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  މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
  މާެލ،  

  ދިވެހިރާއްޖެ. 
  

  އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު
 

  
  ވަަނ މާއްާދ  3ގެ  )ޤާނޫނު އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ(  2009/5 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،މިއީ  .1  ފުރުޢާތަ

 ބޭނުންކުރާ ކުރުމުގައި ދަތުރުފަތުރު އެއްގަމު ،(ހ) އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

  .ގަވާއިދެވެ  ނިޝާންތަކުގެ ޓްރެފިކް

  .އެވެ" ގަވާއިދު ނިޝާންތަކުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .2  ނަން

 ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަންތައްތައް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްަގމު ،މި ގަވާއިދު ހިންާގނީ  .3  ފަރާތް ގަވާއިދު ހިންގާ 

(އެއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ   2009/5 ަނންބަރު ޤާނޫނު ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީން

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން އިޚްތިާޔރު ދީފައިވާ ފަރާތަކުން  3

  ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ރައްކައުތެރި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ަސލާމަތާއި  މަގު ،ޓްރެފިކް ނިޝާނުގެ ބޭނުމަކީ  .4  ޓްރެފިކް ނިޝާނުގެ ބޭނުން 

  ގޮތް އަންގައިދިނުމެވެ. ކަމަށްޓަކައި މަގު ބޭނުންކުރާނޭ

ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކުގެ ސައިޒް 

  ކަނޑައެޅުން
މި ގަވާއިދުގައި ިހމަނައިފައިވާ ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް މަުގމަތީގައި ހަރުކުރަންވާީނ   (ހ)  .5

   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ނިޝާން ދަނޑީގައި،  6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިޒަށެވެ. އަދި މި

ގަވާއިދަށް ނުފެތޭގޮތަށް ހުރި ނިޝާންތައް،  މި ތެރޭގައި، ގެދުވަހު) ހައެއް( 6

  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. މި

 ގަޑިއަކު  ،ގައި ިހމަނައިފައިވާ ޓްރެފިކް ނިޝާން 6މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ   (ށ)    

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދުއްވަން ބާރަށް ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ  )ތިރީސް(  30
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ތަކުގައި ހުންނަންވާނީ، އެ ޖަދުވަލުގައި ަކނޑައަޅައިފައިާވ ސަރަޙައްދު

  .ބޮޑުކޮށެވެ )ސައްތަ އިން (ފަންސާސް 50% ސައިޒަށްވުރެ

 ،ގޮތް މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާ ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާއި އެ ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރާ  (ހ)  .6  ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް

  ިހމަނައިފައިވާނެއެވެ.ގައި  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

 ،ގޮތް ޢަމަލުކުރަންވީ އެއަށް ،ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ބައްތިން އަންގައިދޭ  (ށ)    

  ގައި ިހމަނައިފައިވާނެއެވެ. 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

 ،ނިޝާންތަކާއި ހުންނަ ކުރަހައިފައި ،މަގުމަތީގައި ދަމައިފައި ހުންަނ ރޮނގުތަކާއި  (ނ)    

 ހިމަނައިފައި  ގައި  3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،ގޮތް މަލުކުރަންވީޢަ ނިޝާންތަކަށް އެ

  ވާނެއެވެ.

 މަގު ބޭނުންކުރާޭނ ގޮތުގެ ޓްރެފިކް ނިޝާން ބަހައްޓައިފައި ހުރިަކމުގައިވިޔަސް،  (ރ)    

 ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ މަގު ،ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ މަގު ،ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

ެއ ގޮތަކަްށ  ،މަުގ ބޭނުންކުާރ ހުރިާހ ފަރާތްތަކުން  ،ނަމަ ގައިފިއަން ފުލުހުން

ގަވާއިދުގެ  މި ،ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޓްރެފިކް ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތައް

  ގައި ިހމަނައިފައިވާނެއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

ިޑޖިޓަލް (އިލެކްޓްރޯނިކް)  ،ނިޝާންތައްމި ގަވާއިދުގައި ިހމަނައިފައިވާ ހުރިާހ   (ބ)    

  ކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 ކޯނުދަނޑި، ކޯްނ، ފުލުހުންގެ ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފައިވާ ހުރިހާ ނިޝާންތައް  (ޅ)    

   .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ނިޝާނުގައި އަދި ބެރިކޭޑް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ވަަނ ުދވަހު 1ޖުލައި  2009މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު،   .7  ލެވޭ ގަވާއިދުއިއުވަ

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޓްރެފިކް 

    ނިޝާންތަކުގެ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން

ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދަށް   .8

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް

 

 

  ތަފުސީލު  ނަމޫނާ

   

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ސަރަޙައްދެއްކަން ސްކޫލެއް ހުންނަ .1

ނިޝާން ުހންަނ   އަންގައިދޭ ބޯޑެވެ. އަދި މިސަރަޙައްދެއްކަން  ހުންނަ  ސްކޫލެއް  ،ބޯޑަކީ މި

 އެއްގަމު އުޅަނދު ސަރަޙައްދުގައި އެ ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ސްކޫލްކުދިން ސަރަޙައްދުގައި

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ތަންދީގެން، ވެސް  އެންެމންނަށް ހުރިހާ  އުޅޭ  ހިނގާބިނގާވެ ދުއްވަންވާނީ

 .ދުވެއްޔެއްގައެވެ ނޫން ބާރު ޓަރަށްވުރެކިލޯމީ )ދިހައެއް( 10 ގަޑިއަކު

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ދޭންވީކަން ތަން އުޅަނދަށް އަންނަ ކުރިމަތީން .2

ނިޝާްނ ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ މަގުމަގުގަިއ ނުވަަތ ިހސާބުގައި އެއްގަުމ އުޅަނުދ  މި

  .ދޭންވާނެއެވެ ދުއްވައިފައިދާއިރު ކުރިމަތީން އަންނަ އުޅަނދަށް ތަން

  

  ބޯޑު ބޭނުންކުރާ އަންގައިދިނުމަށް ހުއްޓަންވީކަން ވެހިކަލްތައް .3

ޓްރެފިކު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުން ނުވަތަ ސްކޫލްގެ ސަަރޙައްދުގައި ޓްރެފިކު ބަލަހައްޓާ  ،މި ނިޝާނަކީ

ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނީޓަރުން މި ނިޝާން ދެއްކުމުްނ ވެހިކަލްތައް މަޑުކުރަންވީކަން ައންގައިޭދ 

 .ލާފަށް ދުއްވުމަކީ ަމނާކަމެކެވެބޯޑެވެ. މި ނިޝާނާ ޚި

  

   ޑުބޯ އަންގައިދޭ ހައްދު ދުވެލީގެ .4

ނިޝާން ބަހައްޓައިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި، ނިޝާނުގައި ކަނޑައަޅާ ދުވެއްޔަށްވުރެ  މި

 .ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ  ބާރަށް
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  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަނާކަން އެޅުން ބަރުގޮނު .5

ނުވަތަ ނިޝާން  ތަންތަނުގައި ހުންނަ  ހަރުކޮށްފައި އަންގައިދޭ ނިޝާންމަނާކަން  ބަރުގޮނު އެޅުން

މީހެއްެގ  ،ތަންތަނުގައި ބަރުގޮނު އެޅުމަކީ މަނާކަެމކެވެ. ނަމަވެސް ހުންނަ ބަހައްޓައިފައި

  .އެޅިދާނެއެވެ ބަރުގޮނު މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ފަދަ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނަޔަށް ގެއްލުންވާ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަނާކަން ވަނުން މަގަށް .6

ވިޔަސް، މި ނިޝާްނ  ަކމުގައި ހުރި ބަހައްޓައިފައި ނިޝާން  މަގުގެ ކޮްނެމ ހިސާބެއްގަިއ މި 

 ނުވަތަ  ދަމައިފައި ިހފައިގެން އަތުން  ނުވަތަ ހުރަސްކޮށް އެއްގަމު ުއޅަނދު ދުއްވައިފައި،

  .މަނާކަމެކެވެ ދިއުމަކީ ކޮށްޕައިފައި

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަނާކަން  ލަނބައިލުން ފަރާތަށްކަނާތް .7

  ފަރާތަށް ލަނބައިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ން މި ނިޝާން ހުަރސްކޮށް ކަނާތްމި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކު

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ ލަނބައިލުން ފަރާތަށްވާތް .8

  .ަމނާކަމެކެވެ ލަނބައިލުމަކީ ވާތްފަރާތަށް ހުރަސްކޮށް ނިޝާން މި  ،މި ނިޝާން ުހންނަ ތަނަކުން

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަނާކަން  ދިއުން އައިކޮޅަށް .9

އުޅަނދު އައިޮކޅަްށ  މި ނިޝާނަީކ އެއްގަުމ އުޅަނދެއް ކުރިޔަްށ ދުއްވައިފައި ގޮސް، އެ

  އަނބުރައިލައިފައި ދިޔުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ.

