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Appendi’ 13: F inancial Management and Internal Control  

 

1c R E V E NUE  AND COL L E CT IONS 

1.1.1. Mode of Payments  
 

1.1.1.1. Mode of payments accepted for ‘ill be cashb checksb credit card and 
debit card.  

 
1.1.2. R eceipts 

 
1.1.2.1. Receipts to be issued to customers for payments received in cashb 

chequeb and credit and debit card. 
 

1.1.2.2. Receipts should include the follo‘ing fields; (Form 1 – Payment Receipt 
Format) 

1.1.2.2.1. Customer name 
1.1.2.2.2. Purpose of payment / Description of Service Rendered 
1.1.2.2.3. Monetary Amount and Currency (in amounts and in ‘ords) 
1.1.2.2.4. Mode of Payment 
1.1.2.2.5. Date 
1.1.2.2.6. Name and Signature of person receiving the payment 
1.1.2.2.7. Receipt Number  
1.1.2.2.8. Payment Received Stamp should be stamped and signed.  
1.1.2.2.9. Receipts should be pre numbered and in sequential order 

 
1.1.2.3. Three copies of the receipt should be issued. (Site Office b Customer and 

Head office) 
 

1.1.2.4. Supporting documents are required to accept payment 
 

1.1.2.5. Staff should verify that correct amount is being charged to the customer 
by checking ‘ith the approved tariffs 
 

1.1.2.6. For credit and debit card payments a copy of bank confirmation shall be 
retained along ‘ith the receipt. A  copy should also be issued to the customer. 
 

1.1.2.7. A ll receipts to be filed in their serial order. 
 

1.1.2.8.  
1.1.2.9. V essels ‘ill be allo‘ed to leave upon confirmation of payment of dues 

unless credit customers 
  



 

 
1.1.3. Payment by Cheque 

 
1.1.3.1. Cheque to be crossed “account payee only” and “not negotiable” . 

 
1.1.3.2. Cheques shall be e’amined for completeness before acceptance. 

 
1.1.3.3. A ll customers should be precregistered for cheque acceptance ‘ith t‘o 

guarantors providing personal guarantee in case of default. (Form 2 – Cheque 
acceptance request form) 

 
 

1.1.4. K ey Controls 
 

1.1.4.1. A ll cash/cheques collected ‘ith sufficient time to deposit shall be deposited 
to the bank on the same day. If the money cannot be deposited on the same day 
should be deposited the ne’t day or in case of holiday the ne’t ‘orking day. 
 

1.1.4.2. Receipts of payments for services rendered must be secured through use 
of cash/cheque registerb locked dra‘ers. 

 
1.1.4.3. Daily collection and sales report should be prepared (Form 3c Daily Income 

Summary Report) 
 

1.1.4.4. A  bank deposit slip for all daily deposits should be acquired and retained.  
1.1.4.5. Reconcile the total cash collected ‘ith the total deposit on a daily basis and 

HOD to revie‘ the same. 
 

1.1.4.6. Reconciliation of the cash/cheques ‘ith the receipts shall be performed at 
the end of each shift 
 

1.1.4.7. A ll cash and cash equivalents shall be kept in lockable dra‘ers/safes. 
 

1.1.4.8. Restrict safe/dra‘ers combinations and keys to essential staffs and in case 
of safesb the combinations should be changed periodically. 
 

1.1.4.9. Cash at hand and in transit (from collections) shall not be used for any 
other Purpose other than to give a change for a payment in cash. 
 

1.1.4.10. Proper precaution and security measures should be taken for physical 
transfer of money to bank.  
 

1.1.4.11. Segregation of duties to be maintained ‘ith regard to collectionb deposit 
and custody of cash.  

 
1.1.4.12. Monthly management accounts should be prepared and annual financial 

statements audited by e’ternal auditors 
 
 
 
 



 

2c BANK  R E CONCIL IAT ION 

1.1.4.13. Bank balancesb as sho‘n in bank statementsb shall be reconciled monthly 
‘ith the internal documents. Data from cash receipts and cash disbursements 
shall be compared on an itemcbycitem basisb ‘ith the details reported on the 
bank statement. Mismatches shall be listed for investigation. . (Form 4 – Bank 
reconciliation statement format) 
 

1.1.4.14. Bank statements shall be received by HOD and for‘arded to the 
reconciliation preparer. In order to comply ‘ith segregation of duties principlesb 
the reconciliation preparer must be someone ‘ho does not have access to 
preparing or issuing checks or preparing and depositing cash.  
 

1.1.4.15. Revie‘ all outstanding checks over si’ months for disposition and flag as 
an unclaimed cheque to be ‘ritten off 
 

1.1.4.16. Maintain an independently verified record of every reconciliation done. 
The reconciliation is to be independently checked by an officer senior to the 
officer undertaking the reconciliation.  
 

1.1.4.17. Ensure that all deposit and ‘ithdra‘als on the as per bank is reflected on 
internal documents. 

 
 

3c INV OICING 
 

1.1.4.18. A ll credit invoices should be made from finance department/head office 
 

1.1.4.19. A ll rates must be approved rates as per structure 
 

1.1.4.20. A ll invoices shall accompany valid supporting documents and should be 
prepared on the basis of a valid supporting document. 
 

1.1.4.21. Customer should be provided ‘ith an original Invoice. Three copies of the 
receipt should be issued. (Site Office b Customer and Head office)  
 

1.1.4.22. Invoices to be raised immediately upon completion of services. 
 

1.1.4.23. A ll invoices must be approved by HOD before sending to customers 
 

1.1.4.24. Invoices ‘ill only be send to customer ‘ith precapproved credit 
arrangements 
 

1.1.4.25. Invoices to be promptly delivered to the client and ensure that signature is 
obtained from the recipient. 
 

1.1.4.26. Once payment had been madeb all three copies of invoices shall be stamped 
‘ith a paid stamp along ‘ith the value paid and date of payment. 
 

 
 



 

4c CR E DIT  
 

1.1.4.27. Customers ‘ho ‘ish to be listed as credit customers are required to request 
in ‘riting ‘hich ‘ill be subject to an approval. Background check of the 
company including years in businessb information about the individual principals 
of the companyb financial records and bank statements should be revie‘ed. 
Credit limit should be established for each customer based on the evaluation. 
(Form 5 – Credit requisition form format) 
 

1.1.4.28. Credit terms – 30 days. 
 

1.1.4.29. Customer should keep a deposit equivalent to 20% of approved credit limit.  
 

1.1.4.30. T‘o Guarantors shall provide personal guarantee for payment in case of 
default. 
 

1.1.4.31. A ll credit bills need to be paid ‘ithin the given credit period hence all 
accounts receivable balances ‘ill be aged regularly to identify overdue accounts 
and guide credit adjustment decisions. 
 

1.1.4.32. A  surcharge is 0.1% of the amount due per day shall be levied on delayed 
payments. 
 

2. Collection Procedure 
 

2.1.1.1. The accounts receivables shall carry out collection procedures according to 
the follo‘ing schedule: 

2.1.1.1.1. 10 days past payment due date c remind the customer through 
telephone t‘ice every ‘eek till the overdue invoice pass the 30 days limit. 

2.1.1.1.2. 29 days past payment due date c send final notice pending 
suspension of service 

2.1.1.1.3. 30 days past payment due date c suspension of services. 
 

2.1.1.2. Once all the above procedures have been e’hausted deduct the total default 
value of the respective customer from the depositb after informing the customer. 
 

2.1.1.3. If the customer does not have sufficient deposit to offset the invoice 
amountb start legal proceedings against the customer. 

 
2.1.1.4. A  report sho‘ing account receivable details should be send to the head 

office once every ‘eek. 
 

3. R eturned Cheques 
 

3.1.1.1. Accounts paid ‘ith cheques that are later returned for insufficient funds 
shall be considered unpaid and shall be subject to collection procedures. 
 

3.1.1.2. A ll cheques returned due to insufficient funds ‘ill initially be informed to 
the customer the day itselfb ‘here by failing to pay the equivalent value in cash 
the same day  by the customer shall be black listed and no further cheques shall 
be accepted from that particular customer prior to the approval from HOD. 
 



 

3.1.1.3. In additionb the offending customer shall be assessed a fee to offset bank 
charges ‘hile a formal letter shall be for‘arded to the customer informing him 
that an interest of 0.1% shall be charged for each outstanding day. Further the 
customer ‘ill also be informed of the legal charges the customer ‘ould face if 
the customer fails to pay the defaulted amount ‘ithin 7 days time. 

 
3.1.1.4. If cheqeus are returned due to reasons other than insufficient funds the 

customer shall be allo‘ed t‘o days for cash payment and failure to pay ‘ill 
apply the same penalties as described above. 
 

3.1.1.5. Identify returned cheques from the bank statements and all returned 
cheques have been properly identified for follo‘cup action. 

 

3.1.1.6. Ensure all returned cheques as per the bank statement have been received to 
the Office ‘ithout delay 

 
3.1.1.7. Debit notes should be  raised and recorded in serial order 

 
3.1.1.8. Analyze the reasons for the returned cheques and inquire into any reasons 

‘hich could have been easily avoided by the staff collecting the cheques. 
(incomplete chequesb amount in ‘ord differ from that in numbers) 

 
 

4. Budget 
 

4.1.1.1. The Budget is the central financial planning document that embodies all 
operating revenue and e’penditure decisions. The main objective is to efficiently 
manage funds for operational and maintenance of the facility 
 

4.1.1.2. Budget should be prepared and send for revie‘ and approval to head office 
2 months prior to start of each fiscal year. A  forecast should be prepared for 3 
years and presented. 
 

4.1.1.3. Budget should include e’pensesb revenue and capital e’penditure that give 
effect to targetsb Cash  inflo‘s  and  outflo‘s  associated  ‘ith  intended  
operatingb  investing and financing activities; and its projected financial position 
at the end of the reporting period 

4.1.1.4. Budget should focus on Financial Sustainabilityb E’penditureb revenue 
raising and service level decisions should be made such that planned long term 
service and infrastructure levels and  standards  can  be  achieved  ‘ithout  
unplanned  increases  in  rates  or  disruptive  cuts  to services. 
 

4.1.1.5. A  Budget Update Report is to be prepared and submitted each quarter. 
 

4.1.1.6. A  MidcY ear Budget Revie‘ reflecting the budget progress. The report 
should consist of; 

4.1.1.6.1.  The  Original  Budgetb  subsequent  Budget  Updates and 
significant changes  

4.1.1.6.2. Detailed listing of capital items and summarized operating itemsb 
sho‘ing the Original Budgetb Revised Current Budgetb and Actual to Dateb 
Revised Budget and e’planations of significant changes. 



 

 
4.1.1.7. Maintain a budgetary control system to help it adhere to the budget 

 
4.1.1.8. Monitoring revenues to ensure they are being received as anticipated 

 
4.1.1.9. Ensuring that e’penditures are in compliance ‘ith the relevant budgetary 

allocation 
 

4.1.1.10. Prompt notification of the HOD ‘hen either revenues or e’penditures are 
not as anticipated 

 
4.1.1.11. Payment for goods and services from the prior yearb made after the budget 

closing dateb shall be paid from the current year budgeted funds and should be 
budgeted. 

 
4.1.1.12. Funds may be moved from one function to another only ‘ith the approval 

of the HOD 
 
 

5. E ’penditure 
 

5.1.1.1. Supplier/ V endors should be registered and updated at the beginning of 
each year. V endor registration form should include the follo‘ing information; 

5.1.1.1.1. General information including contact detailsb supply groupb 
payment terms and details of documents to be submitted ‘ith the 
form.(Form 6 – V endor Registration form) 

 
5.1.1.2. Payments are to be made in accordance ‘ith stated terms in the vendor 

registration or the duration specified in the invoice. A  standard payment term of 
30 days should be negotiated.  These credit period should be efficiently utilized 
and request to accelerate payment shall be approved by HOD. 
 

5.1.1.3. Copies or resubmitted invoices shall be investigated and resolved in order 
to avoid duplicate payments. 

5.1.1.4. Payments should be disbursed immediately once the payments vouchers 
and cheques are issued. Cheques and vouchers not handed to suppliers should be 
in the safe or a locked dra‘er. 
 

5.1.1.5. Payment voucher should be prepared for all payments. Payment voucher 
should be prepared only if all required supporting documents  

 
5.1.1.6. A ll amounts paid should be based on approved valid vendor invoices and/or 

cheque requisitions supported by a valid Purchase Order (PO)/contract and 
evidenced by receipt of goods and/or services.  

 

5.1.1.7. HOD should check completeness of all payment vouchers and issued 
cheques. (Form 7 – Payment voucher format) 

 
5.1.1.8. Once payment voucher is approved budget should be updated ‘ith e’pense 

details. 
 



 

5.1.1.9. Payment voucher registry should be used to record all issued payment 
vouchers. .(Form 7 c PV  registry format)All voucher should have sequential 
serial number. This registry should include the follo‘ing field; 

5.1.1.9.1. V oucher date 
5.1.1.9.2. Serial number of vouchers 
5.1.1.9.3. Details of e’penditure 
5.1.1.9.4. Amount and budgetary item  
5.1.1.9.5. Cheque numberb date and amount 

 
5.1.1.10. Cheque registry should be used ‘ith the payment voucher system .( Form 9 

– Cheque Registry Format). Use of the cheque registry is to maintain checks on 
bank account balancesb record details of e’penditure from accountb and a 
summary of voucher numbers and check issued to the voucher.  
 

5.1.1.11. Paper documents shall be maintained to support statutory and regulatory 
requirements pertaining to paid vendor invoices. T‘o files should be 
maintained; 

5.1.1.11.1. Paid invoices file ‘ith all supporting documents.  
5.1.1.11.2. Unpaid invoices ‘ith all supporting documents  

 
5.2. Disbursement of Payments 

 
5.2.1.1. Disbursement of payment for serviceb purchasesb contracted ‘orkb advance 

paymentb payments to employees or any payments due shall be handed over to 
the supplier and proof of delivery obtained. Modes of payments used ‘ill be 
account transferb cheques and cash. 
 

5.2.1.2. If payment is made in cash b the amount should be handed to the 
beneficiary ‘ith 5 ‘orking days. 

 
 

5.2.1.3. If payment is made by chequeb the amount should be handed to the 
beneficiary ‘ith 7 ‘orking days. 
 

5.2.1.4. If payment is made by account transfer the beneficiary should be duly 
informed. 

 
5.2.1.5. A ll checks issue should be crossed “account payee only” and “not 

negotiable”  
 

5.2.1.6. A  registry of Cheques returnedb undelivered cheques and returned bank 
transfers should be maintained.(Form 10 – Returned cheque/Transfer Registry) 

 
5.2.1.7. Necessary follo‘cup actions should be undertaken to contact the 

beneficiary. If unable to contact the beneficiary and the payments remain 
unclaimed at the end of the year the amounts should be transferred to revenue 
account. 

 
5.2.1.8. Ne‘ checks can be issued to previously issue only if the beneficiary 

misplaces the cheque or the bank returns the cheques due to an issue of the 
payee.  Immediate stop payment advice should be send to the bank and upon 



 

confirmation from the bank that the payment had not been released a ne‘ check 
can be issued and released. 

 
5.2.1.9. In case of cancellation of cheques the reason for cancellation should be 

‘ritten on the cheque counter foil. Cheque number of the cancelled cheques to 
be cut and pasted on the respective cheque counterfoils and ensure that the 
entries have been reversed. Payment vouchers for the payment should also be 
cancelled. 

 
5.2.1.10. A ll payment vouchersb invoices and supporting documents have been 

cancelled by placing the “Paid” seal. 
 

5.2.1.11. Payments of amounts e’ceeding MV R 2b000 shall be made by cheques. 
 

5.2.1.12. Check counter foils should be signed by the authorized signatory after 
confirming the amounts on the counter foil and the cheque. Cheque counter foils 
should include dateb amount and description of each cheque issued. 

 
5.2.1.13. Cash checks issued for ‘ithdra‘al of cash should be in the name of 

employee authorized by the organization. This employee should sign upon 
receipt of chequeb this document should include the cheque number and amount. 
Once the cash is handed over to finance department the employee receiving the 
cash must count and sign confirming receipt of cash. (Form 11– Transfer of 
Check/ cash Accountability) 

 
5.2.1.14. If the cash ‘ithdra‘n is not used ‘ithin 7 ‘orking days b the amount 

should be deposited. 
 

 
5.2.1.15. If the payment amount is e’ceeds MV R 15b000 b check should be signed by 

t‘o authorized signatories. 
 

5.2.1.16. A  special stamp only to be stamped on checques should be prepared and 
stamped on all cheques. The custody of this stamp should be ‘ith authorized 
signatories. 

 
5.2.1.17. Security of cheque books 

5.2.1.17.1. Entrust designated staff members ‘ith the custody of these items 
and hold them accountable for their security. 

5.2.1.17.2. Only authorized employees shall access the cheque books stock. 
5.2.1.17.3. Cheques should be kept inside the safe. A ll used counter foils also 

be kept securely locked. 
 

5.2.1.18. In case of overpayments to suppliers the amounts can be adjusted from the 
subsequent payments or request the supplier to return the additional. The 
decision ‘ould be made by the HOD.  
 

5.2.1.19. Employee handling payments must be independent of the purchasing and 
receiving function. 

  



 

6. Management of Cash 
 

6.1.1.1. Cash receivedb cash ‘ithdra‘als for cash payments not handed overb cash 
in transit or any other cash in custody should be kept inside a safeb store room or 
inside a safe deposit bo’. Records of cash kept should be maintained and 
updated daily. Such facility should be safe from fire. 
 

6.1.1.2. Cash from daily collections or cash kept in the employs dra‘er for 
transactions should be transferred to safe by the end of official ‘orking hours. 

