޑިޕް ސްޓިކް( އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރިފައިހުރި ަ
 1.12.5ފުރޭ ަ
ތާނގީގެ ނުވަތަ ވަތުގެ ފޫ ހަލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ގަންބާ ދަނޑީގެ ކޮޅުގައި އެކަށީގެންވާ ވަތު ފޮއްޗެއް
ކރަންވާނެއެވެ.
)ސިންކަރ ޕްލޭޓް އެއް( ހަރު ު

 1.13އަރިމަތީ ކެނޑުން )ޕޯޓް ހޯލްސް( ތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް
އ
ނ ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށާއި ވަށާބެދިފައިވާ ޖަގަހަތަކަށް ހުންނަ އަރިމަރީ ކެޑުންތަ ް
 1.13.1އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ ތިރި ް
ކށްފައެވެ.
ރ ޮ
ހުންނަންވާނީ ހުޅުލައި ހަރުކޮށްފައި ފެން ނުވަންނާނޭހެން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް މަތިގަނޑު ހަ ު
ތ
 1.13.2އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް  500މިލިމީޓަރ އަށްވުރެ ތިރިން އެއްވެސް އަރިމަ ީ
ކެނޑުމެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އރިމަތީ
ރ ތިރިން ހުންނަ ހުރިހާ ަ
 1.13.3އުޅަނދުގެ އެންމެ ފުން ފެންފަށުން ފެށިގެން މައްޗަށް  1000މިލިމީޓަރ އަށްވު ެ
ރކޮށްފައެވެ.
ކެނޑުމެއް ހުންނަންވާނީ ނުހުޅެވޭ ގޮތަށް ދާއިމީކޮށް ހަ ު
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ނ
ތ ް
ރ ު
 1.13.4އަރިމަތީ ކެނޑުންތަކާއި އޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑާއި ޖަހާމަތިގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ކަމާއިބެހޭ ފަ ާ
ޤަބޫލުކުރާ ފެން ަ
ދ
ކމުގެ އާލާތާއި އެހެންވެސް އެފަ ަ
ރ ަ
މސްވެ ި
ވރަކަށެވެ .އަދި އެތަކެތި އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
ކރަން ވާނެއެވެ.
އާލާތުން ރައްކާތެރި ު
ދ
 1.13.5އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ އަޑީގައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް އަލިކުރުމަށް މަތިން ކަނޑާފައި ހުންނަ މަތިން އަލިވައް ާ
އ ލައިޓް( ތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ގަދަކޮށް އަދި ލައްޕާ ބަންދުކުރުމުން މޫސުމުން
އާނގަ )ސްކަ ި
ކ ާ
ތރިވާނެ ގޮތަށެވެ .އަދި އޭގައިވާ އޮޑިގަނޑަށް ހަރު ު
ރައްކާ ެ
ށ
ކ ް
ބއްޖެނަމަ އަވަހަށް ބަންދު ޮ
ރ ބަޔަށް ގެއްލުމެއް ލި ި
ވނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކރެ ޭ
ތރި ު
ރައްކާ ެ
 1.13.6ޢަމަލީ

ގޮތުން ކުރެވޭނަމަ،

މަތިން

އަލިވައްދާ

އާނގަ

އިންޖީނުތައް

ށ
ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަ ް

އެއްގޮތަށްވެސް ނުކަނޑާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅެވެ.
ރއްގައި ،ބިއްލޫރި
ރހާ ކުޑަދޮ ެ
 1.13.7ވީލް ހައުސް ނުވަތަ ހުންގާނުހިފާ ޖަގަހައިގައި އުޅަނދުގެ ބޭރަށް ހުންނަ ހު ި
ރކޮށްފައެވެ.
)ޓެމްޕާޑް ގްލާސް( ،ނުވަތަ އެއާއި އެއްފަދަ އަބަދުވެސް ދެފަރާތުން ފެންނަ ބާވަތެއް ،ހަ ު
ކރާ ތަނުގެ މިންތައް
ރކުރާ ގޮތާއި ހަރު ު
އވެސް ހަދާފައިވަ ބާވަތަށާއި ގޮތަށް ބަލާ ،ކުޑަދޮރުތައް ހަ ު
 1.13.8ހުރިހާ ކޮޑަދޮރެ ް
އެކަށީގެންވާން ވާނެއެވެ.
ނ ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ވީލްހައިސް
ކ ް
ރ ަ
 1.13.9މި ޤަވާޢީދުގެ  1.1310އާއި  1.13.11ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރައްކާތެ ި
ގެތެރެއިން މައިތައްޓުގެ އަޑިއަށް ހުންނަ ،ހުރި ާ
ނ
ވ ެ
ކރެވޭނެ ގޮތަށް ،ބަންދުކުރެ ޭ
މސުމުން ރައްކާތެރި ު
ހޅުވުމެއްޫ ،
ހ ު
ސފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގޮތް ހަމަޖައް ާ
ކން އުޅަނދުގެ ތެރެއަށް ފެން ނުވަންނާނެ އިތުރު ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ނުވާނަމަ
ރ ު
 1.13.10ތެޅި ނުވަތަ ހަލާކުވާ ކުޑަދޮ ަ
ސަތަރި )ސްޓޯރމް ޝަޓަރސް( އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގ
ރކުން އުޅަނދު ެ
ކމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާނީ ،ތެޅި ނުވަތަ ހަލާކުވާ ކުޑަދޮ ަ
 1.13.11ސަތަރި ނެތް ކުޑަދޮރެއް ަ
މށް އޮތޯރިޓީއަށް
ރކަމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަ ަ
ބބުން އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
އެތެރެއަށް ވަންނަ ފެނުގެ ސަ ަ
ލކުރެވޭ ނަމައެވެ.
ޤަބޫ ު

 1.14ބުރުނާލުތައް )ފްރީއިން ޕޯޓްސް(
ނ
ކމުގެ ޔަޤީންކަ ް
ކ އަވަހަށް ބޭރުކޮށްލެވޭނެ ަ
ތރިކަމާއިއެ ު
 1.14.1އުޅަނދުގެ ތައްޓު މަތީގައި ހެދޭ ފެން ރައްކާ ެ
ހޯދުމަށްޓަކައި ބަންދު ކުރެވޭ ޮ
ކ
ނ ހުރިހާ ބުރުނާލެއްގެ ހުޅުވާ ނިޒާމް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހަކަމާއިއެ ު
ގތަށް ހުން ަ
އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ.
ތ
އރު މުދާ ޖެއްސުމަށް ތައްޓުމަތީގައި ފަތި އަޅާ ނުވަ ަ
 1.14.2އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި މުދާއުފުލަން ތައްޔާރުކުރާ ި
ނ
އެހެންވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ހަދަންވާނީ ތައްޓުމަތީގައި ހެދޭ ފެން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބުރުނާލުތަކާއި ހަމައަށް ދާ ެ
ގޮތަކަށެވެ.
މށް މައިތައްޓާއި
ކގައި އަވަހަށް އެ ފެން ބޭރުކުރު ަ
 1.14.3އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި ފަސޭހައިން ފެން ބޮޑުވެދާނެ ހިސާބުތަ ު
ހަމައިން ބޭރަށް ،ބަންދު ނުކުރެވޭ ބުރުނާލު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ގތަށް ހުންނަ ބުރުނާލާއި ބަންދު ނުކުރާ ބުރުނާލު ގެ އަދަދާއި ،ބޮޑުމިނާއި ،ހުންނަންވީ ތަން
 1.14.4ބަންދުކުރެވޭ ޮ
ށ އެކަށީގެންވާ ކަމުގައި އޮތޯރިޓީއިން
ކަނޑައަޅާނީ އަނގަމަތިކޮށް ހުން ތައްޓުގެ މަތީގައި ހެދޭ ފެން ބޭރުކުރުމަ ް
ޢާއްމުކޮށްފައިވާ "މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 1.15އޮޑި އެޅުމަށާއި އޮޑި ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު
 1.15.1ފަސޭހައިން އަވަހަށް އޮޑި ތަންތަނާއި ގާތްކޮށް އެތަނެއްގައި އޮޑި އެޅުމަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ސާމާނު
ރ ތަކެތިކަމުގައެވެ.
ވާންވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކު ާ
ދފައި ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީއިން
 1.15.2އޮޑި އެޅުމަށާއި ތަންތަނާއި އޮޑި ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަ ާ
އ
ކރާ ލަކުޑި އަދި ފަބަރު އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގަ ި
ޢާއްމުކޮށްފައިވާ " ކަނޑުދަތުރު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 1.16ވަށާބެދިފައި ހުންނަ އޮޑިމަތީ ގެގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މަސައްކަތްކުރާ ޖާގަތައް
ނ
ރ ޖާގަތައް އަތުރާފައި ހުންނަންވާ ީ
ތކު ާ
 1.16.1ވަށާބެދިފައި ހުންނަ އޮޑިމަތީ ގެގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މަސައްކަ ް
ރ ގޮތަށެވެ.
ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން ،އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކު ާ
)ހ( ތަޅުންމަޅު ސާފުކޮށް ފެން ހިންދާނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން
ކމުގެ ،ނުވަތަ އެހެންވެސް އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެޖާގައެއްގެ
)ށ( މަސްވެރި ަ
އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ދެވެންހުރުން
)ނ( އެ ޖާގައަކުން ނުކުމެ ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތް ރޭވިފައިވުން
ރނެ ޖާގައަކަށް ބޭނުންކުރެވުން
ކ ާ
ކ ު
ދފަހަރުގައި ނަމަ މަސް ރައް ާ
ކންކުރާ އުޅަނ ު
)ރ( މަސްވެރި ަ
)ބ( އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހެއްގެ އިސްކޮޅު ލިބުން
ނ
)ޅ( އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވައި ދައުރުކުރު ް

 1.17ފިނިކުރި ލޮނުގައި މަސް ރައްކާކުރާ ތާނގީތައް
ސ
ކރާ ތާންގީ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެ ް
ކ ު
 1.17.1އުޅަނދުގައި ފިނިކުރި ލޮނު )ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ސީ ވޯޓަރ( ގައި މަސްރައް ާ
ކން
ކރުމަށް ވަ ި
ނ ފެން ހުސް ު
ތާނގީއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ތާނގީއަކަށް ފެން އެޅުމަށް ނުވަތަ އެ ތާނގީއަކު ް
ދާއިމީ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކށް
 1.17.2މި ޤަވާއީދުގެ  1.17.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ތާނގީއެއް މަސް ރައްކާކުރުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަ ަ
ގ
ބޭނުންކުރާނަމަ ތާނގީއެއްގެ އަޑި ސާފުކޮށް ދިޔަހިއްކާނެ ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އުޅަނދު ެ
ވަތުދިޔަ އާއި ތާނގީތަކުގައި ހުންނަ ފެން އެއްނުވާނެ ގޮތް ރޭވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 1.18ފެން ހިންދުން
 1.18.1އުޅަނދުގެ ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ތައްޓުތަކަކުން ފެން ހިންދޭނެ ގޮތް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ސަފްޙާ 10

 1.19ބަރުތަކެތި ހައްޔަރުކުރުން )ލޭޝިންގް(
ނނަންވާނީ
ރހާ ބަރު ތަކެއްޗެއް ،އުޅަނދު ކަނޑުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ،ހު ް
 1.191.1އުޅަނދުގައި ހުންނަ ހު ި
ނުފުރޮޅި އެއްތަނެއްގައި ހުންނާނެ ގޮތަށް ލޭޝިން ކޮށްފައެވެ.
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ޗެޕްޓަރ 2
ކަ ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( އާއި އެއާއި ގުޅޭ ކަނޑުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން
 2.1ޢާއްމު ޤަވާއިދުތައް
ގ
ދ ު
ކރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިގުމިން  18މީޓަރ އިން ފެށިގެން ި
 2.1.1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންނަ ކަނޑުދަތުރު ު
ވ
މ ާ
ތއްތައް ފުރިހަ ަ
އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކޮށް ،ބަނދެފައި ހުންނަންވާނީ މި ޤަވާޢީދުގެ މިބައިގައި ބުނެފައިވާ ކަން ަ
ގޮތަށް ،އަދި ޚާއްސަކޮށް މި ޤަވާއިދުގެ  2.6.1އާއި  2.6.2އަދި  2.6.3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދަތުރުމަތީ
ޙާލަތް )އޮޕަރޭޓިންގ ކޮންޑިޝަންސް( ތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.
2.1.2

ތ
ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވޭނެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( އާއިބެހޭ މަޢުލޫމަ ު
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވް ު
ވނެއެވެ.
ކރަން ާ

 2.2ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( ގެ މިންވަރު
2.2.1

އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެނިގެން ތަފާތުގޮތަކަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން
ނިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ،ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( ގެ އެންމެ
ކރާ މިންވަރެވެ.
ށ ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ު
ދަށް މިންވަރަކަ ް

ގ )ރައިޓިންގ ލީވަރ
ރހޭ ރޮނ ު
)ހ( އުޅަނދު  30ºއަށް އަރިއާޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާއިން ކު ެ
ނވަތަ  GZކާރވް( ގެ ދަށުން އުފެދޭ އޭރިއާ  0.055 m-radއަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ކާރވް ު
އެޅަނދު  40ºއަށް ،ނުވަތަ އުޅަނދު ފެންކަވާ މިންވަރު މިއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ ) 0ƒއުޅަނދު ފެންކަވާ މިންވަރު(
ހ ރޮނގު ގެ ދަށުން އުފެދޭ އޭރިއާ 0.090 m-rad
އަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާ އިން ކުރެ ޭ
ނ
ރ ް
ކ ަ
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  30ºއާއި  40ºނުވަތަ  0ƒއާއި ދޭތެރޭގައި އުޅަނދު ތެދު ު
ޝން
ކރެހޭ ރޮނގުގެ ދަށުން އުފެދޭ އޭރިއާގައި މަދުވެގެން  0.030 m-radހުންނަންވާނެއެވެ .ނި ާ
ނަގާމަތާ އިން ު
ގސް އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ލޮނު އެޅެން ހުންނަ އާނގަތަކާއި ހަމައަށް
 0ƒއަކީ އުޅަނދު އަރިވެގެން ޮ
ރ ހުއްޓުމެއްނެތި ލޮނު
ލޮނުގަނޑު އަރާއިރު )އުޅަނދު ފެންކަވާއިރު( އުޅަނދު އަރިވާ މިންވަރެވެ .މި މިންވަރު ހޯދާއި ު
ވަދެގެން އުޅަނދު ފުރޭވަރު ނުވާ ކުދި ލޯވަޅުތައް ކޮންމެހެން ހިމަނާނެ ކަމެއްނެތެވެ.
ގ
)ށ( އުޅަނދު  30ºއަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަރިއަޅާލާއިރު އުޅަނދު ތެދުކުރަން ނަގާމަތާ )ެ (GZ
ކށް،
މނަ ަ
މކު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ި
ކޑަވެގެން  200މިލިމީޓަރ ހުންނަންވާނެއެވެ .އެކަ ަ
ދިގުމުނުގައި ު
ވ މިންވަރު އުޅަނދުގެ
ދނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މިގޮތުން ކުޑަކުރެ ޭ
ވ ާ
ކރު ކުރެ ި
އުޅަނދުގެ ު GZ
ގ
ދ ެ
މުޅިދިގުމިނު ) (LOAގެ  2އިންސައްތަ އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ .މިތަނުގައި  LOAއަކީ އުޅަނ ު
ބޭރުން ބޭރަށް މުޅިދިގުމިނެވެ.
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ދ
)ނ( އުޅަނދުގެ  GZގެ ދިގުމިން އެންމެ ބޮޑުވެގެން އެދެވިގެންވަނީ  30ºއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުޅަނ ު
އަރިއަޅާލުމުންނެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  25ºއަށްވުރެ ކުޑަ އަރިއަޅާލިމެއްގައި އުފެދޭ އުޅަނދުގެ  GZއެއީ އެންމެ
ބޮޑު ތެދުކުރަން ނަގާ މަތާކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ( އުޅަނދުގެ ބަރާއި އުޅަނދުގެ އުފުލިބާރާއި ގުޅޭތާމެދު )މެޓާސެންޓަރ( އާއި އުޅަނދުގެ ބަރުގެ މެދު )ސެންޓަރ
އޮފް ގްރެވިޓީ( އާއި ދެމެދު ހުންނަ ދުރުމިން )މެޓާސެންޓްރިކް ހައިޓް( ގައި ފުރަތަމަ އިން ހުންނަ މިން 350
މިލިމީޓަރ އަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެއެވެ.
ކއި އުޅަނދަށް ނިގާރަށް
ޓ ަ
ހމަ ކުރުމަށް ަ
 2.2.2މި ޤަވާއީދުގެ  2.2.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރި ަ
ދ
ށވެ .އަ ި
ލާނަމަ އޭހެ ބާވަތާއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަ ެ
އެނިގާރަން ހުންނަންވާނީ އުޅަނދު  90ޑިގްރީއަށް އަރިއަޅާލި ނަމަވެސް ނުގުޑާވަރަށް އުޅަނދަށް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

 2.3ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( ގެ ބަދަލު މިންވަރު
2.3.1

ތައްޓުއެޅި އުޅަނދެއްގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( އާއިބެހޭ ހިސާބުތައް އެކަށީގެން ވަރަށް
ރ
ވ ު
ކ ނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިން ަ
ކގައި ބުނާ ަ
ލިބެންނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ޤަވާޢީދުގެ  2.2ގެ މާއްދާތަ ު
ށ
މ ް
ކރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން އެކަށީގެންވާ ކަ ަ
ބޭނުންކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ނުވަތަ އުޅަނދު ބޭނުން ު
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ ،ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން އާއްމުކޮށްފައިވާ "ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ(
ގ
ކ ެ
ގެ މިންވަރު" )ޖަދުވަލު  3ބަލާ( ގައި ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު ހޯދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަ ު
ތެރެއިން އެހެން ތަފާތު ގޮތެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 2.4މަސްފަލްކާއަށް ދިޔައެރުން
2.4.1

ރކަންކުރަން އުޅޭއިރު ހުޅުވާފަ ހުންނަންޖެހޭ ނަމަވެސް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރު މަސްވެ ި
ރ
އވަހަށް ބަންދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ނެތް މަސްފަލްކާތަކަށް ދިޔައަރައި ބޮޑުވާއިރު އުޅަނދުއަރިވާ މިންވަރު  20ޑިގް ީ
ަ
އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 2.5ވަކި ޚާއްސަ މަސްވެރިކަމެއް ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު
2.5.1

އ
ރ ް
ވރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އިތުރުބަ ެ
އގެ ބާވަތުން ،އެ އުޅަނދު މަސް ެ
ވރިކަމެ ް
ރ މަސް ެ
އުޅަނދަކުންކު ާ
ގ
ރނަމަ މި ޤަވާޢީދުގެ  2.2ގެ މާއްދާތަކުގައި ބުނާ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމު ެ
ނުވަތަ ބާރެއް އުޅަނދަށް ކު ާ
ޓއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ރށް ފުޅާކޮށްގެ ވިޔަސް ،އޮތޯރި ީ
މިންވަރު ،އިތު ަ