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ  ހިނގާބިނގާވެއުޅުން .10

  ދިއުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ. ހުރަސްކޮށް ނިޝާން  މި ،ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި
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  މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު  ވަނުން ބައިސްކަލު .11

ދުއްވައިފައި، ނުވަތަ އަތުން  ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުަރސްކޮށް ބައިސްކަލު މި

  މަނާަކމެކެވެ.ހިފައިގެން ދިއުމަކީ 

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ ވަނުން ސައިކަލު .12

 އަތުން ނުވަތަ ދުއްވައިފައި، ސައިކަލު ހުރަސްކޮށް ނިޝާން މި ،ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި

  .މަނާަކމެކެވެ ދިއުމަކީ ހިފައިގެން

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ  ވަނުން އުޅަނދު އެއްގަމު ހަތަރުފުރޮޅުލީ .13

 ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް ބައިސްކަލާއި ސައިކަލް ފިޔަވައި މި 

  .މަނާކަމެކެވެ ދިއުމަކީ ކޮށްޕައިފައި ނުވަތަ ދުއްވައިފައި އުޅަނދު އެއްގަމު ހަތަރުފުރޮޅުލީ

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ ވަނުން އުޅަނދު އެއްގަމު އިންޖީނުލީ .14

އިްނޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވައިފައި  ،ހުރަސްކޮށް ނިޝާން  މި ،މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން

  .އަތުން ހިފައިގެން ނުވަތަ ކޮށްޕައިފައި ދިއުމަކީ މަނާަކމެކެވެ ،ދިއުމާއި

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ  އުފުލާ އުޅަނދު ވަނުން މުދާ .15

ނދުތައް ދުއްވުމަކީ އުޅައުފުލާ  މުދާ ،ނިޝާން ހުރަސްކޮށް މި ،މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން

 .މަނާކަމެކެވެ

  

  ހުއްޓުންކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު  ހާލަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ .16

 ބާަލން  މީހަކު އަރުވައި   މި ނިޝާްނ ހުންަނ ސަރަޙައްދުގައި އެއްގަުމ އުަޅނދު ަމޑުކުރެވޭނީ

 ،ސަރަޙައްދުގައިގޮތަކަށް މި ިނޝާން ހުންނަ  ނޫން  އެ. އެަކންޏެވެ ބާލަން އަރުވައި  މުދާ ނުވަތަ

 .މަނާކަމެކެވެ ޕާކުކުރުމަކީ މަޑުކުރުމާއި  އުޅަނދު އެއްގަމު
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  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ  މަޑުކުރުން ހުއްޓުމާއި .17

  .މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ ޕާކު ަމޑުކުރުމާއި  އުޅަނދު އެއްގަމު ،ސަރަޙައްދުގައި މި ނިޝާން ހުންނަ

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ  ކުރުން ޕާކު .18

 .ކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ ޙައްދުގައި އެއްގަުމ އުޅަނދު ޕާކުމި ނިޝާން ހުްނނަ ސަރަ

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ ބަދަލުކުރުން ލޭނު .19

އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލޭނު ފިޔަވައި  މި ނިޝާން ހުންނަ މަގުތަކުގައި އެއްގަމު

  ަމނާކަމެކެވެ.އެހެން ލޭނަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ 

  

  ބޯޑު މަނާކަން އަންގައިދޭ  ކުރިއެރުން .20

ނިޝާްނ ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ މަގުތަކުގައި ނުވަތަ ސަރޙައްދުތަކުގައި އެއްގަުމ  މި

  ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  އުޅަނދުގެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ސަރަޙައްދު ހުއްޓާ ޓެކްސީ .21

ނިޝާްނ  ހުއްޓުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މިނިޝާނަކީ ޓެކްސީ  މި

 ހުންނަ  ނިޝާން މި. އެކަންޏެވެ ބާލަން އަރުވައި މީހުން ކުރަންވާނީ މަޑު ތަންތަނުގައި ހުންނަ

ތައް، ދަތުރު  އެހެން ފިޔަވައި ދަތުރު ދޭ ސެންޓަރުން ޓެކްސީ ސަރަޙައްދަކުން، ނުވަތަ މަގަކުން

   ން ނޫންގޮތަކަށް ނެގުމަީކ މަނާަކމެކެވެ.ގެޓިޓެކްސީ ހުއް

  

  ބޯޑު ބަންދުކަން އަންގައިދޭ މަގު ކުދިންނަށްޓަކައި ސްކޫލް .22

މި ނިޝާނަކީ ސްކޫލްކުދިން ިހމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ސްކޫލްކުދިންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުްނ 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ބަންދު ޓަކައި، އެ ސަރަޙައްދުގެ އާންމު  ކުދިން ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް އެ

 ހުރަސްކޮށް  ނިޝާން  މި  ،ކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ ނިޝާނެވެ. ިމ ނިޝާްނ ހުންަނ ިހސާބުން 

 މިނިސްޓްރީން  ނުވަތަ ފުލުހުން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ހުންނަ ނިޝާން  މި ،ދާންވާނީ

  އެކުގައެވެ.އާ ހުއްދަސަރަޙައްދެއްގެ ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއްގެ އެ އިޚްތިޔާރުދީގެން
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  ބޯޑު  ބަދަލުކުރަންވާކަން އަންގައިދޭހުއްދަ ދުވެއްޔަކަށް .23

 ދުވެލި  ބާރުމިނަށް ހުއްދަކުރާ ދުއްވަން އުޅަނދެއް ގިންތިއެއްގެ އެ ،މި ނިޝާން ހުންނަ ހިސާބުން

  .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ސަރަޙައްދެއްކަން މަނާ ކުރުން މަސްވެރިކަން .24

 ،މަސްހިފުމާއި ،ދައުއެޅުމާއި ،ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި މި

  .ަމނާކަމެކެވެ ސާފުކުރުމަކީ މަސް ،މަސްކެނުޑމާއި

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ހުރަސް ކަފިހި .25

ނިޝާން  މި ނިޝާނަކީ، ކުިރމަތީގައި މަގު ހުަރސްކުރާ ތަނެއް އޮތްކަން އަންަގއިދޭ ނިޝާނެވެ. މި

ހުަރސްކުރާ ތަނުގައި މީހަކު ހުިރތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބަލައިފައި،  ހުރަސްކޮށް ދިއުމުގެ ކުރިްނ މަގު

  ދޭންވާނެއެވެ. މީހަކަށް ތަން މަގު ހުރަސްކުރަްނ މީހަުކ ހުރިނަަމ އެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ކަފިހި ހުރަސް ކައިރިވާކަން .26

 އޮތްކަން  ތަނެއް ހުރަސްކުރާ މަގު  ހިނާގމީހުން  ،މި ނިޝާނަކީ، ދުއްވައިފައިދާ މަގުެގ ކުރީގައި

 ނިޝާނެވެ. އަންގައިދޭ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ސަރަޙައްދެއްކަން ހިނގައިފައިވާ ހާދިސާއެއް ނުރައްކައުތެރި .27

ނިޝާނަކީ ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފައިވާ ސަރަަޙއްދެއްކަން އަންގައިދިނުމުެގ  މި

ގެ ގޮތުން ބޭނުންކުާރ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމު ސަރަޙައްދުން އެ ،ގޮތުންނާއި

 .ނިޝާނެކެވެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަގެއްކަން ދުއްވާ ދެކޮޅަށް އޮތީ ހުރަހަށް ކުރިޔަށް .28

 މަގެއްކަން  ދުއްވާ ދެކޮޅަށް އުޅަނދު  އެއްަގމު މަގަކީ އޮތް ހުރަހަށް ކުރިމަތީގައި ،މި ނިޝާނަކީ

ކަމަށް ސަމާލުވެގެްނ  ނިޝާން ހުރަސްކޮށް މަގަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެ މި. ނިޝާނެވެ އަންގައިދޭ

 .ނުކުންނާށެވެ
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  އަންގައިދޭ ބޯޑު މަގެއްކަން ދުއްވާ ދެކޮޅަށް އޮތީ ސީދަލަށް ކުރިޔަށް .29

 މަގެއްަކން  ދުއްވާ ދެކޮޅަށް އުޅަނދު އެއްގަމު  މަގަކީ  އޮތް ސީދަލަށް ކުރިމަތީގައި ،މި ނިޝާނަކީ

ކަމަށް ސަމާލުވެގެްނ  ނިޝާން ހުރަސްކޮށް މަގަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެ މި. ނިޝާނެވެ އަންގައިދޭ

 .ނުކުންނާށެވެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ކައިރިވާކަން އަނގޮޅިއެއް .30

މި ނިޝާނަކީ ދުއްވައިފައިދާ މަގުގެ ކުރީގައި އެއްގަުމ އުޅަނދު ނުކުންނަ ގޯޅިއެއް އޮތްކަްނ 

  ނިޝާނެވެ.އަންގައިދޭ 

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ކައިރިވާކަން އަނގޮޅިއެއް ކަތި .31

ފައިދާ މަގުގެ ކުރީގައި ދެކަފިވެފައިވާ ނުވަތަ ކަތިމަގެއް ގުޅިފައިވާކަން ނިޝާނަކީ ދުއްވައި މި

  އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ.

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ކައިރިވާކަން އަނގޮޅި ހަތަރު .32

މަގުގެ ކުރީގައި ހަތަރު އަނގޮޅިއެއް ާވކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. ނިޝަނަކީ ދުއްވައިފައިދާ  މި

ނިޝާްނ ހުރަސްކުރާއިުރ ދުވެލި ަމޑުކޮށް ހުރަްސމަގުްނ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް  އަދި މި

  ސަމާލުވާން ާވނެއެވެ.

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ އަންނަކަން ލަނބައިލުމެއް ކަނާތަށް .33

ލެނބުމެއް ާވކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ.  މަގުގެ ކުރީގައި ކަނާތަށްމި ނިޝާނަކީ ދުއްވައިފައިދާ 

  މިފަދަ ސަރަޙައްދުގައި ދުވެލި މަޑުކޮށް ދަތުރުކުރުމަށް ސަމާުލ ވާްނވާނެއެވެ.

  އަންގައިދޭ ބޯޑު އަންނަކަން ލަނބައިލުމެއް ވާތަށް .34  

ްނ އަންގައިޭދ ވާކަ ލެނބުމެއް މި ނިޝާނަީކ ދުއްވައިފައިދާ މަގުގެ ކުރީގަިއ ވާތްފަރާތަށް

  ސަރަޙައްދުގައި ދުވެލި މަޑުކޮށް ދަތުރުކުރުމަށް ސަމާލު ވާންާވނެއެވެ. ނިޝާނެވެ. މިފަދަ
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  އަންަގއިދޭ ބޯޑު ކައިރިވާކަން ވަށްބުރެއް .35

މި ިނޝާން ބަހައްޓައިފައި ހުންަނ  މި ނިޝާނަކީ ވަށްބުރެއް ކައިރިވާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ.