 
6.1.1.3. A  report for cash and cash equivalents should be prepared ‘eekly for 

revie‘ by HOD. This report should include amount in cashb checkb amounts in 
foreign currency).Report should be verified by a staff other than the custodian. 
The staff verifying the report should count the cash and revie‘ accuracy of 
cheques and sign the document. 

 
6.1.1.4. A  report on monthly balances kept in the safe should be prepared and 

submitted to head office. This report should include details of chequesb cheque 
numbers and date. For cash the details should include purposeb ‘ithdra‘al or 
receipt dateb and balance at the end of the month.  (Form 12 – Cash/equivalents 
at hand report Format) 
 

6.2. Petty cash 
 

6.2.1. Petty cash imprest of MV R 2b000 ‘ill be allo‘ed for minor daily and incidental 
e’penses. 
 

6.2.2. The approved amount to be used as petty cash should be ‘ithdra‘n from the budget 
accountb and accounted in a manner not to include it in any e’penditure item and the 
full amount e’pensed from the budget. 

 
6.2.3. Petty cash imprest ‘ill be replenished at the end of each month or ‘hen the balance 

reaches MV R 500. 
 

6.2.4. While spending money from petty cash a petty cash voucher ‘hich ‘ill include dateb 
name of employee and signatureb description of product or serviceb budget item and 
amount should be prepared. A  receipt should be obtained for each transaction and 
attached ‘ith the voucher. If a receipt is not issued an e’planation should accompany 
the voucher. (Form 11 – Petty Cash Format ) 

 
6.2.5. A ll e’penditure incurred from petty cash should be entered to the appropriate item in 

the budget and the balance for the item adjusted at‐least once a month. Petty cash 
balance should be included in the safe balance report.  

 
6.2.6.  Petty cash e’penses should be closely monitored by HOD. Petty cash amount can be 

adjusted based on revie‘ by HOD. 
 

 
6.2.7. Petty cash payment vouchers and supporting documents to be effectively cancelled 

‘ith the “Paid” stamp 
 



 

6.2.8. Recipient’s signature/stamp of ackno‘ledgement of the payment on the petty cash 
payment voucher. 

 
6.2.9. Ensure that revenue collection has not been used to meet daily e’penses through the 

petty cash imprest. 
 

7. Procurement 
 

7.1.1. Requisitions 
 

7.1.1.1. Goods procured shall only be goods that are included to be procured under 
the annual budget  

7.1.1.2. Requisitions shall specify ‘hat is required and ‘hen it is needed. The 
requisition enables the search for possible solutions to meet the desired needs 
and further facilitates the procurement action 

7.1.1.3. Whenever the items requestedb stock should be checked for availability of 
the item and if items are not available in the stock ‘ill raise a “Purchase 
Requisition” requesting to order such items from suitable vendors. 

7.1.1.4. A  requisition should includeb at a minimum: (Form 13 – Purchase 
requisition format ) 
 

7.1.1.4.1. Detailed description of goodsb or services sought; 
7.1.1.4.2. Quantity of inputs to be procured; 
7.1.1.4.3. Unit of measure; 
7.1.1.4.4. Required delivery/engagement date; 
7.1.1.4.5. Delivery location or location of goods /services to be delivered/ 

performed; 
7.1.1.4.6. Estimated price or cost; and 
7.1.1.4.7. Any additional information (i.e.b standardizationb preferred 

Method of shipment) 
 

7.1.2.  E’ceptions to procurement methods. 
 

7.1.2.1. For purchases valued less than Mrf 25b000b the purchase officer is 
authorized to ‘aive shortclisting and competitive bidding; ho‘everb the 
purchase officer must ensure that a record is made of the reason(s) for ‘aiving 
competition. 
 

7.1.2.2. When seeking a ‘aiverb justifications must delineate all parameters of 
impracticability or impossibilityb ‘hich preclude the use of standard competitive 
processes. 

 
7.1.2.3. If repeat purchases of goods or services are made ‘ithin a period of 60 

days of a‘ard of order/contractb the previous bidder’s document or quotation for 
the same products or services can be used to decide on the suppliers. 

7.1.2.4. In a crisis situation that calls for immediate attention purchases can be 
made ‘ithout adhering to the normal procedures and practices. Such emergency 
procurements should be subsequently documented and regularized. The reason 
and immediate necessity for such purchases should be approved by the HOD. 
 

7.2. Procurement Process 



 

 
7.2.1. Methods of solicitation 

 
7.2.1.1. Upon a determination of ‘hich procurement method to employ must decide 

on a method or modality by ‘hich to solicit offers for the required goodsb and/or 
services. 
 

7.2.1.2. Depending on the nature and size of the procurement  has options to 
follo‘ing methods of solicitation: 

 
7.2.1.2.1. Request for Quotations; 
7.2.1.2.2. Invitation to Bid; 
7.2.1.2.3. Request for Proposal; 
7.2.1.2.4. Purchases through Tender Evaluation Board 
7.2.1.2.5. Direct Invitation; and 
7.2.1.2.6. Local shopping. 

 
7.2.2. Request for Quotations 

 
7.2.2.1. Where goods or services cost bet‘een MV R 1b000 and MV R 25b000bthree 

price quotations should be obtained and evaluated from three separate parties 
unless goods procured are under an emergency situation. 
 

7.2.2.2. The quotations thus obtained shall be in ‘riting and should be maintained 
in the records for five years from the date of purchase. 

 
7.2.2.3. In case if there is no contract supplier for procurement of goods and 

services ‘ith a total value of less than Rf1b000 verbal quotations could be 
sought from suppliers. 

 
7.2.2.4. In case ‘here verbal/telephonic quotations the particulars should be 

recorded on the requisition or purchase order. 
 

7.2.2.4.1. The name of the supplierb 
7.2.2.4.2. The name of the person from ‘hom the telephonic quotation ‘as 

obtained 
7.2.2.4.3. The telephone number  
7.2.2.4.4. Date of offer 

 
7.2.2.5. The quotations for the service to be procured shall be evaluated and the 

justification for the selection shall be ‘ritten and approved by an authorized 
signatory and the records filed appropriately. 

7.2.2.6. Where the lo‘est quote ‘as not acceptedb ‘ritten reasons  and prior 
approval from the authority should be obtained prior to the order being placed 
‘ith the supplier 
 

7.2.2.7. After evaluation of the quotationsb a  ‘ritten purchase order  should be 
issued to the selected supplier 

 
7.2.2.8. Purchase orders issued in the procurement of goods should indicate the 

description and quantity of the goods and specifications or ‘orksb as ‘ell as the 
desired delivery (or completion) time and place. 



 

 
7.2.3.  Invitation to Bid 

 
7.2.3.1. Procurement of goods and/or services valued above MV R 25b000 shall be 

processed through a formal competitive bid. The normal processing time for 
such bid shall be four ‘eeks. 
 

7.2.3.2. A  Request for Proposal (RFP) is recommended ‘here the desired inputs 
and/or outputs cannot quantitatively and qualitatively be e’pressed in sufficient 
details at the time the invitation is made. Proposals are invited from prospective 
vendors offering a solution to the requirements specificationsb statement of 
‘orks or terms of reference describing the business need. 

 
7.2.3.3. The procurement department may ‘arrant public advertisement or the 

solicitation of bids/proposals from a shortclist of qualified vendors 
 

7.2.3.4. Where a shortclist of vendors is used to invite bids/proposalsb adequate 
justification must be documented 

 
7.2.3.5. To ensure economy and efficiencyb should evaluate the bids amongst a 

minimum of three responsive bidders. 
 

7.2.4. Purchase through Tender Evaluation Board 
 

7.2.4.1. A ll procurements e’ceeding MV R 1b500b000 shall be public announced in 
consultation ‘ith Tender Evaluation Board (TEB) of the Maldives Government 
and the process carried out by TEB 
 

7.2.5. Direct Invitation 
 

7.2.5.1. Under e’ceptional circumstancesb may at its discretionb decide to invite 
selected vendorsb appropriately qualified for the timely delivery of the service or 
goods in question. 
 

7.2.5.2. Direct purchase/negotiation or direct invitation to tender may be used under 
follo‘ing circumstances: 

 
 

7.2.5.2.1. Where timely delivery of the goods or services is critical for 
avoiding any major financial loss to the corporation; 

7.2.5.2.2.  Where the specialized requirements for a service or goods sought 
is only supplied by one or a limited number of vendors. 

7.2.5.2.3. Direct invitation to tender under this condition must be used only 
after a list of vendors for the delivery of goods or services is pre 
determined on an open and objective criterion. 

 
7.2.5.3. Evaluation 

 
7.2.5.3.1. Evaluation of quotations 

 
7.2.5.3.1.1. Upon receipt of quotationsb the offers should be evaluated by the 

Head of Procurement Department. A ll quotations should be 



 

evaluated against the minimum selection criteria considering the 
follo‘ing factors: 
 

7.2.5.3.1.1.1. Conformity to specificationsb statement of ‘orks or terms 
of reference; 

7.2.5.3.1.1.2. Product quality (i.e.b conformity to national/international 
standards); 

7.2.5.3.1.1.3. Delivery time and terms; 
7.2.5.3.1.1.4. Compliance ‘ith General Terms and Conditions: 
7.2.5.3.1.1.5. Aftercsales services 
7.2.5.3.1.1.6. The Total landed price 

 
7.2.6. Evaluation of bids 

 
7.2.6.1. Bids should be opened publicly at the time and place specified in the offer 

document. Only those bidders ‘ho have submitted bids may attend the bid 
opening; ho‘everb the bidder may authorize a local agent to represent them. 
 

7.2.6.2. Upon receipt and opening of bidsb the offers are to be evaluated by 
evaluation committee. An evaluation team should be comprised of three to five 
membersb providing objective and independent advice and kno‘ledge of the 
specific subject matter. The members should be selected from Procuring 
departmentb Purchase Department and Finance Department. 

 
7.2.6.3. A ll bids must be evaluated against the specificationsb statement of ‘orks or 

TOR stipulated in the solicitation documents. The relative scoring system and 
evaluation criteria must be established before an Invitation is sought. 

 
7.2.6.4. A ll bids should be tabulated on a summary sheet duly signed and certified 

by the evaluators. Only bids offering goodsb and/or services ‘ith the 
characteristics meeting or e’ceeding those in the specifications and commercial 
terms shall be considered acceptable 

 
 
 

7.2.7. Evaluation of Proposals 
 

7.2.7.1. The receipt and opening of proposalsb all offers should be evaluated by an 
evaluation committee. An evaluation team should comprise of three to five 
membersb providing objective and independent advice and kno‘ledge of the 
specific subject matter. The members should be selected from Project 
departmentb Purchase Department and Finance Department. In the case of 
professional servicesb proposals should be invited in t‘o separate envelopes 
(i.e.b technicalb and financial). Finance proposal should provide a detailed cost 
estimate (e.g.b consultancy rate per day; number of ‘orkdays; travel estimates). 
 

7.2.7.2. The evaluation team must first open the technical proposalb follo‘ed by the 
financial proposal. 

 
7.2.7.3. A ll offers must be  evaluated  against  the  specificationsb  statement  of 

‘orks or TOR stipulated in the solicitation documents. The relative scoring 



 

system and evaluation criteria  must  be  established  before an Invitation is 
sought. 
 

7.3. A‘arding of Contracts 
 

7.3.1. Promptly after the quotations are evaluatedb a summary evaluation report should be 
prepared ‘ith a brief justification for making the a‘ard. 
 

7.3.2. Where quotations have been invitedb a‘ard shall be made to the lo‘est priced 
technically acceptable offer. 

 
7.3.3. Negotiations may be carried out ‘ith the selected supplier regarding payment termsb 
Supplementary terms and conditionsb deliveryb etc. Negotiationsb nonethelessb should result 
in a clear understanding of responsibilities under the contract. 

 
7.3.4. On the other handb ‘here bids are invitedb generally price is the sole determinant in 

making an a‘ard. The contract is a‘arded to the lo‘est evaluated offerb ‘here all 
technical criteria are met. 
 

7.3.5. In the case of proposalsb price is only one of several factors comprising the evaluation 
criteria. A‘ard is made to the qualified and responsive bidder ‘hose proposal 
substantially conforms to the requirements set forth on the solicitation documents and 
is evaluated to be the lo‘est cost. 

 
7.3.6. Purchase order shall be generated in three copies. The original goes to the supplier and 

other t‘o copies are for finance department and purchase department respectively. 
(Form 14 – Purchase order format) 

 
7.3.7. The purchase/‘ork order should include at least follo‘ing particulars: 

 
7.3.7.1. The nature of the goodsb civil ‘orks and/or services being procured; 
7.3.7.2. The quantity being provided; 
7.3.7.3. Contract or unit price; 
7.3.7.4. Discountb if any; 
7.3.7.5. Delivery period; 
7.3.7.6. Conditions to be fulfilledb including  general terms and conditions; 
7.3.7.7. Terms of delivery and payment; 
7.3.7.8. Name and address of supplier; and 
7.3.7.9. The rights and obligations of Client and of the supplier. 

 
7.3.8. The purchase order should also state the mode of transport and terms of insurance to 

be provided by supplier. Unless the procurement is an emergency or it is economical 
to get it by air freight all the items should be imported through sea freight 

 
7.4. Establishment of tender evaluation committee 

 
7.4.1. A  bid evaluation committee shall be formed to evaluate estimatesb quotations and bids 

received for procurement of goods and services above MV R 25b000. Members of this 
committee shall be informed of the names and designations of all the members ‘ho 
are appointed to the committee. Furtherb minutes of the meetings should be 
maintained. 
 



 

7.4.2. The Tender Evaluation Committee shall comprise as follo‘s: 
 

7.4.2.1. One representative from Finance Department 
7.4.2.2. One Representative from the Technical department 
7.4.2.3. Senior staff  
7.4.2.4. Private Consultants if necessary 

 
7.4.3. Bid Evaluation Committee shall assess the bids based on the follo‘ing criteria’s 

 
7.4.3.1. Bidders financial capacity and adherence to stipulated conditions 
7.4.3.2. Bidders technical competence in providing the particular goods/service 
7.4.3.3. E’perience of the bidder in providing similar goods/services and the scale 

of such ‘orks performed 
7.4.3.4. Any other information that the committee deems necessary 

 
7.4.4. Bids should be accompanied by a summary ongoing projects and their prices 
7.4.5. Bid shall be submitted in a sealed envelope ‘hich indicates the name of the projects 

and the name of the bidder 
 

7.4.6. If less than three bids are received the call for bid shall be cancelled and committee 
shall advertise a Recbid. If the second call bids results in less than three bids the 
committee can proceed ‘ith the evaluation. 

 
7.4.7. The committee shall not violate any of the regulation that ‘ould influence the 

evaluation in favor of any one party against another. 
 

 
 

7.5. A‘ard notification 
 

7.5.1. Once the evaluation committee approve the selected bidderb Procurement Department 
is responsible for posting the notification of a‘ard to the selected bidder 
 

7.6. A‘arding the bid in the case of a single bidder 
 

7.6.1. After placing advertisement for bids t‘iceb contracts can be a‘arded to a single party 
‘ho submitted the bid. 
 

7.6.2. If after the second advertisement there is still one party ‘ho has submitted the bid 
documents and is eligible under the requirement criteriab the ‘ork can be given to the 
responsive bidder. 

 
7.6.3. If after the second advertisement there are several parties ‘ho submitted but only one 

bidder is eligible under the eligibility criteria the ‘ork can be a‘arded to the eligible 
bidder. 

 
7.6.4. If after the eligibility check more than one bidder meets the requirements but only one 

bidder submits the actual bid and that bid is found responsive to the requirements then 
the ‘orks under the bid can be a‘arded to the eligible bidder submitted. The 
procuring section /department shall in all circumstance above ensure that the prices 
are reflective of market prices and are the most advantageous. 
 



 

7.6.5. Provisions applicable to contracts for procurement  
 

7.6.5.1. Standard Contract Terms 
 

7.6.5.2. Any services or goods value of MV R 10b000 and above to be procured by 
shall be procured by a ‘ritten agreement signed by both parties. 

 
7.6.5.3. If the service or ‘orks is priced above MV R 25b000 the points belo‘ shall 

be included in the agreement. If the services or ‘orks cost is belo‘ MV R 
25b000 the agreement can consist of points that the parties deem necessary. 

 
7.6.5.3.1. Contract documents should clearly define: 
7.6.5.3.2. The scope of ‘ork to be performed; 
7.6.5.3.3. The location of the ‘ork; 
7.6.5.3.4. The goods to be supplied; 
7.6.5.3.5. The place of delivery or installation; 
7.6.5.3.6. A  schedule for delivery or completion; 
7.6.5.3.7. Minimum performance requirements; and 
7.6.5.3.8. The ‘arranty and maintenance requirements. 
7.6.5.3.9. Dispute resolution mechanism. 
7.6.5.3.10. Details of retention chargesb time of retention. 
7.6.5.3.11. Ho‘ to act in case a condition not stipulated in the contract arises. 
7.6.5.3.12. Procedures to be follo‘ed in case of delay in the progress or 

unsatisfactory progress. 
7.6.5.3.13. Any matter that needs special attention during the progress of the 

project. 
7.6.5.3.14. Details on advance payments and ho‘ it is to be appropriated into 

the cost. 
7.6.5.3.15. Payment schedule and method. 
7.6.5.3.16. Solicitation documents shall be prepared in one of the ‘orking 

languages Englishb Dhivehi. 
7.6.5.3.17. While drafting the contract documentsb should consider the 

follo‘ing factors for the required inputs: 
7.6.5.3.17.1. Performance Guarantee – 5% of quoted price 
7.6.5.3.17.2. Performance Security – 10% of contract price 
7.6.5.3.17.3. Advance payments – not e’ceed 15% of the 
7.6.5.3.17.4. original contract price 
7.6.5.3.17.5. V ariation – e’ceed 10% of the original contract price 

 
7.6.6. Certification of ‘ork 

 
7.6.6.1.1. Project coordinator inspects the project site to verify the invoices 

submitted against ‘ork in progress and report of its physical progress. 
 

