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U

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ އެގްޒެމިނަރުން ޓެސްޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

 -1ސައިކަލް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް
 1.1ސައިކަލް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ފެށުމުގެ ކުރިން ބައެއް ސުވާލުކުރުން
 - 1ވެހިކަލްގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ސުވާލުކުރުން.
ރން.
 - 2މަގުމަތީގެ ޢަދަބާ ބެހޭ ސުވާލުކު ު
ގތުން ސުވާލުކުރުން.
 - 3ވެހިކަލް ޑްރައިވަރ ހޭންޑް ބުކް ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ޮ

 2.1ވެހިކަލްގެ ސަލާމަތާއި މަގުމަތީގެ ގަވާއިދު
 -1ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓަށް ގެންނަ އުޅަނދަކީ

ރޯޑްވާރދިނަސް މިންގަނޑަށްފެތޭ މަގުމަތީގައި ދުއްވުމަށް ކަމުދާ

އުޅަނދަކަށްވުން.
ކލް ދުއްވާލާއިރު އެއްވަނަ
ވހި ަ
ދ ނިއުޓްރަލްކުރޭތޯ ބެލުންެ .
 -2ވެހިކަލް ސްޓާޓް ކުރާއިރު ހުރިހާ ލައިޓެއް ނިއްވާލައި އަ ި
ގިޔަރުގައި ދުއްވާލާތޯ ޗެކްކުރުން) .ވެހިކަލްގެ ސްޕީޑާއި އެއްކޮށް ގިޔަރު ބަދަލުކުރޭތޯ ޗެކްކުރުން(.
ނންކުރޭތޯ ޗެކްކުރުން.
ބ ު
 -3އުޅަނދު ދުއްވާފައިދަމުން ފަހަތް ބެލުމައްޓަކައި ލޯގަނޑު ޭ
 -4ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް ބުރަކިން އެކަނި ކޮންޓްރޯލްކުރޭތޯ ބެލުން.
 -5ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ދުއްވަމުންދާއިރު ގަވާއިދު ފަޅިންދުއްވާތޯ ޗެކްކުރުން.

1

29.04.2012

 3.1ސައިކަލް އަތުން ހިފައިގެންނާއި ދުއްވާފައި އަށެއް އެޅުމުގެ ގަވާއިދު.

U

ސައިކަލް އަތުން ހިފައިގެން ޓެސްޓް ހެދުން
U

U

ސައިކަލް ދުއްވާފައި ޓެސްޓް ހެދުން

U

ސައިކަލް ދުއްވާފައި ޓެސްޓް ހެދުން
ތ ބެލުން.
 -1ޕޮއިންޓް  Aއިން ނައްޓާލާ ޯ
ބލުން.
 -2ޕޮއިންޓް  Bއިން ވައަތްފަރާތަށް ސިގްނަލް ދޭތޯ ެ
 -3ޕޮއިންޓް  Cއިން ސިގްނަލް ކަނޑާލާތޯ ބެލުން.
ބލުން.
ރތަށް ސިގްނަލްދޭތޯ ެ
 -4ޕޮއިންޓް  Dއިން ކަނާތްފަ ާ
 -5ޕޮއިންޓް  Eއިން ސިގްނަލް ކަނޑާލާތޯ ބެލުން.
 -6ޕޮއިންޓް  Fއިން ސިގްނަލް ކެނޑާލާތޯ ބެލުން.
 -7ޕޮއިންޓް  Gއިން ސިގްނަލް ދިނުމަށްފަހު ޕާކްކުރޭތޯ ޗެކްކުރުން.
)ނޯޓް :އަށެއް އެޅުމުގައި ތަކުރާރުކުރާ ތިންބުރު ފައްޓަންވާނީ ޕޮއިންޓް  Bއިންނެވެ(.