ސަރަޙައްދުން ފެށިގެން ވަށްބުރާ ހަމައަްށ ދިއުމުެގ ކުރިްނ ަވށްބުރު ވަށައިލަން ބޭނުންާވ 

ފަރާތު ލޭނަށް ބަދަލުވާންވާނެއެވެ. އަދި ވަށްބުުރ ކަނާތްފަރާތަށް ނުވަތަ ކަނާތްއުޅަނދުތައް މަގުގެ 

  ފަރާތު ލޭނަށް ބަދަލުވާންވާނެއެވެ.ތަށް ނުވަތަ ވާތް ންނުވާ އުޅަނދުތައް މަގުގެ ވާތްފަރާލަން ބޭނުބަ

  

  އަންަގއިދޭ ބޯޑު ދޭންވީކަން ތަން .36

މި ނިޝާން ހުްނނަ ތަނަކުން މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށްފައި ދާއިރު ުކރިމަތިން ދަތުރުކުރާ އެއްގަުމ 

  ދޭންވާނެއެވެ. އުޅަނދުތަކަށް ތަން

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭކަިއރިވަނީކަން  ދުވެލިމަތައެއް .37

  މަތައެއް އެބައޮތްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ.އިފައިދާ މަގުގެ ކުރީގައި ދުވެލިނިޝާނަކީ ދުއްވަ މި

  

  ހަމްޕް ބްރިޖެއް ކައިރިވާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން .38

މި ނިޝާނަކީ ަހމްޕް ބްރިޖެއް ކައިރިވާކަްނ އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މި ނިޝާނުްނ 

ފަދަ  މަތިން ދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދު ކޮންްޓރޯލްކުރަން ދަތިވެދާނެހަމްޕް ބްރިޖު   އަންގައިދެނީ

  ދޭްނވާނެކަމެވެ. ފޭބުމުގައި ަސމާލުކަންއިކަމަށާއި، އަރަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ އަޅައިގެންފާނެކަން ދަށް އުޅަނދުގެ .39

ވެހިކަލެއްގެ ދަްށ  ދަތުރުކުރާއިރު އެނިޝާނަކީ ހަމްުޕ ބްރިްޖ ފަދަ ތަނަކުްނ ދިގު ވެހިކަލެްއ  މި

  ކަމަށް ސަމާލުކަްނ ދިނުމަށް އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. އަޅައިގެންފާނެތީ އެ

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ދެކަފިވާކަން މަގު .40

  ވާކަމެވެ.ދެކަފި މަގު ދުއްވައިފައިދާ ކުރިޔަށް ،މި ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ
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  ނިޝާންއަންގައިދޭ  ނިމޭކަން ދެކަފިމަގެއް .41

  މި ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ ދެކަފިވެފައިވާ މަގު އެްއމަގަށް ބަދަލުވާކަމެވެ.

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ހަނިވާކަން މަގު ދެފަޅިން .42

ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ ދަތުރުކުރަމުންދާ މަގުގެ ދެފަޅި ހަނިވަމުންދާކަމެވެ. އަދި އެއްގަމު  މި

  ސަމާލުކަން ދޭންވާނެކަމެވެ.އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް 

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ހަނިވާކަން ކަނާތްފަޅިން މަގު .43

ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ ދަތުރުކުރަމުންދާ މަގުގެ އެއްފަޅި ހަިނވަމުންދާކަމެވެ. އަދި އެއްގަުމ  މި

    އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެކަމެވެ.

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ  ހަނިވާކަން މަގު ވާތްފަޅިން .44

ެގ އެއްފަިޅ ހަިނވަމުންދާކަމެވެ. އަދި އެއްގަުމ މަގު ދަތުރުކުރަމުންދާ ،ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ މި

    އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެކަމެވެ.

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަސަްއކަތްކުރާކަން .45

މާރާްތ ކުރުމުެގ އި ބޭުނންކޮށްގެން ބައެއް  މަގުގެ  ނުވަތަ  މަުގމަތި ކޮުނމާއި، މަގު ،ނިޝާނަކީ މި

މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަގުގެ ބައެއް ިހމެނޭގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެކެވެ. 

ކަމަށް  ނިޝާން ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ތަންތަނުން އެއްގަމު ުއޅަނދު ދަތުރުކުރާއިރު އެ މި

   ގެން ދުއްވުމަީކ މުިހންމު ަކމެކެވެ.ސަމާލުވެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ތިރިކުރާކަން މުދާ ނެގުމާއި މުދާ މައްޗަށް .46

 މުދާ  މައްޗަށް ބޭނުމެއްގައި އެެހން ނުވަތަ ކުރުމަށް އިމާރާތް މި ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގައި ތިބެގެން،

 އަންގައި  ރައްކައުތެރިވުމަށް ފަރާތްތައް، ބޭނުންކުރާ މަގުމަތި ތިރިކުރާއިރު، ނެގުމާއި، ތަކެތި ފަދަ

ށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ. މި ނިޝާން ނެތި މަގުމަތީގައި، މުދާ މައްޗަްށ ގެނަުއމަ ސަމާލުކަމަށް

 .ގުމާއި ތިރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެނެ
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  ބޯޑު އަންގައިދޭސަރަަޙއްދެއްކަން  ވެއްޓިދާނެ އެއްޗެއް މަތިން .47

މާރާތް ކުުރމުގެ ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މަިތން އެއްޗެއް ވެއްޓިދާނެކަން، އި މި ނިޝާނަކީ،

ރައްކައުތެރިވުމަށް އަންގައި ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުާރ  ،ތަށްފަރާމަގު ބޭނުންކުރާ 

 މަސައްަކތް  އިމާރާތެއްގައި ނިޝާނެކެވެ. މި ނިޝާން ހަރުކޮށްގެން މެނުވީ މަގުމައްޗަށް ހުްނނަ

ކީ މަނާަކމެކެވެ. މި ނިޝާން ހަރުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރި ަނމަވެސް މަގުމައްޗަށް އެއްޗެްއ މަކުރު

އްކަތްކުާރ ނުވެއްޓޭ ގޮތަކަށް ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަކީ މަސަ

 .ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ކައްސަިއލައިފާނޭކަން ހިނަގއިފައިދާއިރު .48

 މި ނިޝާނަކީ މަގުމަތީގެ ހާލަތު ހުިރ ގޮތުން ނުވަތަ ސަރަަޙއްދުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން 

އިރު ކައްސައިލައިފާނޭކަން އަންގައިދޭ ިނޝާނެވެ. މިފަދަ ތަންތަނުގައި ހިނގައިބިނގައިވެ އުޅޭ

 .އިރު އެކަމަށް ސަމާލުކަްނ ދޭށެވެހިނގައިބިނގައިވެ އުޅޭ

  

  އަންަގއިދޭ ބޯޑު ކައްސައިލައިފާނޭކަން އުޅަނދު .49

 އެއްަގމު  ގޮތުން ހުރި ހާލަތު ސަރަޙައްދުގެ ނުވަތަ ގޮތުން ހުރި ހާލަތު މަުގމަތީގެ ،މި ނިޝާނަކީ

 މަގާއި  ހުރެދާނެ ހާލަތެއް ފަދަ ނުކުރެވިދާނޭ ކޮންޓްރޯލް ކައްސައިލައި ދުއްވާއިރު އުޅަނދު

ތަންތަނުގައި ދުއްވާއިރު ދުވެލި  މިފަދަ. ނިޝާނެކެވެ ބޭނުންކުރާ އަންގައިދިނުމަށް ސަރަޙައްދު

 .ށެވެމަޑުކޮށް ރައްކައުތެރިވުމަށް ސަާމލުކަން ދޭ

 

ސްޕައިކްސް ސްޓްރިޕް ނުވަތަ ސްޕައިކްސް ބްލޮކް ބަހައްޓައިފައިވާކަން އަންގައިދޭ . 50
 ބޯޑު

ސްޕައިކްސް ސްޓްރިޕް ނުވަތަ ބްލޮކްސް ބަހައްޓައިފައިވާ މަގާއި، ސަރަޙައްުދ  ،މި ނިޝާނަކީ

އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ. މިފަދަ ތަންތަނުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންެގ 

 .އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް މި ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ

 

  އަންގައިދޭ ބޯޑު ސަރަޙައްދެއްކަން ުކރިމަތިވެދާނެނުރައްކައުތެރި އެކްސިޑެންޓެއް  .51

ނިޝާން ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ މަުގމަގުގައި ނުވަތަ ހިސާބުގައި ުނރައްކައުތެރި އެކްސިޑެންޓެްއ  މި
ކުރިމަތިވެދާނޭ ކަމަށް ބަލައި އެއްގަުމ އުޅަނދު ދުއްވުމުގަިއ އިތުރަށް ފަރުވާތެރިވުމަކީ 

  ކަމެކެވެ. މުހިންމު
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  އަންަގއިދޭ ބޯޑު އްދެއްކަންސަރަޙަ ދަތުރުކުރާ ތިރިތިރިން މަތިންދާބޯޓު .52

މި ނިޝާނަކީ ކުރިޔަށް ދުއްވަން އޮތް ސަރަޙައްދުން މަތިންދާބޯޓު ތިރިތިރިން ދަތުރުކުރާކަން 

ހަރަކާތްތަކަށް  ަމތިންދާބޯޓުގެ އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މިފަދަ ސަރަޙައްދުގައި ދުވެލި ަމޑުކޮށްގެން