7.6.6.1.2. If the value of the project is significantly high shall assign an 
e’ternal consultant or an e’ternal quantity surveyor to assess the progress 
and standard of ‘ork performed by the contractor. 
 
 

7.6.7. L iquidated Damages 
 



 

7.6.7.1.1. If the contract amount is belo‘ MV R 2b500b000 liquidated 
damages should be calculated using ( CP*0.005*LD) formula. Where CP 
is contract price and LD is delay in days from contract duration 
 

7.6.7.1.2. If the contract value is more than MV R 2b500b000 liquidated 
damages should be calculated using ( CP*0.0025*LD) formula. Where CP 
is contract price and LD is delay in days from contract duration 

 
7.6.7.1.3. In case ‘here liquidated damages e’ceed 15% of the contract priceb 

the o‘ner have the right to terminate the contract. 
 

7.6.7.1.4. Furthermoreb the remaining ‘ork shall be a‘arded to a competent 
contractor. The performance security and other similar securities of the 
contractor ‘ill be forfeited. This amount shall not be included in the 
liquidated damages 

 
7.6.8. Warranties 

 
7.6.8.1. E’pensive machineryb equipment and infrastructure shall only be purchased 

from a supplier that provides a ‘arranty and or guarantee. Manufacturing 
defects should be corrected /compensated for by  the manufacturerb supplier or 
distributor. In the duration of the ‘arrantee or guarantee shall be fulfilled. 
 

7.6.9. Offences on the contractors and the penalties 
 

7.6.9.1. Contractors failing to complete ‘orks as stipulated in the contract or 
contract terminated due to delays shall not be allo‘ed to bid for projects for a 
period of one year.  
 

7.6.10. Receipt of goods and services 
7.6.10.1. Inspection of goods and services should be carried out by an e’pertise 

before accepting the delivery. E’pertise can be an internal officer ‘ho is 
competent of doing so or in absence of competent internal personnel it can be a 
third party. 
 

7.6.10.2. Goods Receipt Note (GRN) should be raised in triplicate for goods received 
by the stores and copies should be for‘arded to (Form 15c Goods received 
Note) 

 
7.6.10.2.1.1. Finance department 
7.6.10.2.1.2. Procurement department 
7.6.10.2.1.3. Stock keeper 

 
7.6.10.2.2. The store in charge should ensure that the stock records are 

immediately updated. 
 

7.6.10.2.3. Peruse the supplier invoice and reconcile the details ‘ith that of the 
GRN to ensure that the company has received the items invoiced. 

 
7.6.10.2.4. Check the Purchase Order ‘ith the GRN and ensure that the items 

of the specified description and quantities ordered have been received.    
 



 

7.6.10.2.5. Properly maintain Serial continuity of raising the GRNs and 
recording. 

 
7.6.10.2.6. Ensure that stock have been has been promptly updated through 

GRNs 
 

7.6.10.2.7. Purchase orders to be compared ‘ith the GRNs and purchase order 
number to be indicated in the relevant GRN for crosscreferencing 
purposes. 

 
7.6.11. Stock issues 

 
7.6.11.1.  Goods and items that are consumed should be properly stocked and 

important information documented and individual balances ascertained (Form 
16 – Stock Issues Format) 
 

7.6.11.2. A ll goods entered on to the stock records shall only be issued through a 
valid issue note.  

 
7.6.11.3. The function of stock management should be assigned to a staff ‘ho is not 

involved ‘ith cash and accounts. 
 

7.6.11.4. Physical inventory count should be done once every month and end of each 
year. Inventory and stock should be updated accordingly. 

 
 

8. Payroll 
 

8.1.1. Employment records of each employee ‘ith the follo‘ing details should be kept at the 
finance department;  

8.1.1.1. Name and Address 
8.1.1.2. Service record card number 
8.1.1.3. Identity card number 
8.1.1.4. Job and classification 
8.1.1.5. Employment number 
8.1.1.6. Employment chit number and date of employment 
8.1.1.7. Salary 
8.1.1.8. A llo‘ances 
8.1.1.9. Bank account details 
8.1.1.10. Additional information 

 
8.1.2. General Principles and procedures  

 
8.1.2.1. The pay period for all employees runs from 15th of the previous month to 

14th of the current month.  
 

8.1.2.2. Further overtime shall be paid from 15st of the previous month to the 14th 
of the current month.  

 
8.1.2.3. A ll payroll related e’penses should be included in the annual budget 

 



 

8.1.2.4. Over time ‘ork should be properly monitored and recorded (Form 17 – 
Overtime records)  

 
8.1.2.5. Payment vouchers should be prepared for payment of salaries 

 
8.1.2.6. A ll salary payments ‘ill be direct credit transfer to beneficiaries account. 

Employees Account information shall be submitted ‘ith supporting documents 
from bank to the finance department.  

 
8.1.2.7. Any changes to employees salary or allo‘ances should be promptly 

updated on salary sheet 
 

 
8.1.2.8. A  system for attendance monitoring shall be maintained at the office. This 

system can be electronic or manual. Salary sheet ‘ill be prepared from 
information derived from attendance records. 
 

8.1.2.9. A  staff should be assigned the task of attendance record keeping. Records 
should include overtimeb late details and other information  

 
8.1.2.10. Late fine should be deducted if employee attends to ‘ork after stipulated 

time for attendance 
 

8.1.2.11. Any deduction from the employee shall be on the basis of a court order or 
‘ritten consent from the employee 

 
8.1.2.12. Salary sheet for all employees shall be prepared monthly. Salary sheet 

should include payroll detailsb basic salaryb allo‘ances and deductions and total 
receivable for the pay period. (Form 18 – Salary Sheet Format). A  pay slip 
should be provided to each employee once the amount is deposited. The pay slip 
should also include these information. 

 
8.1.2.13. If additional amounts are paid by errorb the amount should be claimed from 

the employee. If the amount is less than 20% of the employee total payroll the 
amount shall be paid in full. If the amount is more than 20% of employee total 
payroll and the employee is not able to pay the amount in fullb an agreement 
should be made to pay the amount in installment. If the employee refuses to pay 
the amount legal proceedings should be initiated. 

 
8.1.2.14. It is recommended to involve three staff in the payroll process. One ‘ill 

prepare the salary sheet based on payroll details. The other staff ‘ill check the 
detailsb check for arithmetic and calculation errorsb and the third staff preferably 
the HOD ‘ill authorize the payment. 

 
8.1.2.15. Pension shall be paid as per Pension act 8/2009. The amount deductible 

from pensionable ‘age ‘ill be deducted and paid to as pension. 
  



 

Form 1 – Payment Receipt Format 
  

RECIEPT 
[Name]  

[Address]  

[T IN No]  
  

Customer Name: R eceipt No :   
 Date:   
 Currency:  

Customer T IN No:  Payment by: Cash 
          Cheque No. 
          Other 

QT Y  UNIT  DE SCR IPT ION  UNIT  
PR ICE  GST  6%  T OT AL  

            
            
            
            

Payment R eceived by:       TOTAL EX CLUDING GST     

Name: 
___________________ 

    GST 6%     

Date: 
_____________________ Sign:____________________ TOTAL INCLUDING GST     

 

  



 

 
Form 2 – Cheque acceptance request form 

CHEQUE ACCEPTANCE REQUEST  
BUSINE SS CONT ACT  INFOR MAT ION 

  Sole 
proprietorship 

  Corporation   Partnership   Other *(Please Specify) 

Date business commenced  

Name of Sole proprietor / 
Company name 

 

Business Registration Number   

Nature of Business  

Y ears of Establishment  

Phone ” Fa’ 

Ecmail 

Registered company address 

SHARE HOL DE R S INFOR MAT ION 
Shareholder Name % of 

Share 
Permanent Address Current Address ID Card 

Number 
Phone 
Number 

      

      

      

      

      
* ID card copy must be attached
 

BOARD DIR E CT OR S INFOR MAT ION 
Board Director Name Permanent Address Current Address ID card 

Number 
Phone Number 

     

     

     

     

     
* ID card copy must be attached  



 

CHE QUE  INFOR MAT ION 
Ma’imum Requested Amount 
MV R 

 

Account No.  

Account Name:  

Responsible / Contact person  

Designation  

Contact Number  

SIGNAT UR E  OF AUT HOR IZE D PE R SON 
Name  

 
Title 

 

I hereby accept that information provided in and ‘ith this application must be authentic and accurate. 

 

Date  Signature  

 

R E QUIR E D DOCUME NT S 
1. Company registration copy 
2. Copy of Articles of Association 
3. Copy of GST registration 
4. Board Director’s resolution to purchase goods on credit 
5. ID card copy of Shareholders and Board of Directors 
6. Bank statement (past 3 months) 
7. Guarantor Letter 
8. Latest company’s financial statements. (Profit and loss and other comprehensive incomeb financial positionb 

cash flo‘ statement and statement of changes in equity) 

 
* Please note that this application form ‘ill be accepted ‘ith all required documents 

NOT ICE S &  DE CL AR AT ION 
1 I/‘e hereby declareb in case of returned cheque I/‘e ‘ill take full responsibility to pay the amount in full in 

cash ‘ithin 24 hours  
2 The customer shall advice in ‘riting of any change in o‘nership of ordinary share capital of the companyb any 

other changes to affects the o‘nership or control of the company or its business and any change to registered 
nameb address or contact details of the company. 

3 If the issuer of the cheque fails to pay ‘ithin 24 hoursb after notification in ‘riting of a returned chequeb a case 
for legal action ‘ill be initiated. 

4 Upon receipt of returned cheque notification from the bankb the issuer ‘ill be blacklisted at and no cheque ‘ill 
be accepted from any such (organizations or party or person) and any organization ‘here such a person is a 
directorb o‘nerb partner or a trustee. 

5 A penalty of 1% per day on the cheque amount against any returned cheque from the date of initial payment 
until the date the cheque amount is paid in cash. 

6 In  case of a returned chequeb ‘e have full rights to stop rendering services until the amount is paid in full. 

 



 

SIGNE D ON BE HAL F  OF  COMPANY  
Name  

Title  

Date  Signature  

 

E NDOR SE D BY  
Comments  

Name  

Title  Segment  

Date  Signature  

 



 

Form 3c Daily Income Summary Report 

Daily Income Summary 
          

  R eceipt/ Invoice Details   

Date Code No. 
R eceipt/ 

Invoice No. Payee Berthing Fee 
Hire 

Charges Fee 3 Fee 4 
R eceipt/ Invoice 

T otal T otal 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



 

Form 4 – Bank reconciliation statement format  

Bank R econciliation Statement at 31 J anury 2017 

     
Date      MV R    MV R   

  Balance as per Cash book                                           c    

  Add:       

    Interest E’penses     

    Bank Charges     

          

          

          

  Updated Cash book balance                                           c    

          

  Add: Unpresented Cheques     

          

          

                                                c    

          

  Balance as per Bank Statement                                           c    

        

     
Prepared by:   

  
Checked by: 

 
     

Name: _________________________________  Name: _____________________________  

    
Sign:  _________________________________  Sign:________________________________  

    
Date: _________________________________  Date:_______________________________  

     
   



 

Form 5 – Bank reconciliation statement format 

 
 

Bank R econciliation Statement at 31 J anury 2017 

     
Date      MV R    MV R   

  Balance as per Cash book                                           c    

  Add:       

    Interest E’penses     

    Bank Charges     

          

          

          

  Updated Cash book balance                                           c    

          

  Add: Unpresented Cheques     

          

          

                                                c    

          

  Balance as per Bank Statement                                           c    

        

     
Prepared by:   

  
Checked by: 

 
     

Name: _________________________________  Name: _____________________________  

    
Sign:  _________________________________  Sign:________________________________  

    
Date: _________________________________  Date:_______________________________  

     
  

Form 6 – Credit requisition form format 

CREDIT FACILITY  APPLICATION FORM 



 

BUSINE SS CONT ACT  INFOR MAT ION 
  Sole 
proprietorship 

  Corporation   Partnership   Other *(Please Specify) 

Date business commenced  

Name of Sole proprietor / 
Company name 

 

Business Registration Number   

Nature of Business  

Y ears of Establishment  

Phone ” Fa’ 

Ecmail 

Registered company address 

SHARE HOL DE R S INFOR MAT ION 
Shareholder Name % of 

Share 
Permanent Address Current Address ID Card 

Number 
Phone 
Number 

      

      

      

      

      
* ID card copy must be attached
 

BOARD DIR E CT OR S INFOR MAT ION 
Board Director Name Permanent Address Current Address ID card 

Number 
Phone Number 

     

     

     

     
* ID card copy must be attached  

CR E DIT  FACIL IT Y  INFOR MAT ION 
Requested credit facility in MV R  

Requested credit term  

Proposed Monthly purchase sale 
value 

 

Responsible / Contact person  



 

Designation  

Contact Number  

SIGNAT UR E  OF AUT HOR IZE D PE R SON 
Name  

 
Title 

 

I hereby accept that information provided in and ‘ith this application must be authentic and accurate. 

 

Date  Signature  

 

R E QUIR E D DOCUME NT S 
1. Company registration copy 
2. Copy of Articles of Association 
3. Copy of GST registration 
4. Board Director’s resolution to purchase goods on credit 
5. ID card copy of Shareholders and Board of Directors 
6. Bank statement (past 3 months) 
7. Latest company’s financial statements. (Profit and loss and other comprehensive incomeb financial positionb 

cash flo‘ statement and statement of changes in equity) 

 
* Please note that this application form ‘ill be accepted ‘ith all required documents 

 

E NDOR SE D BY  
Comments  

Name  

Title  Segment  

Date  Signature  

 

 

Form 7 – V endor Registration form 



 

 



 

 



 

 

  



 
 



 

 
Form 8 – Payment voucher format 

Payment V oucher 
    
Serial 
No.   

      

   PV  No.     

   Date:      

   Account No.     
      
      

Invoice/Bill No   Due Date:   Amount 

Invoice Date   A/C  No.           

SUB CODE  Description Dr/ MV R 

            

            

            

            

            

            

            
      

Functions Name Sign  Date 
Invoice E’tensions & 
Additions Checked by           
Account Distribution 
Approves           

Payment Authorized           

Payment Authorized           
      

Payment Delivery           

Payment T ype Check  T ransfer R eceived by:   

      NID/PP/WP No.   

Instruction No:     Date:     



 

Form 9 c PV  registry format 

Payment V oucher R egistry 
         

      V ouchers Payable Paid 

Date 
V oucher 

No. Particulars 

Sub 
Code 
No. Amount 

T otal 
Amount Date  Cheque No. Amount 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

Form 10 – Cheque Registry Format 

Cheque R egistry 

       
      Debit Credit 
Cheque 

No Date Payee 
V oucher No. V oucher 

Payable 
Purchase 
Discounts Cash 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 



 

Form 11 – Returned cheque/Transfer Registry 

  

R eturned Check/ T ransfer R egistry 

      

Cheque/T ransfer No Date Payee PV  No. R eason Action  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

Form 12 – Transfer of Check/ cash Accountability 
 

T ransfer of Cash/Cheque Accountability  
          
        Funds/Cheque R eturned to Office 

        R eceived By R eceived by R eturned By 

Date Purpose Cheque No. / Cash A mount Name  Sign Name  Sign Name  Sign 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

  



 

Form 13 – Cash/equivalents at hand report Format 
 

 
Cash/Cheque  Balance R eport 

 
   No.   

   F rom:   
   T o:    

Cash 

Date Details Deposits Withdra‘als Balance 

          

          

          

T otal         

     

Cheque 

Date Details/Cheque No Deposits Withdra‘als Balance 

          

          

          

          

T otal         

     
     
   Prepared by Checked by 

     
  Name:     
     

  Sign:     
 

  



 

Form 14 – Purchase requisition format 
 

Purchase R equisition 
           

R equested by:              

Department:           Date:     

Delivery L ocation           Budget Code:     

Delivery Method              

           

Quantity                   

R equested Issued 
Product/Service 

Description 
R equired Delivery/ 
E ngagement Date R emarks 

                

                

                

                

                

                
                      

For Procurement Department Use Only 

Checked by:     Approved by:     

Name:         Name:         

             

Sign         Sign         
             

PO No.               

Date:                     



 

Form 15 – Purchase order format 
 

Purchase Order 
 

 
 
 
 
TO: SHIP TO: P.O. Number:  
[Purchaser Name] [R ecipient Name] [P.O. number] 

[Company Name] [Company Name] 

[The P.O. number 
must appear on all 
related 
correspondenceb 
shipping papersb and 
invoices]  

[Street Address] [Street Address]  
[Cityb ST   ZIP Code] [Cityb ST   ZIP Code] PO. Date: 
Y our R ef:  [Phone Number]  

 

 
 

QTY  UNIT DESCRIPTION OF GOODS/SERV ICE UNIT 
PRICE TOTAL 

          
                          
                          
          
          
          
          
          
          
Special 
Instructions;         TOTAL EX CLUDING GST   

         GST 6%   

    TOTAL INCLUDING GST   
          

Purchase Order Authorised by: Name Signature 

                          
             
Received & Checked by Name Sign Date Time 

                          
 

  



 

 

Form 16c Goods received Note 
  

Dhh5“  ‘9/ 9LV 95  bhT9 
5ate:

“ upplie :

t h  o:

/o e ts:

Lte  / ode 5es iptio ‘e a ks/ t uposet a t o:
v t
h d

v t
‘e

U it
t i e

‘e eied . : “tok U pdated . :

5ate:L spe ted . :

V alue
a V ‘5iff



 

Form 17 – Stock Issues Format 

Stock Issues &  Balance  

        

Date Description 
R equistion/ 
Invoice No Name Sign E ntered  Issued Balance 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

Form 18 – Overtime records  

 

 Attendance and Overtime R ecord Sheet 

 
Staff Name: 
… … … … … … … … … … … … … ..      Staff No: … … …    

 
Department: 
… … … … … … … … … … … … … .              