 4.1ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްކުރާ އެގްޒެމިނަރާއެކު މަގުމަތީގައި ޓެސްޓްކުރުމުގައި އެގްޒެމިނަރ ބަލާ ކަންތައްތައް
 -1ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ކުރަހާފައިވާ ބުރަކީ ބުރެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެސަރަހައްދުން ނުކުތުން.
 -2ޓެސްޓްދޭ އެގްޒެމިނަރ ސައިކަލް ފަހަތަށް އެރުމުން ،ދުއްދުމުގެ ޓެސްޓްދޭ ސައިޓް ތެރެއިން ނުކުންނައިރު
އެއްސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ނުކުމޭތޯ ބެލުން.
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ރ އުޅަނދު ދުއްވާފައިދާއިރު
 -3ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދާ ފަރާތް މަގަށް ހޭނިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން .މިގޮތަށް ބަލާއި ު
ނ.
ވރާ މަގަށް ފަރިތަވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ސަމާލުކަން ދިނު ް
އުޅަނދަށް ފަރިތަވެފައިވާ މިން ަ
ތފަރާތަށް ގޯޅިއަޅަން އެނގޭތޯ ޗެކްކުރުން .ގޯޅިއަޅާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
 -4އުޅަނދު ކަނާތް އަދި ވައާ ް
އ ސިގްނަލްދީ އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް މަޑުކޮށް މަގުމަތީގައި
މއި ޖާގަދޭން އެނގޭތޯބެލުމާ ި
ފަހަތުން އެއްޗެއް އާދޭތޯބެލު ާ
ނ.
ބލު ް
ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުނާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސައްބެލުން އަދި ޓްރެފިކް ލައިޓްތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ެ
 -5އުޅަނދު ދުއްވާފައިގޮސް މަގު ހުރަސްކުރަން އެނގޭތޯ ބެލުން.
ތށް މަގުމަތީގައި އުޅަނދު ދުއްވަން އެނގޭތޯ ބެލުން.
 -6މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާ އެއްގޮ ަ
ހ
ބލުމަށްފަ ު
 -7އުޅަނދު މަޑުކުރަން އެނގޭތޯ ބެލުން .މިގޮތަށް ވެހިކަލް މަޑުކުރާއިރު ލޯގަނޑު ބޭނުންކޮށް ފަހަތަށް ެ
މަޑުކުރާފަރާތަށް ސިގްނަލްދޭތޯއާއި މަޑުކުރުމަށްފަހު ވެހިކަލްގެ ގިޔަރު ނިއުޓްރަލްކުރޭތޯ ބެލުން.
ލން.
ތ ބެ ު
ށ ސަމާލުކަން ދީފައިވޭ ޯ
ނތައްތަކަ ް
ނ ދޭންޖެހޭ ކަ ް
 -8މަޑުކުރުމަށްފަހު އުޅަނދު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ސަމާލުކަ ް
ހ
މށްފަ ު
ނނަ އުޅަނދުތަކަށް ބެލު ަ
ށ ސިގްނަލްދީ ފަހަތުން އަ ް
މިގޮތުން އުޅަނދު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން މަގައް ނުކުންނަ ފަރާތަ ް
ނތޯ އަދި ފަހަތުން އަންނަ އުޅަނދު މަޑުކޮށް ޖާގަދިނުމުން
ސަލަމާތްތެރިކަމާއެކު އުޅަނދު ނައްޓާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމު ް
ލން.
އުޅަނދު ނައްޓާލާތޯ ބެ ު
ވއިދު ހުއްދަކޮށްފައިވާ(
 -9އެގްޒެމިނަރ ބުނާ ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވަން އެނގޭތޯބެލުން) .ގަ ާ
 -10މަގުމަގީގައި ދުއްވާފައިދާ އެއްގަމު އުޅަނދު ކުރިއަރަން އެނގޭތޯ ބެލުން.
ތރޭގައި ފަހަތުން އެއްޗެއް
 -11ގަވާއިދުން ޕާކްކުރަން އެންގޭތޯ ބެލުން .ޕާކްކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ެ
ބލުމާއި ސިގްނަލްދޭތޯ ބެލުން.
ގތޯ ެ
އާދޭތޯބެލުމާއި ޖާގަދޭން އެނ ޭ
 -12ޓްރެފިކް ސައިންބޯޑްތަކާއި ޓްރެފިކް ލައިޓަށް ޢަމަލުކުރަން އެނގެތޯ ބެލުން.