 2.5.2ދައު އެއްލާ ނަގާ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން
ނަގާ އެންމެ ބޮޑު ބުރަދަން ނަގާއިރު  10ޑިގްރީ އަށްވުރެ ބޮޑަށް އުޅަނދު އަރިވެގެންނުވާނެއެވެ.
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 2.6އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތައް
2.6.1

ދކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތައް )އޮޕަރޭޓީންގ ކޮންޑީޝަންސް( އާއި،
ޤސް ު
އުޅަނދެއްގައި ކުރަން ަ
އަދަދާއި ވައްތަރުތައް ހުންނަންވާނީ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލު ު
މތީ
ނވާނަމަ ދަތުރު ަ
ކރާ މިންވަރަށެވެ .އަދި އެކަށީގެ ް
ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ދަތުރުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)ހ( އަންދާތެލާއި ،ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތާއި ،އެހެނިހެން ސާމާނު ހިފައިގެން
މަސްކަނޑަށް ނުކުންނަށް ފުރުން
ގ އާލާތާއި ،އެހެނިހެން
ރކަމު ެ
)ށ(  30%އަންދާ ތެލާއި 30% ،ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެ ި
ސާމާނާއިއެކު ،އުޅަނދު ބަރުކޮށް މަސްބައިގެން މަސްކަނޑުން އެނބުރި އަންނަން ފުރުން
ނ
ގ އާލާތާއި ،އެހެނިހެ ް
ރކަމު ެ
)ނ(  10%އަންދާ ތެލާއި 10% ،ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެ ި
ސާމާނާއެކު ،އުޅަނދު ބަރުކޮށް މަސްބައިގެން ބަނދަރަށް އައުން
ނ
ހ ް
ގ އާލާތާއި ،އެހެނި ެ
ރކަމު ެ
)ރ(  10%އަންދާ ތެލާއި 10% ،ކޮއްތު ބޯފެނާއި ،ގަނޑުފެނާއި ،މަސްވެ ި
ސާމާނާއިއެކު ،އުޅަނދަށް ބޭނޭ އެންމެ މަދުން މަސްބައިގެން ބަނދަރަށް އައުން
ށ ބާނާ މާހުގެ  20%އެވެ .ނަމަވެ ް
އުޅަނދަށްބެވޭ އެންމެ މަދު އަދަދުކަމަށް އާއްމުކޮށް ބަލާނީ އުޅަނދު ބަރުކޮ ް
ސ
ރކަމުގެ ދަތުރުތައް އާދަވެގެން ހުންނަ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ،އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ނަމަ މި ޢަދަދު
މަސްވެ ި
އުޅަނދު ބަރުކޮށް ބާނާ މަހުގެ  40%އާއި ހަމައަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ބލާސްޓް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރުއާއި އަންނައިރު ހުންނަ ޙާލަތު
)ބ( މުދާއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ަ
)ޅ( މުދާއުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ފުލް ލޯޑް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރުއާއި އަންނައިރު ހުންނަ ޙާލަތު
)ކ( ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބަލާސްޓް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރުއާއި އަންނައިރު ހުންނަ ޙާލަތު
)އ( ފަސިންޖަ ު
ރން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބަލާސްޓް ކޮންޑިޝަންގައި ފުރާއިރުއާއި އަންނައިރު ހުންނަ ޙާލަތު
 2.6.2މިޤަވާއިދުގެ  2.6.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރަށް ،އުޅަނދު ކަނޑުމަތީގައި
އުޅޭއިރު

އުޅަނދު

ހުރެދާނެ

އެހެން

ހ
ހުރި ާ

ޙާލަތެއްގައިވެސް،

ދގެ
މިޤަވާޢީ ު

2.2.1

ވަނަ

ގއި
މާއްދާ ަ

ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު ،ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރު ް
ށ
ރ ފެންވަރަ ް
ގ ޔަޤީންކަން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކު ާ
ނކަމު ެ
ކމަކާއި އެކުވެސް ،ހަމަވާ ެ
ހ ަ
ރފޯރުވާ ހުރި ާ
ކރުމަށް ބާ ު
ކުޑަ ު
އުޅަނދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އ
 2.6.3މިޤަވާޢިދުގެ  2.6.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތައް ހިސާބުކޮށް ދެނެގަތުމުގައި ތިރީގަ ި
މިބުނާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ( އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި ހުންނަ ،ފެނުން ފޯވެފައި އޮންނަ އެންދައު ނުވަތަ މަސްދަލާއި ،ދަލުގައި ހުންނަ
ޒކޮށް ޖުމްލަ ބުރަދަނަށް އެއްކުރަން ވާނެއެވެ.
ފދަ އެހެނިހެން ބުރަދަންތައް އަންދާ ާ
ތކާއި ،މި ަ
ބަރި ަ
ޅ ގޮތާއި ތަފާތު ނޫންނަމަ ،ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހި ާ
ސބުތައް ހަދަންވާނީ
)ށ( އާދަވެގެން ކަންކޮށް އު ޭ
ބެވޭ މަސް އެއް ސައިޒަކުން އުޅަނދުގައި ކަމާލުކުރާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
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ރމަތީ
)ނ( މި ޤަވާއިދުގެ  2.6.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި  2.6.2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަތު ު
ޙާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބަލާނީ އުޅަނދުން ބާނާ މަސް ޖަހާފައި ހުންނާނީ ތައްޓު މަތީގައި
ކަމަށެވެ.
)ރ( ފިނިކުރާ ތާނގީގައި މަސްއުފުލާނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  2.6.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި  2.6.2ވަނަ
ގ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ،ތާނގީތަކުގައި ހުންނަ ފެނު ެ
ފްރީ ސަރފަސް އިފެކްޓް ވަޒަންކޮށް އެ ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ( މި ޤަވާއިދުގެ  2.6.1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ() ،ޅ() ،ކ( އަދި )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތައް
ދެނެގަތުމަށް ހިސާބުތައް ހެދުމުގައި އުޅަނދު އަންނައިރުގެ ޙާލަތު )އެރައިވަލް ސްޓޭޓަސް( ގެ ގޮތުގައި  10%އަންދާ
ތެލާއި 10% ،ކޮއްތު ބޯފެން ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

 2.7ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަރިކޮށްގެން ބަރުދަނުގެ އުސްމިން )ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ( ހޯދުން
)އިންކްލައިނިންގ ޓެސްޓް(
ނން
 2.7.1މިޤަވާޢިދުގެ  2.2.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރުގެ ބޭ ު
އ
ރއި ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ކޮންމެ ތައްޓުއެޅި އުޅަނދެ ް
ހިފަންޖެހޭ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަ ާ
ށގެން ސެންޓަރ އޮފް ގްރެވިޓީ ހޯދަން އިންކްލައިނިންގ ޓެސްޓް
ބަނދެ ނިމިގެން އުޅަނދު ބޭލުމަށްފަހު އަރިކޮ ް
ނއި
އެއް )ޖަދުވަލު  3ބަލާ( ހަދާ ،އުޅަނދުގެ ލުއި ބަރުދަން )ލައިޓް ޝިޕް( ގެ ޙާލަތުގައި ހުންނަ ބަރުދަ ާ
)ޑިސްޕްލޭސްމެންޓް( އާއި އުޅަނދުގެ ބަރުދަނުގެ މެދު ހެ ޙަޤީޤީ މިންތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.
2.7.2

ގ
ބރުދަން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބަރުދަނު ެ
އުޅަނދަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮނިގަ ނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކުން އުޅަނދުގެ ަ
ނކަމަށް ކަ ާ
މެދު ބަދަލު ވެދާ ެ
ނ
މއިބެހޭ ފަރާތަށް ފެނިގެން އެފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ އުޅަނދެއް އަލު ް
އަރިކޮށްގެން އުޅަނދުގެ ބަރުދަނުގެ މެދުގެ އުސްމިނާއި އުޅަނދުގެ ލުއި ބަރުދަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

 2.8ތައްޓުނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޯޔަންސީ ޓޭންކް
2.8.1

ތައްޓުނާޅާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ފެނުބާރުލުމަށް ،އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ފެނުބާރުހިފާ ބާވަތަކުން
ށ
ފުރާފައިހުރި ،އުޅަނދު ފެތިއްޖެނަމަ އަޑިޔަށް ނުގޮސް ދިޔަގަނޑު ހިއްކުމަށް ފަސޭހަވާނެހެން ވަކި އަތަކަ ް
ޔންސީ ޓޭންކްއެއް
އަރިނުވެ ފަށަން ތެދަށް އޮންނަ ގޮތަށް އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ބަހައިގެން އަތުރާފައިވާ ،ބޯ ަ
އުޅަނދާއި އެކުލަވާ ހަދާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރތުން އާއްމުކޮށްފައިވާ "ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ މިންވަރު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،މި
 2.8.2ކަމާއިބެހޭ ފަ ާ
ނނާއި ނުވަތަ އަމލީ ގޮތުން
ފެނުބާރަކީ އުޅަނދާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފެނުބާރެއްކަން ،ހިސާބުތަކު ް
ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ.
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 2.9އުޅަނދުގެ ސްޓެބިލިޓީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން
2.9.1

އަލަށް ބަންނަ

ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ތައްޓު އެޅި ކޮންމެ އުޅަނދަކާއި އަދި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ

ކރާ އުޅަނދެއްގެ ސްޓެބިލިޓީ އާއިބެހޭ ހިސާބުތަކަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތުތައް ،އޮތޯރިޓީއިން
ރ ު
ކޮންމެ ކަނޑުދަތު ު
ގ
ވރަށް ތައްޔާރުކޮށް ،ތަފާތު ދަތުރުމަތީ ޙާލަތްތަކުގައި އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމު ެ
ޤަބޫލުކުރާ ފެން ަ
ރކޮށް ކަމާއި ެ
އޅަނދުގެ ނެވިންނަން އަންދާޒާ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ،ތައްޔާ ު
މިންވަރު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ު
ބހޭ ފަރާތުން އެ
ޅ
މަޢުލޫމާތުތައް ޤަބޫލުކުރުމުން ،އެ މަޢުލޫމާތުތައް އުޅަނދުގެ ނެވިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ހުށަހަ ާ
ސްޓެބިލިޓީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއިއެކު އުޅަނދުގެ ކޮޅުއޮބުން )ޓްރިމް( އަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ
ދަތުރުމަތީ

ޙާލަތްތައް

ނެވިންގެ

އުޅަނދުގެ

މށް
ސަމާލުކަ ަ

ގެނެސް

އެކަމާއިބެހޭ

ޚާއްސަ

އ
ތ ް
އިރުޝާދު ަ

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ރ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އޮނިގަނޑަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން ތަފާތު
 2.9.2ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ވެދާނެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް އެ އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ
ހ
ހ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އައުކުރަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާއިބެ ޭ
ހިފިހުރުމާއިބެ ޭ
ނ
ވ ު
މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އައުކުރާއިރު އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އައުކުރެ ު
އ
ރއިރު އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެ ް
ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަލުން އައުކު ާ
އަތުވެއްޖެނަމަ އައުކުރެވުނ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުގެ ނެވިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 2.10މަސްކަމާލުކުރާ ޖަގަހަ ބައިކުރުމަށް ނަގާގެންގުޅޭ ކޮށިފިލާ
ކޅަށް
ރގައި އެކި ފަރާތްފަރާތަށް ނުވަތަ ކޮޅު ޮ
ރ އުޅަނދުފަހަރުން ބާނާ މަސް އުޅަނދުގެ ތެ ޭ
ކ ާ
ރކަން ު
 2.10.1މަސްވެ ި
ސ
ސޮހިގެން އުޅަނދުގެ ސްޓެބިލިޓީއަށް ނުވަތަ ޓްރިމަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަ ް
ގ
ނގާގެންގުޅެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ކޮށިފިލާގެ ބައިތަކު ެ
ށ ބޭނުންކުރާ ަ
ކރާ ޖަގަހަ ބައިކުރުމަ ް
ކަމާލު ު
މިންތައް

)ސްކޭންޓްލިންގސް(

ހުންނަންވާނީ

ހ
ކަމާއިބެ ޭ

ފަރާތުން

އާއްމުކޮށްފައިވާ

ރ
ކ ާ
"ކަނޑުދަތުރު ު

އުޅަނދުފަހަރުގެ ބައިތަކުގެ މިންގަނޑު" ނުވަތަ "މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް" )ޖަދުވަލު  3ބަލާ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.

 2.11ދިރުނބާކޮޅުގެ އުސްމިން
ގ
މ ެ
ދރުނބާކޮޅުގެ އުސްމިން ހުންނަންވާނީ ބޮޑަށް ކޮޅުންނާޅާ ވަރަށް ،ދެ މޫސު ު
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ި
 2.11.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ސ
ތއި ކުރާ ބޭނުމާއި އަދި އުޅަނދު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތަށްވެ ް
ޙާލަތްތަކަށްވެސް ބަލައިގެން ،އުޅަނދުގެ ބާވަ ާ
ށ
ބަލައިގެން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ އުސްމިނަކަށެވެ .މި އުސްމިން ހޯދުމަށް ލޯޑްލައިން ކޮންވެންޝަންގައިވާ ގޮތަ ް
ވދާނެއެވެ.
ރ ި
ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކު ެ
.
.

1

 56މިލިމީޓަރ

 = Lއުޅަނދުގެ ދިގުމިން
 = Cbއުޅަނދުގެ ބްލޮކް ކޮއެފިޝަންޓް )މި ބްލޮކް ކޮއެފިޝަންޓް  0.68އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެ(
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 2.12ކަނޑުދަތުރުކުރާ އިރު ފެނުން އަޑިއަށާއި )ލޯޑް ލައިން( ފެނުން މައްޗަށް ހުންނަންވާ މިންވަރު
)ފްރީބޯޑް(
ވ އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ އޮތޯރިޓީއިން
ރ އިރު އުޅަނދުބަރުކޮށް ފެނުން އަޑިއަށް ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރެ ޭ
 2.12.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ދ ބޭނުންކުރާ ޙާލަތެއްގައި މި ޤަވާޢިދުގެ މި ބާބު ) 2ވަނަ ބާބު( ގައި
ޤަބޫލުކުރާ ،އަ ި
ދ އެފަހަރަކު އުޅަނ ު
ދ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރުތަކާއި ،މި ޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ އަ ި
ވ
ރއިން މި މިނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ާ
 3ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެ ެ
ވަރުގެ މިނަކަށެވެ.
 2.12.2ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ރ އިރު ފެނުން މައްޗަށް )ފްރީބޯޑް( ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ މިނަކީ އޮތޯރިޓީއިން
ޤަބޫލުކުރާ ،އަދި އެފަހަރަކު އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ޙާލަތެއްގައި މި ޤަވާއިދުގެ މި ބާބު ) 2ވަނަ ބާބު( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުމުގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރުތަކާއި ،މިޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ އަދި 3
ގ
ރ ެ
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ ވަ ު
މިނަކަށެވެ.
ށޓަކައި ފެންފަށުން މައްޗަށް ކުޑަވެގެން އުޅަނ ު
ގ
ދ ެ
ތރިކަމަ ް
އކާ ެ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރަ ް
 2.12.3ކަނޑުދަތުރުކު ާ
އ
ގ ި
ރ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމު ަ
ކ ާ
ރކަން ު
ފުޅާމިނުގެ  1/10ހަމަވާ މިނެއް ހުރުން ބޭނުން ނަމަވެސް ،މަސްވެ ި
ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއިން މި މިން ކުޑަކުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެނިފައިވާނަމަ ،އުޅަނދުގައި ފެނުން މައްޗަށް
ހުންނަންވާ މިނުން އޮތޯރިޓީއިން ނިންމާ އިންސައްތައެއް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޗެޕްޓަރ 3
އިންޖީނާއި ޖެނެރޭޓަރު އަދި އެހެނިހެން މެޝިނުތައް ބެހެއްޓުން
 .3ޢާއްމު ޤަވާޢިދުތައް
ރ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކާއި މެޝިންތަކާއި ޖެނެރޭޓަރުތައް ފަރުމާކޮށް،
 3.1.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
އދި އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
އުފައްދާަ ،
ސ
ރކޮށް ،ބަލަހައްޓާ ހަދަންވާނީ އުޅަނދަށާއި މީހުނަށް އެއްވެ ް
އކާތެ ި
މި ތަކެތި އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާ ،ރަ ް
ކރިމަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ނުރައްކަލެއް ު
3.1.2

އުޅަނދުގެ

މައި

އިންޖީނާއި

އެހެނިހެން

މެޝިންތައް

އަތުރާފައި،

އޓާފައި
ބަހަ ް

ހުންނަންވާނީ

އެތަކެތި

ށ
ކރެވޭނެ ގޮތަށެވެ .މަރާމާތު ކުރުމަށް އިންޖީނު ބޭރަ ް
ފަސޭހަކަމާއިއެ ު
ކ ބޭނުންކޮށް ،ބަލަހައްޓާ ،މަރާމާތު ު
ނެރެންޖެހިއްޖެނަމަ އިންޖީނު ނެރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ސ
ވ ް
ރ ނުވަތަ ހޫނުކަން ހުރި އެއް ެ
ކތްކު ާ
ރ ާ
މޝީންތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ،ޙަ ަ
 3.1.3މިޤަވާއީދުގައި މިބުނާ ެ
ރހާއެއްޗަކާއި ތަނެއް
ވން ވާނެއެވެ .އަދި ހޫނުކަން ހުންނަ ހު ި
އެއްޗަކާއި ތަނަކާއި ގާތްނުވެ ،ވަދެނިކުމެވެ ެ
ހ
ހރި ާ
ކރާ ު
ރކާތް ު
އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ދާފަރާލައި )އިންސުލޭޓް ކޮށް( ،އެނބުރޭ ފުރޮޅުތަކާއި އިއުޅިތައް ފަދަ ޙަ ަ
ރ
ތ ި
ރކޮށްފައިވާ ސަލާމަތީ ތަށިފަޅި )ސޭފްޓީ ގާރޑް( އަޅުވާ ރައްކާ ެ
ބައިތަކެއް ،ނުގުޑާތަނަކަށް ރަނގަޅަށް ހަ ު
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވޭނަމަ މެޝިންތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހަތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވާން
ހުންނަ ހަރުގަނޑުތައް ހުންނަންވާނީ މަޢުދަންއަކުން ހަދާ ނުގުޑާތަކަނަށް ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.
 3.1.4މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ހުންނ ހުރިހާ ދިއްލުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ ،ފެންނުވަންނަ )ވޯޓަރޓައިޓް(
ރކޮށް ،ފަސޭހައިން ބެލޭނެ
ޝން( ތަކުން ރައްކާތެ ި
ގޮތައް ގާޑްއަޅުވައި ،އާދަވެގެން ހުންނަ ތުރުތުރު )ވައިބްރޭ ަ
ގޮތަށް ފަރުމާގޮށްފައެވެ.
3.1.5

އ
އުޅަނދުގެ މައި އިންޖީނާއި އެހެނިހެން މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ޤުދުރަތީ ގޮތުން ނުވަތަ އިތުރު ބާރެ ް
ބޭނުންކޮށްގެން )މެކޭ ި
ރވައި ،ވިހަ ދުމާއި
ނކަލް ގޮތުން( ވިޔަސް އެ މެޝިނަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވައި ދައުރުކު ު
ރން ވާނެއެވެ.
އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް ހޫނު ގަދަވުމުން ދުރުކު ަ

