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ޤަވާއިދު ނަމްބަރު.......... :
ޤަވާއިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް..:

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަސް ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ގަވާއިދު
ތައާރަފް

1

ނަން

2

ޤަވާއިދު ހިންގާފަރާތް

3

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު " 5/2009އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ޤާނޫނު" ގެ  3ވަނަ މާއްދާ
)ހ(

ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެއްގަމުއުޅަނދު ރޯޑްވަރދިނަސް

ޓެސްޓު ހެދުމުގެ

ގަވާއިދެވެ.
ކޔާނީ
މި ޤަވާޢިދަށް ި

ދގެ ރޯޑްވަރދިނަސް
"އެއްގަމު އުޅަނ ު

ދ"
ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ގަވާއި ު

އެވެ.
މި ޤަވާޢިދު ހިންގާނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެވަގުތަކު
ވ
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ މިނިސްޓްރީއަކުންނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޚްތިޔާރު ދީފައި ާ
ފަރާތްތަކުންނެވެ.
ރޯޑްވާދިނަސް

ޓެސްޓު

ހެދުމާއި

4

)ހ(

އެތެރެކުރުން މަނާ އެއްގަމުއުޅަނދު

ލ  1ގައިވާ
ދވަ ް
އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރީން މިގަވާއިދުގެ ޖަ ު
ގޮތުގެމަތީން އެއުޅަނދެއް ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓު ހަދައި އެ ޓެސްޓުން ފާސްވާންވާނެއެވެ.

)ށ(

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

އެއްގަމު

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ

ނިޒާމުގެ

ތެރޭގައި

ދުއްވަމުން

ގެންދާއިރު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައިމިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަމުން ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ.
)ނ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ) (4ވަނަ
މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ
އުޅަނދުތަކަކީ މިގަވާއިދުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ރޯޑްވާދިނަސް މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ

އުޅަނދުތަކެކެވެ.
)ރ( ރޯޑްވާދިނަސްގެ

މިންގަނޑު

އެތެރެކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ތަކަށް

ނުފެތޭ

އެއްވެސް

އުޅަނދެއް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ

ދމަށް އުޅަނދެއްގެ އުމުރު ބަލާނީ،
ރޯޑްވާދިނަސްހެ ު

5

ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ.

އުމުރު ކަނޑައެޅުން

އެ އުޅަނދު އެންމެ ފުރަތަމަ

ސެކަންޑްހޭންޑް އުޅަނދެއްނަމަ ،އުޅަނދު

ފުރަތަމަ ދުއްވިތަނެއްގައި ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚެވެ.

އަދި އުޅަނދެއް

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ މުޅިންއަލަށް ނަމަ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚެވެ.
ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުން

6

ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓު

7

)ހ(

އިންޖީނުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހަދަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ
ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

)ށ(

ދ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،އުޅަނދެއްގެ ރޯޑްވާދިނަސް
ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމުގެ ހުއް ަ
ޓެސްޓް ހެދުމުގައި

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އެ އުޅަނދެއްގައި

ހުރިތޯއާއި އަދި އުޅަނދުގެ މެނުއަލްގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް
ހުރިނަމަ އެކަންކަން ހުރީ މެނުއަލްއާއި އެއްގޮތަށްތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ( އުޅަނދު އިންސްޕެކްޓް ކުރާއިރު

ނ
"މެނުއަލް" މިހެން ލިޔެފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލަންވާ ީ

މެނުއަލް އޮންނަ ނަމަ އެއަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ .އެފަދަ މެނުއަލްއެއް ލިބެން ނެތް ނަމަ
އެކަން ނިންމަންވާނީ އިންޖިނިއަރއަށް ފެންނަގޮތަކަށެވެ.
)ހ(

ހަދަމުގެންދަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް

ނވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން،
އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާު ،
އިންޖީނުލީކޮންމެ