 -2ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް
ޑްރައިވިން ސައިޓްގެ ޕާކިން އޭރިޔާއިން ޑްރައިވިން ޓްރެކަށް ވެހިކަލް ގެންދާނީ ޓެސްޓް ޙާޟިރުވާ ފަރާތުންނެވެ.
 2.1ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ފެށުމުގެ ކުރިން ބައެއް ސުވާލުކުރުން
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 -1އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ސުވާލުކުރުން.
ބހޭ ސުވާލުކުރުން.
 - 2މަގުމަތީގެ ޢަދަބުތަކާއި ެ
ތން ސުވާލުކުރުން.
 - 3ވެހިކަލް ޑްރައިވަރ ހޭންޑް ބުކް ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮ ު
ނ ލައިޓް އަދި މީޓަރ އެނގޭތޯ ޗެކްކުރުން .މިބައިގެ
ރލަކާއި ވާރނިންގ އިންޑިކޭޝަ ް
 - 4އުޅަނދުގައިވާ ހުރިހައި ކޮންޓް ޯ
ވތަ މީޓަރ އެއީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ އަދި އެއަށް ސަމާލުވާން ޖެހެނީ
ސުވާލު ކުރުމުގައި ހަމައެކަނި އިންޑިކޭޝަން ލައިޓް ނު ަ
ކިހިނެތްވީމަތޯ ސުވާލުކުރުން
ތއްތައް.
 2.2ވެހިކަލް މަގުމަތީގައި ދުއްވުމުގައި އެގްޒެމިނަރުން ބަލާކަން ަ
ގންނަ ވެހިކަލަކީ
ެ
 -1ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓަށް

މތީގައި ދުއްވުމަށް ކަމުދާ
ރޯޑްވާރދިނަސް މިންގަނޑަށްފެތޭ މަގު ަ

ވެހިކަލަކަށްވުން.
ނންކުރުން.
ބ ު
 -2އުޅަނދު ދުއްވާފައިދަމުން ފަހަތް ބެލުމައްޓަކައި ލޯގަނޑު ޭ
 -3ދުއްވާދާ އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް ބުރަކިން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރުން.
 2.3ހަތަރުފުރޯލުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ޓެސްޓްދޭ ސައިޓްގައި ދުއްވާގަވާއިދުތައް
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ވލާފަވޭތޯ ބެލުން އަދި
 .1ޕޮއިންޓް  1ގައި އުޅަނދު މަޑުކޮށްގެން އޮންނަންއިރު އުޅަނދު ނިއުޓްރަލްކޮށް ހެޑްލައިޓް ނިއް ާ
ވނެއެވެ) .ލައިޓް ދިއްލުމުގައި ވަގުތާއި ޙާލަތައް ވިސްނާފަވޭތޯ
އުޅަނދު އެއްވަނަ ގިޔަރުގައި ނައްޓާލާތޯ ބައްލަވަން ާ
ބެލުން(.
 .2ޕޮއިންޓް  2އަށް އުޅަނދު ދަތުރުކުރާނީ )ރޭމްޕްގައި( ކުރިޔަށް ދުއްވާފަތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ .މިޕޮއިންޓުން ޕޮއިންޓް 3
ވނެއެވެ .ވައަތްފަރާތަށް ސިގްނަލްދީފައިވަނީ ދުއްވުމުގެ
އަށް އުޅަނދު ދުއްވާލުމުގެ ކުރިން ސިގްނަލްދީފައިވޭތޯ ބަލަން ާ
ބލަންވާނެއެވެ.
ފަހުންތޯ ަ
ލންވާނެއެވެ .މިޕޮއިންޓްގައި އުޅަނދު ވީހާވެސް ހުއްޓާ
 .3ޕޮއިންޓް  3އަށް އުޅަނދު ދަތުރުކުރީ ފަހަތަށް ދުއްވައިގެންތޯ ބަ ަ
ރޮނގާ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ގ
ލންޖެހޭ ކަންތައްތަކު ެ
 .4ޕޮއިންޓް  4އަށް އުޅަނދު ދަތުރުކުރަނީ ކުރިއަށް ދުއްވާފަތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .މިބައިގައި ބަ ަ
ލން
އދި ކުރިއަށް ދުއްވާއިރު އަނބުރާލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ އަނބުރާ ަ
ތށް ަ
ތަފްޞީލްގެ ތެރޭގައި ފަހަ ަ
ޖެހޭ ތަންތާގައި އަނބުރާލާއިރު މުޅިން އުޅަނދު ހުއްޓާލައިފައި ހަމައެކަނި ހުންގާނު އަނބުރާލައިގެން އުޅަނދު
ނމަ މައްސަލައެއްނެތް
މވެސް ދުއްވުމުގެ ސްޕީޑް މަޑުކޮށްލުމުން އެއީ އުޅަނދު ނުހުއްޓޭ ަ
އަނބުރާލާތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .ނަ ަ
ށ
މން ފެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ .ސިގްނަލް ދޭންޖެހޭކަމަ ް
ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް އަނބުރާލާނަމަ ދުއްވު ު
ވަނީނަމަ އަނބުރާލަންޖެހޭ ހިސާބާއި މާދުރުގައި ވެހިކަލް އޮއްވައި ސިގްނަލްދީފިނަމަ ފެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ލ ރަގަޅެއްނުވާނެއެވެ.
ވރަކަށް ފޫޓައްވުރެން ދުރުން ސިގްނަލް ދެވޭނަމަ އެސިގްނަ ް
ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަ ަ
ފހަތަށް އައުމުގައިވެސް
ފހު ދެން ަ
ނޓް  2އަށް ދިއުމަށް ަ
ޓެސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާއިރު ޕޮއިންޓް  1އިން ޕޮއި ް
ށ ސިގްނަލް ދެވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެސިގްނަލް
ޖހޭ ފަރާތަ ް
ރިވާރސް ގިޔަރަށްލުމުގެ ކުރިން ދެންއަނބުރާލަން ެ
ރަގަޅެއްނުވާނެއެވެ.
ވ .ޓެސްޓްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ކުރަހާފައިވާ މަގުގައި
ށ ދުއްވާފައެ ެ
ދތުރުކުރަނީ ފަހަތަ ް
 .5ޕޮއިންޓް  5އަށް އުޅަނދު ަ
ދވެސް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ސިގްނަލް ދެވިފައިވާނަމަ
އބަ ު
ދުއްވާއިރު ޕޮއިންޓް  5އިން ޕޮއިންޓް  6އަށް ދާދިއުމުގައި ަ
ށ ކައިރިވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ސިގްނަލް ދީފިނަމަވެސް
ކރި ފަދައިން އެކަށީގެންވާވަރަ ް
ފެއިލްވާނެއެވެ .ކުރިން ފާހަގަ ު
ތށް
ފެއިލްވާނެއެވެ) .މަގުމަތީގައި ސިގްނަލްދޭއިރު  10ފޫޓަށް ވުރެ ކައިރިވުމުގެ ކުރިން ސިގްނަލް ދޭންޖެހޭގޮ ަ
ގަވާއިދުގައި
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ކަނޑައެޅިފައި

އޮތްކަމުގައި

ވީނަމަވެސް

ޓެސްޓްދޭ

ސަރަޙައްދުގައިވާ

ކުރެހުމަކީ

ކުޑަޖާގައެއްގައި
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ކުރަހަފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ މަތީގައިވާ ގޮތަށް ސިގްނަލް ދެވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކާއި
ޚިލާފުނުވާނެއެވެ(.
 .6ޕޮއިންޓް  6އަށް އުޅަނދު ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ކުރިޔަށް ދުއްވާފަތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