ނމަ އެ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ
 3.1.6މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަކުގައި ތަޅުންމަޅު )ފްލޯރ ޕްލޭޓްސް( އަޅާފައި ހުރި ަ
ށފައެވެ.
ހރުކޮ ް
ނތަކަކުން ަ
ރކުރު ް
ހ ު
ކައްސާނުލާގޮތް ހަދާަ ،
3.1.7

އ
ޔ ި
ގ ާ
ހ މެޝިންއެއް ޤަވާއިދުން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމު ަ
ހރި ާ
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ު
ދ މަރާމާތުގައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރާއި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި )ސްޕެއާރ ޕާރޓްސް( އާއި
އިތުރު ކުދިކު ި
ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެބައި )ސްޕެއާރ ގިއަރ( ތައް ،އެ އިންޖީނެއް ނުވަތަ މެޝިނަރީއެއް އުފެއްދި ފަރާތުން
ދީފައިވާ

އިރުޝާދާއި

އގޮތަށް،
އެ ް

ފަސޭހައިން

އަތުޖެހޭ

ހިސާބެއްގައި

ކ
އ ު
ފަރުވާތެރިކަމާ ެ

ފއި
ކކޮށް ަ
ރައް ާ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 3.2މައި އިންޖީނާއި އަދި ހުންގާނު ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ކުރާ ސާމާނު
3.2.1

ގ
ރ މައި އިންޖީނާއި އެއާއި އެކުވާ ފަހަތުންގުޅާ ސާމާނު )ސްޓާރން ގިއަރ( ެ
އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކު ާ
ށ
ފަރުމާ އާއި ބާވަތާއި ހަކަތައިގެ މިންވަރު )ރޭޓިންގ( ގައި ،އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަނާއި ބޭނުންކުރާ ޙާލަތަ ް
ރމާއާއި އެކަށީގެންވާ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބަލައި ،އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާއި ފަ ު

3.2.2

ށ
މ ް
އންޖީނުކަ ަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ އެތެރޭގައި އަޅާ އިންޖީނަކީ )އެތެރޭ އިންޖީނު( ޢާއްމުކޮށް ޑީސަލް ތެލުން ހިންގާ ި
ޅ
އ ި
ވިއަސް ތައްޓުނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޕެޓްރޯލް ތެލުން ހިންގާ އެތެރޭ އިންޖީނު އެޅިދާނެއެވެ .ތައްޓު ެ
ރލް
އުޅަނދެއްގެ އެތެރޭގައި ޕެޓް ޯ

އދައެއް ލިޔުމަކުން
އިންޖީނެއް އެޅޭނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހާއްސަ ހު ް

ލިބިގެންނެވެ.
3.2.3

އެތެރޭ އިންޖީނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރު ދިމާވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮން ެ
ލ
ރ ް
މ ޙާލަތެއްގައިވެސް ކޮންޓް ޯ
ކުރުމަށްޓަކައި ،ފަހަތަށް ދުއްވޭނެ ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ.

3.2.4

ރ
ފްލެކްސިބްލް ގޮތަށް އަޅާފައި ހުންނަ އިންޖީނު ނަމަ އިންޖީނާއި ގުޅާ ތެޔޮ/ފެން/ލޮނު ހޮޅިތަކާއި ދުންބޭރުކު ާ
ނ
)ޢެކްޒޯސްޓް( ހޮޅި ގުޅާފައި ހުންނަންވާނީ ވެސް ފްލެކްސިބަލްކޮށެވެ .ބުރަފަތި ދަގަޑު އިންޖީނާއި ގުޅަންވާ ީ
އިންޖީނުގެ ބާރު ބުރަފައްޗަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައިހުރި ފްލެކްސިބަލް ކަޕްލިންގ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

3.2.5

އ
ޅ އިންޖީނު )އައުޓްބޯޓް އިންޖީނު( ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގަދަ މިނެއްގަ ި
ހ ބޭރުގައި އަ ާ
އުޅަނދުފަހަރު ެ
ކށްފައެވެ .އަދި  12ހޯރސްޕަވަރ
ހރު ޮ
ކތެރިކޮށް ަ
ދފައިވާ ކޮޅުފަހުފިލާ )ޓްރޭންސަމް( އަކަށް ރައް ާ
ރަނގަޅަށް ހަ ާ
ގއި
) 15ކިލޯވޯޓް( އަށްވުރެ ބޮޑު އައުޓްބޯޓް އިންޖީނު އަޅާނަމަ ،އުޅަނދު އަޅާފައި އޮންނަ އިރު އިންޖީނު އެކު ަ
ރ ކޮޅުފަހުފިލާ ގެ ދިރުނބަލުން އަޑިކޮށް ޖާގަ
ކ ާ
ފެނުން ހިއްލާ ،އަރިކޮށް ބޭއްވޭނެ ވަރަށް އިންޖީނު ހަރު ު
ބާއްވަންވާނެއެވެ.

3.2.6

އައުޓްބޯޓް އިންޖީނުއެޅި ތައްޓު ނާޅާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަނޑިފަލި )އޯރ( ،ފިލާފަލި )ޕެޑަލް( ،ރިޔާ ،ފަދަ
ވނެ އިތުރު ގޮތެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރެ ޭ

 3.3ބުރަފަތި ދަނގަޑާއި ބުރަފަތި
3.3.1

ރންގ
އ ި
ގ ހުރިހާ ބެ ާ
ކއި އަދި ފަހަތުންގުޅޭ ސާމާނު ެ
ބުރަފައްޗާއި ބުރަފަތި ދަގަނޑާއި އެއާއިގުޅޭ އެހެން ބައިތަ ާ
އަކާއި ބުޝް ހުންނަންވާނީ މެރިން ގްރޭޑްގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.

3.3.2

އ
ބުރަފަތި ދަގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަ މަޢުދަންގެ ބާވަތާއި އޭގެ ވަށްމިނާއި އަދި ބުރަފަތި ދަގަނޑު ގުޅާފަ ި
ހުންނައިރު ދެ ބެއާރިންގ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ މިންތައް ހުންނަންވާނީ އިންޖީނުން އުފައްދާ ހަކަތަ ބުރަފައްޗާއި
ކމާއިއެކު ރައްދުކުރެވޭ ގޮތަށް ،އަދި އުޅަނދު ބަންނަ ފަރާތުން އެދޭ މިންތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށެވެ.
ހަމައަށް ފައްކާ ަ

3.3.3

އުޅަނދުގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި އިންނަ ސްޓާރން ގްލޭންޑް އިންނަންވާނީ ސްޓާރން ގްލޭންޑަށް ބޭނުންވާ ފެން
މހަމަ )އެޖަސްޓް( ކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް އުނދަގުލަކާއިނުލައި އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައެވެ.
ހަ ަ

3.3.4

އެތެރޭ އިންޖީނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބުރަފަތި ދަނގަޑުގެ އެންމެ ކުޑަ ވަށްމިނަކަށް ވާންވާނީ
/

∗k

 dމިލިމީޓަރ އެވެ.
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ސރުގައި  dއަކީ މިލިމީޓަރ އިން ބުރަފަތި ދަނގަޑުގެ ވަށްމިނެވެ.
މިކަ ް
މކޮށް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ހިފޭމިން
ވލީގައި ދުއްވާއިރު އިންޖީނުން ދާއި ީ
 Pއަކީ އުޅަނދު އާދައިގެ ދު ެ
ކންޓިނުއަސް ރޭޓިންގ( ކިލޯވޮޓް އިންނެވެ.
)މެކްސިމަމް ޮ
ރވެލިއުޝަން ޕަރ ސެކަންޑް(
 rއަކީ ސިކުންތަކު ބުރަފަތި ބުރުއަޅާ ޢަދަދެވެި ).
ވ
ނންކުރަން ތަޖަރިބާއިން ހޯދާފައި ާ
 kއަކީ ބުރަފަތި ދަނގަޑި އާއްމުކޮށް ހަދާއުޅޭ މަޢުދަންތަކަށް ބޭ ު
ބަދަލުނުވާ )ކޮންސްޓަންޓް( ޢަދަދެކެވެ .އެއީ
ކާރބަން ސްޓީލް އަށް

k=30

 AISI 316ސްޓީލް އަށް

k=23

 AISI 431ސްޓީލް އަށް

k=22

 AISI 429ސްޓީލް އަށް

k=21

 CuNi K500ސްޓީލް އަށް k=18

އެވެ.

 3.4އިންޖީނު ކޮންޓްރޯލް ތަކާއި މީޓަރ ތައް
3.4.1

ކރާ ގޮތަށެވެ.
އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ތައް ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ު
ނ
ވ ް
އަދި މިފަދަ އިންޖީނުތަކުގެ މީޓަރުތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ދިއްލޭގޮތަށެވެ .އަދި ޢަމަލީގޮތުން ކުރެ ެ
ނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ހުރިނަމަ ،އިންޖީނުގެ ޙާލަތު ދައްކާ ކަ ް
ޕއެމް(RPM/
)ހ( އިންޖީނުން މިނެޓަކު ބުރުއަޅާ ވަރު )އާރު ީ
)ށ( އިންޖީނު ފިނުކުރާ ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން )ކޫލިންގ ވޯޓަރ ޓެމްޕަރޭޗަރ(
ރކޭޓިންގ އޮއިލް ޕްރެޝަރ(
)ނ( އިންޖީނު އަޑީތެލުގެ ކުރާބާރު )ލުބް ި
ކސް އޮއިލް
)ރ( އިންޖީނު ކުރިއަށް އަދި ފަހަތަށް ޖަހާ ގިއަރު ފޮށީގެ އަޑީތެލުގެ ޕްރެޝަރ )ގިއަރބޮ ް
ޕްރެޝަރ(
)ބ( ބެޓެރީގެ ބާރު ދައްކާ މީޓަރ )ބެޓެރީ އެމީޓަރސް(
ކރާ ހޫނު
)ޅ( އިންޖީނުގެ ބޮޑުމިން  187ހޯރސްޕަވަރ ) 250ކިލޯވޮޓް( އަށްވުރެ މަތި ނަމަ އިންޖީނުން ބޭރު ު
ތެޔޮވައި ގެ ފިނިހޫނިމިން )އެކްޒޯސްޓް ޓެމްޕަރޭޗަރ(
)ކ( އިންޖީނު ހިންގާފައި ހުންނަ ގަޑި ދައްކައިދޭ މީޓަރ )ރަނިންގ އަވަރ މީޓަރ(

3.4.2

އަމަލީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގައި ،ފިނިކުރާ ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން )ކޫލިންގ ވޯޓަރ ޓެމްޕަރޭޗަރ( މައްޗަށް
ށ
ކސް އަޑީތެލުގެ ޕްރެޝަރ )އޮއިލް ޕްރެޝަރ( ދަށަ ް
ހިގައްޖެނަމަ ނުވަތަ އިންޖީނުގެ ނުވަތަ ގިޔަރ ބޮ ް
ހިގައްޖެނަމަ އެކަން އަންގައިދޭން ރަނގަބީލު )އެލާރމް( އަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

3.4.3

އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކު ާ
މ
ރ އިންޖީނު ބަހައްޓާފައި ހުރީ އުޅަނދުގެ މައިތައްޓުގެ ދަށުގައި ކަމުގައިވާނަ ަ
ހން ތަނަކުން އެ އިންޖީނު ނިވާލެވޭނެ އިތުރު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައި
އިންޖީނު ރޫމުގެ އިތުރުން އެ ެ
ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 3.5ހުންގާނުހިފާ ސާމާނު
 3.5.1ހުންގާނުހިފާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުންގާނު ފިލާ )ރަޑަރ ޕްލޭޓް( އާއި މިއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ސާމާނެއް
ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގަދަމިނުގައި ހަދާފައި ،އުޅަނދުގެ އެންމެ ބާރު ދުވެލީ ގައިވެސް އުޅަނދު އަނބުރަން
އ
ބޭނުންވާ ފަރާތްފަރާތަށް އަނބުރާ ނެގޭ )މެނޫވަރ ކުރެވޭ( ގޮތަށެވެ .އަދި ހުންގާނުހިފާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ހަދާފަ ި
ގ
ރ އަނބުރާ ނަ ާ
ހުންނަންވާނީ ފަހަތަށް ދުއްވެންހުރި އެންމެ ބާރު ދުވެއްގައި ވެސް އަދި މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭއި ު
މގައި ވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށެވެ.
ހެދު ު
އ
 3.5.2ހުންގާނުހިފާ ސާމާނުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއްވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހުންނަންވާނީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަ ި
ކ އަތުޖެހޭ ގޮތަށް ،އަދި ހުންގާނުހިފާ ސާމާނު އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.
ފަސޭހަކަމާއިއެ ު
އ
ކ ި
ރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހުންގާނު ހިފުމަށް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައި ނިޒާމު އެއްވެސް ސަބަބަ ާ
 3.5.3ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ގންވާ
ހފުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެކަށީ ެ
ދގެ ހުންގާނު ި
ރކު އުޅަނ ު
ވ ގޮތް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަ ަ
ހެދި ބޭނުން ނުކުރެ ޭ
އިތުރު ނިޒާމެއް ހުންގާނުހިފާ ފަލި ފަދަ ހުންނަންވާނެއެވެ.

 3.6ބޭނުންކުރާ ހޮޅިތައް )ޕައިޕިންގ(
3.6.1

ދ
ރން ޤަސްދުކުރާ ބޭނުމަކަށް ކަމު ާ
ހ ހޮޅިއެއް ،ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އެއިން ކު ަ
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރި ާ
ހޅި
ކރާ އެއްޗެއްގެ ބާވަތާއި ޮ
ގޮތަށެވެ .އަދި ހޮޅީގެ ބާވަތާއި ވައްތަރު ނިންމުމުގައި އެ ހޮޅީގެ ތެރެއިން ދަތުރު ު
ހަދާފައިވާ ބާވަތާއި ނުގުޅުމެއް ހުރެގެން ހޮޅިއަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހަލާކެއް ނުވާނެ ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

ހންނަވާނީ އެންމެ
ތކާއި ހޮޅިތަކާއި ފްލެކްސިބްލް ހޯސް ތަކެއް ހަދާ އަދި ބޭނުންކޮށްފައި ު
 3.6.2ހުރިހާ ފެންބަންދު ަ
ކރެވިފައެވެ .ނުވަތަ މައުންޓް
ރަނގަޅަށެވެ .އަދި ހުރިހާ ހޮޅިވިއުގައެއްގައި ކްލިޕް އަޅާ ރަގަޅަށް ހަރު ު
ރ އެޅުމަކުންނާއި ،ގޭނިގެންނާއި ފޮޅިގެންދިއުމުން
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަންތާނގައި ބޭނުންކޮށް ،ހުރިހާ ތުރުތު ު
ކރަންވާނެއެވެ.
ތރި ު
ރައްކާ ެ
ނ
 3.6.3ހޮޅި ވިއުގައެއް ބަދަލުކުރާނަމަ ބަދަލުކުރާ ހޮޅި ވިއުގައިގެ އެއްސީދާވުން )އެލައިންމެންޓް( ބަދަލުކުރެވު ު
ހޮޅިވިއުގައިގެ އެއްސީދާވުމާއި ވީ އެންމެ ކައިރިއަކަށް އެއްގޮތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ފ
ރ ދާފަރީ )އާރމަރޑް( ލާފައިވާ ،އަލިފާން ނުހި ާ
ޝންތައް ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެ ި
ސބްލް ކަނެކް ަ
 3.6.4ހުރިހާ ފްލެކް ި
ކރޫ ފިޓިންގސް(
ކރެކެނޑި ބައިބައި )ސް ް
ސ ު
އއި އި ް
ނޓް( ފްލެކްސިބްލްހޮޅި ާ
ވައްތަރުގެ )ފަޔަރ ރެސިސްޓަ ް
ހ
ކށް ،ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފަސޭހައިން އަތުޖެ ޭ
ނ ަ
ބޭނުންކޮށްގެން ،ޢަމަލީގޮތުން ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ކުރު މި ަ
ހިސާބެއްގައެވެ.

 3.7އަންދާ ތެޔޮ ތާނގީތައް ބެހެއްޓުން
ކމާއިއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް
 3.7.1އަންދާ ތެޔޮ )ފިއުލް އޮއިލް( ތާނގީތައް ހުންނަންވާނީ ސަލާމަތްތެރި ަ
ކރެވިފައެވެ .އަދި މިފަދަ ތާނގީތައް
ރ ު
ހަދައި ،ހޫނު އެއްޗެތީގައި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސްޕާރކް އާއި ހީޓް އިން ރައްކާތެ ި
ހޫނުވެދާނެ ތަނެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ މަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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 3.7.2އަންދާ ތެޔޮ ތާނގީތަކާއި އެއަށް ތެޔޮ އަޅަން ހުންނަ ގޮތް )ޕަމްޕިންގ( ތަރުތީބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ
ޓ
ކރެވޭނެ ގޮތަށް ،އަދި ހޫނުތަންނަތާއި ކަރަން ު
ނ ވީހާވެސް މަދު ު
ބަންޑުންދިއުމާއި ފޭދި ބޭރުވުމާއި ފަޅައިގެން ދިއު ް
ސާމާނުގައި ތެޔޮ ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ރބަލާ ހޮޅި ހަރު ޮ
 3.7.3ހުރިހާ އަންދާ ތެޔޮ ތާނގީއެއްގައި ތެޔޮ ހުރިވަ ު
ކށްގެން ،ނުވަތަ ފުރޭމިން ބަލާ ހޮޅި އާއި ގަންބާ
އންޑިންގ( ބެލޭނެ ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ދަނޑި ބޭނުންކޮށްގެން  ،ތެޔޮ ހުރިވަރު )ސަ ު
 3.7.4ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރިވަރުބަލާ )ސައުންޑިންގ( ހޮޅި ހަދާފައިވަނީ ކުލަނެތް ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ކުލަނެތް ރަބަރު ހޮޅިން
ރކޮޅު ަ
ކަމަށްވާނަމަ އެ ހޮޅީގެ ތި ީ
ކރަން ވާނެއެވެ.
ގއި އަމިއްލައަށް ބަންދުވާ )އޮޓަމެޓިކް( ފެން ބަންދެއް ހަރު ު
ބރު ހޮޅިން
ހދާފައިވަނީ ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ކުލަނެތް ރަ ަ
ވރުބަލާ )ސައުންޑިންގ( ހޮޅި ަ
 3.7.5ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރި ަ
ނއެވެ.
ވ ެ
ކަމަށްވާނަމަ އެ ހޮޅީގެ ބޭރުން މައުދަންގެ ދާފަރާއެއް ލައި ރައްކާތެރި ކުރަން ާ
3.7.6

ނ
ގއި ތެޔޮ އަޅާ އަނގަޔާއި ވައިހޮޅި ހުންނަންވާ ީ
އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އަންދާ ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީތަކު ަ
ވަކިންނެވެ.