އުޅަނދެއް،

އެއުޅަނދަކަށް

ކަނޑައަޅާ

މުއްދަތުތަކެއްގެ

ތެރޭގައި

ރޯޑްވާދިނަސް ހަދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

 A1އަދި  A0ގިންތީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓު ހަދަމުން
ގެންދަންވީ މުއްދަތުތައް:
 .1މިގިންތީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރީން
ރޯޑްވާރދިނަސް ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު ،އުޅަނދަށް ގެއްލުންވާފަދަ
އެކްސިޑެންޓެއްނުވާނަމަ ،ދެން ރޯޑްވާދިނަސްޓެސްޓު ހަދަންޖެހޭނީ  2އަހަރު
ފަހުންނެވެ .އުޅަނދަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއްވެއްޖެނަމަ ،އެއުޅަނދެއް
އަލުން ދުއްވަންވާނީ ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 .2އުޅަނދުގެ އުމުރުން  2އަހަރު ހަމަވުމުން  8އަހަރު ފުރެންދެން ކޮންމެ އަހަރަކު
 1ފަހަރު ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
މން ކޮންމެ  6މަހަކުން  1ފަހަރު
 .3އުޅަނދުގެ އުމުރުން  8އަހަރު ހަމަވު ު
ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

)ނ( B2

 B1,އަދި  B0ގިންތީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓު

ހަދަމުންގެންދަންވީ މުއްދަތުތައް:
 .1މިގިންތީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރީން

ޓެސްޓު

ރޯޑްވާރދިނަސް

ހެދުމަށްފަހު،

އުޅަނދަށް

ގެއްލުންވާފަދަ

އެކްސިޑެންޓެއްނުވާމަނަ ،ދެން ރޯޑްވާދިނަސްޓެސްޓު ހަދަންޖެހޭނީ  2އަހަރު
ފަހުންނެވެ .އުޅަނދަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއްވެއްޖެނަމަ ،އެއުޅަނދެއް
އަލުން ދުއްވަންވާނީ ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 .2އުޅަނދުގެ އުމުރުން  2އަހަރު ހަމަވުމުން  8އަހަރު ފުރެންދެން ކޮންމެ އަހަރަކު
 1ފަހަރު ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 .3އުޅަނދުގެ އުމުރުން  8އަހަރު ހަމަވުމުން ކޮންމެ  6މަހަކުން  1ފަހަރު
ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
)ރ( D0, V1, C0, C1, C2

ޓ
ގިންތީގައި ހިމޭ އުޅަނދުތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސް ު

ހަދަމުންގެންދަންވީ މުއްދަތުތައް:
 .1މިގިންތީގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުތައް ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކުރީން
ޓެސްޓު

ރޯޑްވާރދިނަސް

ހެދުމަށްފަހު،

އުޅަނދަށް

ގެއްލުންވާފަދަ

އެކްސިޑެންޓެއްނުވާމަނަ ،ދެން ރޯޑްވާދިނަސްޓެސްޓު ހަދަންޖެހޭނީ  2އަހަރު
ފަހުންނެވެ .އުޅަނދަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއްވެއްޖެނަމަ ،އެއުޅަނދެއް
އަލުން ދުއްވަންވާނީ ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 .2އުޅަނދުގެ އުމުރުން  2އަހަރު ހަމަވުމުން  8އަހަރު ފުރެންދެން ކޮންމެ އަހަރަކު
 1ފަހަރު ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 .3އުޅަނދުގެ އުމުރުން  8އަހަރު ހަމަވުމުން ކޮންމެ  6މަހަކުން  1ފަހަރު
ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ރޯޑްވަދިނަސްއަށް އަގުނެގުން

8

ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކާރ

9

ރޯޑްވާދިނަސް

ހެދުމަށް

ހުއްދަދީފައިވާ

ގަރާޖުތަކުން

ރޯޑްވާދިނަސް

ހެދުމުގެ

އަގު

ނަގަންވާނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު ނަންބަރު (5/2009 :ގެ  9ވަނަ
މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން އެ އުޅަނދެއްގެ އަހަރީފީގެ  10%އަށް ވުރެ
ބޮޑުނުވާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

ރޯޑްވާދިނަސް ހައްދާފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައިވެސް އެއްގަމު ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް

އެވަގުތަކު ސަރުކާރުން

ހަމަޖައްސަވާ މިނިސްޓްރީއަކުން އިޚްތިޔާރު

ދީފައިވާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ޖަދުވަލު  02ގައި ބުނެފައިވާ ސްޓިކާ އެއުޅަނދެއްގެ
މިމާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަނަކުންކުރެ ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގެ ވިންޑް ސްކްރިންގައެވެ.