ދ މަގަށް ތެދުވުމުން
އުޅަނ ު

އވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ކނާތް ފަރާތަށް ސިގްނަލްދީފަ ި
ަ
ސިގްނަލް ކަނޑާލުމަށްފަހު އުޅަނދު ބުރުވަށާލުމައްޓަކައި
ހންނަންވާނީ ކަނޑާލެވި އުޅަނދު ޕޮއިންޓް  6އަށް ހުއްޓޭއިރު
މިސިގްނަލްވެސް އުޅަނދު މަގަށް ތެދުވުމުން ު
ވނެއެވެ.
ރތަށް ސިގްނަލްފީފައިވޭތޯ ބަލަން ާ
އަނބުރާލުމުގެ ގޮތުން ވައަތް ފަ ާ
ށ ދުއްވާލާއިރު ވައަތް
ހތަ ް
ތށް ދުއްވާފަތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .އުޅަނދު ފަ ަ
 .7ޕޮއިންޓް  7އަށް އުޅަނދު ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ފަހަ ަ
ލ ކަނޑާލާފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ފަރާތަށް ސިގްނަލްދެވި އަދި އުޅަނދު މަގަށް ތެދުވުމުން ސިގްނަ ް

ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްކުރާ އެގްޒެމިނަރާއެކު މަގުމަތީގައި ޓެސްޓްކުރުމުގައި އެގްޒެމިނަރ ބަލާ ކަންތައްތައް
 -1ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ކުރަހާފައިވާ ބުރަކީ ބުރެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެސަރަހައްދުން ނުކުތުން.
ކންނައިރު އެއްސްޕީޑެއްގައި
ޓސްޓްދޭ ސައިޓް ތެރެއިން ނު ު
ހކަލަށް އެރުމުން ،ދުއްދުމުގެ ެ
 -2ޓެސްޓްދޭ އެގްޒެމިނަރ ވެ ި
ދުއްވާފައި ނުކުމޭތޯ ބެލުން.
ރ އުޅަނދު ދުއްވާފައިދާއިރު
 -3ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދާ ފަރާތް މަގަށް ހޭނިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން .މިގޮތަށް ބަލާއި ު
ނ
ވރާ މަގަށް ފަރިތަވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ސަމާލުކަން ދިނު ް
އުޅަނދަށް ފަރިތަވެފައިވާ މިން ަ
ތފަރާތަށް ގޯޅިއަޅަން އެނގޭތޯ ޗެކްކުރުން .ގޯޅިއަޅާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
 -4އުޅަނދު ކަނާތް އަދި ވައާ ް
އ ސިގްނަލްދީ އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް މަޑުކޮށް މަގުމަތީގައި
މއި ޖާގަދޭން އެނގޭތޯބެލުމާ ި
ފަހަތުން އެއްޗެއް އާދޭތޯބެލު ާ
ނ
ބލު ް
ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުނާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސައްބެލުން އަދި ޓްރެފިކް ލައިޓްތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ެ
 - 5އުޅަނދު ދުއްވާފައިގޮސް މަގު ހުރަސްކުރަން އެނގޭތޯ ބެލުން.
 - 6މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާ އެއްގޮތަށް މަގުމަތީގައި އުޅަނދު ދުއްވަން އެނގޭތޯ ބެލުން.
ހ
ބލުމަށްފަ ު
 -7އުޅަނދު މަޑުކުރަން އެނގޭތޯ ބެލުން .މިގޮތަށް ވެހިކަލް މަޑުކުރާއިރު ލޯގަނޑު ބޭނުންކޮށް ފަހަތަށް ެ
މަޑުކުރާފަރާތަށް ސިގްނަލްދޭތޯއާއި މަޑުކުރުމަށްފަހު ވެހިކަލްގެ ގިޔަރު ނިއުޓްރަލްކުރޭތޯ ބެލުން.
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ލން.
ތ ބެ ު
ށ ސަމާލުކަން ދީފައިވޭ ޯ
ނތައްތަކަ ް
ނ ދޭންޖެހޭ ކަ ް
 -8މަޑުކުރުމަށްފަހު އުޅަނދު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ސަމާލުކަ ް
ހ
މށްފަ ު
ނނަ އުޅަނދުތަކަށް ބެލު ަ
ށ ސިގްނަލްދީ ފަހަތުން އަ ް
މިގޮތުން އުޅަނދު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން މަގައް ނުކުންނަ ފަރާތަ ް
ނތޯ އަދި ފަހަތުން އަންނަ އުޅަނދު މަޑުކޮށް ޖާގަދިނުމުން
ސަލަމާތްތެރިކަމާއެކު އުޅަނދު ނައްޓަލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމު ް
ލން.
އުޅަނދު ނައްޓާލާތޯ ބެ ު
ވއިދު ހުއްދަކޮށްފައިވާ(
 -9އެގްޒެމިނަރ ބުނާ ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވަން އެނގޭތޯބެލުން) .ގަ ާ
 -10މަގުމަގީގައި ދުއްވާފައިދާ އެއްގަމު އުޅަނދު ކުރިއަރަން އެނގޭތޯ ބެލުން.
ތރޭގައި ފަހަތުން އެއްޗެއް
 -11ގަވާއިދުން ޕާކްކުރަން އެންގޭތޯ ބެލުން .ޕާކްކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ެ
ބލުމާއި ސިގްނަލްދޭތޯ ބެލުން.
ގތޯ ެ
އާދޭތޯބެލުމާއި ޖާގަދޭން އެނ ޭ
 -12ޓްރެފިކް ސައިންބޯޑްތަކާއި ޓްރެފިކް ލައިޓަށް ޢަމަލުކުރަން އެނގެތޯ ބެލުން.