  ވާންާވނެއެވެ.ސަމާލު 

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަގެއްކަން ދުއްވޭ އެއްކޮޅަށް .53

ނިޝާނުން ދައްކާ ކޮޅަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވައިފައި  މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނެއްގައި މި

ނިޝާނުްނ ދައްކާ ކޮާޅ ިއދިކޮޅަށް އެއްގަުމ އުޅަނުދ  މި ،ނިޝާން ހުރަސްކޮށް ދާންވީއެވެ. މި

  ފައި ނުވަތަ ކޮށްޕައިފައި ދިއުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.ދަމައި ހިފައިގެން އަތުން ދިޔުމާއި، ދުއްވައިފައި

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ  ދެފަރާތަށް ދުއްވޭކަން ހުރަސްމަގުން ކުރިމަތީގައިވާ .54

  ނިޝާން ހުްނނަ ހިސާބުްނ ދެކޮޅަށްވެސް ލަނބައިލެވިދާނެއެވެ. މަގުގައި މި

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ހުއްދަކަން ކުރުންޕާކު .55

ކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. ވަކިބާވަތެއްގެ އުޅަނދެއް  ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޕާކުމި ނިޝާން

ސަރަޙައްދެއްގައި  ނިޝާން ހުރިކަމުގައި ިވޔަސް އެ ނަމަ، މި ޕާކުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

  ޕާކުކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތުގެ އުޅަނދެވެ.

  

  ފަރާތްތަކަށްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެކަނި ހަމަ ޕާކުކުރެވޭނީ .56

މި ނިޝާނަކީ ވަިކ ތަނަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ޕާކުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ޒޯުނ 

 . ސަރަޙައްދު އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެނުވަތަ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ޒޯނެއްކަން ކުރާޕާކު ބައިސްކަލު .57

ޒޯނުގައި އެެހްނ  ނިޝާން ހުންަނ ޒޯނުތަކުގައި ޕާކުކުރަންވާީނ ަހމައެކަނި ބައިްސކަލެވެ. މި މި

  ބާވަތުގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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  އަންަގއިދޭ ބޯޑު ޒޯނެއްކަން ޕާކުކުރާ ސައިކަލު .58

ޒޯނުގައި އެހެްނ  ސަިއކަލެވެ. މިނިޝާން ހުންަނ ޒޯނުތަކުގައި ޕާކުކުރަންވާނީ ަހމައެކަނި  މި

  ބާވަތުގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

  ޒޯނެއްކަން އަންަގއިދޭ ބޯޑު  އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރާ އުފުލާ ފަސިންޖަރުން .59

 ނިޝާން ހުންނަ ޒޯނުތަކުގައި ޕާކުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ފަސިްނޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަ މި

ވުެރ މަުދން ީމހުން އުފުާލ އެއްގަުމ މީހުންނަށް )ދިހައެއް( 10 ގޮތުން  ޖާގައިގެ ކޮށްފައިވާ،

  އުޅަނދެވެ.

  

  އަންގައިދޭ ބޯޑު ކުރުން ހުއްދަކަންޕާކު އުޅަނދު އުފުލާ މުދާ .60

އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ  ނިޝާން ހުންަނ ޒޯންތަކުގަިއ ހަމައެކަިނ ޕާކުކުރަންވާީނ މުދާ މި

  މަނާކަމެކެވެ. ަމކީބާވަތުގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރު  ޒޯނުގައި އެހެން މިއުޅަނދެވެ. 

  

  އަންގައިދޭ ބޯޑު ޒޯނެއްކަން ޚާއްޞަ މަޑުކުރުމަށް އުޅަނދުތައް އުފުލާ ކުނި .61

ނިޝާން ހަރުކޮށްފައިވާ ޒޯންތަކުގައި މަޑުކުރެވޭނީ ަހަމއެކަނި ކުނި އުފުލުމަށް  މި

  އުޅަނދުތަކެވެ.ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ސަރަޙައްދެއްކަން ކުރާ ޓޯވް .62

ހިމެޭނ ނިޝާން  ކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. މިޝާން ހިމެޭނ ސަރަޙައްދުގައި ޕާކުނި މި

ނިޝާން ބަހައްޓައިފައި ނެތް  ކުރާ އެއްގަމު ުއޅަނދުތައް ނެގޭނެއެވެ. މިސަރަޙައްދުގައި ޕާކު

 އުޅަނދުތައް  އެއްގަމު ކޮށްފައިވާޕާކު ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ އާްނމު ފުލުހުންގެ ،ވިޔަސް ކަމުގައި

 ނެގޭނެއެވެ.

  

 ވަނުން އުޅަނދު އެއްގަމު ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހަމައެކަނި .63

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ހުއްދަކަން

 ހާލަތުގައި ނުރައްކަލުގެ ކުްއލި ،ހުރަސްކޮށް ނިޝާން މި ވަނިކޮށް، ބަހައްޓައިފައި މި ނިޝާން

 އުޅަނދު އެއްގަމު އެހެނިހެން ފިޔަވައި އުޅަނދު އެއްގަމު ބޭނުންކުރާ

އަތުން ހިފައިގެން ދަމައިފައި ނުވަތަ ކޮއްޕައިފައި ގެންދިޔުމަކީ  ،ދިޔުމާއި ދުއްވައިފައި

  .މަނާކަމެކެވެ
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  ބޯޑު އަންގައިދޭ ހުއްދަކަން ވަނުން ފަރާތްތައް ހުއްދަދީފައިވާ .64

 ދީފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ނިޝާްނ ހުންަނ ސަރަޙައްދަކަށް ވަދެވޭނީ، އެ މި

  ފަދަ ސަރަޙައްދަކަށް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި އުޅަނދުތައް އެހެން .އުޅަނދުތަކަށެވެ

  

  

  ފެށުނުކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން ރޫޓް ރެޑް .65

އުޅަނދު ހުއްޓުމާއި މަޑުކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ. ގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމު ރެޑްރޫޓު

އަދި ރެޑްރޫޓުގައި އެއްގަމު އުޅަނުދ ހުއްޓުމާއި މަޑުކުރުން މަނާާވނީ ރެޑް ރޫޓް ފެށުނުކަްނ 

  އަންގައިދޭ ނިޝާނުން ފެށިގެން ރެޑް ރޫޓް ނިުމނުކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނާ ހަމައަށެވެ.

  

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ނިމުނުކަން ރެޑްރޫޓް .66

 ެރޑްރޫޓް މަނާ ަމޑުކުރުން ހުއްޓުމާއި އުޅަނދު އެއްގަމު  ،އަންގައިދެނީ ނިޝާނުން މި

 .ނިމުނުކަމެވެ

  

  އަންަގއިދޭ ބޯޑު ތަނެއްކަން ހުއްޓާ ބަސް .67

ފަދަ  ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މި ނިޝާނަކީ ބަސް ހުއްޓުމަްށ ޚާއްޞަ މި

ސަރަޙައްދެއްގައި ބަސް ަމޑުކުރަން ދަިތވާގޮތަށް، ނުވަތަ ބަސް ތަނެއްގައި ނުވަތަ 

ދަތިވާގޮތަށް އެހެން އުޅަނދުތައް މަޑުކުރުމާއި ޕާކުކުރުމަީކ  ޑުކުރުމަށްފަހު، ދުއްވައިލުމަށްމަ

  މަނާކަމެކެވެ.

  

  ހުއްޓަންވީކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު  ތަންދިނުމުގެ ގޮތުން .68

 ދަތުރުކުރާ ކުރިމަތިން ދާއިރު ހުަރސްކޮށްފައި ނިޝާން މި  ،މި ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން

 .ހުއްޓަންވާެނއެވެ ދުއްވުން ގޮތުން ތަންދިނުމުގެ އުޅަނދުތަކަށް އެއްގަމު
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  ދަނޑި އަރިމަތީ .69

 ގޮތަށް ވަކިއެޅުމުން ދިއްލޭ ދަނޑިއަށް އަލި  މިއީ މަގުގެ އަިރމަތި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ

  ދުރުިމންތަކެއްގައި މަގުގެ އަިރމަތީގައި ޖަހައިަފއި ހުންނަ ދަނޑިތަކެކެވެ.މިންގަނޑަކަށް ވަކި 

  

ޖާގައެއްކަން   ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ވަދެނުކުތުމަށް ޚާއްޞަ .70

  އަންގައިދޭ ބޯޑު

 ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ ނުވަތަ ުހންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،މި ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައި

ފަރާތްތަކުން  އެ ،ތިބުމާއި މަޑުކޮށްގެން  ،ޕާކުކުރުމާއި ދަތިވާގޮތަށް ވަދެނުކުތުމަށް ފަރާތްތަކުން

  .ވަދެނުކުތުމަށް ދަތިވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

 ތަނެއްކަން ޚާއްޞަ ޕާކުކުރުމަށް ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ .71

  ބޯޑު އަންގައިދޭ

 ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ ނުވަތަ ުހންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،ނިޝާން ހުންނަ ތަންތަނުގައިމި 

ނދުތައް ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމަށް ހުއްަދ އުޅަ ޚާއްޞަ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން

 .މަނާަކމެކެވެނދެއް ޕާކުުކރުމަކީ ދީފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް އުޅަ

  

 އިމާރާތެއްކަން ކަތޭރި ހުންނަ ވަދެނުކުތުމަށް ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ .72

  ބޯޑު އަންގައިދޭ

 ޕާކުކުރުމާއި ގޮތަށް އުނދަގޫވާ ފައިބާން އަރައި ކަތޭރިއަށް އިމާރާތްތަކުގައި މި ނިޝާން ހުންނަ