ރ ތުން )ޑްރެއިން
ސކު ާ
އއްގައި ހު ް
 3.7.7އަންދާ ތެޔޮ އަޅާ ތަންގީތަކުގައި ތާނގީގެ އެންމެ ތިރި ހިސާބާއި ވިހާ ކައިރި ެ
ވޭލްވް( އެއް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
ނ
ވއުގަ )ފިއުލް ޕައިޕް ލައިން( ގައި ތާނގީއާއި ވީހާ ކައިރިއެއްގައި އެ ލައި ު
ހޅި ި
ކރާ ޮ
 3.7.8އަންދާ ތެޔޮ ދައުރު ު
ސ
ރން ވާނެއެވެ .އަދި މި ތެޔޮބަންދު އިންޖީނު ހުންނަ ޖަގަހައަށް ނުވަދެ ވެ ް
ބަންދުކުރުމަށް ތެޔޮ ބަންދެއް ހަރުކު ަ
ބަންދުކުރެވެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
ލ
ޓރޯ ް
 3.7.9ޕެޓްރޯލް އަޅާ ތާނގީއެއް ނަމަ އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑާއި އެކުލަވާ ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ .ތާނގީތަކަށް ޕެ ް
ލ
އަޅާއިރު އެއްވެސް ޙާލައްގައި އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުނަ ދީގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ޕެޓްރޯ ް
އަޅަން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ ނުގުޑާގޮތަށް ހިފެހެއްޓިފައި ރަނގަޅަށް ބިމަށްގުޅި )އާރތް ކުރެވި(
ފައެވެ.
 3.7.10އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އުފުލާގެންގުޅޭ ގޮތަށް ހުންނަ ޕެޓްރޯލް ތާނގީތައް
ށ
އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކޮށް އުޅަނދަށް ހަރުކޮށްފައެވެ .އަދި މިފަދަ ތާނގީތަކަ ް
ޕެޓްރޯލް އަޅަންވާނީ އުޅަނދުން ބާލައިގެން އެއްގަމުގައެވެ .ނުވަތަ ރައްކާތެރި ކަނެއްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 3.8އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެން
ރ
ކ ާ
ޅށް މަސައްކަތް ު
އ އެއާއި ގުޅާ ބައިތަކަކީ )ފިޓިންގސް( ރަގަ ަ
ތކާ ި
ރ ހޮޅި ަ
ކރާ ފެން ދައުރުކު ާ
 3.8.1އިންޖީނު ފިނި ު
ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައިވެފައި ،ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ަ
ކންކަން ފުރިހަމަވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ގ
ރފުންތައް ހުންނަންވާނީ ވީހާ މަދުން ،އަދި މި ޤަވާޢިދުގެ ެ 1.3
ކރާ ތޮ ު
)ހ( އިންޖީނު ފިނުކުރާ ފެން އެތެރެ ު
މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
)ށ(

ފެން

ކރަން
އެތެރެ ު

ހުންނަ

ތޮރުފުންތަކުގެ

އެތެރެފަރާތުގައި

އުޅަނދުގެ

އޮޑިގަނޑާއި

ނ
ވގެ ް
އެއްކުރެ ި

ހަދާފައިހުންނަ ސީ ޗެސްޓް ތައް ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ ޙާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ އުޅަނދުގެ ަ
ލ
އރިވުމާއި ހިއްލުން )ރޯ ް
އެންޑް ޓްރިމް( ތަކުގައި ފެންފަށުން ތިރީގައި ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ .އަދި މިފަދަ ސީ ޗެސްޓް ތަކުގައި އުފެދޭ ވައި
ކރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބޭރު ު
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އ
ބގަ ި
)ނ( އިންޖީނު ފިނިކުރާފެން މައި އިންޖީނަށް ގެންދަން ހުންނަ ހޮޅީގައި ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާ ު
ކރަންވާނެއެވެ.
ސްޓްރޭނާއެއް )ކުނިބުނި ފުރާނާ ފުރޭންޏެއް( ހަރު ު
)ރ( އެއް ތަނަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނަށް ފިނުކުރާ ފެނުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހަދާފައިހުރި ސީ ޗެސްޓެއްނަމަ އެ
ޅއެއް ވަކިކޮށްލުމަށް ބޭނުންކު ާ
ސީޗެސްޓްއިން ނުކުންނަ ކޮންމެ ހޮޅިއެއްގައި އެ ހޮ ި
ވމުންނާއި
ރނެ  ،ހުޅު ު
ފންބަންދެއް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބެއްގައި
ކށްލެވޭނެވޭލެއް ނުވަތަ ެ
ބަންދުކުރުމުން އެގޭގޮތަށް ހުންނަ ދެބައި ވަކި ޮ
އވެ.
ރކުރަންވާނެ ެ
ހަ ު
ނ
ވދާ ެ
ހރި ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި ،ދިމާ ެ
ރ ފެން ގެންދަން ހަމައެކަނި އެއް ހޮޅި ު
)ބ( މައި އިންޖީނަށް ފިނިކު ާ
ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ،އުޅަނދުގައި ހުރި ފެންއެތެރެކުރާ ެ
ރ ފެން
އހެން ގުންބާ )ޕަމްޕް( އަކުން މައި އިންޖީނަށް ފިނިކު ާ
ކޝަނެއް ފަސޭހައިން އިންޖީނާއި ގުޅޭ ހިސާބުގައި
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ފެންބަންދާއިއެކު ހުންނަ ހޯސް ކަނެ ް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
އ
)ޅ( އުޅަނދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްގެންނަމަ އިންޖީނު ފިނިކުރާ ފެންހޮޅި ވިއުގާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޮޅިއާއި އެއާ ި
ޔއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ބަލައި ،އަދި މި ޤަވާޢީދުގެ  3.6.2އާއި
ގ ާ
ރކުރުމު ަ
ގުޅޭ ބައިތައް ޚިޔާ ު
ނ ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.
 3.6.3އަދި ހަމަ މި ޤަވާއީދުގެ  3.13.1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަ ް

 3.9އަޑީދިޔަ )ބިލްޖް( ހިއްކުން
އގައިވެސް ދިޔަ ހިއްކާ ޕަންޕެއް އަދި ބިލްޖް އެލާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 3.9.1ހުރިހާ އުޅަނދެ ް
3.9.2

ރގައި ދިޔަހިއްކާ ފައި ނުވަތަ ބާލިދީ
ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު އަޑީދިޔަ ހިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް ތައްޓުނާޅާ އުޅަނދުފަހަ ު
ނުވަތަ އަތުގުންބާ ފަދަ އަތުން ދިޔަ ހިއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 3.10އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ )ޕަމްޕް(
 3.10.1ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުހަރުގައި އަތުން އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( އަތުގުންބާ އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކމަށް
އަދި އެތެރޭ އިންޖީނު އަޅާފައިވާ ތައްޓުއެޅި އުޅަނދުފަހަރުގައި މި އަތުގުންބާގެ އިތުރުން އަޑީދިޔަ ހިއް ު
މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ހަކަތަ ގުންބާ )ޕަވަރ ޕަމްޕް( ހުންނަންވާނެއެވެ.
ދ ު
 3.10.2ބޭރުން އުޅަނދުގެ އެތެރެއަށް ފެން އެޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބަދަލުކުރެވޭ ޮ
ވތަ
ރ )ސްވިޗް ކޮކް( އަކުން ނު ަ
ނމަ،
ކކުރެވިދައިވާ ަ
ހޮޅިވިއުގާގައި ހިމެނޭ )އިންޓަރލޮކްޑް( ފެންބަންދު ތަކަކުން އުޅަނދުގެ އަޑީދިޔައާއި ވަ ި
ކތަ ގުންބާއެ ް
ތ
އ ވެސް މި ޤަވާއީދުގެ  3.10.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހަކަ ަ
ހ ަ
އުޅަނދުގައި ހުރި ކޮންމެ ަ
ގުންބާ އަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
މށް ބޭނުންކުރާނަމަ ،ފެން
 3.10.3އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތި ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ގުންބާއެއް އަޑީދިޔަ ހިއްކު ަ
ގ
ކރަން ތޮރުފާފައި ހުންނަ ތޮރުފުމުން އަންނަ ފެން ،އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށް ގުޅާފައި ހުންނަ މި ގުންބާ ެ
އެތެރެ ު
މައިހޮޅިން އުޅަނދުގެ އެއްވެސް ޖަގަހައަކަށް ) ޮ
އވެ.
ކމްޕާރޓެމްންޓް އަކަށް( ނުދާނެ ގޮތަށް ރާވާފައި ހުންނަންވާނެ ެ
އން
 3.10.4ވޯޓަރ ޓައިޓް އެއް ބަލްކް ހެޑް އިން އަނެއް ބަލްކް ހެޑަށް ހޮޅިލައިނެއް ދާ ކަމަށްވާނަމަ އެހޮޅިލަ ި
ހުންނަންވާނީ ފެންލީކްނުވާނޭ ގޮތަށެވެ.
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 3.11އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ ބެހެއްޓުން
 3.11.1އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  60ފޫޓް ) 18މީޓަރ( ހަމަވާ ނަމަވެސް  100ފޫޓް ) 30މީޓަރ( ހަމަނުވާ
ގންބާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަޑީދިޔަ ހިއްކުމަށ ހަކަތަ ު
ތ
)ހ( ނިގާރަށް ފެން )ބަލަސްޓް ވޯޓަރ( ނުވަތަ އެހެންވެސް އާއްމު ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ހަކަ ަ
އ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ގުންބާ ،އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާ ގެ ގޮތުގަ ި
މ
ހކަތަ ގުންބާ ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ އެން ެ
)ށ( މި ދިގުމިނުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި އަޑީޔިދަ ހިއްކުމަށް ަ
ކރެވޭ ވަރުގެ،
ބރު ު
ވގެން ސިކުންތަކު  2މީޓަރ ) (2 m/sފެން އުޅަނދުގެ އަޑިން ދިޔަ ނަގާ މައި ހޮޅިން ޭ
މަދު ެ
ސރުން ލިބޭ މިން ހަމަވާ ،ހަކަތަ ގުންބާއެވެ.
ތރޭ ވަށްމިނުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަ ް
އެ ެ
D

B

L
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 dމިލިމީޓަރ

ގ އަޑިން ފެންނަގާ މައި ހޮޅީގެ އެތެރޭގެ ވަށްމިނެވެ .އަދި  Lއާއި B
ސރުގައި  dއަކީ ،މިލިމީޓަރުން ،އުޅަނދު ެ
މިކަ ް
އަދި  Dއަކީ މީޓަރުން ،އުޅަނދުގެ ދިގުމިނާއި ފުޅާމިނާއި ފުންމިނެވެ.

ގން އެހެން ދިމަދިމާލަށް ގެންދާ ގޮފި ހޮޅި )ބްރާންޗް
ހކަތަ ގުންބާގެ މައި ހޮޅިން ކުރިފަޅައި ެ
)ނ( އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ަ
ޕައިޕްސް( ގެ އެތެރޭ ވަށްމިނުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަސްރުން ލިބޭ މިން ހަމަވާންވާނެއެވެ.
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މިލިމީޓަރ

ދގެ ވަތުން ފެންނަގާ މައި ހޮޅިން ކުރިފަޅާފައިވާ ގޮފި ހޮޅީގެ އެތެރޭގެ
މޓަރުން ،އުޅަނ ު
މި ކަސްރުގައި  dއަކީ ،މިލި ީ
ވަށްމިނެވެ .އަދި  Cއަކީ ،މީޓަރުން ،އެގޮފި ހޮޅިން ދިޔަހިއްކާ ޖަގަހައެއްގެ ދިގުމިނެވެ B .އާއި  Dއަކީ މީޓަރުން،
އުޅަނދުގެ ފުޅާމިނާއި ފުންމިނެވެ.
)ރ( އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާގެ ހިފޭ ބޮޑުމިން )ކެޕޭސިޓީ – ފެން/ލޮނު ބޭރު ު
ޑ
ކ ި
ކރާ މިންވަރު( ގައި ،ގަޑިއަކު ޮ
ސރުން ލިބޭ މިން ހަމަވާންވާނެއެވެ.
ކމީޓަރސް( އިން ،ތިރީގައި މިވާ ކަ ް
މީޓަރ )ކިއުބި ް
.

) m3/hrކޮޑިމީޓަރ ގަޑިއަކު(

ވ
 3.11.2އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ހަކަތަ ގުންބާހެ މައި ހޮޅީގެ އެތެރޭ ވަށްމިން  3.11.1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައި ާ
ރކަމަށް ަ
މިނާއި އެންމެ ގާތްކު ާ
ސޓޭންޑާރޑް މިނަކަށް ހަމަޖެއްސި ދާނެއެވެ.
ކމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ް
ހއްޓަން ވާނީ މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ޖާގައިގެ ބޭރުގައެވެ.
 3.11.3މެނުއަލްކޮށް ހިންގާ އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ގުންބާ ބަ ަ
އ
ކޕޭސިޓީއަށްވުރެ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގަ ި
 3.11.4އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަލިފާން ނިވަން ބޭނުންކުރާ ޕަންޕުތަކުގެ ެ
އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ޕަންޕުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 3.11.5އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ޕަންޕު އިންލެޓްގެ ޑައިމީޓަރ ،ހޮޅިލައިނުގެ ޑައިމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ދ
ސ ާ
ީ
 3.11.6އުޅަނދުގެ މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ކޮމްޕާޓްމެންޓްތަކުން އަޑީދިޔަ ދަމާ ނިޒާމު ހުންނަންވާނީ އެތަންތަނާއި
ގުޅާފައެވެ .އަދި ކުއްލި އިޝާރާތް ވާނެގޮތަށް އެމަރޖެންސީ އެލާމެއް ނުވަތަ އެކަން އެގޭނެ ނިޝާނެއް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގން
ރގައި ،މަދުވެ ެ
 3.11.7އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  8މީޓަރ ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  18މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަ ު
ބ
ށދިނުމަށްޓަކައި،އަޑީދިޔަ ހިއްކާ ދެ ) (2ގުން ާ
ގަޑިއިކު  8.4ކޮޑިމީޓަރ )މިނެޓަކު  (140ފެން ބޭރުކޮ ް
ހުންނަންވާނެއެވެ .މި ދެގުންބާގެ ތެރެއިން އެއް ) (1ގުންބާއަކީ މަދުވެގެން ގަޑިއަކު  4ކޮޑިމީޓަރ )މިނެޓަކު 70
ވރުގެ ގުންބާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ލީޓަރ( ފެން ބޭރުކޮށްދޭ ަ

 3.12އިންޖީނުން ބޭރުވާ ދުން )އެގްޒޯސްޓް( ބޭރުކުރުން
ކ
ރ ފެނާ އާއިއެ ު
ކނި ތޮޔޮވައި ނުވަތަ އިންޖީނު ފިނިކޮށްފައި ބޭރުކު ާ
އ ަ
ރންހުރީ ހަމަ ެ
ކ ަ
 3.12.1އިންޖީނުން އެގްޒޯސްޓް ބޭރު ު
ކަމަށްވިޔަސް ،ކޮޅުފަ ް
ށ
ގ މައި ތައްޓުގެ ތިރިން ކަމަ ް
ޔސް ،އުޅަނދު ެ
ސކޮޅުން ނުވަތަ އަރިމަތިން ކަމަށް ވި ަ
ވާނަމަ ،މި އެގްޒޯސްޓް ބޭރު ު
ގ ތެރެއިން އިންޖީނަށް ނުވަތަ އޮޑިގަނޑު އެތެރެއަށް ފެންނާންނާނެ ގޮތެއް،
ކރާ ހޮޅީ ެ
ކމުގައި ނުވަތަ ފެންބަންދު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ނޮން ރިޓާން ވޭލެއް ބޭނުންކޮށްގެން
އެ ނިޒާމު ފަރުމާރު ު
ހމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކަމަށްވިއަސްަ ،
ކމޮށް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މައުދަނަކުން،
ރ ނިޒާމު ފަރު ާ
 3.12.2އިންޖީނުން އެކްޒޯސްޓް ބޭރުކު ާ
ގތަށެވެ.
އިންޖީނު އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި އެއް ޮ

 3.13ލޮނުފެނުގައި ބޭނުންކުރާ ފެންބަންދުތަކާއި ހޮޅިތަކާއި އެއާއިގުޅޭ އެހެން ސާމާނު
ރ
ކ ާ
ކރުމަށާއި ބޭރުކުރުމަށް ،އޮޑިގަނޑަށް ސީދާ ހަރު ު
ރ ު
 3.13.1އުޅަނދުގެ ފެންފަށުން ތިރީގައި ،ލޮނުފެން އެތެ ެ
ފންބަންދުތަކާއި
ެ

ހޮޅިތަކާއި

އެއާއިގުޅޭ

އެހެން

ސާމާނު

ހަދާފައި

ހުންނަންވާނީ

ދަބަރުނުޖަހާ

ޑ
ދަނގަ ު

ޕޓިބްލް
ނޒް( ނުވަތަ އެއާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޮމް ެ
)ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް( އިން ނުވަތަ ހަރުލޮއި )ބްރޮ ް
މށް
ނވެ .ގުޅުންތަކާއި ގުޅުންތަކުގެ ބައިބައި ތަކުގައި ،ދެވައްތަރެއްގެ ތަފާތު މަޢުދަން ބޭނުން ނުކުރު ަ
ބާވަތަކުން ެ
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ހޅީގެ ފެންބަންދު ހަރުކުރަންވާނީ އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑާއި ދުރުނުވާނޭގޮތަށް ވީހައި
 3.13.2ލޮނުފެން އެތެރެކުރާ ޮ
ކައިރިއެއްގައެވެ.

ލޮނުފެން

ކރާ
އެތެރެ ު

ފެންބަންދު

ނުވަތަ

ރކުރަންވާނީގުޅޭ
)ފިޓިންގސް(ހަ ު

ކޮމްޕެޓިބްލް

ބާވަތަކުންނެވެ.