 Date:  to   W. days: … … .. Non. W. days: … … … …  

               Ab.Days:    … … .. T otal OT  Hrs: … … … …  

  Date Description of Work Attendance Over T ime   
     in sign out sign  Start F inished T otal Hrs Authorized Signarure  

Tue 26                   

Wed 27                   

Thu 28                   

Fri 29                   

Sat 30                   

Sun 1                   

Mon 2                   

Tue 3                   

Wed 4                   

Thu 5                   

Fri 6                   

Sat 7                   

Sun 8                   

Mon 9                   

Tue 10                   

Wed 11                   

Thu 12                   
 



 

Form 19 – Salary Sheet Format 

 

Staff Salary Sheet 
Position E mployee Information Service   Payable Deductions     A llo‘ances   

                           Period                         
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Prepared by:         Checked by:         Authorized by:     
                           

Sign:              Sign:              Sign:           

Name:              Name:              Name:           

Designation             Designation             Designation          



 

  

Appendix 14: Harbor Safety Refresher Training 
Materials (Dhivehi) 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

1 

 

  
 އެންޑް ކްރޫ އެވެއަރނަސް ކޯސްކެޕްޓަން 

 )ދަރިވަރުންގެ ފޮތް(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

2 

 

 ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެވޭ ބައިތައް

 ދުއްވުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުއުޅަނދުފަހަރު  1

 )ކޮލްރެގް(

 

 އެއިޑްސް ޓު ނެވިގޭޝަން –ނެވިގޭޝަން  2

 މުއާސަލާތް

 

 ބޯޓް ހެންޑްލިންގް 3

 ސީމަންޝިޕް

 

 އިމަރޖެންސީސް 4

 ފަރސްޓް އެއިޑް

 

  ރައްކާތެރިކޮން މަސައްކަތް ކުރުން 5

 

 

 

 

 

 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

3 

 

 )ކޮލްރެގް( ދުއްވުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުއުޅަނދުފަހަރު  .1
މިގަވާއިދަކީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގަވާއިދެކެވެ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ 

އެއްއުޅަނދާއި އަނެއްއުޅަނދާއި ދެމެދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި މިގަވާއިދުގައިވާގޮތަށެވެ. 
 ޒިންމާތަކާއި ދަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ، ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ، އެހެނިހެން ސިގްނަލް ލައިޓްތައް ، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި

އުޅނަދު ،  ންކުރަންޖެހޭ ލައިޓް އަދި އަޑުގެ ސިގްނަލްތައްއެއްއުޅަނދާއި އަނެއް އުޅަނދާއިދެމެދުގައި ބޭނު،  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފާހަގަތައް
ގެ އެކިއެކި މަސައްކަތާއި ހާލަތާއި ގުޅޭ ސިގްނަލްތައް އަދި އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ ސަރަހައްދުގެ ލޮލަށް ފެންނަ މިންގަނޑުތަކާއި 

ފަޅުވެރިއަކު އޭނާގެ ޑިއުޓީ ކުރުމުގައި އަދި ބައެއް  އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހިމެނެއެވެ. އުޅަނދެއްގެއެއްގޮތަށް 
ިބެލުން ހާލަތްތަކުގައި އުޅަނދުގެ ނެވިކަންކުރާ ފަރާތާއި އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ނެވިކަމާއިގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުގެ ކުރ

ބަރުގޮނުގެ އަޑުއެހުންފަދަ ކަންތައްތައްކުރެއެވެ.  އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާގޮތް ބެލުން ، ނެވިގޭޝަންލައިޓް އަދި، 
ވަޅުގައި މިކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރެވޭނީ މިކަމާއިގުޅޭ އިލްމު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބުމުންނެވެ. މިހެންކަމުން މިފިލާ

 މިވާ ކަނޑުގެ ގަވާއިދާއިގުޅޭ ކަންތައްތައް އެގުން މުހިންމެވެ.
 

 ރޯޑް ) ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު ( ރޫލް އޮފް ދަ
ންޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެތެރޭގައި  ، ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެ

ދާ ފޮތެއްގައިލިޔެ ނެރެފައިވާ ގަވާއިދުތަކަކަށް ވުމުން ، އެންވަޔަރަމަންޓްއިން ހަދާފައިވާ ކަނޑުދަތުރުކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުއަކީ އެފަރާތުން ހަ
 IMOތަކަކީވެސް މިގަވާއިދުތައް މިފޮތުގައި ނުހިމަނަމެވެ. ހަމަ މިގޮތުން ކަނޑުދަތުރު ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލް އަގްވާވާމީ ގަވާއިދު 

އްވެސް މިފޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ ، ނަމަވެސް މިގަވާއިދުތައް ހެދިފައިވާ ގޮތުގެ އިން ހަދާ ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު ތަކަކަށް ވުމުން ، މިގަވާއިދު ތަ
 އޮނިގަނޑާއި ، އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ގަވާއިދުތަކާއިބެހޭ ކުރު ތަފްސީލެއް ، މިބައިގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

މާދާރު މީހުންނަށް އެގެންޖެހޭ ގަވާއިދު ތަކެކެވެ. މިގަވާއިދުތައް އެގުމުގެ މާނައަކީ ، ކަނޑުދަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުއަކީ ، ނެވިކަންކުރާ އެންމެހާ ޒިން
 ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ، އަމަލީ ގޮތުން ކުރަން އެގުމެވެ.

ހާލަތްތަކާއި ، ދުވާލު އަދި ރޭގަނޑުގެ ފާހަގަތަކާއި ، އަލި އަދި މިގޮތުން އަމަލީ ގޮތުން ކަންކުރާއިރު ، މިގަވާއިދުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ 
 ބަރުގޮނުންދެވޭ ސިގްނަލްތަކާއި ، ތަފާތު ގަވާއިދުތައް އުޅަނދު ފަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ހާލަތްތައް އެގެންޖެހޭނެއެވެ.

ކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކަނޑު ދަތުރުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގަވާއިދުތަކަށް ، ރިޔާއަތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ، ދަތުރުކުރާ ، އެންވަޔަރަމަންޓް އިން ހަދާފައިވާ ކަނޑުދަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

 އުޅަނދުފަހަރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ފައިވާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގަވާއިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށްވެސް އުޅަނދުފަހަރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ހަމަ މިގޮތުން ، ހެދި



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

4 

ބައިނަލް އަގްވާމީ ކަނޑުދަތުރު ކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދިފައިވާގޮތުގެ އޮނިގަނޑު އާއި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި 
 ގަވާއިދުތަކާއިބެހޭ ކުރު ތަފްސީލް

 ބެހިފައިވާ ގޮތް އޮނިގަނޑު

 އޭ   ޖެނެރަލް ) އާންމު ގަވާއިދުތައް ( –-ޕާރޓް 

 އަށް ( ން  މިބައިގައި ހިމެނެނީ ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 ) އެޕްލިކޭޝަން / ރިއާޔަތް ކުރުން (   –-ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

އުޅަނދުފަހަރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ސަރަހައްދު މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ، އާންމު ގޮތެއްގައި ، ހެދިފައިވާ އެންމެހާ ގަވައިދުތަކަށް 
ދި ކަމަށް ވާ މައި ކަނޑާއި އަދި މިކަނޑުތަކާއި ގުޅިގެން ހިމެނޭ އެންމެހާ އެތެރަވަރީގެ ކަނޑުތަކާއި ، ކޯރުތަކާއި ، ބަނދަރު ތަކެވެ. އަ

އުޅނދުފަހަރަށް ވަކި ގަވާއިދު ތަކެއް   އެގައުމުގެ ސަރަހައްދަށް މިގަވައިދުގައި ހިމެނޭ އެތެރެވަރީގެ ސަރަހައްދުތައް ނިސްބަތްވާ ގައުމްތަކުން ،
 ނުއޮޅޭގޮތަށް ވީހާވެސް ގާތްކޮން ހެދުމަށެވެ.  ގަވައިދުތަކާއި ފުށުނާރާގޮތަށް  ހެދިކަމުގައި ވިއަސް ، އެގަވާއިދުތަކާއި ބައެނަލް އަގްވާމީ

 ) ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ / ޒިންމާ (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

ާއި އަދި މިގަވައިދު ގައި ހިމެނެނީ ، ހެދިފައިވާ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަށް އުޅަނދު ނިސްބަތްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނެކަމ
ދު އަކުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެކަމެވެ ، މިގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދަކަށް އަމަލު ކުރުމުގައި އުޅަނދަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވާނަމަ ، އެގަވާއި

 އެއްކިބާވެ ، އަމިއްލަ ވިސްނުމާއި ތަޖުރިބާގެ މަތިން އުޅަނދު ހޭރިޔާކޮށް ، ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ.

 

 ) ޖެނަރަލް ޑެފިނިޝަން / އާންމުގޮތެއްގައި މާނަކުރާ ގޮތް(  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ބަސްތަށް މާނަކުރާގޮތް

ބީ  ) ސްޓިއަރިންގް އެންޑް ސެއިލިންގް ރޫލްސް / އުޅަނދުފަހަރު ތަދުރުކުރުމުގައި އަދި އަނބުރާ ހޭރިޔާ ކުރުމުގައި އަމަލު  –ޕާރޓް 
 ކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އެގަވާއިދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތްތައް ( 

 އަށް ( ން  މިބައިގައި ހިމެނެނީ ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

) ކޮންޑަކްޓް އޮފް ވެސަލްސް އިން އެނީ ކޮންޑިޝަން އޮފް ވިޒިބިލިޓީ / ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އުޅަނދު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ  I –ޝެކްޝަން 
 ގަވާއިދު ތައް (

 ) އެޕްލިކޭޝަން / ރިއާޔަށް ކުރުން (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރ  

 އް ތަންފީޒް ކުރުމެވެ.މި ޕާރޓް ގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ގަވާއިދު ތަ،   މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ

 )ލުކް އައުޓް / ދަތުރުމަތީ އުޅަނދުގެ ވަށައިގެ ބޭރު ބެލުމާއި ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް   -ގަވާއިދު ނަމްބަރު 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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ވަގުތެއްގައިވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އުޅަނދުގެ ބޭރުން ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ހުރިހާ ، މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ، އުޅަނދު ދަތުރުމަތީގައި 
 އަދި ބެލުމުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް ބޭނުން ކުރުމާއި އަދި މިކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށެ.

 )ސޭފް ސްޕީޑް / ރައްކާތެރި ދުވެލި (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

ބެހެއްޓުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކާާއި އަދި ، ބަދުވެސް ސަލާމަތީ ސްޕީޑްއެއް ބެހެއްޓުމަށާއި މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދުގެ ދުވެލި އަ
 ރޭޑަރ ބޭނުން ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.

 )ރިސްކް އޮފް ކޮލިޝަން / އުޅަނދަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 ހިމެނެނީ އުޅަނދަށް ، ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތައް ބަލާނެ ގޮތެވެ.މިގަވާއިދުގައި 

 ގޮތްތައް ) އެކްޝަން ޓު އެވޮއިޑް ކޮލިޝަން / ނުރައްކަލަކުން އުޅަނދު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ  -–ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 )ނެރޯ ޗެނަލް / ހަނނި ކޯރުތަކާއި ނެރުތައް(  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މިގަވާއިދު ގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދުފަހަރު ހަނި ކޯރުތަކުންނާއި ޗެނެލްތަކުން ދަތުރުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް

 )ޓްރެފިކް ސެޕަރޭޝަން ސްކީމް /  ހެދިފައިވާ ހާއްސަ ސަރަހައްދު ތައް(  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 ތަކުގައި އުޅަނދު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު

 ) ކޮންޑަކްޓް އޮފް ވެސަލް އިން ސައިޓް އޮފް ވަން އެނެދަރ / އުޅަނދުފަހަރު ފެނިގެން ދަތުރުކުރުން( II –ޝެކްޝަން 

ރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގަވާއިދު މި ޝެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ގަވާއިދު ތަކަކީ އުޅަނދު ފަހަރު އެކަތި އަނެކައްޗަށް ފެނިގެ ދަތުރުކުރާއި
 ތަކެވެ.

 ) އެޕްލިކޭޝަން / ރިއާޔަތް ކުރުން (  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ، މި ޝެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަށް ތަންފީޒު ކުރުން

 ޅަނދުފަހަރު() ސެއިލިންގް ވެސަލް / ރިޔަލުގައި ދަތުރުކުރާ އު  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ރިޔާނެގި އުޅަނދުފަހަރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް ތަކެވެ.

 )އޯވަރ ޓޭކިންގް / ކުރިއެރުން (  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އެއް އުޅަނދު އަަނެއް އުޅަނދުގެ ފަހަތުން ކުރިއާާއިރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެވެ.

 ) ހެޑްއޮން ސިޓުއޭޝަން / ކުރިމައްޔަލަށް ދިމާވުން (  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ، އެއް އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދާއި ކުރި މައްޔަލަށް ދިމާވުމުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެވެ.

 ) ކްރޮސިންގް ސިޓުއޭޝަން / ކުރި ހުރަސް ކުރުން (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އެއް އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދުގެ ސްޓާރބޯރޑް ފަރާތުން ކުރި ހުރަސް ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް

 ) އެކްޝަން ބައި ގިވްވޭ ވެސަލް / ތަން ދައްކަންޖެހޭ އުޅަނދުގެ އަމަލު(  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެވެ.މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ތަންދައްކަންޖެހޭ އުޅަނދު 

 ) އެކްޝަން ބައި ސްޓޭންޑް އޮން ވެސަލް / ތަން ދައްކަން ނުޖެހޭ އުޅަނދުގެ އަމަލު(  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ތަންދައްކަންނުޖެހޭ އުޅަނދު އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް

 ން ވެސަލްސް / އެއް އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދާއި ދެމެދުގެ ޒިންމާ() ރެސްޕޮންސިބިލިޓީސް ބިޓްވީ  –ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ދެއުޅަނދެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޒިންމާ އާއި އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް

ލަށް ނުފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި )ކޮންޑަކްޓް އޮފް ވެސަލްސް އިން ރެސްޓްރިކްޓަޑް ވިސިބިލިޓީ / ޖައްވުގެ ތެރެއިން ތަކެތި ލޮ – III –ޝެކްޝަން 
 އުޅަނދު ފަހަރު ނުފެނި ދަތުރުކުރުން (

ނުފެނި ށް ) ކޮންޑަކްޓް އޮފް ވެސަލްސް އިން ރެސްޓްރިކްޓަޑް ވިސިބިލިޓީ / ޖައްވު ނުސާފުވެ އުޅަނދުފަހަރު ލޮލަ  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  
 ދަތުރުކުރުން (

 އުޅަނދުފަހަރު ފެނުން ދަތި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްމިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ޖައްވު ނުސާފުވެ 

 ) ލައިޓްސް އެންޑް ޝޭޕްސް / އަލި އަދި ފާހަގަތައް ( -ސީ   -ޕާރޓް 

ހޭ ރޭގަނޑުގެ ޖެމިބައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ގަވާއިދު ތަކަކީ ، ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި އަދި ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި އުޅަނދު ފަހަރުން ދައްކުވަން
 އަލީގެ ސިގްނަލް ތަކާއި ދުވާލު ދައްކުވަންޖެހޭ ފާހަގަތަކެވެ .

 އަށް ން  މިބައިގައި ހިމެނެނީ ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 ) އެޕްލިކޭޝަން / ރިއާޔަތް ކުރުން (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިބައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ގަވާއިދު ތަށް ތަންފީޒު ކުރުން

 ) ޑެފިނިޝަން / ބަހުގެ ދޭހަ(  -ރު  ގަވާއިދު ނަމްބަ

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ސިގްނަލް އަދި ފާހަގަތަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ބަސްތަކުގެ ދޭހައެވެ.

 ) ވިސިބިލިޓީ އޮފް ލައިޓްސް / އަލި ފެންނަންޖެހޭ ދުރުމިނާއި ވަށަމިން (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 ރުގައި ނެވިކަމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ އެންމެހާ އަލިތަކުގެ ދުރުމިނާއި ވަށަމިން ހުންނަންޖެހޭނެ ވަރެވެ.މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދުފަހަ



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ) ޕަވަރ ޑްރިވަން ވެސަލް އަންޑަވޭ / ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ އިންޖިންލީ އުޅަނދުފަހަރު (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 އިންޖިންލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ 

 ) ޓޯވިންގް އެންޑް ޕުޝިންގް / ކަފުޖެހުމާއި ކޮށްޕުން (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 ގޮތެވެ. މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ކަފުޖަހައިގެންނާއި އަދި ކޮށްޕާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަންޖެހޭ

 ) ސެއިލިންގް ވެސަލްސް އަންޑަރވޭ އެންޑް ވެސަލްސް އަންޑަރ އޯ(  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 ުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ރިޔަލުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ފަލީގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކ

 ) ފިޝިންގް ވެސަލްސް / މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު (  - ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ތަފާތު މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.
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ރ އެބިލިޓީ ޓު މެނޫވަރ / ބާރު ނުފޯރުވޭ އުޅަނދު ) ވެސްލްސް ނޮޓް އަންޑަރ ކޮމާންޑް އޯ ރެސްޓްރިކްޓަޑް އިން ދެއަ  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  
 ފަހަރާއި އަމިއްލަ ޒާތުގައި އަނބުރާ ހޭރިޔާ ކުރަން އުނދަގޫ އުޅަނދު ފަހަރު(

ކާއި މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ބާރު ނުފޯރުވޭ އުޅަނދު ފަހަރާއި އަމިއްލަ ޒާތުގައި އަނބުރާ ހޭރިޔަ ކުރަން އުނދަގޫ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަ
 ތައް ދައްކުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.ފާހަގަ

 ) ވެސަލްސް ކޮންސްޓްރެއިންޑް ބައި ދެއަރ ޑްރާފްޓް / ޑްރާފްޓް ބޮޑު އުޅަނދުފަހަރު (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ޑްރާފްޓް ބޮޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.