 މަނާކަމެކެވެ. ތިބުމަކީ މަޑުކޮށްގެން

  

  ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު މަގެއްކަން އުޅޭ ފައިމަގުގައި ހަމައެކަނި .73

މި ނިޝާން ހުންނަ މަގުތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ ފައިމަގުގައި ަހަމއެކަނި ހިނގައިބިނގައިވެ 

 . އެއްޗެްއ ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެއުޅުމަށެވެ. މި ނިޝާްނ ހުންނަ މަގަކަށް އެއްވެސް ދުއްވާ

  

ނުވަތަ  މަގެއްކަން އުޅޭ ބައިސްކަލުގައި ނުވަތަ ފައިމަގުގައި ހަމައެކަނި .74

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ސަރަޙައްދެއްކަން

 މި ނިޝާން ހުންނަ މަގުތަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބައިސްކަލް ފިޔަވައި އެއްވެސް ދުއްވާ 

 .އެއްޗެއް ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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  ބޯޑުއަންގައިދޭ  ވާތްފަރާތުންކަން ދުއްވަންވީ .75

މަގުގައި، މި ނިޝާން ބަހައްޓައިފައިވާ ހިސާބުން  ވައިފައިދާދުއް އެއްގަމުއުޅަނދު ،މި ނިޝާނަކީ

ފެށިގެން ދުއްވަންވީ ވާތްފަރާތުންކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މި ނިޝާން ުހންަނ 

  ސަރަޙައްދެއްގައި މި ނިޝާނާ ޚިލާފަށް ދުއްވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ކަނާތްފަރާތުންކަން ދުއްވަންވީ .76

އުޅަނދު ދުއްވައިފައިދާ މަގުގައި، މި ނިޝާން ބަހައްޓައިފައިވާ  އެއްގަމު ،މި ނިޝާނަކީ

ނިޝާން ހުންަނ  ހިސާބުން ފެށިގެން ދުއްވަންވީ ކަނާތްފަރާތުންކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މި

  މަނާަކމެކެވެ.މި ނިޝާނާ ޚިލާފަށް ދުއްވުމަކީ  ސަރަޙައްދެއްގައި

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ލޭނަށް ބަދަލު އަންނަކަން ވާތްފަރާތު .77

(އެކެއް) ލޭނަްށ  1ކަނާތްފަރާތަށް  ،ިހމެޭނ މަުގ ނުވަަތ ސަރަޙައްދު ލޭނު  ދެ މި ނިޝާނަކީ،

ބަދަލުވާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެކެވެ. މިފަދަ ތަންތަނުން، ވާތްފަރާތު ލޭނުން ދަތުރުކުރާ 

ކަނާތް ފަރާތު ލޭނަށް އަރަންވާނީ އެ ލޭނުން ދަތުުރރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ޖާގަ ފަރާތްތައް 

  ދީގެންނެވެ.

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ އަންނަކަން ބަދަލު ލޭނަށް ފަރާތު ކަނާތް .78

އެކެއް) ލޭނަށް ބަދަލުވާކަން ( 1 ،ލޭނު ހިެމނޭ މަގު ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ދެ މި ނިޝާނަކީ،

ނުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް މިފަދަ ތަންތަނުން، ކަނާތްފަރާތު ލޭ  ކެވެ.އަންގައިދޭ ނިޝާނެ

   .ދީގެންނެވެ ޖާގަ އުޅަނދުތަކަށް ދަތުރުރުކުރާ ލޭނުން އެ ،ފަރާތު ލޭނަށް އަރަންވާނީވާތް

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ  ދިނުމަށް ސަމާލުކަން މަގަށް ނިކުމެވޭ ކުރިއަށް .79

       ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ، މައިމަާގ ގުޅޭ ގޯޅިއަުކން މަިއމަަގށް ނިކުންނަ އުޅަނދުތައް  މި

މަގުން ދުއްވައިފައިދާ އުޅަނދުތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެކަާމއި، މައިމަގުެގ ލޭނުތަާކ  އެ

  ގުޅެމުންދާއިރު އިތުރަށް ސަމާލުކަްނ ދޭންޖެހޭނެަކމެވެ.
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ންނަ އުޅަނދުތައް މައިމަގުގެ ލޭނުތަކާ ނުކު ގޯޅިން އޮތް އަރިމަތީގައި .80

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ގުޅެމުންދާނެކަން

 މައިމަގާ  އުޅަނދުތައް ނިުކްނނަ މަިއމަގަށް ގޯޅިން  އޮތް  އަިރމަތީގައި މި ނިޝާނަކީ،

 އުަޅނދުތަކަށް  ނުކުންނަ މައިމަގަށް  ވާތްފަރާތުން އަދި. އަންގައިދިނުމެވެ ގުޅެމުންދާކަން

  އެވެ.ދޭންވާނެ ސަމާލުކަން

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު .81

ސަރަޙައްދަކުން ހިނާގބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނާިއ  ނިޝާނުގައި ހިމަާނ އެންގުންތަކަކީ އެ މި

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ަކންކަމެވެ. މި ނިޝާނުގައި 

 ނިޝާނެއް  އިތުރު ،ނިާޝނުގައި ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ. މި ވެްސ މަޢުލޫމާތު  ޑިޖިޓަލްކޮށް

ގަވާއިދުގައި ހިމެޭނ ނުވަަތ މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް  ނިޝާނަކީ މި އެ ،ނަމަ ބޭނުންކުރާ

އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ނިޝާނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި ނިާޝނުގައި ހިމަާނ ލިޔުންކޮުޅ 

ޔުންޮކޅަކަށެވެ. ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުްނނާިއ ނިޝާނާ ގުޅިެގން އަންނަ ލި ވާންވާނީ އެ

ނިޝާނުގައި ހިމަނާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވުމަީކ  މި ،އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން

   މަނާކަމެކެވެ.

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ބަދަލުކުރަންވީކަން ލޭނު .82

ތީރުވާ ލޭނަށް ނަމަ، ސީދަލަށް  ދަތުރުކުރާ ސީދަލަށް ކުރިޔަށް ،ވަނީ މި ނިޝާނުގައި

ނަމަ، ވާތަށް ލަނބައިލެވިފައިވާ ތީރުްނ  ބަދަލުކުރަންވީކަމާއި، ވާތަށް ލަނބައިލަން ދަތުރުކުރާ

  ކަމެވެ. ދައްކައިދޭ ލޭނަށް ބަދަލުކުރަންވީ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ބަދަލުކުރަންވީކަން ލޭނު .83

ވާނަމަ، ވާތަްށ  ކަމަށްވަނީ ކުރިޔަށް ދަތުރުކުރަނީ، ވާތަށް ލަނބައިލަން  މި ނިޝާނުގައި

ލަނބައިލެވިފައިވާ ތީރުން ދައްކައިދޭ ލޭނަށް ބަދަލުކުރަންވީކަމެވެ. އަދި ކުރިޔަށް ދަތުރުކުރަނީ، 

ވާނަމަ، ކަނާތަށް ލަނބައިލެވިފައިވާ ތީރުން ދައްކައިދޭ ލޭނަށް  ކަނާތަށް ލަނބައިލަން ކަމަށް

  ކަމެވެ. ބަދަލުކުރަންވީ
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  އަންގައިދޭ ބޯޑު ބަދަލުކުރަންވީކަން ލޭނު .84

ނަމަ، ސީދަލަށް ތީރުވާ ލޭނަށް  ވަނީ ކުރިޔަށް ސީދަލަށް ދަތުރުކުރާ ނިޝާނުގައި މި

ނަމަ، ަކނާތަށް ލަނބައިލެވިފައިވާ  ބަދަލުކުރަންވީކަމާއި، ކަނާތަށް ލަނބައިލަްނ ދަތުރުކުރާ

  ކަމެވެ. ތީރުން ދައްކައިދޭ ލޭނަށް ބަދަލުކުރަންވީ

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ ބަދަލުކުރަންވީކަން ލޭނު .85

ނަމަ، ސީދަލަށް ތީރުވާ ލޭނަށް  ވަނީ ކުރިޔަށް ސީދަލަށް ދަތުރުކުރާ މި ނިޝާނުގައި

ނަމަ، ކަނާތަށް ނުވަަތ  ބަދަލުކުރަންވީކަމާއި، ކަނާތަށް ނުވަތަ ވާތަށް ލަނބައިލަްނ ދަތުރުކުރާ

  ކަމެވެ. ބަދަލުކުރަންވީ ވާތަށް ލަނބައިލެވިފައިވާ ތީރުން ދައްކައިދޭ ލޭނަށް 

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ އުސްމިން ދަތުރުކުރެވޭ .86

 ނުވަތަ އެއްޗެއް ނެރެފައިވާ މަތިން ނުވަތަ ހަދައިފައިވާ މަތިން  ހުރަހަށް މަގުގައި ،މި ނިޝާނަކީ

ން ހުިރ އުްސމިނެއް އަންގައިޭދ ނިޝާނެވެ. މި ނިޝާނުގަިއ ހިމަާނ ފެށިގެ ބިންމަތިން ތަނަކާ

އުސްމިނަށްވުރެ އުސްކޮށް ހުންަނ އުޅަނދު ނުވަތަ އުަޅނދެއްގައި އެ މިނަށްވުރެ އުސްކޮްށ 

އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ ހަރުކޮށްގެން، މި ނިޝާން ހުްނނަ ތަންތަނުން ދުއްވުމަީކ 

   .ވެންނެފޫޓު ހުނަންވާނީ  ނިޝާނުގައި މިންގަނޑު  މި މަނާކަމެކެވެ.

