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 .1ފެހުރިހި ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގެ ކައިރީގައި ނުވަތަ ޒޯނުގެތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް:
މޓަރުގެ ) 820.2ފޫޓު( ސަރަޙައްދަކީ
ހ .ކޮންމެ ފެހުރިއްސެއް ފެންނައިރު އެއޮންނަ ތަނެއްގެ ވަށައިގެންވާ ީ 250
ކޮންޓެކްޓް ޒޯނެވެ.
ށ .ފެހުރިއްސާއި  250މީޓަރު ކައިރިއަށް އުޅަނދަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައި ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ދިދަ ނަގަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގެ ތެރެއަށް ފެހުރިހި ބެލުމަށް އައިސް އެޒޯނުތެރޭގައި އުޅަނދެއް އޮއްވާ އިތުރު އުޅަނދެއް ވަދެގެން
ނުވާނެއެވެ.
ހ
ރ .ކޮންޓެކްޓް ޒޯނަށް ވަދެވުމުން އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރުން މިކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަ ު
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .2ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ވަގުތު:
ހ .އުޅަނދަކަށް ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ވެގެން ހޭދަކުރެވޭނީ  40މިނެޓެވެ .އަދި އިތުރު އުޅަނދެއް އެ
ސަރަޙައްދުގައި ފެހުރިހި ބަލަން އައިސްފައިވާނަމަ އެ އުޅަނދަކަށް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ށ .ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުން ފެހުރިހި ބޭރުވެއްޖެނަމަ

ތ
ފެހުރެހި ބެލުމަށްޓަކައި އެތަނަށް އައިސްފައިވާ އުޅަނދުގެ ފުރުޞަ ު

އެވަގުތައް ހަމަވީއެވެ .އަދި ފެހުރިހީގެ ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުކަން އަނގައިދޭން ނަގާފައިވާ ދިދަވެސް ތިރިކުރަންވާނެއެވެ.
 .3ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގެ ތެރޭގައި އުޅނަދުފަހަރުގެ ދުވެލީގެ ސްޕީޑް:
ހ .ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގެ ތެރޭގައި  5ނޮޓް )ގަޑިއަކު  9.3ކިލޯމީޓަރަށް( އަށްވުރެ ބާރަށް އުޅަނދު ދުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ށ .ފެހުރިއްސާއި  50މީޓަރަށް ) 164ފޫޓަށް( ކައިރިވުމުން އުޅަނދަގެ ދުވެލި  2ނޮޓަށް )ގަޑިއަކު  3.7ކިލޯމީޓަރަށް(
ދަށް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނ .އަދި ސަލާމަތީ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުން ނުކުތަމަށް  5ނޮޓް )ގަޑިއަކު  9.3ކިލޯމީޓަރަށް( އަށް ވުރެ ބާރަށް
ދުއްވަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ޒޯނުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ނުކުތުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 .4ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައިވާ ފެހުރިއްސާއި އުޅަނދާ ދެމެދު ހުންނަންވީ ދުރުމިން:
ހ .ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައި އޮތް އުޅަނދަށް ފެހުރިއްސާއި އެންމެ ކައިރިވެވޭނީ  10މީޓަރު ) 32.8ފޫޓް( އަށެވެ.
ށ
ށ .އަދި އުޅަނދާއި ފެހުރިއްސާއި ދެމެދު  10މީޓަރު ) 32.8ފޫޓް( ހުއްޓާ ފެހުރިހި އުޅަނދާއި ދިމާލަ ް
ހ
ރ ި
ދަތުރުކުރަނީނަމަ އުޅަނދުގެ އިންޖީނު ނިއުޓްރަލަށްލުން)ގިޔަރު ކަނޑާލުން( ނުވަތަ ނިއްވާލަންވާނެއެވެ .އަދި ފެހު ި
 10މީޓަރަށްވުރެ ) 32.8ފޫޓް( ދުރުވުމުން ފިޔަވާ އަލުން ގިޔަރަށްލާ ނުވަތަ އިންޖީނު އިސްޓާރޓްކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
 .5ފެހުރިހި ކައިރިއަށް ގާތްވުން:

1

އެޕެންޑިކްސް :1
ނ
ކރެވިފައިވާ ފަދައިން ،ފެހުރިހި ބެލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފެތުންތެރި ް
ހ3 .ވަނަ ނުކުތާގެ ހ .އަދި ށ .ގައި ފާހާގަ ު
ށ
ލ ް
ނުވަތަ ފީނާ މީހުން މޫދަށް އެރެންވާނީ ފެހުރީހީގެ ކުރިމަތިން ނުވަތަ އަރިމަތިން ،ފެހުރިހި ދަތުރުކުރާ ދިމާ ަ
ހުރަސް ނޭޅޭގޮތަށެވެ.
ހ ބެލުމަށްޓަކައި މޫދަށް އެރެވޭނީ އެންމެގިނަ ވެގެންވެސް  12މީހުންނަށެވެ.
 .6އުޅަނދަކުން އެއްފަހަރާ ފެހުރި ި
މށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި ފެހުރިހީގައި އަތްލާ ގޯނާކޮށް އަދި އެސޮރުގެ
 .7ފެހުރިހި ބެލު ަ
ގައިމަތިން އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި ފެހުރިހީގެ އުރަހައިގެ ހިފަހައްޓައިގެން ފަތާ ނުވަތަ ފީނާ
ގ
ދ ެ
އ ު
ސރަޙަ ް
ަ
ދ
ތޞާ ީ
ގ އިޤް ި
އޖޭ ެ
ވހިރާ ް
ދ ެ
ގއި ި
ޤވާޢިދު" ަ
މގެ ަ
ސވެރިކަ ު
އޖޭގެ މަ ް
ހރާ ް
ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .ފެހުރިއްސަކީ ދިވެ ި
ރން ަ
ވތަ މެ ު
ނގުން ،ނު ަ
މނާ ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.
އން ހިފުން ،ބޭނުންެ ،
ތެރެ ި

 .8ފެހުރިހި ބެލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި އެކަށީގެންވާ ދުރުމިނެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ހ .މީހާ މޫދަށް އެރެނީ ފެހުރިހީގެ ނިގޫ ކޮޅާ ދިމާލުންނަމަ ފެހުރިއްސާއި މީހާއި ދެމެދު  4މީޓަރުގެ) 13.1ފޫޓު(
ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ.
ށ .މީހާ މޫދަށް އެރެނީ ފެހުރިހީގެ ބޮލާއި ހަށިގަނޑާއި ދިމާލުންނަމަ  3މީޓަރުގެ) 9.8ފޫޓު( ދުރުމިން ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނ .އަދި ފެހުރިހި ދަތުރުކުރަމުންދާ އިރު ކުރިމައްޗަށް އަރާ މަގުހުރަސްވާ ފަދަ އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .9ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައި އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދު ބޭނުންކޮށްގެން ފެތުމާއި އަދި އެހެނިހެން މަނާ ހަރަކާތްތައް:
ހ .މޫދަށް އެރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އިންޖީނުއެޅި ނުވަތަ އެހެނިހެން ވެސް ހަކަތައެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުޅަނދެއްގެ އެހީގައި
ފެތުމަށް ނުވަތަ ފީނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އ
ދ ް
ށ .އަދި މިނޫނަސް ،މީހަކު ކަފުޖަހައިގެން ނުވަތަ އަރުވައިގެން ދުއްވުމަށްވެސް ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައި އުޅަނ ެ
ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ނ .ފެހުރިހި ފޮޓޯ ނެގުމަށްޓަކައި ފްލޭޝް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އ
 .10ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ އެފަރާތުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެ ް
އ
ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި ގައިޑްލައިންގެ  8 ،7 ،5އަދި  9ނަންބަރުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމް ކަމެ ް
އވާ ގަޑި
ރތްތަކުންވެސް ،އެފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރިސާރޗް ހެދުމަށް ލިބިފަ ި
ނޫނެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ފަ ާ
ނުވަތަ ވަގުތު ހަމަވުމާއެކު އެކަމަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި އެކު އެތަންދޫކޮށް ދާންޖެހޭނެއެވެ.
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އެޕެންޑިކްސް :1

އ
ތ ް
އވާ އުޞޫލް ަ
ފ ި
ގއި ޢަމަލު ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވި ަ
އޅުމު ަ
ރވެ ު
ސއި ކައި ި
އ ާ
ގއި ފެހުރި ް
ޖ ަ
ހރާއް ޭ
ދިވެ ި
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އެޕެންޑިކްސް :1
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