 ޕައިލެޓް ވެސަލްސް / ޕައިލެޓް އުޅަނދު ފަހަރު ( )  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ޕައިލެޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.

އަރާފައި އޮންނަ  ) އެންކަރޑް ވެސްލްސް އެންޑް ވެސްލްސް އެގްރައުންޑް / ނަގިލީގައި ތިބޭ އުޅަނދު ފަހަރާއި ފަރަށް  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  
 އުޅަނދު ފަހަރު (

 ންޖެހޭ ގޮތެވެ.މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ނަގިލީގައި ތިބޭ އުޅަނދުފަހަރާއި ފަރަށް އަރާފައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަ

 ) ސީޕްލޭންސް / ކަނޑަށް ޖައްސާ މަތިންދާ ބޯޓު (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ކަނޑަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ދައްކުވަންޖެހޭ ގޮތެވެ.

 ޑީ  ) ސައުންޑް އެންޑް ލައިޓް ސިގްނަލްސް / ބަރުގޮނު އަޑުން އަދި އަލިން ދެވޭ ސިގްނަލްތައް( -ޕާރޓް  

ކުރާ ތަފާތު ހާލަތްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބަރުގޮނުގެ އަޑުންނާއި އަދި އަލިން މިބައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ގަވާއިދު ތަކަކީ ތަފާތު މަސައްކަތް
 ދޭންޖެހޭނެ ސިގްނަލް ތަކެވެ.

 އަށް ން  މިބައިގައި ހިމެނެނީ ގަވާއިދު ނަމްބަރު 

 ) ޑެފިނިޝަންސް / ބަހުގެ ދޭހަ (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މެހާ ގަވާއިދު ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތަކުގެ ދޭހަމިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ  މިބައިގައި ހިމެނޭ އެން

 ) އިކްއިޕްމަންޓް ފޮރ ސައުންޑް ސިގްނަލް / އަޑުގެ ސިގްނަލްދެވޭ އާލާތްތައް(  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އަޑުން ދެވޭ ސިގްނަލް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

) މެނޫވަރިންގް އެންޑް ވޯނިންގް ސިގްނަލްސް / އަނބުރާ ހޭރިޔާ ކުރުމުގައި އަދި އިންޒާރު ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ   -ދު ނަމްބަރު  ގަވާއި
 ސިގްނަލްތައް(

ންޒާރު ދިނުމުގައި މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދުފަހަރު އަކަތި އަނެކައްޗަށް ފެނިގެން ދެވޭ އަނބުރާ ހޭރިޔާ ކުރުމުގެ ސިގްނަލްތަކާއި އަދި އި
 ބޭނުންކުރާ ސިގްނަލް އެވެ.



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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) ސައުންޑް ސިގްނަލްސް އިން ރެސްޓްރިކްޓަޑް ވިސިބިލިޓީ / ޖައްވު ނުސާފުވެ ފެނުން ދަތިވުމުން ދެވޭ ތަފާތު   -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  
 ބަރުގޮނު އަޑުތައް (

ދަތިވުމުން ، ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ އުޅަނދު ފަހަރު އަދި ތަފާތު މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ ޖައްވު ނުސާފުވެ ، އުޅަނދުފަހަރު ފެނުން 
 ހާލަތްތަކުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ދޭންޖެހޭ ތަފާތު ބަރުގޮނު އަޑުތަކެވެ.

 ) ސިގްނަލްސް ޓު އެޓްރެކްޓް އެޓެންޝަން / ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް ދެވޭ ސިގްނަލްތައް(  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 ހިމެނެނީ އުޅަނދުފަހަރު ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ދެވޭ ސިގްނަލްއެވެ.މިގަވާއިދުގައި 

 ) ޑިސްޓްރެސް ސިގްނަލްސް / ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ސިގްނަލްތައް (  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

ކާތެރި ހާލަތުން އުޅަނދުގެ މީހުން މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ އުޅަނދު ފަހަރަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުގެ ސަބަބުން އުޅަނދަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައް
،  އެހެން އުޅަނދެއްގެ މީހުން އަދި އުޅަނދު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އަވަސް އެހީއަކަށް އެދި ދައްކުވާ ސިގްނަލްތަކެކެވެ. މިސިގްނަލްތައް، 

 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.، އެހީއަކަށް އެދި ނޫންގޮތަކަށް ، ނުހަމަގޮތެއްގައި 

 އެގްޒެމްޕްޝަން / އިސްތިސްނާ ( އީ ) -ޕާރޓް  

 މިބައިގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދުއަކީ އިސްތިސްނާ ވާ ހާލަތު އަންގުވައިދޭ ގޮތެވެ.

 ) އެގްޒެމްޕްޝަން / އިސްތިސްނާ(  -ގަވާއިދު ނަމްބަރު  

 މިގަވާއިދު އަކީ އުޅަނދު ފަހަރު އިސްތިސްނާ ވާ ހާލަތު އަންގުވައިދޭ ގަވާއިދު އެކެވެ.

  I , II , III , IV –އެނެކްސް 

    I -އެނެކްސް  

 އަލިތަކާއި ފާހަގަތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތާއި އަދި މިންގަނޑުތައް

  II -އެނެކްސް  

 ގާތުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ދައްކުވަންޖެހޭ އިތުރު ސިގްނަލްތައް

  III -އެނެކްސް  

 އަޑު ފޯރުކޮށްދޭ އާލާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް

  IV -  އެނެކްސް
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 ނިޝާންތައް
ނިޝާންއަކީ އުޅަނދު ފަހަރު ކުރާ މަސައްކަތް އަދި އުޅަނދުފަހަރުގެ ވައްތަރު އަންގުވައިދިނުނުގެ ގޮތުން އުޅަނދުފަހަރުގައި 
ވަށައިގެން ފެންނަގޮތަށް ރޭގަނޑު އަދި ދުވާލު ދައްކުވައިދޭ ނިޝާންތަކެވެ. ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކަޅުކުލައި 

 ދައެވެ ، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތަފާތުކުލަތަކުގެ ލައިޓްތެކެވެ. ނިޝާންތަކާއި ބައެއް ދި
 

 ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާންތައް:

 

 

  

 

  

 
އުޅަނދުގެ ވައްތަރު / 

 ކުރާމަސައްކަތް
 ރޭގަނޑުގެ ނިޝާން ދުވާލުގެ ނިޝާން

ނަގިލިލަާފއި އޮތް ޯބޓެއް        
 މީޓަރަށްވުރެކުޑަ( )

 

 
 
  

ނަގިލިލަާފއި އޮތް ޯބޓެއް       
 މީޓަރަށްވުރެބޮޑު( )

 

 
 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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  ޕައިލެޓް ބޯޓެއް
 
 
 
  

ނޮޓް އަންޑަރ ކޮމާންޑް 
 ބޯޓެއް

 
  

ނުރައްކާތެރި މުދަލެއް 
 ހުރި ބޯޓެއް

 
 

 

 

 

  ކޮންނަބޯޓެއް
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ދަތުރުކުރާ ކަފުޖަހައިގެން 
 ބޯޓެއް

 
 

ކަފުޖަހައިގެން ދަތުރުކުރާ 
 ބޯޓެއް

 

 
 އިންޖީނުއެޅި ބޯޓެއް

  
 އިންޖީނުއެޅި ބޯޓެއް

 
 

 އިންޖީނުއެޅި ބޯޓެއް

  
 އިންޖީނުއެޅި ބޯޓެއް
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 އެއިޑްސް ޓު ނެވިގޭޝަން - ނެވިގޭޝަން .2

IALA  ްމެރިޓައިމް ބޮޔޭޖް ސިސްޓަނ 

ރުގައި ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ، ދަތުރުކުރުމުގައި ، ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ، ކަނޑުމަތީގަޔާއި އަދި ބަނދަ
ތައް ހަރުކުރެވިފައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަންގައިދޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުލަޔާއި ބައްޓަން އަދި ދިއްލޭގޮތް ، ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޮއި

 ހުރެއެވެ. 

ދުފަހަރު ނެވިކަން ކުރުމުގައި ، ފެނުގެ އަޑީގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކަލެއް ، ލޮލަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ ، ހަމަ މިގޮތުން އުޅަނ
ގައި ، ބަނދަރަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް ހެދިފައި އޮންނަ ފުންކުރެވިފައިވާ ޗެނެލްތަކާއި ކަނޑިންމަތައްވެސް ލޮލަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ. ޗާޓުތަކު
ާ ތަފާތު މިތަންތަން ހިމަނައި ، މިތަންތަނުގައި ހިމެނޭ ނުރައްކާތަކާއި ފުންތިލަމިން ، އަދި މިތަންތަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބެހެއްޓިފައިވ

ނަލް އަދި ކަނޑިންމަތައް ، ބޮއިތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިހެންކަމުން ، ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ، ޗާޓުގައި ހިމެނޭ އަދި ދައްކާފައިވާ ނުރައްކާތަކާއި ޗެ
މީހުންނަށް ،  ނެވިކަންކުރުމުގައި ހަމަލޮލަށް ފެނި ފާހަގަމިކުރެވެނީ ބެހެއްޓިފައިވާ ބޮއިތަކުގެ މައުލޫމާތުންނެވެ.  މިހެންކަމުން ، ނެވިކަން ކުރާ

ބޮއިތަކުގެ ކައިރިން ނެވިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ބޮޔޭޖް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ބޮއިތަކާއި ،  އަދި ބޮއިތަކުން އަންގުވައިދޭ މާނައާއި މި
 ފަރާތްތައް އެގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

 ބޮއިތައް ފާހަގަ ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ތަރުތީބަކީ :

 ްބައްޓަނ 

 ަކުލ 

 ުބޮއިގެ މަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ މާކ 

 ްނިވި ދިއްލޭ ގޮތ 
ގައި ހިމެނޭ ބައެއް  Aއެވެ. ރީޖަން    B  -އާއި  ރީޖަން   A -ރީޖަން ) ސަރަހައްދު ( އަކަށް ، އެއީ  ރީޖަން  ބޮއިތައް ބެހިފައިވަނީ 

މް ގްޑޮގައުމްތަކަކީ ، ދިވެހިރާއްޖެ ، ޝްރީ ލަންކާ ، އިންޑިއާ ، ސިންގަޕޫރު ، މެލޭޝިއާ ، ތައިލެންޑް ، އިގިރޭސި ވިލާތް ) ޔުނައިޓެޑް ކިން
ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ގައުމްތަކަކީ ، ފިލިޕިންސް ، ސައުތް ކޮރެއާ ، ޖަޕާން ، ރަޝިޔާ ، ޗައިނާ ، ޔުނައިޓެޑް  B(  އެވެ ، އަދި ރީޖަން 

،  ކުންސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ އެވެ. މިއިން ކޮންމެ ރީޖަން އެއްގައިވެސް ހިމެނެނީ އެއްވައްތަރެއްގެ ބޮއިތަކެކެވެ. ނެވިކަން ކުރާ ފަރާތްތަ
 ެ.ދަތުރުކުރަމުުންދާ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓު ބެލުމުން ، ޗާޓުގައި ހިމެނޭ ބޮއިތަށް ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ރީޖަންއެއްކަން ލިޔެފައި އޮންނާނެއެވ



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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ވާ ފޮތްތަކުން ، ހަމަ ، މިގޮތުން ، ބޮއިތަކާއި ލައިޓް ތަކާއި ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތާއި ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ހެދިފައި މި
 ނެވިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބޭނެއެވެ.

  ްވޮލިއުމް  –އެޑްމިރަލްޓީ ލިސްޓް އޮފް ލައިޓްސް އެންޑް ފޮގް ސިގްނަލްސK (NP 83) 

 )އިންޑިއާ ކަނޑާއި ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު(
 ިވޮލިއުމް  –ގްނަލްސް އެޑްމިރަލްޓީ ލިސްޓް އޮފް ލައިޓްސް އެންޑް ފޮގް ސD (NP 77) 

 )އިރުމަތީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑާއި ހުޅަނގު އިންޑިއާ ކަނޑާއި އަދި އެރެބިއަން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު(
ރާނީ ާހަގަ ކުބޮއިތައް ދިއްލޭ ތަފާތު ގޮތްތައް އެގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ ، ސަބަބަކީ  ، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ، ތަފާތު ބޮއިތައް ފ

ބޮއި އިންނަ މިބޮއިތައް ނިވިދިއްލޭ ގޮތަކުންނެވެ. އަދި ހަމަ މިފަދައިން ބައެއް ބޮއިތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމަކުން )ރޭކޯން( ރޭޑަރ އަށް ، 
 ދުރުމިނާއި މިސްރާބު ، މޯސްކޯޑްގެ އެކޯ އަކުން ރޭޑަރ ސްކްރީން އިން ދައްކުވައި ދެއެވެ.

 ގޮތްތަކަކީ :ބޮއިތައް ނިވި ދިއްލޭ ތަފާތު 

   

  Fixed ( F ) 

) ފިކްސްޑް(               އްމެދު ނުކެނޑި ، އަބަދުވެސް ދިއްލިފައި އިންނަ ލައިޓްއެ  

    

  Flashing ( Fl ) 

) ފްލޭޝިންގް (       ޑަދިއްލިފައި އިންނަ ވަގުތު ، ނިވިފައި އިންނަ ވަގުތަށްވުރެ ކު  

ފަހަރަށްވުރެ މަދުން ނިވިދިއްލުން މިނިޓަކު   

 

  Quick Flashing  ( Q ) 
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) ކްއިކް ފްލޭޝިންގް (        ޑަދިއްލިފައި އިންނަ ވަގުތު ، ނިވިފައި އިންނަ ވަގުތަށްވުރެ ކު  

ންފަހަރު ނިވިދިއްލު މިނިޓަކު މަދުވެގެން   

 

  Very Quick Flashing ( VQ ) 

) ވެރީ ކްއިކް ފްލޭޝިންގް (       ޑަނިވިފައި އިންނަ ވަގުތަށްވުރެ ކުދިއްލިފައި އިންނަ ވަގުތު ،   

ންފަހަރު ނިވިދިއްލު މިނިޓަކު މަދުވެގެން   
 

  Interrepted Quick Flashing ( IQ )                                           

) އިންޓަރަޕްޓަޑް ކްއިކް ފްލޭޝިންގް (  އިދިއްލިފައި އިންނަ ވަގުތު ، ނިވިފައި އިންނަ ވަގުތަށްވުރެ ކުޑަވެފަ  

ންކޮންމެ ބުރެއް ފެށުމުގެކުރިން ވަގުތުކޮޅެއް ނިވިފައި އިނު  

 

  Isophase ( Iso )                                                            

) އައިސޯފޭސް (                  ންނިވި ދިއްލިފައި އިންނަ ވަގުތު އެއްވަރުވުނ  

 

               Group Flashing  ( Gp Fl(x+x) )             

          ) ގްރޫޕް ފްލޭޝިންގް(                    

ފަހަރު ނިވި ދިއްލުން ( ފަހަރު ނިވިދިއްލި + ވަގުތުކޮޅެއް ނިވިފައި +  ނިވިދިއްލޭ ކޮންމެ ބުރެއްގައި )   

   

 Occulting  (  Occ ) 

) އޮކަޅްޓިންގް (ނިވިފައި އިންނަ ވަގުތަށްވުރެ ދިއްލިފައި އިންނަ ވަގުތު އިތުރުވުން      

     

Long Flashing ( LFl)            

 ) ލޯންގް ފްލޭޝް (                           

                      ސިކުންތަށްވުރެ މަދުނޫން ވަގުތުކޮޅެއް( ދިގުކޮން ނިވިދިއްލުން ) ކޮންމެ ދިއްލުމެއްގައި 

    

 Morse  ( Mo (U) ) 
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 މޯސް ކޯޑްއާއި އެއްގޮތަށް ދިއްލޭ ލައިޓް 

   (މޯސް ކޯޑް ޔޫ  -ފަހަރު ދިގުކޮން ދިއްލުން 1ފަހަރު ކުރުކޮން ދިއްލިފައި  ) 

 ބަޔަކަށެވެ. މިބައިތަކަކީ : ބޮއިތައް ބެހިފައިވަނީ މައިގަނޑު  

 ލެޓެރަލް މާރކް .

 ކާޑިނަލް މާރކް .

 މިސަލޭނިއަސް މާރކް .