  

  ބޯޑު އަންގައިދޭ އޮޕަރޭޓްކުރާ ސަރަޙައްދެއްކަންކެމެރާ  ދުވެލި .87

 ކެމެރާ ބަލަހައްޓާ ރިޯކޑުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދުވެލީގެ އުޅަނދުގެ އެއްގަމު ،މި ނިޝާނަކީ

ފައިވާ ސަރަޙައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެވެ. މި ނިާޝން ހުންަނ ސަރަޙައްދަކުން ހަރުކޮށް

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދުއްވަން އުޅަނދު އެއްގަމު ސަރަޙައްދެއްގައި އެ  ،ދަތުރުކުރާއިރު

  .ރިކޯޑުކުރެެވމުންދާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުތަކުގެ ދުއްވާ ބާރަށް ދުވެއްޔަށްވުރެ
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  :2ޖަދުވަލު  
 

 ބައްތިން އަންގައިދޭ ނިޝާންތައް ޓްރެފިކް
   

  

  

  ރަތްބައްތި .1

އުޅަނދު، ރަތްބައްތި ދިއްލުމުން ބައްތީގެ  އެއްގަމު ދުއްވަމުންދާ ދިމާއަށް ބައްތިއާ ޓްރެފިކް

ހުއްޓާ ރޮނގުގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓަން  ،ހުރަހަށް ދަމައިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ބިންމަތީގައި މަގު

ޖެހޭނެއެވެ. އެއް ުއޅަނދަށްވުރެ ގިަނ އުޅަނދު، ޓްރެފިކް ބައްތިއާ ދިމާއަށް ދުއްވަމުްނ ދާަނަމ 

ނދެއް، ހުއްޓާ ޮރނގުެގ ފަހަތުގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ހުރިާހ އުޅަ ރަތްބައްތި ދިއްލުމުން، އެ

  ތަރުތީބުން އުޅަނދަކާޖެހި އުޅަނދެއް ހުއްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.

  

  ފެހިބައްތި .2

ފެހިބައްތި  ހަމަވާއިރު،އިއަރަ ޓްރެފިކް ބައްތިއާ ދިމާއަށް ދުއްވަމުންދާ އުޅަނދު ރޮނގާ

 ހުއްޓައިފައިވާ  ދިއްލިގެން ރަތްބައްތިއެއް އަދި .ދާންވީއެވެ މަޑުނުކޮށް ،ނަމަ ދިއްލިފައިވާ

މަުގ  ،ދާންވާނީ ކުރިޔަށް. ދާންވީއެވެ ކުރިޔަށް ލަސްނުކޮށް ދިއްލުމުން، ފެހިބައްތި އުޅަނދުތައް،

ފަަދ  ފަހު، އެ ބެލުމަށްހުރަސްކޮްށ ދާ އުޅަނދެއް ވޭތޯ  ހުރަސްކުރާ މީހަުކ ހުރިތޯ ނުވަަތ މަގު 

  .ނެތްނަމައެވެ އުޅަނދެއް އެފަދަ ނުވަތަ މީހަކު

  

  އޮރެންޖުބައްތި .3

އޮރެންޖު ބައްތިއަކީ، ޓްރެފިކް ހުއްޓުމަްށ ރަތްބައްތި ދިއްލެން އުޅޭކަމުެގ އިްނޒާރެކެވެ. 

 ،ނަމަ ދުއްވަމުންދާ އުޅަނދެއް، ހުއްޓާ ރޮނގާ ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، އޮެރންޖު ބައްތި ދިއްލިއްޖެ

ޮރނގުގެ ފަހަތުގައި މަޑުކުރަްނ  ގޮތުގެ މަތިން އެގައިވާ  1ރޮނގު ހުރަސްނުކޮށް ނަންބަރު  އެ

 ،ނަމަ ދިއްލިއްޖެ ބައްތި އޮރެންޖު ހުރަސްކުރުމަށްފަހު، ރޮނގު ހުއްޓާ ،ވާނެއެވެ. މިފަދަ އުޅަނދެއް

  .ޔަގީންވާނަމައެވެ ނެތްކަން  ނުރައްކަލެއް ދިއުމުގައި ނުހުއްޓައި ،ދާންވާނީ ނުހުއްޓައި

  

  ފެހި ބައްތިއަންގައިދޭ  ލަނބައިލުމަށް .4

ހަމަޔަށް އަންނައިުރ  ރޮނގާ ފަރާތަކަށް ލަނބައިލަން ބޭނުންވާ އުޅަނދެއް ދުއްވަމުން ހުއްޓާ  ވަކި

ފަރާތަށް  އެ ދުވެލިމަޑުކޮށް ،ނަމަ ލަނބައިލަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ދައްކާ ފެހިތީރު ދިއްލިފައިވާ އެ

  ލަނބައިލައިގެން ދާނީއެވެ.
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  ބައްތި. ނިވިދިއްލޭ އޮރެންޖުކުލައިގެ .5

ބައްތިާއ  ކަމެވެ. މި ހުރީ މެދުކެނޑިފައި އެ މިވަގުތު ލައިޓް ޓްރެފިކް ،މި ބައްތިން ދޭހަވަނީ

ފަރާތުން އަންނަ އުޅަނދުތަކާިއ  ދިމާއަށް ދަތުރުކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދު، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދެ

  އަާޅނީއެވެ. ހިނގާ މީހުްނނަށް ބަލައިގެން ކުރިޔަށް ދާނީއެވެ. ނުވަތަ ގޯޅި

  

  ނިވިދިއްލޭ ރަތްކުލަިއގެ ބައްތި .6

ސިގްނަާލ  ކަމެވެ. މި ތު އެހުރީ މެދުކެނޑިފައިމިވަގު ލައިޓް ޓްރެފިކް ،ބައްތިން ދޭހަވަނީ މި

ފަރާތުން އަންނަ އުޅަނދުތަކާއި ހިނގާ މީހުންނަްށ  ދެ ،ދިމާއަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު މަޑުކޮށް

 ތަންދީފައި ކުރިޔަށްދާށެވެ.

  

  ބައްތި ޖަހައިފައި ހުންނަ  ރަތްކުލައިން ނިޝާން މީހެއްގެ .7

ހުންަނ  ރެފިކް ިސގްނަލުން ދައްކައިފައިދިއްލިފައި ހުންނަ މީހަކު ޓް ރަތްކުލައިން ،ހުއްޓިހުންނަ

  .ނުވާނެއެވެ ހުރަސްކޮށްގެން މަގު  މީހުން  ހިނގާ ،ވަގުތު

  

  ބައްތި. ހުންނަ ޖަހައިފައި ފެހިކުލައިން ،ހިނގައިފައިދާ މީހެއްގެ ނިޝާން .8

 މަގު  ،ބައްތި ދިއްލުމުން  ފެހިކުލައިން ޖަހާފައިވާ  ނިޝާން މީހެއްގެ  ހިނގައިފައިދާ

  އެންެމ އަވަހަކަްށ މަގު ހުަރސްކުރަންވީއެވެ. ވީ ،ބަލައިގެން ،ތިބި މީހުން ޓަކައިހުރަސްކުރުމަށް

  

  ބައްތި ހުންނަ ޖަހައިފައި މީހަކު ފެހިކުލައިގެ ގޮތަށް ނިވިދިއްލޭ .9

މީހުން މަގު ހުރަސް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވާން ކައިރިވެއްޖެަކްނ  ހުރަސްކުރާ މަގު

އެންގުމުގެގޮތުން ފެހިކުލައިން ދިއްލިފައިވާ މީހާ ނިވިދިއްލޭން ފަށާނެއެވެ. އެގޮތުން ނިވިދިއްލޭން 

ބާކީ އޮތްބައި ހުރަސްކުރާށެވެ. ނަމަެވްސ ފެށިއިރު މަގު ހުރަސްކުރާން ފަށައިފައިވާނަމަ އަވަހަށް 

  ހުރަސްކުރަން ނުފަށާނަމަ ދުވާރުމަތީގައި މަޑުކުރާނީއެވެ. ނިވިދިއްލެން ފެށިއިރު މަގު
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  :3ޖަދުވަލު  
 

 ބިންމަތީގައި ކުރަހައިފައި ހުންނަ ނިޝާންތައް
   
  

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ދެވިދާނޭކަން މަގުން ދުއްވައިފައި ކުރިޔަށް އޮތް .1

މި ނިޝާން ކުރަހައިފައިވާ ލޭނުގައި އޮްނނަ އުަޅނދަށް ހުއްދަކުރަނީ ހަމައެކަނި ކުރިޔަށް 

ކުރެހުން ކުރަހައިފައިވާ ލޭނުގައި އޮވެފަިއ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ދުއްވައިފައި ދާށެވެ. މި

  ލަނބައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  

 އަންގައިދޭ އަތަކަށްވެސް ލަނބައިލެވިދާނެކަންކަނާތަށް ނުވަތަ، ވާތަށް މިއިން ކޮންމެ  .2

  ނިޝާން

އުޅަނދަށް ހުއްަދކުރަނީ ހަމައެކަިނ  ނިޝާން ކުރަހައިފައިވާ ލޭނުގަިއ އޮންނަ މި

 .ތަ ވާތްފަރާތަށް ލަނބައިލުމަށެވެކަނާތްފަރާތަށް ނުވަ

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ  ކަނާތަށް ލަނބައިލެވިދާނޭކަން .3

އުޅަނދަށް ހުްއދަކުރަނީ ހަމައެކަިނ  ޭލނުގައި ޮއންނަ  ނިޝާްނ ކުރަހައިފައިވާ މި

 .ކަނާތްފަރާތަށް ލަނބައިލުމަށެވެ

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ  ވާތަށް ލަނބައިލެވިދާނޭކަން .4