)ނ( އެނޫން ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި ،ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ.
ސްޓިކަރ ބަލަންބޭނުންވެގެން

ހން އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކާ
ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޓްރެފިކު ފުލު ު

10

ދެއްކުން

ބަލަންބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިސްޓިކާ ދައްކަން ވާނެވެ.

ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކާ ގެއްލުން

11

ރޯޑްވާދިނަސް ހަދައިގެން

12

)ހ(

އުޅަނދެއްގެ ރޯޑްވާދިނަސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،އަލުން ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ހަރުކޮށްގެން
ނޫނީ އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގައި އެއުޅަނދު ދުއްވައިގެންނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ
މިމާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތަށް ސްޓިކާރ ދޫކުރާއިރު  10ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫ ް
އަދަދެއްގެ ފީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.

)ހ(

މަގުމަތީގައި ދުއްވުން

ރޯޑްވާދިނަސް

މަގުމަތީގައި

އވެސް
ހެއްދުމަށްފަހުގަ ި

އުޅަނދު

ދުއްވާއިރު،

އުޅަނދު

ހންނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ
މަގުމަތީގައި ދުއްވަން އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ޓްރެފިކު ފުލު ު
އެއުޅަނދު

ހުއްޓުވޭނެއެވެ.

ރޯޑްވާދިނަސްއާއިގުޅޭގޮތުން

އަދި

މަގުމަތީގައި

މިމާއްދާގެ

)ށ(

ން

ދުއްވާ

އުޅަނދުތަކުން

އިންޖީނުލީ

ފެށިގެން

)ތ(

އަށް

ލިޔެފައިވާ

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެއުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޓްރެފިކް ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ބުރަކިރަގަނޅަށް ނުޖެހުން ނުވަތަ ހަލާކުވެފައި ހުރުން

)ނ( ސައިލަންސަރުގައި
ފޫގޮސްފައިހުރުން

ލޯވަޅު
ނުވަތަ

އަޅާފައިހުރުން،
ސައިލަންސަރަށް

ސައިލަންސަރު

ފަޅާލާފައިހުރުން،

ބަދަލުގެނެސްގެން

އަޑުގަދަވާގޮތަށް

ބަހައްޓައިގެން ދުއްވުން
)ރ( ފަހަތުން

ދުއްވާފައި

އަންނަ

އެއްޗެހި

ލގަޑުން
ޯ

ފެންނަން

ހުންނަގޮތަށް

ލޯގަޑު

ހަރުކޮށްފައިނެތުން ނުވަތަ ދެލޯގަޑު ހަމައަށް ނެތުން
)ބ(

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއްނަމަ ،އުޅަނދުގެ ރިވާރސްލައިޓް ،ޕާރކްލައިޓް ނުވަތަ އެތޭރޭގެ
ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކުރުން

)ޅ(

ހެޑް ލައިޓް ،ސިގުނަލް ލައިޓް ،ބްރޭކް ލައިޓް ނުވަތަ ނަމްބަރު ބޯޑް ލައިޓް މަސައްކަތް
ނުކުރުން

)ކ(

އިންޖީނު އޮމާންކަމައި އެކު ނުހިނގުން ނުވަތަ އިންޖީނުން ކަޅު ދުންބޭރުވުން

)އ(

އެކަށީގެންނުވާ ބާރު އަޑެއް އިވޭ އާލާތެއް ހަރުކޮށްގެން މަގުމަތީގައި ދުއްވުން

)ވ(

ނ ،ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ބޯޑުގެ
ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ބޯޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައު ް
އަކުރުތައް ހަމައަށްނެތުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ބޯޑުގައި ހުރި އަކުރުތައް
ފަސޭހައިން ކިޔަން ނޭނގުން

)މ(

ނނަ އަލިތަކުގެ ކުލައަށް ބަދަލު
ހގަކޮށްފާ ހު ް
އުޅަނދުގައި ވަކިކުލައެއްގައި ދިއްލުމަށް ފާ ަ
ގެނައުން ނުވަތަ ބައްތީގެ މަތިގަޑަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުން

)ފ(
ރޯޑްވާދިނަސް ބާތިލްކުރުން

13

ރޯޑްވާދިނަސް ޓެސްޓް ހަދައިދިނުމުގެ

14

އުޅަނދުން ތެޔޮލީކުވުން
ރޯޑްވާދިނަސް ހެއްދުމަށްފަހު މަގުމަތީގައި އުޅަނދު ދުއްވާއިރު އުޅަނދު މަގުމަތީގައި
ދުއްވަން އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ޓްރެފިކު ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރާއިބެހޭ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއުޅަނދެއްގެ ރޯޑްވާދިނަސް
ބާތިލްކޮށް އެއުޅަނދެއްގެ ރޯޑްވާދިނަސް އާކުރަން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ހ(

ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ

ދ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް ހިންގަންވާނީ މިނިސްޓްރީން
އެއްގަމުއުޅަނ ު

ގަބޫލުކުރާ

ފަރާތެއްގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ .ޓެސްޓް ކުރެވޭ އުޅަނދުތައް ރޯޑްވާދީ ކަމަށް ދޫކުރާ
ލިޔުމުގައި އިންޖިނޭރާއި އަދި

މަސްއޫލިއްއުޔަތު

އިންސްޕެކްޝަން ސެންޓަރުގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ފަރާތުން

ސޮއިކޮށް އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.
)ށ(

އެއްގަމުއުޅަނދު

ކުރުމަށްޓަކައި

އިންސްޕޭކްޓް

އިންސްޕެކްޝަން

ސެންޓަރުގައި،

އޮޓޯމޯބައިލް އިންޖިނިއަރިންގ ހަދާފައިވާ ނުވަތަ އޮޓޯމޯބައިލް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ
ދާއިރާގައި ތަޖުރިބާލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ އިންޖިނިއަރަކު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
މިފަދަ އިންޖިނިއަރުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއިއެކު އެމީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ( އެއްގަމުއުޅަނދު ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު ފަހު އެއުޅަނދަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ހިމެނިފައި

އޮންނަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްފަހު އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާ ސޮއި ކުރެވިފައެވެ.
)ރ( އެއްގަމުއުޅަނދު

އިންސްޕެކްޓް

ކުރުމަށްފަހު

ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ

ކޮޕީ

މިނިސްޓްރީއަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި ފެކްސްކުރެވޭގޮތަށް ހުރިނަމަ ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން އެމަޢުލޫމާތު
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

އެލިޔުމުގެ

އަސްލު

އުޅަނދުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

އިންސްޕެކްޓްކުރާ އެއްގަމުއުޅަނދު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް
ނުފެތޭނަމަ ،އެމިންގަނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތަށް އަގު ނެގުމުގެ
އިޚުތިޔާރު އިންސްޕެކްޝަން ސެންޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ މަރާމާތުތައް
ކުރަންވަނީ އެކަމަށް އުޅަދުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވާ ނަމައެވެ.

)ޅ(

ދ މަސައްކަތްތަކަށް
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް އެއްގަމުއުޅަނދު ވައްދާތަނަކީ އެފަ ަ
ހުއްދަދީފައިވާ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް ހިންގަމުން ގެންދާއިރު
ތކަށް މި މަސައްކަތް
ހިނގާމީހުންނަށް ނުވަތަ ޓްރެފިކަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސްގޮ ަ
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ރޯޑްވާދިނަސް ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
އަމަލުކުރަންވީގޮތް

15

މި ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރުކުރާނީ
މިނިސްޓްރީންދޭ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

ޖަދުވަލު  1އެއްގަމުއުޅަނދު އިންސްޕެކްޓްކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

1

ނޒާމު
ބުރަކީގެ ި
1-1

ހުރިހާ ފުރޮޅެއް އެއްވަރަށް ،ރަނގަޅަށް ބުރަކި ޖެހޭތޯ ބެލުން .އަދި ކުއްލިޙާލަތްތަކުގައި ހުއްޓާލުމަށް ބުރަކި އެކަށީގެންވޭތޯ
ބެލުން .މިގޮތުން ޗެކްކުރާއިރު ސްކިޑްމާކް ޗެކްކުރުން ނުވަތަ ބްރޭކް ޓެސްޓިންގ ރިޕޯޓް ޗެކްކުރުން

2

1-2

ބުރަކި ސިލިންޑަރުތަކުން ލީކުވޭތޯ ބެލުމާއި ބުރަކި ތެޔޮ ހުރީ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްތޯ ބެލުން.