 ހ( އައިސޮލޭޓަޑް ޑޭންޖަރ މާރކް
 ށ( ސޭފް ވޯޓަރ މާރކް
 ނ( ސްޕެޝަލް މާރކް

ރީޖަން ގައި ތަފާތުވުމެވެ. އެތަފާތަކީ  ނަމަވެސް  ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ  ، މި ދެ ރީޖަންއަށް ނިސްބަތްވާ ލެޓެރަލް މާރކްގެ ކުލަ އާއި އަލި  
: 

ު ، އުޅަނދުގެ ޕޯޓް ފަރާތަށް )ވާތް ފަރާތް( ހުންނަންޖެހޭނީ ލެޓެރަލް މާރކް ގެ ޕޯޓް ގައި ކަނޑުން ބަނދަރަށް އުޅަނދު ވަންނައިރ Aރީޖަން 
) ކަނާތް ފަރާތް ( ހުންނަންޖެހޭނީ ލެޓެރަލް މާރކް ގެ ސްޓާބޯޑް   ހޭންޑް ބޮއި ) ރަތް ކުލަ / ރަތް އަލި ( އަދި އުޅަނދުގެ ސްޓާބޯޑް ފަރާތަށް

 ޑް ބޮއި ) ފެހި ކުލަ / ފެހި އަލި ( ހޭން

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ބޮއެތަކާއި ބައްތިތަކާއި ނިޝާންތައް 

 
ބޮއެތަކަކީ އުޅަނދެއް ވަކި ގޮތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އާލާތެކެވެ. ބޮއިތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަނީ އުޅަނދެއް ކަނޑުން 

ބަނދަރުގެ ކަނޑުއޮޅި ، ނެރު ނުވަތަ ކަނޑިންމަ އަދި ފުންކޮންހުންނަ ޗެނަލް ފަދަ ތަންތަނުގައެވެ.  ބަނދަރަކަށް ވަންނައިރު 
ބޮއިތަކުގެ ކުލަ ، ބައްޓަން ، ޓޮޕްމާރކް އަދި ރޭގަނޑު ދިއްލޭ ގޮތާއި ކުލަ ބަލައިގެން އުޅަނދުގެ  ރާނީ ބޮއެތައް ބޭނުންކު

ރައްކާތެރި  މިސްރާބުތަކާއި ހޭރިޔާކުރުން އިސްކުރާގޮތަށެވެ. މިހެންކަމުން ބޮއިތަކުން އަންގުވައިދެނީ އުޅަނދު ދަތުރުކުރަންވީ
ރަށް އުޅަނދެއް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ވަންނަންއަންނައިރު ބަނދަރުގެ ކަނޑިންމައިގެ ގޮތެވެ. މިސާލަކަށް މާލޭގެ ހުޅަނގު ބަނދަ

ކުލައިގެ ދެ ލައިޓް އިންނާނެއެވެ، ވާތްފަރާތުގައި ރަތްކުލައިން ދިއްލޭ ލައިޓްއެއް އަދި ކަނާތްފަރާތުގައި ފެހި  ދެފައިކަށީގައި 
މިހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިބޮއި ބޭނުންކުރާނީ އުޅަނދެއް ކަނޑުން  ކުލައިން ދިއްލޭ ލައިޓްއެއް ހަރުކޮށްފައި އިންނާނެއެވެ.

އަދި އުޅނދުގެ  ،ބަނދަރަށް ވަންނައިރު އުޅަނދުގެ ކަނާތްފަރާތް )ފެހި( ދިމާކުރާނީ ބަނދަރުގެ ފެހިލައިޓް އާއި އެއްފަރާތަށެވެ
 .ވާތް ފަރާތް )ރަތް( ދިމާކުރާނީ ބަދަރުގެ ރަތްލައިޓް އާއި އެއްފަރާތަށެވެ

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ލެޓެރަލް މާރކް .

 

 ކާޑިނަލް މާރކް .

 

 މިސަލޭނިއަސް މާރކް .
 ހ( އައިސޮލޭޓަޑް ޑޭންޖަރ މާރކް

 

 

 

 

 

 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ށ( ސޭފް ވޯޓަރ މާރކް     
       

 

 

 

                          Morse Code letter "A"                                        

 ސްޕެޝަލް މާރކް( ނ    

      

 

 

 

 

އުޅަނދުގެ ޕޯޓް ފަރާތަށް )ވާތް ފަރާތް( ހުންނަންޖެހޭނީ ލެޓެރަލް މާރކް ގެ ޕޯޓް ،  ރުގައި ކަނޑުން ބަނދަރަށް އުޅަނދު ވަންނައި Bރީޖަން 
ހުންނަންޖެހޭނީ ލެޓެރަލް މާރކް ގެ ސްޓާބޯޑް ހޭންޑް ބޮއި ) ފެހި ކުލަ / ފެހި އަލި ( އަދި އުޅަނދުގެ ސްޓާބޯޑް ފަރާތަށް ) ކަނާތް ފަރާތް ( 

 ހޭންޑް ބޮއި )  ރަތް ކުލަ / ރަތް އަލި ( ލެ

 ލެޓެރަލް މާރކް .

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ލައިޓްތައް
ލައިޓްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ރަށްރަށާއި އަދި ފަރުތަކުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ލައިޓްތަކެވެ. މިލައިޓްތައް 

ރުގެ ހުންނަ ތަންތަނާއި ދިއްލޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ ޗާޓުތަކުން ފެންނާނެއެވެ. މިލައިޓްތަކުގެ ބޭނުމަކީ އުޅަނދުފަހަ
ް ނެވިކަންކުރާއިރު ތަނަކާއި ގާތްވުމުގެ ކުރިން އެތަނެއް ފާހަގަކޮށްދިނުމެވެ. މިސާލަކަށް ފަރެއްގެ އެއްކޮޅުގައި ޖަހާފައި އިން ލައިޓ

 އެއްގެ މައުލޫމާތަކީ :

 
Fl (2)10s 15m 10M 

 މިމައުލޫމާތުން ދޭހަކޮށްދެނީ :
 ފަހަރު ސިކުންތަކުން  10ލައިޓް ނިވިދިއްލެނީ ކޮންމެ  -

 މީޓަރު  15ލައިޓްގެ އުސްމިނަކީ  -

 މޭލަށް  10ލައިޓްގެ އަލި ފެންނާނީ  -

 

 
 އާސަލާތްމު

 އަތް މަތީގައި ބެނުންކުރާ މެރިން ވީއެޗްއެފް
 

 
 އެޗް.އެފް   ،އަތްމަތީގައިބޭނުންކުރާ ވީ.އެޗް.އެފްއަކީ ފަސޭހަކަމާއިއެކު އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވީ.އެޗް.އެފް އެކެވެ. މިވައްތަރުގެ ވީ

ައިވެސް އުޅަނދުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ ، އަދި އުޅަނދާއި ބަނދަރާއި ދެމެދު ކުރެވޭ މުއާސަލާތްތަކުގ
.އެފް އެވެ. މިބާވަތުގެ ވީ.އެޗެ.އެފް ގެ ދެވައްތަރެއްހުރެއެވެ ، އެއީ އެނަލޮގް ވީ.އެޗް.އެފް އަދި އެނަލޮގް/ޑިޖިޓަލް ވީ.އެޗްބޭނުންކުރެއެވެ. 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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ތްކުރެވޭނީ އެނަލޮގް ވީ.އެޗް.އެފްއިން މުއާސަލާތް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަޑުގެ ޒަރީޔާއިންނެވެ.  އެނަލޮގް/ޑިޖިޓަލް ވީ.އެޗް.އެފް އިން މުއާސަލާ
 އަޑުގެ ޒިރީޔާއިން އަދި ޑާޓާގެ ޒަރީޔާއިންނެވެ. 

 ްއެނަލޮގް/ޑިޖިޓަލް ވީ.އެޗް.އެފްގައި ހިމެނޭ ކޮންޓްރޯލްތައ 
 

 
 

 އޮން/އޯފް )ޕަވަރ ހައި / ލޯ( -
 ވޮލިއުމް -
 ސްކްއެލްޗް -
 ޗެނަލް ބަދަލުކުރާ ފިތް -
 ވާހަކަދެއްކުމަށް އޮބާ ފިތް -
 ސްކޭންކުރާ ފިތް -
 މީހަކު ކަނޑުވުމުން އަބާފިތް -
 ޑިސްޓްރެސް ފިތް -
 ދެ ޗެނަލް ބޭނުންކުރާފިތް -
 މެމޮރީ ފިތް -
 ޑީ.އެސް.ސީ ފިތްމެނޫ ބަދަލުކުރާފިތް /  -
 އަށްބަދަލުކުރާ ފިތް 16ޗެނަލް  -

ލިއުމް ފިތުން ވީ.އެޗް.އެފް ރަގަޅަށް ޗާރޖް ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރާނީ . އޮންކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ޗެނަލްއެއް ސެޓްކުރާނީ އަދި ވޮ
 ޑު ހެޔޮވަރުކުރާނީއެވެ. ނުސާފުކޮން އަޑުލިބޭނަމަ ، ސްކްއެލްޗް ފޮތުން އަޑުސާފުކުރާނީއެވެ.އަ



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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ވޮޓް  25ވޮޓް ބޭނުންކުރާނީ އަދި ދުރު ސްޓޭޝަންތަކާއިދެމެދު މުއާސަލާތްކުރާނީ  1ދެސްޓޭޝަންއެއްގެ ދެމެދުގައި މުއާސަލާތްކުރާނަމަ ކައިރި 
ބަނދަރުގެ މުއާސަލާތަށް ބައެއް ،  16ބޭނުންކޮށްގެން. އާންމުކޮން ސްޓޭޝަންތަކަށްގޮވުމާއި އަދި ޑިސްޓްރެސްއަށް ބޭނުންކުރާ ޗެނަލްއަކީ 

 17އަދި  11އެވެ. އުލަނދުގެ އެތެރޭގެ މުއާސަލާތަށް ޗެނަލް  6،  14،  20،  12ތައް ބޭނުންކުރެއެވެ ، މިސާލަކަށް ޗެނަލް
ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި  ބޭނުންކުރެއެވެ. 06އަދި  13ބޭނުންކުރެއެވެ. ކަނޑުމަތީގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ ދެމެދުގައި މުއާސަލާތްކުރަން ޗެނަލް 

ނުންކޮށްގެން އެހެން ސްޓޭޝަންތަކަށް އަގަބަހުން ނުވަތަ އެލާރޓް ފޮނުވައިގެން އުޅަނދުގެ ހާލަތު އަންގައި އެހީތެރިކަން ވީ،އެޗް.އެފް ބޭ
 ހޯދޭނެއެވެ.

 .ވީ.އެޗެ.އެފް ޑީ.އެސް.ސީ އިން ސްޓޭޝަންތަކަށް އެލާރޓް ފޮނުވޭނެއެވެ އަދި ބޭނުންވާ ޗެނަލްއަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވި ވާހަކަދެއްކޭނެއެވެ
 އެޗް.އެފް ގެ މެނޫ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ގިނަ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެއެވެ.ވީ.

 

އި މުއާސަލާތަކީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބައެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާ
ވެހިރާއްޖޭގެ ް ދިފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތެވެ. މުއާސަލާތަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ލާމެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. މިހެންކަމުނ
 ަންޖެހެއެވެ. މުއާސަލާތީ ނިޒާމްތަކާއި މުއާސަލާތްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރ

 އިދާރާއެވެ.އައި.ޓީ.ޔޫ ) އިންޓަރނެޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔޫނިއަން ( އަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާސަލާތާއިބެހޭ މައި 

މިއިދާރާ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ މިއިދާރާގެ މެމްބަރ ގައުމެކެވެ ، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއަކީ ރާއްޖޭގައި 
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެވެ ، އަދި މިއޮފީހުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރާ އިދާރާއަކީ

 އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ. 

 މުއާސަލާތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތެކެވެ ، އަދި މުއާސަލާތްކުރާއިރު ހެދިފައިވާ އެންމެހާ ގަވާއިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް
 ލުތަކަކީ :މުއާސަލާތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މުއާސަލާތްކުރުމުގެ ބައެއް މުހިންމު އުސޫ

 ްމުއާސަލާތަކީ މާނަވީ ބޭނުން މުއާސަލާތަކަށްވުނ 
 ްމުއާސަލާތްކުރާ ސްޓޭޝަން ، އާލާތް އަދި އޮޕަރޭޓަރގެ ހުއްދަ އޮތުނ 

 ްމުއާސަލާތް ކުރަނީ ހުއްދަކުރާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިނ 

 ކޯއާއި އެއްގޮތަށް   މެސެޖް މުއާސަލާތް ކުރުމުގައި ، ސްޓޭޝަންތަކަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް ، ރިވެތިބަހުން އަދި އިންޓަރ
 ސާފުވާގޮތަށް މުއާސަލާތް ކުރުން

  ުމުއާސަލާތުގެ އެންމެހާ މައުލޫމާތަކީ ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ލިބެންޖެހޭ މައުލޫމާތެއްކަމުން ، މިމައުލޫމާތ
 ރައްކާތެރިކޮން ބެލެހެއްޓުން.

ފާތު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މުއާސަލާތް ކުރުމަށް ތަ 
ަނދު މިއަދާއި ހަމައަށް ، އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އައިސް ، މިހާރު އުޅ

ނޮލޮޖީ ގޮތުން އެންމެ ފުރިހަމަ ވަސީލަތްތަކެވެ. މިވަސީލަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކަކީ ޓެކް
 ބާވަތެއްގެ މުއާސަލާތީ އާލާތްތައް ހިމެނެއެވެ. 
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 ެންމެއުޅަނދު ފަހަރުގައި ކިތަންމެ ޒަމާނީ މުއާސަލާތީ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަމުގައިވިއަސް ، މިވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން އ
ތަކުގެ ފުރިހަމަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ނޭގޭނަމަ ، މިވަސީލަތްތަކަކީ ބޭކާރު އެއްޗެކެވެ. ނެވިކަން ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިވަސީލަތް

 ބޭނުން ކުރަން އެގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

 އުޅަނދު ފަހަރުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކަކީ :

 ވަޔަރލަސް ޓެލެގްރަފީ  ) މިހާރު އުވާލާފައިވާ ވަސީލަތެއް( .

 ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯނީ  ) އެނެލޮގް އަދި ޑިޖިޓަލް ( .

 

 ވީ.އެޗް.އެފް ) ވެރީ ހައި ފްރީކްއެންސީ ( -

-  

 އެމް.އެފް  ) މީޑިއަމް ފްރީކްއެންސީ ( -

 އެޗް.އެފް  ) ހައި ފްރީކްއެންސީ ( -

 ރޭޑިއޯ ޓެލެކްސް .

 ފެކްސް  .

 ހައި ސްޕީޑް ޑާޓާ -އިންޓަރނެޓް   .

 ވީޑިއޯ  .

 ޖީ . އެމް . ޑީ . އެސް . އެސް ) ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް ( .
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 ވީ . އެޗް . އެފް  ) އެނެލޮގް / ޑިޖިޓަލް ( -

 

 އެމް . އެފް  ) އެނެލޮގް / ޑިޖިޓަލް ( -

 އެޗް . އެފް  ) އެނެލޮގް / ޑިޖިޓަލް ( -

 ޕޮޒިޝަން އިންޑިކޭޓިންގް ރޭޑިއޯ ބީކަން (އިޕާރބް ) އިމަރޖެންސީ  -

 ސާރޓް ) ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓްރާންސްޕޮންޑަރ ( -

 ޕޯރޓަބްލް ހޭންޑްހެލްޑް ވީ.އެޗް.އެފް ޓްރާންސް ރިސީވަރ -

 ޓެލެކްސް -

 C  -އިމާރސެޓް   -

 C  -މިނީ   -

 M  -އިމާރސެޓް   -

 M  -މިނީ   -
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 އިންޓަރނެޝަނަލް ކޯޑް އޮފް ސިގްނަލްސް

 

ުގައި މިފޮތަކީ ކޮންމެ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގައި އޮންނަ ފޮތެކެވެ. މިފޮތް ބިނާވެގެންވަނީ ކަނޑުމަތީގެ ތަފާތު މުއާސަލާތްތައް ކުރުމ
ބަސްބަހުން ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތަކާއި ޖުމްލަ ތަކުގެ މައްޗަށް ހެދިފައިވާ ކޯޑްއެކެވެ. އުޅަނދު ފަހަރުގައި މިއުޅެނީ ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ ތަފާތު 

ބަހުގެ ތަފާތުކަމުންނާއި ވާހަކަދައްކާ ރާގުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ، ވާހަކަދައްކާ މީހުންނެވެ ، މިހެންކަމުން މިމީހުންގެ މެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް 
ވާ ކުއްލި ނުރައްކާތެރި . އުޅަނދުފަހަރުގައި ދިމާައިދ ޭނނިގ ާދަތްނެވްސ ެއަބާއެދެއވެ ،  މެދުގައި މާނަކުރުމުގައި އޮޅުންއަރާ އުނދަގޫވެ

ޯރުކޮށް ދިނުން ހާދިސާތަކުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ދަތިތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ، މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފ
ޅަނދުފަހަރުގެ މީހުންނަށާއި މުދަލަށް އަދި ލަސްވެ ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވި ދިއުމުން ނުރައްކަލުގައިވާ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އު

ނދުފަހަރުގައި އުޅަނދަށް ތަފާތު ގެއްލުންވެ އަދި ނެތިގެންދާތަންވެސް އެބައާދެއެވެ. މިހެންކަމުން މިފޮތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކަނޑުމަތީގައި އުޅަ
ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ބަަސްތަކާއި ޖުމްލަތަކަށް ހެދިފައިވާ  ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި އަދި ކުއްލިނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި މުއާމަލާތްކުރުމަށް

ްބޭނުންކުރުމުން ކޯޑްތަކެކެވެ. މިހެންކަމުން ، މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ބަސް ނުވަތަ ޖުމްލަތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަށް ހެދިފައިވާ ކޯޑްތައ
 ތިތައް ނެތި އަދި ވަގުތު ސަލާމަތްވެ މުއާސަލާތުގެ މަގްސަދު ހާސިލުވެގެންދާނެއެވެ.ސްޓޭޝަންތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ބަހުރުވައިގެ އޮޅުމާއި ދަ، 

 މިކޯޑުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ބެހިފައިވަނީ :

 ްއުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަތުރާއި އަދި ތަފާތު    -ޝެކްޝަން ) އާންމު ބައި (    ޖެނެރަލ 
 މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ ކޯޑްތައް                            

 ްއަވަސް އަދި މުހިންމު ކަންކަމާއިގުޅޭ ކޯޑްތައް   -   އަކުރުގެ ބައި            އެއ 
 ުއުޅަނދު ފަހަރުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ   - ރުގެބައި               ދެ އަކ 

 ކޯޑްތައް                            

 (  ިތިން އަކުރުގެބައM ުއަކުރ) ުސިއްހީ ކަންކަމާއިބެހޭ ކޯޑްތައް  -ންފެށޭ ކޯޑ 
 ިކޯޑުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރާ އަކުރުތައް   - މެންޓް ޓޭބަލްތައް           ކޮމްޕްލ 
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 ވަކި ފަރާތެއް ނުވަތަ -)މިއަކުރުތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ                            

 (  ވަކި މިސްރާބެއް                            
 މިކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން މެސެޖެއް ފޮނުވާނެ ގޮތަކީ :

 ފޮނުވާ ފަރާތުން ފޮނުވާނީ : ކޯޑްގައި ހިމެނޭ " ބޭނުންވާ ޖުމްލައަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑް އެކަންޏެވެ "

ސިގްނަލްސް  މިފޮތުން ހޯދާނީ  ލިބެންވާ ފަރާތުން މެސެޖް ލިބިގަންނާނެ ގޮތަކީ : ފޮނުވި ކޯޑް ނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ، އިންޓަރނެޝަނަލް ކޯޑް އޮފް
 ލިޔެފައިވާ ޖުމްލައަކީ ، ފޮނުވި މެސެޖްއެވެ.ފޮނުވި ކޯޑް އަދި ކޯޑް ފެނުމުން ، މިކޯޑްއާއި ގުޅޭގޮތުން 

                                

 

 ކޯޑް ދިދަ ބޭނުންކުރުން

މުހިންމު ކަންކަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ދިދަޔަކީ ވަކި މާނައެއް ދޭހަވާ ދިދައެކެވެ . ދިދަ ބޭނުންކޮށްގެން އަންގުވައިދޭ އަދި ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ވަރަށް 
 މިދިދަ ތަކަކީ އުޅަނދުގެ ތަފާތު މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅުވައިގެން މާނަދޭހަވާގޮތަށް ހެދިފައިވާ ދިދަތަކެކެވެ.

 ދިދަތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަކީ :

  ެތައް ) އެލްފަބެޓިކް ފްލޭގް (އަކުރަށް ހެދިފައިވާ ދިދަ އިގިރޭސި އަކުރުގ 
 ) ފޮނެޓިކް ބަސް ( އަދި ދޭހަކޮށްދޭ މާނަ
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 ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ދިދަތަކާއި އޭގެ މާނަ -1

 

 
A    ެއަލްފާ ( މިއުޅަނދުގ ( :

އަޑީގައި ފީނާމީހުން އެބައުޅޭ ، 
މިސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު 
މިއުޅަނދާއި ދުރުން މަޑު ސްފީޑްއެއްގައި 
ދަތުރުކުރުން އެދެން )އުޅަނދު ހުއްޓާފައި 
އޮތްނަމަ( / މިއުޅަނދުގެ ދުވެލި ޓެސްޓް 

 ކުރަނީއެވެ.

 

 
 
އަލިފާންހިފާ  : ) ބްރާވޯ ( މިއުޅަނދަށް  

ބާވަތުގެ މުދަލެއް ބަރުކުރަނީ ނުވަތަ ހުސްކުރަނީ 
 ނުވަތަ އުފުލަނީއެވެ .

 

 
 

C*  . ެޗާލީ ( އާއެކެވ ( : 

 

 

 
G*   ްގޮލްފް ( މިއުޅަނދަށ ( :

 ޕައިލެޓަކު ބޭނުންވެއެވެ

 
H*   ުހޮޓޭލް ( މިއުޅަނދުގައި ޕައިލެޓަކ ( :

 އެބަހުއްޓެވެ.

 

 
 
N .ެނޮވެމްބަރ ( ނޫނެކެވ (  : 
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Q  ިކިއުބެކް ( މިއުޅަނދުގައ (  :

އެއްވެސް ބަލިމަޑު ކަމެއް ނެތެވެ ، ވީމާ 
 ކަރަންޓީން ފިލުވައި ދިނުން އެދެމެވެ.

 

 
 
 : ) ޕެންޓާހފައިވް ( 

 

 

 

 ބޭނުންކޮށްގެން    މުއާޞަލާތުކުރާނެ ގޮތްމެރިން، ވީ.އެޗް.އެފް  3
 ވީ.އެޗް.އެފް. ސެޓުގެ ސިފަތަކާއި ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރު  -1

 މެރިން ވީ.އެޗް.އެފް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމު އުސޫލުން މުއާޞަލާތުކުރުމުގައި ޙާލުގައި ޖެހިގެން މުއާޞަލާތުކުރާނެ ގޮތް -2

 އިމް އޯގަނައިޒޭޝަނުން ބޭނުންކުރާ ބަސްކޮށާރު )ބޭނުންވާ މުހިންމު ބަސްތައް(މުއާޞަލާތުކުރުމަށް ޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓަ -3

 
 މެރިން ވީ.އެޗް.އެފް ޑީ.އެސް.ސީ

 މެރިން ވީ.އެޗް.އެފް ޑީ.އެސް.ސީ ބޭނުންކޮށްގެން އެލާރޓް ފޮނުވާނެގޮތް
 )ީވީ.އެޗް.އެފް / ޑިޖިޓަލް ސެލެކްޓިވް ކޯލިންގް )ޑީ.އެސް.ސ 

 
އިން  )ޑީ.އެސް.ސީ( އަކީ ޕޭޖިންގް ސިސްޓަމްއެއް ، ޑާޓާ ސިގްނަލް ބޭނުންކޮށްގެން ވީ.އެޗް.އެފް ޗެނަލް ވީ.އެޗް.އެފް 

 އޮޓޮމެޓިކްއިން )އަމިއްލައަށް( ކޯލް )މެސެޖް( ފޮނުވައިދީ އަދި ލިބިގަންނަ އިކްއިޕްމަންޓްއެކެވެ.
ޑީ.އެސް.ސީ މެސެޖަކީ ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓްގައި މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އެއް ސްޓޭޝަންއަކުން އަނެއް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ 

ސްޓޭޝަންތަކަކަށް އެލާރޓް )ސަމާލުކަން ގެނައުން( ކުރުމަށް ފޮނުވޭ މެސެޖެކެވެ. ޑީ.އެސް.ސީ މެސެޖެއްގައި އޮޓޮމެޓިކްއިން 
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ސްޓޭޝަންގެ އައިޑެންޓިޓީ ،  މެސެޖްގެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭމިންގަނޑު / މެސެޖްގެ އެކުލެވޭ މައުލޫމާތަކީ : ކޯލިންކުރި 
 މަގްސަދު.  

ކޮންމެ ޑީ.އެސް.ސީ ސިސްޓަމްއެއްގައި ޙާއްސަކުރެވިގެންވާ ނަމްބަރެއްއެކުލެވިގެންވެއެވެ )އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރު(. އަދި 
ނަ ސިސްޓަމްއަކަށްވުމުން، މިނަމްބަރު ބޭނުންކޮށްގެން ޑީ.އެސް.ސީ ޑީ.އެސް.ސީ ސިސްޓަމްއަކީ ޖީ.ޕީ.އެސް ގުޅޭގޮތަށް ހުން

އެލާރޓް އެއް ފޮނުވުމުން، ރޭންޖް ތެރޭގައި ހުންނަ ހުރިހާ ވީ.އެޗް.އެފް. ޑީ.އެސް.ސީ ސިސްޓަމްތަކަކަށް އެލާރޓް ލިބޭނެއެވެ 
މް.އެސް.އައި. ނަމްބަރު( އެލާރޓް އަދި އެލާރޓް ލިބޭއިރު ، އެލާރޓް ފޮނުވި ސްޓޭޝަންއަކީ ކޮބައިކަން        )އެމް.އެ
 ފޮނުވީ ކޮން ޕޮޒިޝަންއަކުންކަން އަދި އެލާރޓް ފޮނުވީ ކޮން ވަގުތެއްގައިކަން އެގޭނެއެވެ. 

( އިން އެހެން ޗެނަލްއަކަށް ޑީ.އެސް.ސީ އެލާރޓް އެއްލިބުމާއިއެކު ، ޑީ.އެސް.ސީ އެލާރޓް ފޮނުވި ޗެންލް )
   .....( ، ރިއަށް ދެން މުއާސަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޗެނަލްއަށް )ސިސްޓަމްއިން އަމިއްލައަށްބަދަލުވެ، ކު

 ގާއިމްކުރެވޭނެއެވެ.
 ޑީ.އެސް.ސީ ކޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިސްކަންދެވޭ ތަރުތީބު :

 )އަދި ޑިސްޓްރެސް ރިލޭ(   ޑިސްޓްރެސް -

 އާޖެންސީ -

 ސޭފްޓީ -

 ރޫޓީން -

 ހުރިހާ ސްޓޭޝަންތަކަކަށް ލިބޭނެއެވެ.ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ފޮނުވާނަމަ އޮޓަމެޓިކްއިން 
އާޖެންސީ ، ސޭފްޓީ އަދި ރޫޓީން ކޯލްތައް ހުރިހާ ސްޓޭޝަންއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސްޓޭޝަންއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގްރޫޕްއެއްގެ 

 ސްޓޭޝަންތަކަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
 ީ.އެ.ސީ.ކޯލްއެއްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުޑ

 އެމް.އެމް.އެސް.އައި. ނަމްބަރު( ކޯލްކުރި ސްޓޭޝަންގެ އައިޑެންޓިޓީ ) -

 ޕޮޒިޝަން އާއި ގަޑި -

 ކޯލްގެ އިސްކަން ) ޑިސްޓްރެސް ނުވަތަ އާޖެންސީ ނުވަތަ ސޭފްޓީ ނުވަތަ ރޫޓީން( -

 ކޯލް ރައްދުވާ ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ހުރިހާ ސްޓޭޝަން -

 ށް ބަދަލުވާނެއެވެ(އަ ކުރިއަށް މުއާސަލާތްކުރާނެ ޗެނަލް )ޑިސްޓްރެސް ކޯލްއެއްނަމަ އޮޓަމެޓިންއިން ޗެނަލް  -

 މެރިޓައިމް މޯބައިލް ސާރވިސް އައިޑެންޓިޓީ )އެމް.އެމް.އެސް.އައި( 

އަކުރުގެ ، ވަކި ތަރުތީބަކުން ޑީ.އެސް.ސީ ބޭނުންކުރާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ދެވޭ ނަމްބަރެކެވެ.  އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރަކީ 
 މިނަމްބަރު ދެވޭގޮތަކީ :

ގައުމުތަކަށް ދެވޭ ، މެރިޓައިމް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޑިޖިޓް( މިނަމްބަރަކީ އައި.ޓީ. ޔޫ އިންއަކުރުގެ )އެމް.އައި.ޑީ :   -
 ނަމްބަރެކެވެ، ދިވެހިރާއޖޭގެ އެމް.އައި.ޑީ ނަމްބަރަކީ : 
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އެގައުމެއްގެ ކަނޑައަޅާނީ (9-0)އަކުރު  ކަނޑު އުޅަނދެއްނަމަ : ފުރަތަމަ އެމް.އައި.ޑީ. ނަމްބަރު އަދި މީގެ ފަހަތަށްހިމެނޭ  -
 މުއާސަލާތާއިބެހޭ އިދާރާއިން.

 މިސާލަކަށް : 
   އަކުރު  ދެން އެމް.އައި.ޑީ.ނަމްބަރު އަދި މީގެ ފަހަތަށް  އަކުރަކީ  އެއްގަމުގެ ސްޓޭޝަންއެއްނަމަ: ފުރަތަމަ  -

(0-9)  
 މިސާލަކަށް :    

 

 ވީ.އެޗް.އެފް/ ޑީ.އެސް.ސީ އަކުން އެލާރޓް ފޮނުވުން

 އަންޑެސިގްނޭޓަޑް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓް -

އަންޑެސިގްނޭޓަޑް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ފޮނުވާނީ ، ބޯޓަކަށް ކުއްލިނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްމެދުވެރިވެ، ބޯޓުގައި ތިބުމަށް 
 އް ފޮނުވާނެގޮތަކީ :ނުރައްކާވެ ކުއްލިގޮތަކަށް ބޯޓުދޫކޮށްލަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ. އަންޑެސިގްނޭޓަޑް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެ

 ސިކުންތުއިރުވަންދެން ހުރުމުން  ވީ.އެޗް.އެފް.ޑީ.އެސް.ސީ  ޓްރާންސީވަރގެ ރަތްކުލައިގެ ޑިސްޓްރެސް ފިތައް އޮބާލާ  -         »

 އިން ފޮނުވޭނެއެވެ. އަންޑެސިގްނޭޓަޑް އެލާރޓްއެއްގައި ފޮނުވޭނެ މައުލޫމާތަކީ : ޑީ.އެސް.ސީ އެލާރޓް ޗެނަލް             

 ފޯމެޓް ސްޕެސިފަޔަރ : ޑިސްޓްރެސް  / ޑިސްޓްރެސްގެ ބާވަތް : އަންޑެސިގްނޭޓަޑް             

 + ބޯޓުގެ އެމް.އެމް.އެސް ނަމްބަރު            

 + ޕޮޒިޝަން އާއި ގަޑި            

 ޑެސިގްނޭޓަޑް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓް -

 ޑެސިސިގްނޭޓަޑް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ފޮނުވާނެގޮތަކީ :
 + މެނޫއަށް ފިތުމަށްފަހު  
 + ސެންޑް މެސެޖް އަށްދާނީ            

 + ޑިސްޓްރެސް ކޯލްއަށްދާނީ           

 އަލިފާންރޯވުން، ބޯޓު އަޑިއަށްދިއުން، ބޯޓު ގޮވުން ، ބޯޓު ދޫކޮށްލުން(+ ޑިސްޓްރެސްގެ ވައްތަރު )           

 އެންޓަރ ކުރުމަށްފަހު              

 + ބޯޓުގެ މިހާރުގެ ޕޮޒިޝަން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެންޓަރކުރާނީ           

 + ބޯޓުގެ ގަޑި ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެންޓަރކުރާނީ           



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ޗެނަލްއެއް)ޓެލެފޯނީ( ސެޓްކޮށް އެންޓަރކުރާނީ + މުއާސަލާތްކުރާނެ           

 ސިކުންތު  ރަތްކުލައިގެ ޑިސްޓްރެސް ފިތައް އޮބާލާ  ، އެރުމުން ، ނުވަތަ ސެންޑް އެރުމުން SOS+ ސެންޑް            

 އިން ފޮނުވޭނެއެވެ. އިރުވަންދެންހުރުމުން ޑެސިގްނޭޓަޑް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓް ޗެނަލް               

 

 އަށް ބަދަލުކޮށް އަގަބަހުން  ވީ.އެޗް.އެފް. ޑީ.އެސް.ސީ އެލާރޓް ފޮނުވުމަށްފަހު ، ވީ.އެޗް.އެފް. ޗެނަލް            

 ގޮވާނީ :           

 ފަހަރު ގޮވާނީ ފަހަރު ، މިއީ  ބޯޓުގެނަން/ކޯލްސައިން  :)ކޯލް(  މޭޑޭ            

 ފަހަރު :)މެސެޖް( މޭޑޭ            

 ފަހަރު : ބޯޓުގެނަން/ކޯލްސައިން/އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރު            

 : ބޯޓުގެ ޕޮޒިޝަން           

 : ކުއްލި ނުރައްކާ ހާދިސާ )ބޯޓު އަޑިއަށްދަނީ(           

 : އެހީތެރިކަން ވީހާވެސް އަވަހަސް ބޭނުން           

 ޔާވުން / މޫސުން ........(: އިތުރު މައުލޫމާތު )މިސާލަކަށް މީހަކަށް އަނި           

 އިން އޮޅުމަކުން ވީ.އެޗެ.އެފް.ޑީ.އެސް.ސީ އިން އެލާރޓްއެއް ފޮނުވިއްޖެނަމަ، ވަގުތުން ވީ.އެޗް.އެފް.ޗެނަލް            

  : އެންމެކައިރީގައިއޮތް ކޯސްޓް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންއަށް އަންގަނީ ) ބޯޓުގެ ނަން/ކޯލްސައިން/އެމް.އެމް.އެސް.އައި           

 ނަމްބަރު/ބޯޓުގެ ޕޮޒިޝަން/އެލާރޓް ފޮނުވުނު ގަޑި އާއި ތާރީޙް( އަދި އެލަރޓް ކެންސަލްކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ ،              

 މީގެ އިތުރުން ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރަށްވެސް އެލާރޓް ކެންސަލްކުރުމަށް އެދޭނީއެވެ.             