ިނ ހުްއދަކުރަނީ ހަމައެކަ އުޅަނދަށް ޮއންނަ  ޭލނުގައި ކުރަހައިފައިވާ ނިޝާން  މި

 .ލަނބައިލުމަށެވެ ވާތްފަރާތަށް

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ދެވިދާނެކަން އަދި ވާތަށް ލަނބައިލެވިދާނޭކަންކުރިޔަށް  .5

އުަޅނދަށް ހުއްދަކުރަނީ ހަމައެކަނި ކުރިޔަށް  ނިޝާން ކުރަހައިފައިވާ ލޭނުގައި އޮްނނަ މި

ދިއުމަށް ނުވަތަ ވާތްފަރާތަށް ލަނބައިލުމަށެވެ. އެއް އުޅަނދަށް ވުރެ ގިަނ  ދުއްވައިފައި 

ހަމައެއްގައި ަމޑުކުރަން ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ސީދާ މަގުން ކުރިޔަށްދާ އުޅަނދު އެއް 

 .ފައި ލަބައިލުން ރައްކައުތެރިއެވެއުޅަނދަށް ތަންދީ
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  ނިޝާން އަންގައިދޭ ކުރިޔަށް ދެވިދާނެކަން އަދި ކަނާތަށް އެޅިދާނެކަން .6

ހަމައެކަނި ކުރިޔަށް  ،އުޅަނދަށް ހުއްދަކުރަނީ ނިޝާން ކުރަހައިފައިވާ ލޭނުގައި އޮންނަ މި

ދިއުމަށް ނުވަތަ ކަނާތްފަރާތަށް ލަނބައިލުމަށެވެ. އެއް އުޅަނދަށް ވުރެ ގިނަ  ދުއްވައިފައި 

އުޅަނދު އެއް ހަމައެއްގައި ަމޑުކުރަން ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ސީދާ މަގުން ކުރިޔަށްދާ 

  .އި ލަނބައިލުން ރައްކައުތެރިއެވެއުޅަނދަށް ތަންދީފަ

  

އަދި ކުޑަކޮށް ވާތަށް ލަނބައިލުާމއެކު ކުރިޔަށްދިއުން  ލަނބައިލަންވީކަން،ކަނާތަށް  .7

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ހުއްދަކުރާ މަގެއް އޮތްކަން

  

ވާތަށް ލަނބައިލަންވީކަން، އަދި ކުޑަކޮށް ކަނާތަށް ލަނބައިލުާމއެކު ކުރިޔަށްދިއުން  .8

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ހުއްދަކުރާ މަގެއް އޮތްކަން

  

  ރޮނގާއި ޓްރެފިކް ބޮކްސްގެ ނިޝާން ހުއްޓާ .9

ރޮނގާ އަރާ  ހުއްޓާ ،ނަމަ ޓްރެފިކް ރަތްބައްތި ދިއްލިގެން ހުއްޓަން ޖެހިއްޖެ )ހ(

ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ ހުއްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ހުއްޓައިފައި އޮންނައިރު އުޅަނދުގެ އެއްވެސް 

  ނުވާނެއެވެ. ރޮނގަށްވުރެ ކުރިޔަށް ނުކުމެފައި ހުރެގެން ބައެއް ހުއްޓާ

މަގު ހުރަސްކޮށް ބޮކްސް ކުރަހައިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭނަަމ  )ށ(

 ފަހަތުގައި ބޮކްސްގެ. ފަހަތުގައެވެ ނުވަތަ . ކުރީގައެވެ ބޮކްސްގެ  އެ ،މަޑުކުރާނީ

 ދިއުމަށް  ކުރިޔަށް ހުރަސްކޮށް ބޮކްސް ،ދާންވާނީ ކުރިޔަށް މީހާ ދިމާވާ މަޑުކުރަން

 ނުވަތަ  ތެރޭގައި ބޮކްްސގެ ހާލެއްގައި ކަން ޔަގީންވާނަމައެވެ. އެއްވެސްއޮތް ހުސްތަން

  .ނުވާނެއެވެ އޮވެގެން އަރާގޮތަށް ބައެއް އުޅަނދުގެ ބޮކްސްއަށް

  

 ނިޝާން ކަނޑައަޅާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ ސަރަޙައްދު .10

ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އުޅަނދާއި ވަގުތު ތަންތަނުގައި  ނިޝާން ކުރަހައިފައި ހުންނަ މި

ހުއްދަކުރެވޭ އުޅަނދާއި ވަގުތު  ބޯޑެއް ބަހައްޓައިފައި ހުންނާނެއެވެ.  އަންގައިދޭ

. ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ  އެއްގޮތަށް ގަވައިދުތަކާ އާްނމު ،ނަމަ ނެތް ބޯޑެއް  އަންގައިދޭ

އޮންަނންވާނީ ަމގުގައި ދަތުރުކުރަން ގެ ކުރި އުޅަނދު ،އޮންނައިރު ކޮށްފައިޕާކު އުޅަނދު

 ،ކުރާއިރުފަރާތުގައެވެ. އުޅަނދު ޕާކު ހުއްދަކުރާ މިސްރާބަށް އަދި ހުއްދަކުރާ

ގޮތަކަށް ޒޯނުން  ނޫން އެ . ތެރޭގައެވެ ޒޯނުގެ ގޮތަށް ކުރަހައިފައިވާ ޒޯނު ،ކުރަންވާނީޕާކު

  ުކރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ. ޕާކު، ޒޯނުގެ ޖާގަ ގެއްލޭގޮތަށް ގޮތަށް ބޭރަށް އުޅަނދުގެ ބައެއް ވާ
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 ނިޝާން ކަނޑައަޅާ ބައިސްކަލް/ސައިކަލް ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ ސަރަޙައްދު .11

ތަންތަކުގައި ޕާކުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވޭނީ ހަމައެކަިނ  ނިޝާން ކުރަހައިފައި ހުންނަ މި

ތެދުކޮށްވެސް ނިޝާން ކަތިކޮށްވެސް އަދި  ބައިސްކަލު ނުވަތަ މޮޓޯސައިކަލެވެ. މި

ޒޯނު ކުރަހައިފައިވާ ގޮތަށް ޒޯނުގެ  ،އުޅަނދު ޕާކުކުރާއިރު ޕާކުކުރަންވާނީ  ކުރެހިދާނެއެވެ.

ޒޯނުގެ ޖާގަ ، ގޮތަކަށް ޒޯނުން ބޭރަށް އުޅަނދުގެ ބައެއް ާވގޮތަށް ނޫން ތެރޭގައެވެ. އެ

  ގެއްލޭގޮތަށް ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

  ރޮނގުގެ ނިޝާންތައް މަގުގެ މެދުރޮނގާއި އަރިމަތީ .12

   .ވަކިކުރުމެވެ ލޭނުތައް ޓްރެފިކް ،މެދުރޮނގުގެ ބޭނުމަކީ )ހ(

 ދުއްވަންވާނީ ދުއްާވއިރު އުޅަނދު އެއްަގމު  މަގުތަކުގައި ވަކިކޮށްފައިވާ ލޭނު )ށ(

    އުޅަނދަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ލޭނުގެ ވާތްފަރާތުންނެވެ. އެ

ލޭނުގަިއ ދަތުރުކުރާ ވެހިކަްލތަކަށް ދަތިވާގޮތަށް   ކޮށްފައިވާ މަގުތަކުގައިވަކި ލޭނު )ނ(

  އެއްހަމައެއްގައި އުޅަނދު ދުއްވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

މެދުރޮނގު ކެނޑިކެނޑިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ދަމައިފައި ހުންނަ ތަންތަނުން  )ރ(

އިދުން ސިގްނަްލ ަގވާ ،ނަމަ ދުއްވައިފައިދާއިރު މެދުރޮނގު ހުރަސްކުރަްނ ބޭނުންވާ

 ލިބުމުން  ފުރުޞަތު ހުރަސްކުރުމަށް ރޮނގު މެދު ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ،ދިނުމަށްފަހު

  .ހުރަސްކުރެވިދާނެއެވެ މެދުރޮނގު

މެދު ރޮނގު އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކެނޑޭގޮތަށް ރޮނގުދަމައިފައި ހުންނަ މަގުތަކުގައި  )ބ(

   ވާނެއެވެ.ދުއްވައިފައިދަމުން މެދުރޮނގު އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުރަސްކޮށްގެން ނު 

 ދުއްވަންވާނީ އުޅަނދު އެއްގަމު ،ނަމަ މަގުގެ އަރިމަތީ އެއްރޮނގު ދަމައިފައި ވާ )ޅ(

   .ވާތްފަރާތުންނެވެ ލޭނުގެ  ދޭތެރެއިން މެދުރޮނގާ ރޮނގާއި އަރިމަތީ

ކުރުމަީކ ޕާކު  ފަޅީގައި އެ  ،ނަމަ ވާ އެއްރޮނގު ދަމައިފައި  މަގުގެ އަރިމަތީގައި )ކ(

  މަނާކަމެކެވެ.
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  ރޮނގުގެ ނިޝާން މަގުގެ އަރިމަތީ ދެ .13

ރޮނގު ދަމައިފައި ހުންނަ ތަންތަނަކީ  މަގުގެ އަރިމަތީގައި ކައިރިކައިރީގައި ދެ

  ތަންތަނެވެ. ަމނާ ކުރުންޕާކު އެއްގޮތަކަށްވެސް މަޑުކުރުމާއި ހުއްުޓމާއި

  

  ރެޑްރޫޓް އަރިމަތީ ރޮނގުގެ ނިޝާން .14

 ހިސާބެއްގައި އެްއވެސް މަގުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރޫޓް ރެޑް ،މި ނިޝާނުން އަންގައިދެނީ