 3.14ހައިޑްރޯލިކްސް ގެ ބޭނުންކުރުން
އ
ކގެ ވިއުގަ ފަރުމާކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ވައިބްރޭޝަންއާ ި
ހައިޑްރޯލިކްސް ބޭނުންކުރުމުގައި އޭގެ ހޮޅިތަ ު
މށް
ހޅިލައިނުގައި އެކްސްޕޭންޝަން އަދި ސިސްޓަ ަ
ބން ކިޔާ އަޑު އެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށެވެ .އަދި ޮ
އޭގެސަބަ ު
ކރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަނބުރާ ދެވޭނެ ރިލީފް ވޭލްއެއް ހަރު ު
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 3.15ފިނިކުރާ ނިޒާމު)ރެފްރިޖެރޭޝަން(
އ
ޅތޯ ބަލާ ޓެސްޓް ކޮށް ،އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ެ
 3.15.1ފިނިކުރާ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް ،ހަދާ ،ރަނގަ ު
ނިޒާމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ަ
ކމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންނަ ގޮތަށެވެ.
އ
 3.15.2އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުންނަ ފިނިކުރާވައި )ރިފްރިޖަރަންޓްސް( އެ ނިޒާމުތަ ް
ބޭރުވެގެންދާ މިންވަރާއި އެކުލެވޭވަރު )ކޮން ެ
ރޝަން( ހުންނަންވާނީ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ
ސންޓް ޭ
މިންވަރަކަށެވެ.
ދއަކަށްވާންވާނެއެވެ.
ހ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ މާއް ާ
ދ )ރެފްރިޖަރަންޓް( އަކީ ކަމާބެ ޭ
ކރާ މާއް ާ
ރމަށް ބޭނުން ު
 3.15.3ފިނިކު ު
އަދި

އުޅަނދުގައި

ރ
ފިނިކު ާ

ނިޒާމް

ހަރުކޮށްފައި

ހުންނަންވާނީ

ރކޮށް
ރައްކައުތެ ި

އުފެއްދި

ފަރާތުން

)މެނުފެކްޗަރަރ(ގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

 3.16އިންޖީނުރޫމް ކޮމްޕާޓްމަންޓަށް ވައި ދައުރު ކުރުވުން
މށް ވަކިން ވައިހޮޅި ލާނަމަ ލާންވާނީ އިންޖީނު ހަދާ ފަރާތުން
 3.16.1އިންޖީނު ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައި އެތެރެކުރު ަ
ސކްޝަނަލް އޭރިޔާގައި ކޮންމެ  1ކިލޯވޮޓް )1.36
ކރޮސް ެ
ގ ް
ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށެވެ .ހޮޅީ ެ
ކށް  10އަކަސެންޓިމީޓަރ ) 1.5އަކައިންޗި( އަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާގޮތަށެވެ.
ހޯސްޕަވަރ( އަ ަ
 3.16.2އިންޖީނުބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖަގަހައަށް ވައި އެތެރެ ު
ރ
ރ އަނގަ ހު ި
ކރާ ހޮޅީގެ އަނގަ ހުންނަންވާނީ ވައި ބޭރުކު ާ
މ
އ ހުރެ ި
ރ ޖަގަހައިގެ ބޭރުގަ ި
ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތުގައެވެ .އަދި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިންޖީނު ބަހައްޓަފައި ހު ި
ހޮޅީގެ އަނގަ ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.
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ޗެޕްޓަރ 4
ޖެނެރޭޓަރތައް
 .4ކަރަންޓް އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ގޮތް
4.1.1

ނމެހެން ބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް
ސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮ ް
ަ
އުޅަނދު ދުއްވުމާއި އޭގެ
ކރަންޓު ހަކަތަ އުފައްދާނެ
ގއި ަ
ޓ ހަކަތަ ކަމަށްވާނަމަ އުޅަނދު ަ
ބޭނުންކުރާ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ ކަރަން ު
މައިގަނޑު ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

4.1.2

އުޅަނދު މުޅި ދިގުމިނުގައި  60ފޫޓް ) 18މީޓަރ( ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  100ފޫޓް ) 30މީޓަރ( ހަމަނުވާ
ހކަތަ އުފައްދާ މައިގަނޑު ގޮތެއް ކަމުގައި ވާންވާނީ
އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަރަންޓު ަ

ރ ދެ ޖެނެރޭޓަރެވެ.
ވަކިންހު ި

ކރާ މައި އިންޖީނުން ކަމަށް ހެދިދާނެއެވެ.
މީގެ ތެރެއިން އެއް ޖެނެރޭޓަރު ހިންގަނީ އުޅަނދު ދުއްވަނަ ބޭނުން ު
4.1.3

ދގެ
މގައި ،އުޅަނ ު
ޓ ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމަކީ އާދައިގައި އުޅަނދު ބޭނުންކުރު ު
އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާ ކަރަން ު
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
ރކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ދަތުރުމަތީ ބައްތިތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި އެހެންވެސް އެފަދަ
ހރި ނިޒާމަކަށް
ކޕޭސިޓީ ު
ކރުމަށް ބޭނުންވާ ެ
ގއި ބޭނުންކުރާ ބައްތިތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ު
ކަންކަމު ަ
ވާންވާނެއެވެ.

 4.2ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކަރަންޓު އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ގޮތް
ރ ބޭންކް( ހުންނަންވާނެއެވެ.
 4.2.1ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިމެ މަދުވެގެން ދެ ބެޓެރީ ފޮށިގަނޑު )ބެޓެ ީ
އ
ހރުގައި ،ކުއްލި ޙާލަތުގަ ި
އޅަނދުފަ ަ
 4.2.2ހިކިފަސް ތަނަކުން ފެށިގެން  20ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެ ދުރަށް ދަތުރުނުކުރާ ު
ބޭނުންކުރާ ދިއްލުންތަކާއި މުވާޞަލާތީ ސާމާނާއި ދަތުރުމަތީ ބައްތިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ،މަދުވެގެން ތިން )(3
ނ ބެޓެރި ބޭންކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ރޗާރޖް ކުރެވޭ ެ
ހރި ީ
ކޕޭސިޓީ ު
ގަޑިއިރު ،ކަރަންޓު ދެވޭވަރުގެ ެ
ރ
ކ ާ
 4.2.3ކުއްލި ޙާލަތަކަށް ރީޗާޖްކުރާ ބެޓެރިހުންނަންވާނީ ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުން ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ބޭނުން ު
ރ ނުވަތަ މީހުން އާއްމުކޮށް އުޅޭ
ޓ ި
ޖެނެރޭޓަރުން އަބަދުވެސް ޗާރޖް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި އިންޖީނުރޫމް ،ނިދާކޮ ަ
ވނެ ގޮތަކަށެވެ.
ތަންތަނުގައި ކުއްލި ހާލަތުގައި ޔަގީން ކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެ ޭ
4.2.4

ތ
މ ި
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ބެޓެރީތައް ބަހައްޓަންވާނީ އެންކްލޯސްޑް ބޮކްސް އެއްގައި ނުވަތަ ވައި ލިބޭނެހެން ަ
ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ،އިގްނިޝަންއެއް ހިނގާފާނެ ފަދަ ތަންތަނާ ދުރުގައެވެ.

4.2.5

ބެޓެރީ ފޮށިގަނޑުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ހޫނު އުފައްދާ ތަންތަނުން ދުރުގައި ،އަދި ދިޔަބޮޑުވުން ވެސް
އެންމެ ދުރު ހިސާބެއްގައެވެ .ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހައިގައި ބެޓެރި ފޮށިގަނޑު ބަހައްޓަން
ވެއްޖެނަމަ އެ ފޮށިގަނޑުތައް ހުންނަންވާނީ އެތެރެފަރާތުން ބަންދުކޮށް ،ބޭރު ެ
ށ
ގ ހާމަވައިން ވައިދައުރުވާ ގޮތަ ް
ހަދާފައެވެ.

އ
ބޓެރީ ފޮށިގަނޑެއްގައި އަލިފާން ނުކަނޑާ ކަހަލަ )އައިސޮލޭޝަން ސްވިޗް( އެ ް
 4.2.6ކޮންމެ ބެޓެރީއެއްގައި ނުވަތަ ެ
އ
އވެ .އެމަރޖެންސީ އެއްގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އަދި ދުރުން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ބެޓެރީއާ ި
ހަރުކުރަންވާނެ ެ
ގުޅަންވާނީ )އައިސޮލޭޝަން ސްވިޗް( އަށްވުރެ އިސްކޮށެވެ.
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4.2.7

ބެޓްރީތަކުގައި ބާރު )ޗާރޖް( ހުރިވަރު ބަލާނޭ ގޮތެއް އަބަދުވެސް އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރކޮށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި
 4.2.8އިންޖީނު ބަހައްޓާ ޖަގަހައިގެ އެތެރޭގައި ބެޓެރީތައް އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެ ި
ރގޮތަށެވެ.
ކޓް ނުވާނޭގޮތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހުއްދަ ކު ާ
ސޯރޓް ސަރ ި
4.2.9

އުޅަނދު ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނާއި އެކު އެއް ޖަނަރޭޓަރ ހިންގުމަށް ު
ނ
ހންނަ ބެޓެރީތައް ވާންޖެހޭ ީ
ކކަށެވެ.
ހަމައެކަނި އިންޖީނާއި ޖަނަރޭޓަރ ހިންގަން ހުންނަ ބެޓްރީތަ ަ

 4.3ކަރަންޓުގެ ސަބަބުން އުފެދިދާނެ ޝޮކް އާއި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން
ހންނަންވާނީ ރައްކާތެރި ކޮންނެވެ.
 4.3.1ކަރަންޓްގެ ނިޒާމުތައް ފަރުމާކޮށް ބަހައްޓާފައި ު
4.3.2

ނންވާނެއެވެ.
ކރެވޭވަރު ހުން ަ
ބޭނުންކުރާ މެއިން ކޭބަލްގައި އެންމެ މަތިން ކަރަންޓު ދަތުރު ު

4.3.3

ޑ
ސސެކްޝަނަލް އޭރިޔާބޮޑުމިނުގައި ،ބޭނުންކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރކިޓްގައި ނޮމިނަލް ލޯ ް
ނަރުގެ ކްރޮ ް
ބޭނުންކުރާއިރު ،ވޯލްޓޭޖް  6އިންސައްތަ އަށްވުރެ ދަށްވެގެން ު
ނވާނެއެވެ.

4.3.4

ވޑް އާމާޑް މެރިން ކޭބަލްއިންނެވެ.
އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަރަންޓު ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީއެޕްރޫ ް

ރވި ފައެވެ.
ރހާ ދާފަރާތައް ހުންނަންވާނީ އާރތް ކު ެ
 4.3.5ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހު ި
ށ ދެފަށްނުޖެހޭގޮތަށް
ރކޮ ް
ރކޮށްފައި ނުވާ ކޭބަލްތައް ހުންނަންވާނީ ވީހާވެސް ކު ު
 4.3.6ކަރަންޓް ސަރޖްއިން ރައްކާތެ ި
އިންސިއުލޭޓްކޮށްފައެވެ.
ރ މައި ކޭބަލް މި ގަވައިދުން ކަމާބެހޭފަރާތުން
މވާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކު ާ
 4.3.7ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ު
ރވިދާނެއެވެ.
އިސްތިސްނާ ކު ެ
4.3.8

ކ ަ
ފެނުގެ އަޑީގައި ހުންނަ ަ
ރންޓް ސާމާނާއި ގުޅުމަށް ފިޔަވައި ތަޅުން މަޅުމުގެ ދަށުން މެއިން ކޭބަލް
ޓ
ށ ހޮޅިއެއް ނުވަތަ ކޮންޑުއި ް
ރކޮ ް
ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ގެންދާއިރުވެސް ގެންދަންވާނީ ރައްކާތެ ި
އެއްގެ ތެރެއަށް މެއިން ކޭބަލް ލައިގެންނެވެ.

 4.3.9މެޝިންތައް

ބަހައްޓާފައި

ހުންނަ

ޖަގަހަތަކުގެ

ތެރެއިން

މައިނަރު

ގެންދަންވާނީ

ތަންތަނަށް

ށ
ރަގަޅަ ް

ކބަލްގައި ހުންނަ އަލިފާން ނުހިފާ ސިފައަށް އުނިކަން ނުލިބޭނެގޮތް ބަލައިގެންނެވެ.
ރކޮށްގެން އަދި މެއިން ޭ
ހައްޔަ ު
ސ
ނަމަވެސް ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީ )ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް( އަކަށް މެއިން ކޭބަލް ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މަ ް
ރކޮށް ކޮންޑުއިޓް ގެތެރެއަށް ލައިގެންނެވެ.
ކކުރާ ތާނގީތަކުގެ ތެރެއިން މެއިންކޭބަލް ގެންދަން ވާނީ ރައްކާތެ ި
ރައް ާ

 4.4ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމާއި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު
4.4.1

އ
އުޅަނދުގައި ކަރަންޓް ސާމާނު ބަހައްޓާ ބޭނުންކުރައްވާނީ އެ ސާމާނު އުފައްދާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އިރުޝާދަ ި
އެއްގޮތަށެވެ.

ރޝަން ތަކުން
 4.4.2ކަރަންޓް ސަމާނު ބަހައްޓަންވާނީ އެތަކެތީގެ ތެރެއަށް ފެނާއި ލޮނު ނުވައްނާނެ ގޮތަށް އަދި ވައިބް ޭ
ކށްފައެވެ.
ރ ޮ
ތ ި
ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާ ެ
އ ވޯލްޓޭޖް އާއި ކެޕޭސިޓީ ،ސްވިޗް ބޯޑާއި ޑިސްޓިރިބިއުޝަން
ކރާ މަސަ ް
ކރަންޓް ސާކިޓްތަކުން ު
 4.4.3ހުރިހާ ަ
އކަތްތަކާ ި
ގ
ފށިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ތަފާތު ވޯލްޓޭލްޖް ެ
ޮ
ކަރަންޓްނެގޭގޮތަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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4.4.4

ބެޓެރީތަކުން އިންޖީނު ހިންގާ މޯޓަރ )ސްޓާޓަރ މޯޓަރ( އަށް ގުޅާފައި ހުންނަ މައި ކަރަންޓު ފިޔަވައި 5
ށ
ރކޮ ް
ނނަންވާނީ އޯވަރ ލޯޑްވުމާއި ސޯޓްސަރކިޓްވުމުން ރައްކާތެ ި
އެމްޕިއަރަށްވުރެ މަތީ ކަރަންޓް ސަރކިޓްތައް ހު ް
ބރޭކަރ އާއި ފިއުސް ހަރުކޮށްފައެވެ.
ސަރކިޓް ް

4.4.5

ށ
އކުން ފޭދިގެން ބޭރުވެދާނެ ދިޔާއެއްޗެތި ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ތެރެއަ ް
ތރުކުރާ ހޮޅި ަ
އެއްވެސް ދިޔާއެއްޗެއް ދަ ު
ނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މއް ބޭނުންވާކަމަށް
ރކަ ެ
 4.4.6ޕެނަލް ބޯޑާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކުން ނަގާ ލޯޑްގެ ސަބަބުން އިތުރު ރައްކާތެ ި
ރން ލާޒިމް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ފެންނަނަމަ އުޅަނދުގައި އާރތް ލޭމްޕްސް ފަދަ އާލާތް ހަރުކު ަ

 4.5ޑިރެކްޓް ކަރަންޓް )ޑީ.ސީ ކަރަންޓް( ބޭނުންކުރުން
4.5.1

ކރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އިންސުލޭޓެޑް ރިޓާރން ނިޒާމު ގެ
އުޅަނދުގައި ޑީ.ސީ ަ
ގއި އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ކރުވުމު ަ
ރ ު
ދަށުންނެވެ .ނަމަވެސް ކަރަންޓު ދަތު ު

4.5.2

ދ
އުޅަނދުގައި ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަމަ  12 Vނުވަތަ  24 Vހުންނަ ކަރަންޓު އުފައްދާ އަ ި
ހ ފަރާތުން ދެވިދާނެއެވެ.
ބަހައިދޭ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާއިބެ ޭ

ކރާ ނިޒާމު )ޓޫ
 4.5.3ދަގަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި އެލުމިނިއަމް އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ދެ ނަރުން ވައިރު ު
ވަޔަރ

ސޓަމް(
ސި ް

އެވެ.

އެކަށީގެންވާގޮތަށް

އާރތުކޮށްފައި

ނެތް

ލަކުޑި

އ
އުޅަނދުފަހަރާ ި

ބރު
ފައި ަ

ކރެވިދާނެއެވެ.
ކރާ ނިޒާމު )ސިންގްލް ވަޔަރ ސިސްޓެމް( ބޭނުން ު
އުޅަނދުފަހަރުގައި އެއް ނަރުން ވައިރު ު

 4.6އޯލްޓަރނޭޓިންގ ކަރަންޓް)އޭ.ސީ ކަރަންޓް( ބޭނުންކުރުން
4.6.1

ކރާ މެއިން ކޭބަލް ގެންގުޅުންވާނީ  ،ތަފާތު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް/
އުޅަނދުގައި އޭ.ސީ ކަރަންޓަށް ބޭނުން ު
ނވެ.
ކސް އާއި ކޮންޑުއިޓް ގެ ތެރެއިން ވަކިކޮށްގެން ެ
ޖަންކްޝަން ބޮ ް

4.6.2

ށ
ކ ް
ކރަންޓް އާއި ޑީސީ ކަރަންޓްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން /ޕެނަލް ބޯޑް ހުންނަންވާނީ ވަކިން ސާފު ޮ
އޭސީ ަ
އެގޭނޭގޮތަށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

4.6.3

ގ
ރކަމާއެކު މަތީ ކަރަންޓާއި ދަށް ކަރަންޓް ނެ ޭ
ތރާފައި ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެ ި
ސކެޓްތައް އަ ު
ޮ
ސްވިޗް ބޯޑާއި
ގޮތަށެވެ.

 4.7އާރތް ކުރުން
4.7.1

ކރަން ހުންނަ ނިޒާމް ވާންވާނީ އެނިޒާމަށާއި އުޅަނދަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ފަދަ
އުޅަނދުގައި އާރތް ު
ނ
ޑގައި ހަލް އާރތް ޕްލޭޓް އެއް ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޕްލޭޓް ހުންނަންވާ ީ
ނިޒާމަކަށެވެ .އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނ ު
ބޮންޑިންގ އަކުން ގުޅާފައި ،އެ ޕްލޭޓް މަތީގައި ދަވާލު ނުލައެވެ.

ޓ ސާމާނުގެ ބޭރުންލާފައި ހުންނަ
ރގައި ބޭނުކުރާ ކަރަން ު
 4.7.2ދަގަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއި އެލުމިނިއަމް އުޅަނދުފަހަ ު
ރނުކުރާ ބާވަތް )ނޮން-ކޮންޑަކްޓިންގ މެޓީރިއަލް( ތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ އާރތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ
ކަރަންޓު ދަތު ު
ދާފަރާތައް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ އޮޑިގަނޑާއި ރަގަޅަށް ގުޅާފައެވެ.
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4.7.3

ނޓު
ކރަ ް
ލަކުޑި އާއި އަދި އެފަދަ އެހެން ތަފާތު ބާވަތްތަކުން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
އަދި

މުވާސަލަތީ

ސާމާނުގެ

ބޭރުންލާފައި

ހންނަ
ު

ރންޓު
ކަ ަ

ދަތުރުނުކުރާ

އ
ބާވަތްތަ ް

ހަދާފައި

ހުންނަ

ކންޑަކްޓިންގ( ފަދަ
ކރާ ) ޮ
ކއި ކަރަންޓު ދަތުރު ު
ރމަށްޓަ ަ
ކރަންޖެހޭ ދާފަރާ ފަސޭހަކަމާއިއެކު އާރތްކު ު
އާރތް ު
ނންވާނެއެވެ.
މައުދަނެއްގެ ފަތިގަނޑެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުން ަ
 4.7.4މި ޤަވާއިދުގެ  4.7.3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަތިގަނޑުގެ ނިމޭކޮޅު ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ފެންފަށް
)ވޯޓަރލައިން ލެންތު( ގެ ތިރީގައި ،އުޅަނދުގެ ކޮންމެ އަރިވުމެއްގައިވެ ް
ސ ލޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އިންނާނެ
ގޮތަށް ،އުޅަނދުގެ ފަށަނުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ،ސަރފަސް އޭރިޔާ ގައި  31އަކައިންޗި ) 200އަކަސެންޓިމީޓަރ(
ވރަކާއި ގުޅާފައެވެ .އަދި މި ފަތިގަނޑުގެ ފެށޭކޮޅުގައި ކުޑަވެގެން  10އަކައިންޗި
އަށްވުރެ ކުޑަނޫން ރަތުލޮއި ފޮތި ަ
ގންވާ ދިގުމިން ހުންނަ ވަރުގެ ރަތުލޮއިފަތިގަނޑެއް
) 64އަކަސެންޓިމީޓަރ( ހުންނަ ،އަދި އާރތްކުރަން އެކަށީ ެ
ނުވަތަ ރޮޑެއް ހަރުކޮށްފައެވެ.
ކންމެ ފަތިގަނޑެއް ހުންނަންވާނީ ރަތުލޮއި އިން
 4.7.5މި ޤަވާޢިދުގެ  4.7.3ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދަ ބިމާއިގުޅާ ޮ
މއި ދަބަރުޖެހުން ދުރު މަޢުދަންގެ ބާވަތަކުން ހަދާ
ގރު ާ
ކރާި ،
ކރަންޓު ދަތުރު ު
އއެކު ަ
ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަސޭހަކަމާ ި
ރަނގަޅަށް

ހރުކޮށް،
ަ

ކވެ
ލ ު
ހަ ާ

ދިއުމާއި

ކރަންޓުން
ަ

ގިރުމުން

)އިލެކްޓްރޯލިޓިކް

ކރޯޝަން
ޮ

އިން(

ތރިކޮށްފައެވެ.
ރައްކާ ެ
4.7.6

އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކު ާ
ރ ކަރަންޓް މެޝިނާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހުންނަންވާނީ ރަގަޅަށް އާތު
ކުރެވިފައެވެ.