 -3ހެވީވެހިކަލް ޓެސްޓް ކުރުން
•

ޓެސްޓްދޭ ސަރަޙައްދުގައި ފޯކްލިފްޓް ދުއްވުމައްޓަކައި ޕޮއިންޓް  7.6.5.4.3.1ގައި ހިމެނިފައިވާ ގޮތަށް ޓެސްޓް ކުރުން.

•

ނވާނެއެވެ.
ލޓް އޮޕްރޭޓްކުރަން އެންގޭތޯ ބަލަ ް
ރންޖެހޭނީ ކުރިއަށެވެ .އަދި ފޯކް ި
ޕޮއިންޓް  7އިން ފޯކްލިފްޓް ނެ ެ

•

ކްރޭން ،ބެކްހޯލްލޯޑަރ ،ރޯލަރ ،ލޯޑަރ ،އަދި އެކްސްކަވޭޓަރ ފަދަ ތަކެތި ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ އެއެއްޗެއްގެ މަސައްކަތް
ކުރާ ސަރަޙައްދެއްގައެވެ.

•

ޓްރެކްޓަރުގެ ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދެވޭނީ ޑްރައިވިންގ ސައިޓުގެ ބޭރުން ދެކުނުފަރާތުގެ މަގުގައެވެ.

 ޓެސްޓްކުރެވޭ އުޅަނދު ޕާކްކޮށް ނިމުނުކަމަށް ބެލޭނީ އޮޓޮމެޓިކް އުޅަނދުތައް ޕާކިން ޕޮޟިޝަނައްވުމަށްފަހު ހެޑްލައިޓްޓރަލްކުރުމުންނެވެ.
ނިއްވާއްލުމަށްފަހު އުޅަނދު ނިއު ް
 ޓެސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ޕާކިން ޒޯންގައި ޕާކްކުރާނަމަ ،ޕާކްކުރާ ސަރަޙައްދައް ވަންނަން ޖެހޭނީ ފަހަތަށް ދުއްވާފައެވެ.މ
މތިން ޕާކްކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިތާނގައި އުޅަނދު އަނބުރާލާއިރު ކޮން ެ
އަދި މިތަނުގައި އެއްފަހަރު ަ
ފަހަރަކުވެސް ސިގްނަލް ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޑްރައވިންގ ޓްރެކްތެރޭގެ އެއްވެސް ރޮގަކަށް އެރިގެން ނުވާނެއެވެ.
***
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