 ސަލާމަތީ . މަާނކަމެކެވެ މަޑުކުުރމަކީ ބޭނުމެއްގައި  އެއްވެސް  އުޅަނދެއް  އެއްވެސް

  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ ަމޑުކުރުން މަޑުކުރާ އުޅަނދުތައް ބާރުތަކުގެ

  

  ދުވެލިމަތަ .15

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަހައިފައިހުންނަ ހުރިކަން  މަތަ ދުވެލި މަގުގައި ،ނިޝާނަކީ މި

 ގޮތުން ރައްކައުތެރިކަމުގެ ސަލާމަތާއި ،ނިޝާނެކެވެ. ދުވެލިމަތަ ބަހައްޓައިފައި ހުންނާނީ

  ބޭނުންވާ ތަންަތނުގައެވެ. ޮކންމެހެން  މަޑުކުރުމަށް ދުވެލި އުޅަނދުގެ އެއްގަމު

 

  ކަފިހި ހުރަސް .16

 ކުރަހައިފައިވާ  މަގުަމތީގައި އަންގައިދިނުމަށް ތަނެއްކަން ހުރަސްކުރާ މަގު ،މި ނިޝާނަކީ

 ހިނގާ  ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި ކުރަހައިފައިވާ ނިޝާން މި. ނިޝާނެކެވެ

 ހުންނަ ނިޝާން މި. އެއްގޮތަށެވެ ނިޝާނާ މި ހުރަސްކުރަންާވނީ މަގު މީހުން

 މި  އްވުމަީކ ަމނާ ަކމެކެވެ.މަުގ ހުރަސްކުާރ މީުހންނަށް ޖާަގ ނުދީ ދު ތަންތަނުގައި

   .ކުލައިންނެވެ ީރނދޫ ނުވަތަ ހުދު ހުންނާނީ ނިޝާން
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  ޓްރެފިކް އައިލަންޑް .17

ބަޔަކީ ަމގުގައި ދުއްވުމަށް  އެ ،އަންގައިދެނީ ނިޝާނުން އައިލަންޑް ޓްރެފިކް

 މަތިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބައިގައި ނުިހމެނޭ ބައެއްކަމެވެ. ޓްރެފިކް އައިލަްނޑް ނިޝާނުގެ

   .މަނާަކމެކެވެ ކުރުމަކީޕާކު އެ ނިޝާނުގެ މަތީގައި ،ދުއްވުމާއި

  

  ނިޝާން އަންގައިދޭ ޚާއްޞަ ކޮށްަފއިވާ އުޅަނދު ލޭނު .18

ބާވަތެއްގެ އުޅަނދެއް ކަނޑައަޅައިފައި  ލޭނަކުން ދުއްވުމަށް ވަކި ވަކި  ލޭނުތައް ވަކިކުރެވި

ވަކިލޭނެއްގައި   ބާވަތެއްގެ އުޅަނދުތަކެވެ. ލޭނަކުން ދުއްވަންވާނީ އެ އެ ،ނަމަ ވާ

ދުއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުޅަނދެއް އެހެން ލޭނެއްގައި ދުއްވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. އަދި 

އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ  އެ އަޅާއިރުގައި  ގޯޅި  ނުވަތަ  ަލނބައިލާއިރު ގޯޅިން

  .ނާަކމެކެވެމަ ކުރުމަކީ  ބޭނުން ލޭނެއް  އެެހން ނޫން ލޭނު
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 :4ޖަދުވަލު 

 

 ނިޝާނުގެ ނަމޫނާ
 
 
 

  

  ނިޝާން މަޢުލޫމާތުގެ .1

 ޓްރެފިކް ހިމަނައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި  މި ،މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ނިޝާނެއްގައި ިހމެނޭނީ

  ގޮތުގެ އިތުރު ތަފުސީލެވެ. ޢަމަލުކުރަންވީ ނިޝާނަކަށް އެ ނިޝާނަކާއި،

  

   މަނާ ވަނުން އުޅަނދުތަކެއް ވަކި .2

މި ނިޝާން ހުރަސްކޮށް، މި ިނޝާނުގައި ހިމަނާ އުޅަނދު  ،ނިޝާން ހުންނަ ތަނަކުން މި

ދުއްވުމާއި، އަތުން ހިފައިގެން ނުވަތަ ކޮއްޕައިފައި ދިޔުމަކީ މަާނކަމެކެވެ. މި ނިޝާނުގައި 

 ނުވަތަ ނިޝާނެއް ފާސްކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް  ،ހިމަނަންވާނީ

  .ކުރެހުމެކެވެ

  

   ހުއްދަ ޕާކުކުރުން އުޅަނދު ވަކިބާވަތެއްގެ .3

ކުރުން ހުއްދަވާނީ، ަހމައެކަނި މި ނިޝާނުގަިއ  ހުންަނ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޕާކުމި ނިޝާން 

  ހިމަނާ ބާވަތުގެ އުޅަނދުތަކެވެ.
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 : 5ޖަދުވަލު 
 

 ނިޝާންތައް ދައްކާ މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ ހަރަކާތްތަކާއިޓްރެފިކް ފުލުހުން 
 

      

ވައިފައި އަންނަ ކުރިމަތިން ދުއް) 1(
  އުޅަނދު ހުއްޓަންވީކަން

ވައިފައި އަންނަ އުޅަނދު ފަހަތުން ދުއް) 2(
  ހުއްޓަންވީކަން

ވައިފައި އަންނަ އަރިމަތިން ދުއް) 3(
  ހުއްޓަންވީކަންއުޅަނދު 

  

      

ވައިފައި އަންނަ ކުރިމަތިން ދުއް) 4(
އުޅަނދު ކުރިއށް ދުއްވައިފައި 

  ދާންވީކަން

ވައިފައި އަންނަ އުޅަނދު ފަހަތުން ދުއް) 5(
  ކުރިޔަށް ދުއްވައިފައި ދާންވީކަން 

ވައިފައި އަންނަ އަރިމަތިން ދުއް) 6(
އުޅަނދު ކުރިޔަށް ދުއްވައިފައި 

  ދާންވީކަން

  

   

  

 ) ކުރިމަތިން ދުއްވައިފައި އަންނަ އުޅަނދުތަކާއި، ފަހަތުން ދުއްވައިފައި އަންނަ އުޅަނދުތައް ހުއްޓަންވީކަނ7ް(
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ނުގައި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ކޯ) 8(
  ގޮތުގެ ނަމޫނާ ބޭނުންކުރާނެ

ކޮށްފައިވާ ކޯންތަކުގެ ނިޝާން ހަރު) 9(
ބަހައްޓާ ތެރޭގައި ހުސްޖާގަ ފުރުމަށް 
ކޯން، އަދި ޓްރެފިކަށް މަގު 

  ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޯން

  

ބަހައްޓާ ނިޝާންތަކުގައި ޓްރެފިކް ) 10(
  ނިޝާން ހަރުކުރާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ

  

  

  ބެރިކޭޑް ޕޮލިސް  )11(

މިއީ މަުގ ނުވަތަ މަގުްނ ބައެއް ބަންދުކަން އަންގައިދިުނމުގެ ޮގތުން ބަހައްާޓ 
 ބޭނުންކޮށްގެން ނިޝާން މި ނުވަތަ ނިޝާން ބަހައްޓައިފައި ވަނިކޮށް، ހުރަހެވެ. މި

 ހުރަސްކޮށް  ނިާޝން މި ހުއްދައެއްނެތި ފުލުހުންގެ ވަނިކޮށް، ބަންދުކޮށްފައި މަގެއް
 ބޭނުންކޮށްގެން ނިޝާން މި. މަނާަކމެކެވެ ދުއްވުމަކީ އުޅަނދު އެއްގަމު ،ހިނގުމާއި

ގު ހުޅުވަން ދަތިވާގޮތަށް، މި ނިޝާން ކައިރީގަިއ މަ ވަނިކޮށް، ބަންދުކޮށްފައި މަގެއް
  ވެސް މަނާަކމެކެވެ. އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކުކުރުމަކީ

  

  

   ޕާކުކުރުން މަނާ ޓޭޕް) 12(

މިއީ އެއްގަމު އުަޅނދު ޕާކުކުރުން މަނާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދަމާ ޓޭޕެކެވެ. 
ުއޅަނދު ޕާކުކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ. މި ނިޝާން ހުންަނ ތަންތަނުގައި އެއްގަމު 

ތަނުން  ޒޯނެއްގައި މި ޓޭޕް ދެމުުމން، ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދު އެ ޕާކިންގ
ނަމަ)  ނުވާ ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ޓޭޕް ދަމައިފައިވަނިކޮށް (ވަކިވަގުތެއް ދީފައި

  އިތުރަށް އެފަދަ ޒޯނެއްގައި ޕާކުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

 

   ދަނޑިކޯނު ) 13(

 ޓްރެފިކް ބޭނުްނކުރާ ބަންދުކުރުމަށް މަގު ވަކިކުުރމަށާއި، މި ދަނޑިއަކީ މަގުގެ ލޭނު
  .ދަނޑިއެކެވެ ބޭނުންކުރާ ގުޅައިލުމަށް ކޯންތައް
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 : 6ޖަދުވަލު 
 

 ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކުގެ ސައިޒުތައް
 
 

    

  

  

    

  

  
  ޓްރެފިކް ނިޝާން ދަނޑި

ޖަދުވަލުގައި ނުހިމެނެީނ، މަޢުޫލމާތު އަންގައިދޭ ގޮތުގައި ހިމެޭނ ނިޝާނެވެ. މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ނިޝާނުގައި ިހމަނާ މި 
 ނިޝާނަށް އެ ޖަދުވަލުގައި މި ،މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން އެ ނިޝާނުެގ ސައިޒަށް ބަދަލު އައުމަީކ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ

  .ނުވާނެއެވެ ދީފައެއް ސައިޒެއް

 