 4.7.7ހޮނު ދަނޑި )ލައިޓްނިންގ ކޮންޑަކްޓަރ( ތައް ގުޅާފައި ހުންނަންވާނީ ސީދާ ބިމާގުޅޭ ފޮތިވަރާއެވެ.
ތކެތި ބިމާގުޅަން ވަކިން އެކަމަށް ތަނެއް އިންނަންވާނެއެވެ.
 4.7.8ރާޑަރާއި ރޭޑިއޯ ފަދަ ދަތުރު ު
ކރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
އަދި މި ގުޅުން ގުޅަންވާނީ ވީހާވެސް ކުރުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.
4.7.9

ނޖީނާއި ބުރަފަތި ދަނގަޑާއި ދޭތެރޭގައި ަ
އުޅަނދުގެ މައި އި ް
ވ
ވތަކުން ހަދާފައި ާ
ކރަންޓު ދަތުރުނުކުރާ ބާ ަ
ފްލެކްސިބްލް ކަޕްލިންގ އެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ،ގަތާފައިވާ ރަތުލޮއި ނަރު ދާގަނޑަކުން މިދޭތެރެ ބައްދަން
ވާނެއެވެ.

 4.8ދިއްލުންތައް
ރ ޖަގަހަ ފަދަ އާދަކޮށް ބަލާނުލެވޭ ތަންތަންގެ ދިއްލުންތައް ހުންނަންވާނީ އެތަނެއްގެ ބޭރުން ދިއްލާ
ކ ާ
ކ ު
 4.8.1މަސް ރައް ާ
ނިވޭ ގޮތަށެވެ.
4.8.2

އުޅަނދުގައި ހުންނަ އަރާ ފައިބާ ސިޑިތަކާއި ވަދެ ނިކުމެ ވާ ދޮރުތަކާއި މެޝިނުތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަ އާއި
ކޮންޓްރޯލް ރޫމް އާއި
ނ
ރއްކާވާ އުޅަނދު )ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް( ތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަ ް
ަ
ހުންނަންވާނީ ބެޓްރީއިން ދިއްލާ ،އިމަޖެންސީ ލައިޓް ހަރުކޮށްފައެވެ .މިބެޓެރި ބޭންކްގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ
ދިއްލުންތަކުގެ

އިތުރުން

އުޅަނދުގައި

އިމަޖެންސީގެ

ގޮތުގައި

އާލާތް

ބޭނުންކުރެވޭ

ވަރުގެ

ޓ
ސ ީ
ޕ ި
ކެ ޭ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 4.9ކަރަންޓު މޯޓަރތައް
4.9.1

ނ
ށފައި ހުންނަންވާ ީ
މ ކަރަންޓު މޯޓަރެއްގައިވެސް އޮން އޮފް ސްވިޗް ހަރުކޮ ް
އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮން ެ
ފަސޭހައިން ކައިރިވެވޭ ތަނެއްގައެވެ.

ނ
ރންޓު ސަޕްލައިތައް ހުންނަންވާނީ ދެފަށްޖެހުމުން ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ބާރުބޮޑުވުމު ް
ކރަންޓު ދޭ ކަ ަ
 4.9.2މޯޓަރުތަކަށް ަ
ރ
ކ ާ
ރކޮށްފައެވެ .ހުންގާނު ހިފާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ު
މީހުންނާ ތަކެއްޗަށް ލިބިދޭނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެ ި
ކރަންޓުގެ ބާރުބޮޑުވެއްޖަނަމަ ،ހުންގާނު ޖަގަހައިގެ ތެރެއިން ،އޯވަލޯޑް އޮޑިބަލް އެލާމެއް
މޯޓަރ ތަކުގައިވެސް ަ
ޖއްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އެކަމަކު އިތުރު ަ
އަޅާގޮތަށް ހަމަ ަ
ރ
ކރަންޓު )އެކްސެސް ކަރަންޓް( އިން ރައްކާތެ ި
ށ
ކުރުމަށް ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ ،އެގޮތެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ މޯޓަރަށް ނުވަތަ ކަރަންޓު ސަޕްލައިތަކަ ް
ރ
ކރަންޓަށް ވުރެ ދަށް ނޫން މިންވަރެއް ލިބޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި މޯޓަ ު
އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންވާވަރުގެ ދެގުނަ ަ
ފުރަތަމަ

ހިންގުމަ ް
ށ

ބޭނުންވާ

ކރަންޓަށް
ަ

ކރެ ޭ
ދަތުރު ު
ވހާވަރު

ކރަންޓު
ަ

ސަޕްލައިގައި

އ
ފ ި
ހަމަޖައްސާ ަ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
4.9.3

އ
ޓރޯލްތަ ް
ފަންކާ އާއި ޕަންޕް ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ދުރުން ހިންހާބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ .އަދި އެތަކެތީގެ ކޮން ް
އ
ސއެއްގައި ވެސް ބެނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ،އެކަމާއިގުޅޭ މެޝިނުތަ ް
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ،އަލިފާނުގެ ޙާދި ާ
ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓްއިން ބޭރުގައެވެ.

 4.10ހޮނު ދަގަނޑު
ތ
ރކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ރަ ު
 4.10.1ހޮނު ދަނގަޑު ނުވަތަ ލައިޓްނިންގ ޑިސިޕޭޓަރ އާއި ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ހަ ު
ލޮއިން )ކޮޕަރ( އިން ހަދާ ކުރުވެގެން  6އިންޗި ) (150mmމައްޗައްވާގޮތަށް ލަކުޑި ދަނޑިއެއްގައެވެ .މިއާ
ރ
ރޔާގައި  0.1އަކައިންޗި ) 75mmއަކަ( އަށްވު ެ
ދފައި ހުންނަންވާނީ ކްރޮސް ސެކްޝަނަލް އޭ ި
ގުޅާ ނަރު ހަ ާ
ކުޑަނޫން ،މެދުކެނޑުމެއްނުވާ ރަތުލޮއި ޓޭޕް ނުވަތަ ވަޔަރު ފަށަކުންނެވެ.
 4.10.2އުޅަނދު ބަނދެފައި ވަނީ މަޢުދަނަކުން ނަމަ މިޤަވާޢީދުގެ  4.10.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ
ރވިފައެވެ .އުޅަނދު ބަނދެފައިވަނީ މައުދަނަކުން
ކށް އާރތް ކު ެ
ގ އޮޑިގަނޑާއި އެއް ޮ
ހުންނަންވާނީ އުޅަނދު ެ
ނޫންނަމަ ކޮންޑަކްޓިންގ ވަޔަރ ހުންނަންވާނީ  4.7.1ގައި ބުނާ ޕްލޭޓް ފޮއްޗަށް އާރތް ކުރެވިފައެވެ.
މ
ކއްލި ލެބުމެއް )ޝާޕް ބެންޑް( އެއްނެތިއެވެ .ޖޮއިންޓް އެއްވާނަ ަ
 4.10.3ކޮންޑަކްޓިންގ ވަރަޔ ހުންނަންވާނީ އެއްވެސް ު
ބޯލްޓް އަޅާ ނުވަތަ މަލަރު ކޮށްފައެވެ.

 4.11ސެކްރިފިޝިއަލް އެނޯޑް ބޭނުންކުރުން
ރ
 4.11.1ދަނގަޑު ނުވަތަ އެލުމީނިއަމް އިން ބަދެފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަނޑުފިލާ ގިރުމުން ރައްކާތެ ި
އނޯޑް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކުރުމަށްޓަކައި ެ
ނވާނީ ބުރަފައްޗަށް ފެންލިބުމަށް
 4.11.2އުޅަނދުގެ ބުރަފައްޗަށް ކަނޑާފައި ހުންނަ ހިސާބުގައި އެނޯޑް ހަރުކުރަ ް
ތ ބަލައިގެންނެވެ.
ހުރަސްނޭޅޭ ގޮ ް
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ޗެޕްޓަރ 5
އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުން
 5.1ޢާއްމު ޤަވާޢިދުތައް
 5.1.1ކަ ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނުރޫމް،ވީލްހައުސް ،ސްޓިއަރިން ކޮމްޕާރޓްމެންޓް ،އަލިފާން ނިއްވަން
ރ
ޓ ީ
މންޓް ،ބެ ެ
ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ހުންނަ ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ،މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް ހުންނަ ކޮމްޕާޓް ަ
ޓ
މޕާޓްމަން ް
ރކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ހުންނަ ކޮ ް
ކޮމްޕާޓްމަންޓްއަދި ކަނޑުގެ ވެށި ތަޣައްޔަރުވުމުން ރައްކާތެ ި
ވއިދަށް
ސސްޓަންޓް(ބާވަތްތަކުން މި ގަ ަ
ފަދަ ތަންތަން ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އަލިފާންހިފުން ދުރު )ފަޔަރ ރެ ި
ކ
ގއި އުޅަނދުގައި ވަކިން ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވައިދުގައި ބުނާ ގޮތަށް ވަ ި
އަމަލު ކުރުމު ަ
ކޮށްފައެވެ.
 5.1.2އުޅަނދުގެ އިންޖީނުރޫމްގެ ސާވިސް ޓޭންކްތައް ބަހައްޓާފައިހުންނަ ތަންތަނަށް ވަންނަން ކަނޑާފައި ހުންނަ
އާނގަ )މޭން ހޯލް( ތަކާއި އެހެން ހުޅުވުންތައް ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހަތައް ހުންނަ ހިސާބުގައި
ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އ
ތ ް
ރކުރުން ަ
 5.1.3އުޅަނދުގެ ތައްޓުމަތީގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ހަ ު
ނ
ހަދާފައިވާ މެޓީރިއަލްއަކީ އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހެދިނަމަވެސް ވަގުތު ް
ހުޅުހިފާ އަނދާ ވިރޭއަދި ގޮވާފާނެ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަން
ބނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ ލަކުޑިއާއި ފައިބަރ )ޭ (GRP/FRP
ދ
ވހަ ގޭސް ނުވަތަ ދުން އުފައް ާ
 5.1.4އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ އަލިފާން ހިފައިފިނަމަ ި
ފަދަ ތަކެތި ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޓމެންޓްތަކުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެނަމަ އެތެރޭގައި
 5.1.5އިންޖީނާއި އެހެނިހެންމެޝިނަރީ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮމްޕާރ ް
ގއި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި
ނިއްވާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެތަކެތި ނިއްވާލެވޭނެ އިތުރު ނިޒާމެއް ބޭރު ަ
މީގެ

ނ
ސ ް
ލ ި
ރމޯޓްއިން ބަންދު ކުރެވޭނެގޮތެއް )ކުއިކް ކް ޯ
އިތުރުން ފިއުލް ތާންގީއިން ބޭރުވާ ތެޔޮ ،ބޭރުން ި

ކ
މއެ ު
ކށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އަދި ފިއުލް ތާންގީގެ ގޭޖް ގްލާސް ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރކަ ާ
ވޭލްވް( ހަރު ޮ
އަމިއްލަޒާތުގައި ބަންދުވާގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައެވެ.

 5.2ވައި ދައުރުވުން
އ
 5.2.1އުޅަނދުގެ އެތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިތާއެއް ހިގައިފިނަމަ އެ ހާދިތާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ހިސާބަށް ވަ ި
ޅތަކާއި ދޮރުތަކާ ި
ކރުވަން ހުންނަ ވައިހޮ ި
ދައުރު ު
ނ
ވ ެ
ފދަ އެހެންވެސް ހުޅުވުންތައް އެހިސާބާއި ދުރުން ބަންދު ކުރެ ޭ
އ އެ ަ
ގޮތް ހުންނަންވާނެއެވެ.
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 5.3ކުއްލިޙާލަތުގައި ސަލާމަތްވާނެ މަގުތައް
ށ
ގހަތަކަ ް
ތކުރާ ޖަ ަ
 5.3.1އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ޖަގަހަތަކާއި އާދަވެގެން ފަޅުވެރިން މަސައްކަ ް
ވަދެ ނިކުމެވާ ސިޑިތަކާއި ހަ ު
ކއްލި ޙާލަތްތަކުގައި
ރގަނޑުތައް ފަރުމާކޮށް އަތުރާފައި ހުންނަންވާނީ ދިމާވެދާނެ ު
ވނެ
ކރާފްޓް އާއި ހަމައަށް ދިއުމަށް ފަސޭހަ ާ
އުޅަނދުގެ މައިތައްޓަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ،އަދި އެތަނުން ސަރވައިވަލް ް
ގން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.
ގޮތް ބަލައި ެ

 5.4ފަޔަރ އެލާރމް ސިސްޓަސް
ރގައި
 5.4.1އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  30މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަ ު
ފއި ހުންނަ ކޮމްޕާރޓްމެންޓްތަކުގައި އަމިއްލަ އަށް )އޮޓޯމެޓިކްއިން(
ހުންނަ އަލިފާން ހިފާޒާތުގެ ބާވަތަކުން ހަދާ ަ
ކށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަލިފާންނިވުމުގެ ނިޒާމެއް ހަރު ޮ

 5.5އަލިފާންނިވާ ފެންހޮޅި އާއި ހޮޅީގެ ތުންތައް
ރގައި
 5.5.1އުޅަނދުގެ މުޅި ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ،ނަމަވެސް  30މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަ ު
ކުޑަވެގެން ޑައިމީޓަރުގައި ދޮޅު އިންޗިހުރި މަދުވެގެން އެކެއް )) (1ފަޔަރ ޕަމްޕްއެއް( ހުންނަންވާނެއެވެ.
5.5.2

އުޅަނދުގައި

ށފައި
ހަރުކޮ ް

ހުންނަ

ފަޔަރ

ޑރަންޓްތައް
ހައި ް

ހުންނަންވާނީ

އާއްމުކޮށް

ދ
އުޅަނ ު

ދަތުރު ު
ނ
ގޅާލެވޭ ެ
ު
އކު ފަޔަރހޯސްއާއި
ކރާއިރު ،ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ތަނެއްގައި އަވަހަށް ފަސޭހަކަމާ ެ
ގޮތަކަށެވެ.
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ޗެޕްޓަރ 6
ފަޅުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން
 6.1ރައްކާތެރިކަމުގެ ޢާއްމު ފިޔަވަޅުތައް
 6.1.1ތައްޓު މައްޗާއި ،މެޝިނުތައް ހުންނަ ޖަގަހަތަކާއި ،ބަދިގެ އާއި ،ސިޑިތައް ހުންނަންވާނީ ކައްސާނުލާ
ގޮތަށް ރައްކާތެރިކޮށްހަދާފައެވެ.
6.1.2

އ
ގތަށް ފަރުމާކޮށްފައިހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ޝެކްލެސް އާއި އަ ި
ރވޭ ޮ
ލައިފް ލައިން ބޭނުންކު ެ
ބޯލްޓްސް އާއި ވާއަޅުވާ ކްލީޓްސް ،އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 6.2ތައްޓުމަތީގެ ހުޅުވުންތަކާއި )ހެޗް އޮޕަނިންގްސް( ދޮރުތައް
ށ
ޅ ް
ގ ަ
 6.2.1ފަލްކާތަކާއި އާނގަ )މޭން ހޯލް( ތަކާއި ދޮރުތަކާއި އެހެނިހެން މަތިތައް ހުންނަންވާނީ ރަ ަ
ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.
 6.2.2ފަލްކާތަކުގެ

އަނގަމަތީ

ޖާގައިގެ

މިންތައް

ހުންނަންވާނީ

އެއިންކުރާ

ބނުމަކަށް
ޭ

އެކަށީގެންވާ

ބޮޑުމިނެއްގައެވެ.
ރ ފަސިންޖަރުންނާއި
 6.2.3އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކާއި އާގަތައް )މޭންހޯލް(ތައް ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުން ދަތުރުކު ާ
އ ު
ތރިކަމާ ެ
ފަޅުވެރިންނަށް ރައްކާ ެ
ކ އުޅަނދުގައި އުޅެވޭނެ ގޮތަށެވެ.
ޗ ތަކުގެ
 6.2.4ތައްޓުން މައްޗަށް އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި )ކޯމިންގްސް( ،އެސްކޭޕް ހެ ް
މަތީގައި އަތްގަނޑު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
އ
ކ ި
އ ާ
 6.2.5ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ،އުޅަނދު ކަނޑުމަތީގައި އުޅޭ ވަޤުތުތަކުގައި ،ބޭރުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ފަލްކާ ަ
ނހެން މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ބައެއް
ދޮރެއް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ .މަސްވެރިކަމާއި އެހެ ި
އ ދިމާވެއްޖެނަމަ
ފަހަރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ހުޅުވުންތައްވެސް ހުންނަންވާނީ ނުރައްކަލެ ް
ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ރޓަރުތައް ،ވިންޗް ތައް ،ނަނާއި ދައު ދަމާ ސާމާނާއި )ލައިން އެންޑް ނެޓް ހޯލަރސް(
 6.2.6އިންޖީން،ޖަނަ ޭ
ރ ބައިތައް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ
އަދި އެހެނިހެން މެޝިނުތަކުގައި ހުންނަ އެބު ޭ
ދަފަތް އަޅުވާ ރައްކާތެރި ކޮށްފައެވެ.