1-3

ބުރެކި ޕެޑަލް ފްރީޕްލޭ އާއި ކްލިއަރެންސް ޗެކްކުރުން  -މެނުއަލް

1-4

ޕ ކުރޭތޯ ބެލުން
ހޭންޑް ބްރޭކް ރަނގަޅަށް ޖެހޭތޯ ބެލުމާއި ސްލި ް

ފުރޮޅުތައް
 2-1ފުރޮޅުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވައި ހުރިތޯ ބެލުން) .މެނުއަލް(
 2-2ޓަޔަރު ގޭނިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން ،މިގޮތުން ބަލާއިރު ޓަޔަރުގެ އެންމެ ބޭރު ލޭޔަރުގެ ގުރޫ ކަނޑާފައިވާ ލޭޔަރު
ރަނގަޅަށް ހުރިތޯ ބެލުމާއި ރެނދުއަޅާފައިވޭތޯ ބެލުން
2-3

3

ހަރުކުރެވިފައިހުރީ އެވެހިކަލަކާއި އެކަށީގެންވާ ފުރޮޅެއްތޯ ބެލުން.

ނ
ބަރުގޮ ު
ދ
ޢ ާ
 3-1ބަރުގޮނު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން އަދި އޭގެ އަޑު ހުރީ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެތީގެ ޤަވާ ި
އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

4

އެގްޒޯސްޓް ސިސްޓަމް
 4-1އެގްޒޯސްޓް ސިސްޓަމްގައި ލީކްހުރިތޯ ބެލުން
 4-2ވެހިކަލްގެ އެގްޒޯސްޓް އެމިޝަން ހުރީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްތޯ ބެލުން .ވިސިބްލް ސްމޯކް -
އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ފަހު ދޫކުރާ އެއްވެސް އުޅަދެއްގައި ވިސިބްލް ސްމޯކް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 4-3ސައިލެންސަރުގައި ލީކު ހުރިތޯ ބެލުން ނުވަތަ ފޫގޮއްސަ ހުރިތޯ ބެލުމާއި ހުރީ ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައިތޯ ބެލުން

5

ހުންގާނު އަދި ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމް
 5-1ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމް ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމާއި ލީކް ހުރިތޯ ބެލުން
 5-2ސްޓިއަރިންގ ވީލް ފްރީޕްލޭ އާއި ތެލުގެ މިންވަރު ބެލުން
 5-3ސްޓިއަރިންގ ވީލް ތާށިވޭތޯ ބެލުން

6

ދރުފަތްތައް
ވިންޑްސްކްރީނާއި ޮ
 6-1ވެހިކަލްގެ ކުރިމަތީގައާއި ފަހަތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ވިންޑްސްކްރީންތައް ހުރިތޯ ބެލުމާއި އެއްވެސް ސްކްރީނެއްގައި
ރެނދުއަޅާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ތަޅައިގެން ގޮއްސަވޭތޯ ބެލުން
 6-2ވިންޑްސްކްރީން ވައިޕަރ ހުރިތޯއާއި ވައިޕަރުތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯއާއި ބްލޭޑް ރަނގަޅުތޯ ބެލުން
 6-3ވައިޕަރ ސިސްޓަމް ރަނަގަޅުތޯއާއި ފެންހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބެލުން
 6-4އުޅަނދުގެ ދެ ަ
ފރާތުގެ ދޮރުފަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ބިއްލޫރިތައް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ އާއި ބިއްލޫރިތަކުގައި ރެނދުއަޅާ ނުވަތަ
ތަޅައިގެންގޮއްސަ ހުރިތޯ ބެލުން
 6-5ދޮރުފަތްތަކުގެ ބިއްލޫރި ނަގާ ތިރިކުރެވޭތޯ ބެލުމާއި ޕަވަރ ވިންޑޯސް ނަމަ އެ ސިސްޓަމް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން

7

ލޯގަނޑުތައް
ރ
 7-1ދެފަރާތު ދެލޯގަނޑާއި ފަހަތްބަލާ ލޯގަނޑުތައް ހަމަޔަށް ހުރިތޯއާއި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބެލުމާއި ހެޔޮވަ ު
ކުރެވޭގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުން
އ
މ ި
 7-2އުޅަނދުގެ ސައިޒާގުޅޭގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ ލޯގަނޑުތައް ހަމަޔަށް ހުރތޯއާއި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ބެލު ާ
ހެޔޮވަރު ކުރެވޭގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުން

8

ތއް
އިންޖީނު ،ޓްރާންސްމިޝަން ،އެކްސެލް އަދި ގިޔަރު ަ
 8-1އިންޖީނުގެ އަޑު ރަނގަޅުތޯ ބެލުމާއި ކަނޑިޝަން ރަނގަޅުތޯ ބެލުން
 8-2އިންޖީނުއޮއިލްއާއި ޓްރާންސްމިޝަން އަދި އެކްސެލް ގެ އޮއިލް ލެވެލްތައް ހުރީ ހަމަޔަށްތޯ ބެލުން
 8-3އިންޖީނު ،ޓްރާންސްމިޝަން ،އެކްސެލް އަދި މި ނޫންވެސް ލުބްރިކޭޓިންގ ސިސްޓަމްއެއް ހުރި ނަމަ އެ ސިސްޓަމްތަކުން
ލީކުވޭތޯއާއި ކަންޑިޝަން ބެލުން

 8-4އެއްވެސް ދަތިކަމަކާ ނުލާ ގިޔަރު ބަދަލުކރެވޭތޯ ބެލުން

9

ކްލަޗް ސިސްޓަމް
ޗ ސިސްޓަމްގައި ލީކެއް ހުރިތޯ ޗެކްކުރުމާއި އުޅަނދު ރަނގަޅަށް ކްލަޗްކުރެވޭތޯ ޗެކްކުރުން
 9-1ވެހިކަލްގެ ކްލަ ް
 9-2ކްލަޗް ފްރީޕްލޭ ޗެކްކުރުން )މެނުއަލް(

10

ރގެ އިލެކްޓްރިކް
ލައިޓިންގ އަދި އެތެ ޭ
ގ
ޓ ެ
 10-1ހެޑްލައިޓް )ހައިބީމާ އެކު( ،ސިގްނަލްތައް ،ޕާކިންގލައިޓްތައް ،ބްރޭކްލައިޓްތައް ،ރިވާސްލައިޓްތަކާއި ނަންބަރުޕްލޭ ް
ލައިޓްތައް ހަމަޔަށް ހުރިތޯއާއި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރެވިފައިވޭތޯއާއި ދިއްލޯތޯ ބެލުން އަދި އެއްވެސް ލައިޓެއްގެ އެސް
ތަޅައިގެން ގޮއްސަ ހުރިތޯ ބެލުން
ތ
 10-2އެތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާ ލައިޓެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯއާއި މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމާއި ތަޅައިގެންގޮއްސަ ހުރި ޯ
ބެލުން
ހރިހާ މީޓަރުތަކާއި އިންޑިކޭޓަރުތައް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބެލުމާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން އަދި
 10-3ޑޭޝްބޯޑުގެ ު
ރހާ ލައިޓްތަކެއް ހުރިތޯއާއި ދިއްލޭތޯ ބެލުން
ޑޭޝްބޯޑުގެ ހު ި
 10-4އިލެކްޓްރިކް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ބެލުން
 10-5ޗާޖިންގ ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯއާއި ބެޓެރި ރަނގަޅުތޯ ބެލުމާއި މެއިންޓަނަންސް ފްރީ ބެޓެރިއެއް
ނޫންނަމަ ފެންހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުން

11

ކޫލިންގ ސިސްޓަމް
 11-1ރޭޑިއޭޓަރ ،ރޭޑިއޭޓަރުގެ ފެން ،ރޭޑިއޭޓަރ ފޭން ،ފޭން ބެލްޓް ރަނގަޅުތޯ ބެލުން

12

ކެބް
 12-1ސީޓްތަކާއި އެތެރެ ސާފުތޯ ބެލުން

ނ
 12-2އެތެރޭގެ ހުރިހާ ކަވަރުތައް ހަރުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލު ް
 12-3ސީޓްތައް