6.3

އުސްފައްގަނޑާއި )ބުލްވާރކް( ޗެންޗޭނާއި އަދި ސަލާމަތީ އަތްގަނޑުތައް
ކރާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަރުގައި މައިތައްޓުގެ މައްޗަށް ) 1އެކެއް(
ރކަން ު
 6.3.1މަސްވެ ި
މީޓަރ

ކށް
އުސް ޮ

އުސްފައްގަނޑު)ބުލްވާރކް(

ނުވަތަ،ހޭންޑްރެއިލް

ނުވަތަ

ގްރޭބް

ރއިލްސް
ެ

ނ
ހރުގައި އުސްފައްގަނޑު )ބުލްވާރކް(،ޗެންޗޭ ު
ރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަ ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ 24 .މީޓަ ު
ނ
ރ ބޭނުމަށްބަލައި އެކަ ް
ހުންނަންވާނީ ) 1އެކެއް( މީޓަރު އުސްމިނުގައެވެ .ނަމަވެސް އެ އުޅަނދުން ކު ާ
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ހުށަހެޅުމުން

އޮތޯރިޓީއަށް

މިމިނަށްވުރެ

ކުޑަމިނެއް

ކަނޑައެޅުމުގެ

ޔރު
އިހްތި ާ

އޮތޯރިޓީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
6.3.2

ރކަމަށް ނުވަތަ
މސްވެ ި
ަ
އުސްފައްގަނޑުގައި ) 1އެކެއް( މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި،
ށ
ކރުމަ ް
ށ ދަތި ނުވާނަމަ) 1 ،އެކެއް( މީޓަރ ހަމަ ު
އުޅަނދުގައި ކުރާ އެހެންވެސް މަސައްކަތަކަ ް
ރ ބޭނުމަށް ބަލާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުން މިނޫން އެހެން
ދން ކު ާ
ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނު ޖަހަންވާނެއެވެ .އުޅަނ ު
ގޮތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

6.3.4

ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނުގެ އެންމެ ތިރި ޗޭނާއި ތައްޓާއި ދޭތެރޭ ހުންނަ އުސްމިން  9އިންޗި )230
ގ ދޭތެރެ 15
މިލިމީޓަރ( އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ދެން ހުންނަ ކޮންމެ ދެ ޗޭނެއް ެ
އއްގެ
އިންޗި ) 380މިލިމީޓަރ( އަށްވުރެ ދުރެވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޗެންޗޭނުގެ ކޮންމެ ދެ މުޑި ެ
ދޭތެރޭގެ ދުރުމިން  1.5މީޓަރ އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

6.3.5

ކން
ނ ަ
އުސްފައްގަނޑާއި ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނާއި ސަލާމަތީ އަތްގަނޑު ހަދަންވާނީ ތޫނު އަރިއަރިއާއި ކަ ް
ނުހުންނަ ގޮތަށް ،އަދި އެއިން ބޭނުންވާ ގަދަމިން ލިބޭގޮތަށެވެ.

6.3.6

ރ
ކ ާ
މީހުންގެ ޖަގަހަ ތަކާއި މެޝިނުތައް ބަހައްޓާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކާއި އެހެންވެސް މަސައްކަތް ު
ދ
ކމާއިއެކު އައިސް ގޮސްވުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އަ ި
ކރާ ތަންތަނުން ރައްކާތެރި ަ
ތަންނަތާއި ބޭނުން ު
ބޭނުންވާ

ގޮތަށް،

ލައިފް

ލައިން

ނުވަތަ

ސަލާމަތީ

ޗެންޗޭނު

ނުވަތަ

ސލާމަތީ
ަ

އަތްގަ ނޑު

ހުންނަންވާނެއެވެ .ތައްޓުމަތީ ގެގަނޑުތަކާއި ތައްޓުމަތީގައި އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި
ވނެއެވެ.
ރކުރަން ާ
ސްޓޯރމް ރެއިލްސް ހަ ު
6.3.7

އުސްފައްގަނޑެއް ނުވަތަ އުސްފައްގަނޑެއްގައި ހުންނަންވާ އުސްމިން ގެނައުމަށް ޖަހާ ޗެންޗޭނެއް
ރ ސަމާނެއް
މގައި ،ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނުގެ ދެ މުޑި ދޭތެރޭގައި ،ތައްޓުމަތީގައި ބޭނުންކު ާ
ހެދު ު
ނ
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ސާމާނެއް ބަހައްޓަން ހަމަޖައްސާފަވާ ތަނުގައި އެ ސާމާ ު
ޤވާއިދުގެ  6.3.3އާއި  6.3.4އާއި  6.3.5ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
ނެތިދާ ވަގުތު ތަކުގައި މި ަ
ހން ގޮތްތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ހމަ ކުރެވޭނެ އެ ެ
ކަންކަން ފުރި ަ

 6.4އަރާފައިބާ ހަރުގަނޑުތަކާއި ސިޑިތައް
ބ
އރާފައި ާ
ަ
އ އުޅަނދުގެ ހުރިހާ
 6.4.1ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ ި
ސލާމަތީ
ަ
ދކޮށް،
ވރުގަ ަ
ސިޑިއަކާއި ހަރުގަނޑުތަކެއް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ބޮޑުމިނަކަށްަ ،
އަތްގަނޑު ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޗެންޗޭނު އާއިއެކު ،ކައްސާނުލާ ކަހަލަ ބާވަތެއް)ނޮން ސްކިޑް(
ބޭނުންކޮށް ،އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލްކުރާ ފެންވަރަކަށެވެ.
ކގައި ހުންނަ ކުއްލި ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
 6.4.2މެޝިންތައް ބަހައްޓާ ޖަގަހަތަ ު
ސ
ނ ީ
ހރުގަނޑު )އިމަރޖެ ް
ރ
ލެޑަރ( ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ހަރުގަނޑުގެ ފުޅާމިން  18އިންޗި ) 450މިލިމީޓަރ( އަށްވު ެ
ހަނިނުވާނެހެން ދަގަނޑުންނެވެ.
6.4.3

ޝން ލެޑަރސް( ހުންނަންވާނީ ރަގަޅަށް
ނނަ ހަރުގަނޑުތައް )އެކޮމޮޑޭ ަ
މީހުން ތިބޭ ޖަގަހަތަކުގައި ހު ް
ރކޮށްފައެވެ.
ހަ ު
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 6.5ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަރާފޭބުން
6.5.1

އުޅަނދަށް އަރާފޭބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނެތް ބަނދަރަތަކުގައި ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި
ރ
ހ ި
ރވެން ު
ކމާއި އެކު އުޅަނދަށް އަރާފޭބޭނެ ގޮތް ،ޢަމަލީ ގޮތުން ކު ެ
ރ ަ
ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެ ި
އ އުޅަނދެއްގައި ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މިންވަރަކަށްެ ،

 6.6ކައްކާ ކެއުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
ހ
ޖގަ ަ
ރ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކެއްކެމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ ަ
 6.6.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ހަދާފައި

ހުންނަންވާނީ

އަލިފާން

ނުހިފާޒާތުގެ

ބާވަތެއް

)ފަޔަރ

ރިޓާރޑެންޓް

މެޓީރިއަލް(

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ށފައެވެ .އަދި އުދުނަށް އުދާ ތެލިފަދަ
 6.6.2ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އުނދުން ހުންނަންވާނީ ރަގަޅަށް ހަރުކޮ ް
ކ ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް
ރކަމާއެ ު
ރއްކާތެ ި
ަ
ތަކެއްޗާއިެ ،
ކއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތައްޓާއި ކަޓްލަރީސް
އުޅަނދުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ރ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަޅުވެރި ް
ޒ
ނނާއި ފަސިންޖަރުން ކާން ތިބޭ ޖަގަހައިގެ ހުންނަ މޭ ު
 6.6.3ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ހރުކޮށްފައެވެ.އަދި މޭޒު
އކު ަ
ގޮނޑި ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ނުގުޑާ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ެ
ހުންނަންވާނީ ތަށި ފަދަތަކެތި ކައްސާލައިގެން އައިސް ނުވެއްޓޭނެގޮތަކަށް ތުންފަތެއް ލެވިފައެވެ.

 6.7ތައްޓުމަތީގެ މެޝިނަރީތަކާއި އެހެނިހެން ސާމާނު
6.7.1

އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ނަގަލިނަގާ ވިންޗްތަކާއި ނަނާއި ދައު ދަމާ ހޯލާ ފަދަ ތަކެތި )ލައިން އެންޑް
ނ
ކ ދައިގެންފިނަމަ އަމިއްލައަށް ހުއްޓޭ ެ
ނެޓް ހޯލަރސް( ހުންނަންވާނީ އެތަކެއްޗާއި ދިމާއަށް މީހަ ު
ރކޮށްފައެވެ .އަދި މި މެޝިނަރީސް ތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ހުންނަންވާނީ
އޮޓޮމެޓިކް ސްޓޮޕް ސްވިޗް ހަ ު
އޮޕަރޭޓް ު
ކރަން ހުންނަ މީހާއަށް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ އަދި ތަޅުލެވޭ ގޮތަށެވެ.

6.7.2

ނަގަލިނަގާ ސާމާނާއި ނަނާއި ދައު ދަމާ ސާމާނު އުޅަނދުގައި ބަހައްޓާ އަދި ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ
ރޝާދާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ސާމާނު އުފެއްދި ފަރާތުން ދީފައިވާ އި ު

 6.8މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދު އަލިކުރުން
6.8.1

އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަނަކާއި ހުރިހާ ހިސާބެއް ހުންނަންވާނީ
ރަނގަޅަށް ދިއްލާ އަލިކޮށްފައެވެ .އަދި ބޭނުންކުރާ އަލިތަކުގެ ބާވަތާއި ވައްތަރާއި ދަރަޖަ އާއި އަލިމިން
ވރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ސިއްޙަތާއި ސަލާމަތަށް
ކރާ ފަޅު ެ
ރ ު
)އިންޓެންސިޓީ( އަކީ އުޅަނދުގައި ދަތު ު
ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމުގެ ޔަޤީ ް
މގައި
ނކަން އޮތް އަދި ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަލިތަކެއް ކަ ު
ވާންޖެހޭނެއެވެ.

6.8.2

ޅ ނުހުންނަ އައްޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ވކިކޮށްދޭ ،ދަ ަ
ބޭނުންކުރާ އަލިތަކަކީ ސާފުކަމާއިއެކު ކުލަތައް ަ
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6.8.3

އުޅަނދުގައި

ބޭނުންކުރާ

އަލިތަކުގެ

ސަބަބުން

އުޅަނދު

އ
ކރުމުގަ ި
ދަތުރު ު

އެއްވެސް

ދައްޗެއް

މލީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރިނަމަ ކުއްލި
އުނދަގުލެއް ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި ޢަ ަ
ޙާލަތުގައި އަލިކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ބައްތި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 6.9މަސައްކަތްކުރާ ޖަގަހަތަކުގައި ވައި ދައުރުކުރުވުން
ކރުވުމުގެ ނިޒާމު
ތކުގައި ވައި ދައުރު ު
ރ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވަށާބެދިފައި ހުންނަ ޖަގަހަ ަ
 6.9.1ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ހުންނަންވާނީ މި ޤަވާޢިދުގެ  5.2.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ހ މީހުނާއި އެތަންތަނަށް
ކރަންޖެ ޭ
 6.9.2އުޅަނދުގެ ފަލްކާތަކާއި އެހެނިހެން ޖަގަހަތަކުގެ އެތެރޭގައި މަސައްކަތް ު
ވއި
ރކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަ
ފައިބާ ،ވަދެނި ު
ޖހޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ި
ކމެ އުޅެން ެ
ކރުމުގެ ނިޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
ދަތުރު ު

 6.10ހުންގާނު ހިފާ މީހާއަށް ވަށައިގެން ފެންނަ މިންވަރު
ރ
 6.10.1އިންޖީނުގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންގާނު ހިފާމީހާއަށް ވަށައިގެން ފެންނަ މިންވަ ު
ކރާ މިންވަރަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ވިސިބިލިޓީ( ތިރީގައި މިބަޔާން ު
މ
ރމައްޗާއިއެކު އެ ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮ ް
ކ ި
)ހ( ހުންގާނުހިފާ މީހާ ހުންގާނުގައި ހުންނައިރު ސީދާ ު
މ ެ
ފަރާތަކުން ) 22.5°ބާވީސް ބައި ޑިގްރީ( އަށް ހުރަހެއްނެތި ސާފުކޮށް ޞަޠަޙަ ފެންނަ ވާނެއެވެ.
ކޑަކުރަންވާނެއެވެ.
ނވާ ނިވާވެސް ވެވުނުވަރަކުން ު
ހުންގާނު ޖަގަހައިގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ހުރަހަކު ް
)ށ( ހުންގާނުހިފާ

މީހާ ހުންގާނު

ޖަގަހައިގައި

ހުންނައިރު

ގ
ޖަގަހައި ެ

ދެފަރާތުން ކުރެ

މ
ކޮން ެ

ޙ
ހއްނެތި ސާފުކޮށް ކަނޑުގެ ޞަޠަ ަ
ފަރާތަކުންވެސް ) 225°ދުއިސައްތަ ފަންސަވީސް ޑިގްރީ( އަށް ހުރަ ެ
ވސް ދިރުނބާކޮޅު މައްޔަލުގެ އެއްފަރާތުން  45°އިން ފެށިގެން މައްޔާ
ފެންނަންވާނެއެވެ .އެއީ ދެފަރާތުން ެ
ސކޮށް އަނެއްފަރާތުގެ  180°އާއި ހަމައަށެވެ.
ހުރަ ް
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ޗެޕްޓަރ 7
ފަޅުވެރިންގެ ޖަގަހަ
 7.1ޢާއްމު ބައިތައް
 7.1.1މިޤަވާއިދުގެ މިބައިގެ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ތައްޓުއެޅި
އުޅަނދުފަހަރެވެ.
 7.1.2ކަނޑުދަތުރު ު
އ
ވސް ،އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނާއި ދަތުރުގެ ދިގުމިނާ ި
ކރާ ތައްޓުއެޅި ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ެ
މޫސުމުގެ

ޙާލަތަށް

ބަލައި،

އުޅަނދުގެ

ފަޅުވެރިންނަށް

އެކަށީގެންވާ

ބޮޑުމިނާއި

ފެންވަރުގެ

ހ
ގ ަ
ޖަ ަ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކރުމާއި އޮނިގަނޑުހެދުމާއި އުޅަނދުގެ އެ
 7.1.3ފަޅުވެރިންގެ ޖަގަހައާއި އެތަނަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުން ފަރުމާ ު
ޖަގަހަ ހުންނާނެ ހިސާބު ނިންމުމާއި އެތަނުގެ އެތެރޭގެ އެތުރުން ނިންމުމުގައި ،ތަނަށް އެކަށީގެންވާ
ހނާއި ،ފިންޏާއި ،ފިނިހިފުމާއި،
ކން ލިބޭނެކަމާއި ،އަދި މޫސުމާއި ،ކަނޑާއިޫ ،
ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރި ަ
ނ
ކމުގެ ޔަޤީންކަ ް
އަޑާއި ،ތުރުތުރާއި ،ދުމާއި ،ވަހާއި ،އެހެން ޖަގަހަތަކުން އަންނަ އާވިން ،ރައްކާތެރިވާނެ ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކ
ގހަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ އުޅަނދުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައް ާ
 7.1.4ފަޅުވެރިންގެ ޖަ ަ
ނުވާނެ ،ކަހަލަ ތަކެއްޗެވެ.

 7.2އަލިކަމާއި ފިނިހޫނުމިނާއި ވައި ދައުރުކުރާ މިންވަރު
ތ
ރކަށް ޤުދުރަ ީ
ވންހުރި ވަ ަ
ހ ޖަގަހައެއް ހުންނަންވާނީ ކުރެ ެ
ރ ާ
 7.2.1ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ބޭނުންކުރާ ހު ި
ރންޓް އަލި ވެސް ލިބެން
ކ ަ
އަލިން އަލިކުރެވިފައެވެ .މި ތަންތަނުގައި ތަނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އަލިކުރަން ބޭނުން ކުރަންވާނީ މީހުންގެ ސިއްހަތާއި ސަލާމަތަށާއި އުޅަނދުގެ
ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ތަކެއްޗެވެ.
އ
 7.2.2ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތައް ހުންނަންވާނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ި
ރ
ވ ި
އެކަށީގެންވާގޮތަށް މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ސަލާމަތަށާއި އުޅަނދުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދު ެ
ނުވާނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ،ފިނިހޫނުމިން ހިފެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމަކުންނެވެ.
 7.2.3އުޅަނދުގެ

ހނުގަދަ
ޫ

ހިސާބުތަކާއި

ފަސިންޖަރުންނާއި

ފަޅުވެރިން

ނކުރާ
ބޭނު ް

ހ
ޖަގަ ަ

އ
ގ ި
ތަކު ަ

ރށް ވައި ދައުރުކުރާނެ އިންތިޒާމު ނެތްނަމަ އެތަނެއްގައި ފޯސްޑް ވެންޓިލޭޝަން ނިޒާމެއް
އެކަށީގެންވާވަ ަ
ހަ ު
އވެ.
ރކުރަންވާނެ ެ

 7.3ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަން
ނ
ތ ހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާ ީ
ގހަތައް ފަރުމާކޮށް ތަކެ ި
 7.3.1ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަ ަ
ވރަށް އަރާމުލިބޭނެ ،އަދި ތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށެވެ.
އެކަށީގެންވާ ަ
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 7.3.2ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ އުނދުގެ ދިގުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން  6ފޫޓް ) 1.9މީޓަރ( އަދި ފުޅާ މިނުގައި
އެންމެ ކުޑަވެގެން  24އިންޗި ) 600މިލިމީޓަރ( ހުންނަންވާނެއެވެ.
 7.3.3ކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކަށާއި ފަސިންޖަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ އެނދުގައި އަޅާ ސާމާނު ހުންނަންވާނެއެވެ.
އ
ކޓަރީގަ ި
މށް ބަލައި ،އެކަށީގެންވާ ނަމަ ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޮ
 7.3.4އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނަށާއި އުޅަނދުން ކުރާބޭނު ަ
ތަޅުލެވޭގޮތަށް ހުރި އަލަމާރި ނުވަތަ ވަތްގަނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 7.3.5އެނދު އެ ު
ތރުމުގައި އެއް އެނދުން އަރައިގެން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އަނެއް އެނދަށް ދެވެން ނުހުންނަ
ގޮތަށް ދެ އެނދެއް ޖެހިޖެހިގެން ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އެނދު އެތެރުމުގައި އާދަވެގެން ހުންނަންވާނީ
މަތިމައްޗަށް ދެ އެނދަށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް ،ތިރީ އެނދު ތަޅުމުން ފެށިގެން  12އިންޗި )300
މިލިމީޓަރ( އަދި ދެ އެނދު ދޭތެރޭގައި ކުޑަވެގެން  24އިންޗި ) 600މިލިމީޓަރ( ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ.
 7.3.6މަތިމައްޗަށް އެނދު އަތުރާއިރު އެއް އެނދުގެ މައްޗަށް އަނެއް އެނދު ފުށުއަރާނަމަ މަތީ އެނދުގެ ދަށުގައި
ކރަންވާނެއެވެ.
ހލަ ކުނޑި އާއި ހިރަފުސް ނުފައިބާ ބާވަތެއްގެ ބޭނުން ު
ކ ަ
ލަކުޑި ފިލާ ނުވަތަ ސަތަރި ަ
މ
 7.3.7އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  18މީޓަރ ހަމަވާ ނަމަވެސް 30 ،މީޓަރ ހަމަނުވާ އުޅަނދުފަހަރު ގައި ކޮން ެ
ކ
ވ ި
ރ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް ަ
ކ ާ
ފަޅުވެރިއަކަށާއި އޯވަރނައިޓްކޮށް ދަތުރު ު
އެނދެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ހ ފަރާތުން
ނށާއި އުޅަނދުންކުރާ ބޭނުމަށާއި ދަތުރުގެ ދިގުމިނަށް ބަލައި ،ކަމާއިބެ ޭ
 7.3.8އުޅަނދުގެ ބޮޑުމި ަ
ނކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.
މިޤަވާއިދުގެ މި ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ކަ ް

 7.4ކާތަނާއި ކެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު
ވކިންނެވެ.
 7.4.1ކައްކާ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަ ހުންނަންވާނީ މީހުން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތަކާއި ަ
ޖ
ގ )ސްޓޯރޭ ް
ރނެ ޖާ ަ
ކށީގެންވާ ބޮޑުމިނެއްގައި އެތަނުގައި އެއްޗެތި ރައްކާކު ާ
 7.4.2ބަދިގެ ހުންނަންވާނީ ކަމަށް އެ ަ
ޕސް( ހަދައި ތަޅުމުގެ ފެން ހިންދޭނެ ގޮތަށެވެ.
ސް ޭ
ރ
 7.4.3ބަދިގޭގެ ފިޓިންގްސް އާއި ބޭނުންކުރާ ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު )ޔުޓެންސިލްސް( ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ދަބަ ު
ނުޖަހާ މައުދަނަކުންނެވެ.
މ
ކއްކަން ބޭނުންކުރާ އުނދުން ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓް ކެޑިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަންދާ ތެޔޮ ހުސްވެއްޖެނަ ަ
ަ 7.4.4
ކ ތެޔޮ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ
ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ .އަދި ކައްކާ ގޭސް ނުވަތަ ކައް ާ
އެތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 7.5ދޮވެސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
7.5.1

އުޅަނދުން ކުރާ ބޭނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ،ފާހާނާއާއި މޫނު ދޮންނަ ތައްޓާއި އަތް ދޮންނަ ތަށިފަދަ،
ދޮވެސާފުކުރުމު ެ
ބހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ލިބެން
ގ ޚިދުމަތް )ސެނިޓަރީ ފެސިލިޓީސް( ކަމާއި ެ
ރނަމަ ،ދޮވެސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުންނަ އެއްޗެތީގެ
ހުންނަންވާނެއެވެ .ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ހު ި
މނަންވާނެއެވެ.
ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ހި ަ
)ހ( ކޮންމެ  8މީހަކަށް މާގަ ނޑުން ފެންވަރާ ފާހާނާގެ މަދުވެގެން އެއް ) (1ފާހާނާ
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)ށ( ކޮންމެ  8މީހަކަށް ފާހާނާތައްޓާއެކު ހުރި ފެންވަރާ ފާހާނާގެ މަދުވެގެން އެއް ) (1ފާހާނާ
)ނ( ކޮންމެ  6މީހަކަށް މޫނު/އަތް ދޮންނަ ތަށީގެ މަދުވެގެން އެއް ) (1ތަށި
ކރާ ބައިގެ ތެރެއިން
ރ ހޮޅިތައް ބޯފެން ތާނގީތަކާއި ،ކޮއްތު ސާމާނު ރައްކާ ު
ކ ާ
 7.5.2ހަޑިފެނާއި އުކާލާފެން ބޭރު ު
ގ
ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ .އެފަދަ ހޮޅިތައް ކައިބޮއި ހަދާ ޖަގަހަތަކާއި މީހުން ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަތަކު ެ
އެތެރެއިން މަތިން ގެންގޮސްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ހޮޅިތައް ހުންނަންވާނީ ފެން ބަންދު
ހަ ު
ރކޮށްފައެވެ.
7.5.3

ވ
ދ ެ
އބޮއި ހަދާ ޖަގަހަތަކާއި ޮ
ކ ި
ތކާއި ަ
ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ފާހާނާތައް ހުންނަންވާނީ ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޖަގަހަ ަ
ފެންވަރާ ޖަގަހަތަކާއި )ވޮޝް ޫ
ވ ހިސާބެއްގައެވެ.
ރމް( ވަކިން ނަމަވެސް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރޭ ޭ

7.5.4

ކން
ނ ަ
ދޮވެ ފެންވަރާ ޖަގަހަތަކުގެ ތައްޓުމަތި ހުންނަންވާނީ ސާފުކުރަން ފަސޭހަ ،ފެނާއި ލޮނާއި ތެތްފި ި
ށ
ނުވަންނަ ،ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ބާވަތަކުން ތޮށިލައި)ސީތުކޮށް( ފަސޭހައިން ފެން ހިންދޭނެ ގޮތަ ް
ހަދާފައެވެ .ތައްޓުމަތީގައި ތޮށިލާފައި ހުންނަންވާނީ އެ ޖަގަހައެއްގެ ވަށާ ބިތާއި އެއްކޮށް ،ކުޑަވެގެން 8
އ
ތކެ ް
ސވާ ކޮޅު ަ
އދުން )ޖޮއިންޓް( ތަކަކާއި ހު ް
ބ ް
ހރިހާ ެ
ރށްު ،
އިންޗި ) 200މިލިމީޓަރ( ވަށާބިތަށް އަރާވަ ަ
ރަނގަޅަށް ބައް ާ
ދ ފެން އަދި ތެތްފިނިކަން ނުވަންނާނެގޮތް ހަދާފައެވެ.

 7.6ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް
7.6.1

ފން
ތާނގީތަކަށް ބޯފެން ލުމާއި ،ބޯފެން ރައްކާކުރުމާއި ،އުޅަނދުގައި ބޯފެން ބޭނުންވާ އެކިތަންތަނަށް ބޯ ެ
ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ،މިކަ ް
ތ
ނނަންވާނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބޯފެއް ތަޢައްޔަރު ނުވާނެގޮ ް
ނކަން ރޭވިފައި ހު ް
ކތެރިކޮށެވެ .އަދި ބޯފެން ތާނގީތައް ހުންނަންވާނީ އެތެރެ ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ބަލައިގެން ރައް ާ

7.6.2

ކމަށާއި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރުމަށް މީހަކަށް ދުވާލަ ަ
ކށް  2.5ލީޓަރ
އ ު
ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ހަމަ އެކަނި ކެ ް
ރވޭނެ ގޮތަކަށް ތާނގީގެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބޯފެން ރައްކާކު ެ

ނ
 7.6.3ފެންވެރުމަށާއި ދޮވުމަށް  24ގަޑިއިރަކަށް ކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކާއި ފަސިންޖަރަކަށް މަދުވެގެން  12ލީޓަރުގެ ފެ ް
ކރެވޭނެ ނިޒާމެއް އުޅަނދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކ ު
ރައް ާ
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ޗެޕްޓަރ 8
އެހެނިހެން ކަންކަން
 8.1މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް
އ
ރހާކަމެ ް
ކރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދެ އަދި އެކަމާއިގުޅޭ އެހެން ހު ި
 8.1.1މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ބަންނަ ކަނޑުދަތުރު ު
ރޓީއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި
ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި އޮތޯ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް )ރިކްއަޔަރމެންޓްސް( އާއި ބަޔާންކުރުންތައް )ސްޕެސިފިކޭޝަންސް(
އާއި މިންގަނޑުތައް )ސްޓޭޑާރޑްސް( އަށެވެ.
ނ
ރތު ް
ވކިން ކަމާއިބެހޭ ފަ ާ
ކރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތަށް ވަކި ަ
 8.1.2ކަނޑުދަތުރު ު
ރ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ޢާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.
"ކަނޑުދަތުރުކުރާ ލަކުޑި އަދި ފައިބަ ު
މ
މއިން ކޮންމެ މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތަކީ މި ޤަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ި
ތން ޢާއްމުކުރާ ި
ކަމާއިބެހޭ ފަރާ ު
ބއެކެވެ.
ޤަވާއިދުގެ ަ
ތއްތަކާއި ހިންގާ ކަންތައްތަކާއި އަދި މިޤަވާއިދުގައި އޮތޯރިޓީއިން
ވޒަންކުރާ ކަން ަ
 8.1.3މިޤަވާއިދުގެ ދަށިން ަ
ޤަބޫލުކުރާ ފެން ަ
މށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،މިޤަވާއިދުގައި ބުނާ
ވރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަ ަ
ނ
ރ ީ
މއިބެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކު ާ
ކރުމުގައި ކަ ާ
ކަންތައްތަކުން ލުއިކަން ދިނުމާއި މިޤަވާއިދުން އިސްތިސްނާ ު
އގޮތަށެވެ.
މާވަޑިންގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެ ް

 8.2ފެންވަރު އެއްވަރު ކުރުން
ކރުމެއް ،ނުވަތަ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް،
 8.2.1މިޤަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގައި ވާގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ހަރު ު
ކރުމަށް ނުވަތަ
ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ސާމާނެއް ،ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް ،ނުވަތަ ވައްތަރެއް ،އުޅަނދުގައި ހަރު ު
ގެންގުޅުމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ،ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ އެތުރުމެއް އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރަން ބުނެފައި
ތ
މކީ ،ނުވަތަ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތަކީ ،ނުވަ ަ
ކރު ަ
ވީނަމަވެސް ،އެ ނޫން އެހެން ވައްތަރެއްގެ ހަރު ު
ބޭނުންކުރާ
ތ
ސމާނަކީ ،ނުވަތަ ތަކެއްޗަކީ ،ނުވަތަ ވައްތަރަކީ ،ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާ ު
ާ
އ
އެތުރުމަކީ ،މިޤަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގައި ބުނާ ތަކެއްޗާއި ބާވަތާއި ވައްތަރާއި އެތުރުމާއި ހަމަ އެއް ބޭނުމެ ް
އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުރެވޭނެ ތަކެތި ކަމަށް އޮތޯރި ީ
ގ
ޓއިން ޤަބޫލުކުރާނަމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމު ެ
ހ ފަރާތުން ދެވިދާނެއެވެ.
ހުއްދަ ކަމާއިބެ ޭ
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އޮޑީ ނަމްބަރު

10P02MBC15
ނދ ެގ ަވ ަ
ޅ ު
ުއ ަ
ނ

ރ ުތ ް
ނ ަފ ާ
ނ ަ
ބ ް
ނދ ަ
ޅ ު
ުއ ަ
ނ ުއ ެފ ްއ ިދ

ނ ަ
ޅ ު
ރ ުތ ެގ ަ
ނ ަފ ާ
ބ ް
ނދ ަ
ުއ ަ
ނ ުމ ެގ

ނ ަ
ޅ ު
ނ ްމ ަ
ށ ެގ ަ
ރ ު
ނ ަ
ބ ް
ނދ ަ
ުއ ަ
ބރ

ޅ ެގ ައ ުކ ު
ނ ަ
ޅ ު
ތ ު
ނ ައ ޮ
ބ ް
ނދ ަ
ުއ ަ
ރ ު◌

ނ ަ
ޅ ު
ނ ައ ަހ ު
ބ ް
ނދ ަ
ުއ ަ
ރ ެގ ަފ ުހ

ރއްޖޭގައި
މަތީގައި ދައްކާފައިއެވަނީ މި ޤަވާޢިދުގެ 1.1.1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހި ާ
ބަންނަ/އުފައްދާ ކަނޑުދަތުރުކު ާ
ރ އުޅަނދުފަހަރަށް ،އެ އުޅަނދެއް ބަންނަ/އުފައްދާ ފަރާތަކުން އެ އުޅަނދަކަށް ދޭ
އޮޑީ ނަންބަރގެ ނަމޫނާ އާއި އެ ނަމްބަރު އެކުލެވިފައިވާގޮތުގެ ބަޔާނެކެވެ .މި އޮޑީ ނަމްބަރަކީ އެ އުޅަނދެއްގެ
ހންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ،އެ އުޅަނދެއްގައި ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެ
އެންމެ ނެތިނުދާނޭ ތަނެއްގައި ،ދާއިމީކޮށް ދެމި ު
ނަމްބަރެކެވެ.
މިގޮތުން އުޅަނދު ބަންނަ/އުފައްދާ ފަރާތުން ބަންނަ/އުފައްދާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް ޖަހާ އޮޑީ ނަންބަރުގެ
ތކުގެ އުސްމިނުގައި  25މިލިމީޓަރ )1އިންޗި( ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ޢަދަދުގެ ނުވަތަ އަކުރުގެ
ޢަދަދުތަކާއި އަކުރު ަ
ރއްގެ ފުޅާމިނާއި ދެ އަކުރު ދޭތެރޭގައި ހުންނާނެ
ފަލަމިނުގައި  3މިލިމީޓަރ ) 1/8އިންޗި( ހުންނަ އިރު އެ އަކު ެ
ގ ސިފަ )ފޮންޓް( އާއި ގުޅޭ ގޮތަށެވެ.
ކރު ެ
މިން ކަނޑައަޅާނީ އޮޑީ ނަންބަރު ޖަހާ އަ ު
އޮޑީ ނަންބަރުގެ އަކުރުތަކާއި ޢަދަދުތައް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތްކަމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ބަލާއިރު މަތީގައި
ކރާ އުޅަނދަކީ 2010ވަނަ
މިސާލަކަށް ދައްކާފައި އެވާ އޮޑީ ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ އޮޑިއަކީ ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރު ު
އތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނިގިލީގައި  MBCކިޔާ ފަރާތަކުން ބަނދެފައިވާ  15ވަނަ އުޅަނދެވެ.
އަހަރު ހުވަދު ަ
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މާވަޑި މީހާގެ ސެޓްފިކެޓް )ބިލްޑާރސް ސެޓްފިކެޓް(
ށ
ކކުރާ ފަރާތުން އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ފަރާތަ ް
ކރުމަކީ ޗެ ް
މާވަޑިމީހާގެ ސެޓްފިކެޓް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ޗެކް ު
އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ.
އ
މާވަޑިމީހާގެ ސެޓްފިކެޓް ޗެކް ކުރިކަމަށް ކުރާ ސޮޔަކީ އެއާއި އެކު އިޤްރާރެއް ލިޔެފައިނެތް ނަމަވެސް ެ
ކވެ.
ޔ ެ
ކރެވޭ ސޮ ެ
ކމަށް ހެކިވެ ު
ސެޓްފިކެޓެއްގައި ވަނީ ރަނގަޅު ތެދު މަޢުލޫމާތު ަ
މާވަޑި މީހާގެ ސެޓްފިކެޓް އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު


މި ޖަދުވަލުގައި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މިޤަވާޢިދުގެ  1.1.9ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާވަޑިމީހާގެ
މކެވެ .އިސްވެ
ސެޓްފިކެޓް އޮންނަންވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާއަކާއި އަދި އެ ސެޓްފިކެޓް ފުރާނޭ ގޮތުގެ ހުށަހެޅު ެ
ދިޔަ ހުށަހެޅުން ބަލާލުމުންވެސް މާވަޑިސެޓްފިކެޓްގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ.



މާވަޑިމީހާގެ ސެޓްފިކެޓް އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުމަކ އުޅަނދުގެ އެތެރޭގައި ކޮޑިމިން އެ އުޅަނދެއްގައި
ކރުމެވެ .މިގޮތުން އެތެރޭގެ
ހންނާނެ ޙަޤީޤީ ކޮޑިމިނާއި އެންމެ ގާތް މިނެއް ހިސާބުކޮށް ދެނެގަނެ އަންދާސީ ު
ު
ދ
ސ  1/3ރޫލް" ގެ އުޞޫލުން އުޅަނ ު
ކޮޑި ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭނީ "ސިމްޕްސަން' ް
ގ
މ ެ
ރ ު
ކ ު
ހދައިގެން އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑި އަންދާސީ ު
ގން ހިސާބު ަ
ބައިބައިކޮށް ގުނަކޮށް އެއްކޮށް ެ
މ
އރު ގިނަ ބައިތަކަކަށް ބައިކޮށްފިނަ ަ
މިންގަޑެކެވެ .މި އަޞްލަށް ބަލާއިރު ދޭހަވަނީ އުޅަނދު ބައިބައި ކުރާ ި
މނާއި ބޮޑަށް ގާތްވާނެއެވެ.
ހިސާބުން ނުކުންނަ އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ކޮޑިމިން އުޅަނދުގެ ޙަޤީޤީ ކޮޑި ި



ގ
ކރާ އާއި އުޅަނދު ެ
މި ސަބަބަށްޓަކައި މާވަޑިމީހާގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމުގެ އުޅަނދުގެ ދިގުމިން ބައި ު
އ
ކރުން ރަނގަޅެވެ .ދިގުމިން ބައިކުރާނީ ) 6ހައެއް( ބަޔަށް ކަމަށާ ި
ފުންމިން ބައިކުރާ ޢަދަދުތައް އިތުރު ު
ފއިވީ
ފުންމިން ބައިކުރާނީ ) (4ބަޔަށް ކަމަށް ބުނެ ަ

ސ އަޞްލާއި
ބތައް ވީހާވެ ް
ނަމަވެސް ހިސާ ު

ރ
ކއި އުޅަނދު ބަންނަ/އުފައްދާ ފަރާތަށް ފެންނަ ރަނގަޅު ޢަދަދަކަށް މި ދިގުމިން ބައިކު ާ
ކރުމަށްޓަ ަ
ރ ު
ކައި ި
ކ
ކރާއިރު މި ދެ ޢަދަދަ ީ
ކރާ ޢަދަދު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތުން އިތުރު ު
ޢަދަދާއި ފުންމިންބައި ު
ކޭލަ ހަމަވާ ދެ ޢަދަދު ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް  ..................،14،12،10،8،4،6މި ގޮތަށް
ނއެވެ.
ކށް ވާންޖެހޭ ެ
ކ ަ
ހުރި ޢަދަދުތަ ަ
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މި ޤަވާޢިދާއި ވަކިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް މި ޤަވާޢިދުގެ ބައިތައް
މ
ހ ފަރާތުން މި ޤަވާޢިދާއި ވަކިން ޝާއިޢުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ި
މި ޖަދުވަލުގައި މިވާ މިންގަޑުތަކަކީ ކަމާއިބެ ޭ
ޤަވާޢިދުގެ ބައިބައެވެ.
ކރާ ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު
ރ ު
ރގެ ބައިތަކުގެ މިންގަޑު" ނުވަތަ "ކަނޑުދަތު ު
" .1ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަ ު
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމުގެ އަތްމަތީފޮތް"
" .2ކަނޑުމަތީގެ ހިފިހުރުން )ސްޓެބިލިޓީ( ގެ މިންވަރު"
 .3އުޅަނދުގެ ބަރުދަނުގެ އުސްމިން ހޯދުން) އިންކްލައިނިންގ ޓެސްޓް(
ގ އިތުރުން ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާއި ބެހޭގޮތުން މި ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ފަންނީ
މީ ެ
ގ
ކކީވެސް މި ޤަވާޢިދު ެ
އމީ ކޮމިޓީން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމާއި◌ި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަ ަ
މާހިރުންގެ ދާ ި
ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަކެވެ.
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