ހުރީ

އެއުފައްދާފައިހުރި

ގޮތަށްތޯ

އާއި

ސަސްޕެންޝަން

ހުރިނަމަ

އެބައި

މަސައްކަތްކުރޭތޯއާއި

ހެޔޮވަރުކުރެވޭގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުން

13

ބޮޑީ
 13-1އުޅަނދު ދުއްވާއިރު ނުވަތަ ހުއްޓާފައި އޮންނަ އިރު އެކަށީގެން ނުވާ އަޑެއް ހުރިތޯ ބެލުމާއި ވައިބްރޭޝަން ހުރިތޯ ބެލުން
 13-2އުޅަނދުގެ ބޮޑީ ހަލާކުވެފަ ހުރިތޯއާއި ދަބަރުޖަހާ ފޫވެއްޓިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި އެއްވެސް ތޫނުތަނެއް ހުރޭތޯ ބެލުން

14

ޗެސިސް އަދި ސަސްޕެންޝަން
 14-1އުޅަނދުގެ ޗެސިސް ރަނގަޅުތޯ ބެލުމާއި ފޫގޮސްފައި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ރެނދުއަޅާފައިވޭތޯ ބެލުން
 14-2ސަސްޕެންޝަން ސިސްޓަމް ރަނގަޅުތޯ ބެލުން
ށ
 14-3އިންޖީނު މައުންޓް ،ސަސްޕެންޝަން މައުންޓް ،ރޭޑިއޭޓަރ މައުންޓް އަދި އެނޫން ވެސް އެހެން މައުންޓްތައް ހަމަޔަ ް
ހުރިތޯއާއި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުން

15

ހައިޑްރޯލިކް ސިސްޓަމް
 15-1މި ސިސްޓަމްގައި އެއްވެސް ލީކެއްހުރިތޯ ބެލުމާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން
ހންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް
 15-2ހައިޑްރޯލިކް ސިލިންޑަރުތައް ޗެކްކުރުމާއި ހައިޑްރޯލިކް ޓޭންކާއި ހައިޑްރޯލިކް އޮއިލްލެވެލް ު
ހުރިތޯ ބެލުން
 15-3އިންޑިކޭޓަރުތަކާއި މީޓަރުތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން
ލކް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން
 15-4ހުރިހާ ހައިޑްރޯ ި

16

ނިއުމެޓިކް ސިސްޓަމް
 16-1މިސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމާއި އެއްވެސް ލީކެއް ހުރިތޯ ބެލުން
 16-2އެއަރޓޭންކްގެ ޑްރެއިން ރަނގަޅުތޯ ބެލުން
 16-3ޕްރެޝަރ ރިލީޒް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމާއި ހުރިހާ ގޭޖްތައް ރަނގަޅުތޯ ބެލުން

17

އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް
 17-1އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެއް ހުރި ނަމަ އެ ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން

18

ފިއުލިންގ ،ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް
 18-1މި ސިސްޓަމްގައި އެއްވެސް ލީކެއް ހުރިތޯ ބެލުމާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން
 18-2ޓޭންކްތައް ހަލާކުވެފައިވޭތޯއާއި ރެނދުއަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލީކްވޭތޯ ބެލުން
 18-3އިންޑިކޭޓަރުތަކާއި މީޓަރުތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން

19

އެއަރކަންޑިޝަން
 19-1އެއަރކަނޑިޝަން ހަރުކުރެވިފައިވާ އުޅަނދެއް ނަމަ އެ ސިސްޓަމް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން

20

އިތުރުބައިތައް
 20-1ހަތަރުފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ނަމަ ،ހައިޑްރޯލިކް ޖެކް ،ސްޕެއަރ ފުރޮޅެއް އަދި ކުއްލިބޭނުންތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން
ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ޓޫލްސް ހުރުން
 20-2ދެފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ނަމަ އަރި ހަރާއި ބޮޑު ހަރު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން
 20-3ފިއުލްބޯޒަރ ފަދަ ގްރައުންޑްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދުތައް ރަނގަޅަށް ގްރައުންޑް ވޭތޯ ބެލުން

ޖަދުވަލު  : 2ރޯޑް ވާދިނަސް ސްޓިކަރގެ ނަމޫނާ