 ( :A1ވަރއަކުން ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ލިބިއްޖެނަމަ )އޭރިއާ ވީ.އެޗް.އެފް.ޑީ.އެސް.ސީ ޓްރާންސީ -

 + ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްގެ މައުލޫމާތު ނޯޓްކުރުމަށްފަހު ކެޕްޓަންއަށް އަންގާނީ
 އިން އަޑުއަހާނީ + ވީ.އެޗް.އެފް ޗެނަލް 

 މިނިޓްއިރުވަންދެން މަޑުކުރާނީ + އެއްގަމުގެ ކޯސްޓް ސްޓޭޝަންއަކުން ޖަވާބުދޭތޯ 
 + އަމިއްލަ އުޅަނދުން ޖަވާބުދޭނީ އަނގަބަހުން 

+ އަމިއްލަ އުޅަނދުން ޖަވާބުދިނުމުން ޖަވާބަށް އިޖާބައެއް އެއްގަމުގެ ކޯސްޓް ސްޓޭޝަންއަކުން ނުލިބޭނަމަ ،އަދި ޑީ.އެސް.ސީ 
ހުއްޓުވާލާނީއެވެ.  ރޓްއެލާރޓް އަށް އިޖާބަނުލިބި  އެލާރޓް ކުރިއަށްދާނަމަ، އަމިއްލަ އުޅަނދުން އެލާރޓްއަށް އިޖާބަދީ އެލާ



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 -މިއަށްފަހު މިއެލާރޓްގެ މައުލޫމާތު ވަގުތުން އެއްގަމުގެ އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކަށް )ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ 
 / މެރިން ޕޮލިސް އަށް ރިލޭކުރާނީއެވެ.(   –އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓް ގާރޑް 

 
 

 ޅަނދުން ޖަވާބުދެނެގޮތްޑިސްޓްރެސް އެލާރޓް އެއް ލިބުމުން ، އަމިއްލަ އު
 އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ، އަގަބަހުން ގޮވާނީ : + ވީ.އެޗް.އެފް ގެ ޗެނަލް 

 ފަހަރު : މޭޑޭ 
 ފަހަރު : ޑިސްޓްރެސް ބޯޓުގެ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރު 

 ފަހަރު އަމިއްލަބޯޓުގެ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރ / ކޯލް ސައިން  –: މިއީ 
 ޖެ.: މޭޑޭ ލިބިއް

 
 

 އިމަރޖެންސީ ޕޮޒިޝަން އިންޑިކޭޓިންގް ރޭޑިއޯ ބީކަން )އިޕާރބް(

 

އިމަރޖެނސީ ޕޮޒިޝަން އިންޑިކޭޓިންގް ރޭޑިއޯ ބީކަން )އިޕާރބް( އަކީ ކުއްލި ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި ސާރޗްއެންޑް ރެސްކިއުކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެލާރޓްކުރާ އާލާތެކެވެ. އިޕާރބްގައި ޖީޕީއެސް ހުންނަވައްތަރަކާއި ޖީޕީއެސް ގުޅެގޮތަށް 

ެރި އަދި ހުންނަވައްތަރުހުރެއެވެ. ބޯޓުފަހަރުގައި އިޕާރބް ހަރުކޮށްފައި އިންނަންޖެހޭނީ ހައިޑްރޯ ސްޓެޓިކް ރިލީސް ޔުނިޓްއަކާއިއެކު، ރައްކާތ
 ސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އިޕާރބަށް ނިވާކަމެއްނެތި ޖައްވުފެންނަގޮތަށެވެ.ފަ



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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އްގޮތަކީ އިޕާރބް ދެގޮތަކަށް އޮންކުރެވިދާނެއެވެ. އެއްގޮތަކީ މެނުއަލްކޮން އިޕާރބްގައި އިންނަ އޮޕަރޭޝަން ސްވިޗް އަތުން އޮންކުރުމެވެ. އަނެ
ޕަރޭޓްވާނީ ކަނޑުއަޑިއަށް ފެތިގެންދާބޯޓަކުން ހައިޑްރޯ ސްޓެޓިކް ރިލީސް ޔުނިޓްގެ އެހީގައި އޮޓަމެޓިކް އޮޕަރޭޝަންއެވެ، މިގޮތަށް އިޕާރބް އޮ

 އިޕާރބް ނައްޓުވައި އިޕާރބްގައި އިންނަ ސީއެކްޓިވޭޝަން ކޮންޓެކްޓް ގުޅި އިޕާރބް އޮންވުމުންނެވެ. އިޕާރބްއެއް މެނުއަލްކޮން ކަނޑަށް
އިޕާރބް އޮންވާނެއެވެ. އިޕާރބް އެއް އަލަށް ބޯޓެއްގައި ހަރުކުރާއިރު އިޕާރބްގައި އިންނަ މެމޮރީ  އެއްލާލިއަސް ސީއެކްޓިވޭޝަން ކޮންޓެކްޓް ގުޅި

އަށް ހާއްސަ އައި ޑީ ނަމްބަރެއް ނުވަތަ ބޯޓުގެ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރު ނުވަތަ ކޯލްސައިން އިޕާރބް އުފައްދާ/ވިއްކާ ފަރާތުން 
 ބޯޓު ނިސްބަތްވާ ގައުމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.  ޕްރޮގްރާމްކުރެއެވެ. އަދި އިޕާރބް އަކީ 

  

ޑިސްޓްރެސް           MHZއިޕާރބްގެ ސިގްނަލް )ކޯޑް މެސެޖް(، ގަޑިއިރު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  އިޕަރބްއެއް އޮންކުރުމުން 
 އެވެ )ސެޓެލައިޓްއިން އިޕާރބްގެ ޕޮޒިޝަން ފްރީކްއެންސީ އިން ޖައްވުގައިވާ ކޮސްޕަސް ސާސެޓް ސެޓެލައިޓް އަށް ފޮނުވާލަދެ

މިސިގްނަލް ސެޓެލައިޓްއިން ދެން ފޮނުވާލަނީ ބިމުގައި ގާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ހާއްސަ އާރތް ސްޓޭޝަން ، ކިލޯމީޓަރުގެތެރެއިން ދެނެގަނެއެވެ(
ފޮނުވޭނީ ނެޓްވޯރކްތައް  )ލޯކަލް ޔޫސަރ ޓާރމިނަލް / މިޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރ(. މިތަނުން ސިގްނަލްތަކަކަށެވެ 

 )އިންޓަރނެޝެނަލް/ނެޝެނަލް( މެދުވެރިކޮށް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ ހުންނަނީ ވިލިމާލޭގައެވެ.



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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އެލާރޓް ފޮނުވާދެއެވެ، އަދި ޕޮޒިޝަންގެ  މިނިޓްގެތެރޭގައި ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ޑިސްޓްރެސް ޖީ.ޕީ.އެސް ހުންނަ އިޕާރބްއިން 
 މީޓަރުގެތެރޭގައި ގާއިމްވެއެވެ. ކަށަވަރުކަން 

 ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަކަށްލިބޭ އިޕާރބް ސިގްނަލް )މެސެޖް( ގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަކީ : 

 އެސް.އައި ނަމްބަރު ނުވަތަ ކޯލްސައިން(: އިޕާރބްގެ އައިޑީ ނަމްބަރު )ހާއްސަ އައި ޑީ ނަމްބަރެއް ނުވަތަ ބޯޓުގެ އެމް.އެމް.

 : ޕޮޒިޝަން 

ްދިނުމުގެ އިޕާރބްގެ ސިގްނަލްއެއް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ލިބުމާއިއެކު ، ހާލުގައިޖެހިފައިވާ އުޅަނދު ހޯދައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށ
 މަސައްކަތް ވަގުތުންފަށައެވެ.

ވަގުތުން އެންމެކައިރީގައިވާ ކޯސްޓް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަން ނުވަތަ ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރށް ، އިޕާރބްއެއް އޮޅުމަކުން އޮންކުރެވިއްޖެނަމަ 
 .އަންގައި އެލާރޓް ކެންސަލްކުރާނީއެވެ

 ހެންޑްލިންގް / ސީމަންޝިޕް ބޯޓް

 ބޯޓު އަނބުރާ ހޭރިޔާކުރުން
 ބުރަފަތި

 
ގެ ބުރަފަތީގެ ބާރު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އުޅަނދަށް ކުރާނީ ، އުޅަނދުގެ ބުރަފަތި މުޅިން ފެނުގެ އަޑީގައި އިނުމުންނެވެ. ބުރަފަތީ 

  މައްޗަށް ހިކިފައި އިންނަމަ ، ބުރަފަތީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބާރެއް އުޅަނދަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރެއް ފެނުން

 އެކްސިއަލް ތްރަސްޓް )ކުރިއަށް ފަހަތަށް ދުއްވުމުގެބާރު(    

 ން އުފައްދަނީ މިބާރެވެ.މިއީ އުޅަނދު ކުރިއަށް ނުވަތަ ފަހަތަށް ދިއުމަށް ބުރަފަތިން އެހީތެރިވެދޭ ބާރެވެ. އެންމެބޮޑަށް ބުރަފައްޗަކު  

 ޓްރާންސްވާރސް ތްރަސްޓް )ބިތަށް ދެފަރާތަށް ދިއުމުގެބާރު(        

SIDE FORCE
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ައި ، މިއީ އުޅަނދެއް ބިތައް ދެފަރާތަށް ދިއުމަށް ބުރަފަތިން އެހީތެރިވެދޭ ބާރެވެ. ކަނާތްފަރާތަށް އެނބުރޭ ބުރަފައްޗެއް ހުރި އުޅަނދެއްގ
ނދުގެ އިންޖިން އެންމެފުރަތަމަ ކުރިއަށް ޖަހާ ވަގުތުގައި ބުރަފަތިން އުފައްދާ ފެންގަނޑުގެ ބާރުން އުޅަނދުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުދާނީ އުޅަ

،  ށުމާއިއެކުކަނާތްފަރާތަށެވެ ، އަދި މިއާއިވިދިގެން އުޅަނދުގެ ދިރުނބާކޮޅު ދާނީ ވާތްފަރާތަށެވެ. ނަމަވެސް ބުރަފަތީގެ ބާރު އުޅަނދަށް ލިބެންފެ
ަބާރެކެވެ. އުޅަނދު ބިތަށް ދިއުމުގެ ބާރު ކެނޑި ދުވެލި ކުރިއަށް ޖަހާނެއެވެ. ޓްރާންސްވާރސް ތްރަސްޓްގެބާރަކީ އެކްސިއަލް ތްރަސްޓްއަށްވުރެ ކުޑ

 މިބާރަށް ވީލިންގް އިފެކްޓްސް ވެސް ކިޔައެވެ.

 

 މިބާރަކީ އުޅަނދު ދެފަރާތަށް އެނބުރުމުގެ ބާރެވެ. -–ހުންގާނުގެ ބާރު 

Rudders
• Hydrofoil designed to produce lateral forces 

for control of ship’s heading
• Force needed to achieve heading created by 

dynamic pressure against surface of rudder

– Magnitude of this force combined with 

direction applied to rudder produces rudder 

effect that controls stern movement….ship’s 
heading

Ahead Ship Movements
“Left Standard Rudder” “Right Standard Rudder”

 

 ) އުޅަނދު ކުރިއަށް ދުއްވާއިރު މިބާރުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހިފޭނެއެވެ.               
 ރަށްނަމަވެސް އުޅަނދު ފަހަތަށް ދުއްވާއިރު މިބާރުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށިގެންވާ މިންވަ               
ނުހިފޭނެއެވެ( ހަމަ މިގޮތުން ހުންގާނުގެބާރު އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް އުޅަނދަށް ކުރާނީ ހުންގާނު ފެނުގެ                

 ވެ.އަޑީގައި އިނުމުންނެވެ. ފެނުން މައްޗަށް ހުންގާނުގެ ބައެއް ހިކިފައި އިންނަމަ ހުންގާނުގެ ބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލޭނެއެ
ެމޭ ގާނަކީ އުޅަނދު ފަރާތްފަރާތަށް އެނބުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާރެކެވެ. އުޅަނދެއްގެ ދުވެލި ކުރިއަށް ހުންނައިރު ، ބުރަފަތިން އުފައްދާ ދހުން

އުފައްދާ  ންފެންގަނޑު ހުންގާނުގައި ޖެހުމުން ވަރަށް އަވަހަށް އުޅަނދު އަނބުރާދެއެވެ. ނަމަވެސް އުޅަނދުގެ ދުވެލި ފަހަތަށް ހުންނައިރު ބުރަފަތި
ންގާނުގައި ފެންގަނޑު ދެމޭނީ އުޅަނދުގެ ކުރިއަށްކަމުން ހުންގާނަކަށް މީގެން އެއްވެސް ދެމޭފެންގަނޑުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. މިހެންކަމުން ހު

ގާނުގެ ފަހަތުން އުޅަނދު އަނބުރާދިނުމުގެ މާބޮޑު ބާރެއް ނޯންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް އުޅަނދު ފަހަތަށް ދާންފެށުމުން ދުވެލި ލިބުމުން ހުން
 ހުންގާނަށްލިބޭ ފެނުގެބާރުން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހުންގާނުގެބާރު އުޅަނދަށް ކުރާނެއެވެ.
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 މީހަކު ކަނޑަށް ވެއްޓުމުން ، ސަލާމަތްކުރާނެގޮތް
 

ވެ، މިހެންކަމުން ތިރީގައިމިވާގޮތަށް މީހަކު ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެނަމަ ، މިކަމަކީ އިމަރޖެންސީއެކެވެ، އަދި ހާއްސަގޮތެއްގައި ޑިސްޓްރެސް އެކެ
 އަމަލުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

/ ޖީ.ޕީ.އެސްގެ މޭން އޯވަރބޯރޑް ފިތައް އޮބާލުން / ވީ.އެޗް.އެފް ޑީ.އެސް.ސީ މީހާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނުފަރާތަށް ބޯޓު އަނބުރާލުން  .1
 އިން ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ފޮނުވުން )މޭން އޯވަރބޯރޑް( 

 އެއްލުން / ވެއްޓުނުމީހާ ބެލުމަށް އިތުރުމީހުން ބޯޓުގެ ވަށައިގެން ބޭތިއްބުން ) ދުރުމި ދީފައި( ލައިފްބޮޔެއް .2
 ނެވިމީހާއަށް އެންގުން ) ޑިސްޓްރެސް މެސެޖްއެއް ފޮނުވުން( / އިންޖިން ސްޓޭންޑްބައިކުރުން .3
 ކޯސްޓްގާރޑްއަށް އެންގުން / ކައިރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެންގުން .4
މިގޮތުން ކަނޑަށް އެރުމަށް މީހުންތައްޔާރުވުން ، ޑިންގީ ނުވަތަ ބޮއްކުރާ ، ގެމީހުން ކަނޑަށްވެއްޓުނުމީހާ ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން ބޯޓު .5

ަދަ ތައްޔާރުކުރުން ، ގޮއްޖަހާފައިހުންނަވާ އަދި ނެޓް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން ، ކަނޑުންނަގާ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ހޫނުކުރުމަށް ރަޖާ ފ
 ރާން ތައްޔާރުކުރުން ބޯ ފޭ

 
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކަނޑުވެފައި އޮތްމީހާއާއި އުޅަނދު  ކަނޑުވެފައި އޮތްމީހާ ސަލާމަތްކުރުމަށް އުޅަނދު އަނބުރާހޭރިޔާކުރާ ތަފާތު ގޮތްތައް

އުޅަނދު ގާތްކުރުމުގައި އޮއިވަރާއި ،  ގާތްކުރާނީ ވަރަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ، އިންޖިން އަދި ހުންގާނު ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ މަޑުދުވެއްޔެއްގައި
ހާ ވައިޖެހޭ މިސްރާބަށް ބަލާ ކަނޑުގައިވާ މީހާއަށް ނުރައްކާނުވާގޮތާށްބަލާ ފަސޭހަކަމާއިއެކު އުޅަނދަށްނެގޭ ފަރާތަށް މީހާ ގާތްކޮށް މީ

 އުޅަނދަށް ނަގާނީއެވެ.
 ސިންގަލް ޑިލޭޑް ޓާރން .

 

އަޅާނެ ޅަނދުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހާ ފެންނަން އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިޓާން މިގޮތަށް އުޅަނދު އަނބުރާ ހޭރިއާ ކުރާއިރު ، އު
އުޅަނދުގެ ގޮތަކީ ، އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅަނދުން މީހާ ވެއްޓުނު ފަރާތަށް އުޅަނދު އަނބުރައި )މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކަނޑުގައިވާ މީހާ 

އުޅަނދު ކުރިންއައި ކޯހަށް ތެދުކޮށް ، ،  ދުގެ ފަހަތަށް ނެއްޓުމަށްފަހުމީހާ ބުރަފަތިން އުޅަނ، ބުރަފަތިން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ( 
އިދިކޮޅު ފަރާތަށް ) މީހާ  އުޅަނދުގެ ހުންގާނު މީހާ ވެއްޓުނު ފަރާތްނޫން، މިނިޓްވަންދެން އުޅަނދު ދުއްވުމަށްފަހު  ގާތްގަނޑަކަށް  

އެނބުރުމަށް ފަހު މީހާ ނެއްޓުމުން ،  ނެއްޓުމަށް ޕޯރޓް ފަރާތަށް ކަނޑަށް ވެއްޓުނީ ޕޯރޓް ފަރާތް ކަމުގައި ވާނަމަ ، މީހާ ބުރަފަތިން
ދެން އުޅަނދު އަނބުރާނީ ސްޓާރބޯރޑް ފަރާތަށެވެ (  ހުންގާނު ފުލްކޮން ޖައްސައި އުޅަނދު އަނބުރައި ، އުޅަނދުގެ ދިރުނބާކޮޅު 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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ވައިމަތި ފަރާތުގެ ދިރުނބަލަށް ބާއްވައިގެން މީހާއާއި މީހާއާއި ކުރިމަތި ވުމުން ހުންގާނު ތެދުކޮށް ، އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް ދަށްކޮށް މީހާ 
 މީހާ ކައިރިކޮށް މީހާ ނަގާނީ ވައިމަތި ފަރާތުގައި އުޅަނދު ބާއްވައިގެންނެވެ.، ދިމާލަށް ދުއްވާނީއެވެ 

 ޑަބަލް ޓާރން .

އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅަނދުގެ ހުންގާނު މިޓާރން އަޅާއިރުވެސް ކަނޑަށް ވެއްޓިފައިވާ މީހާ ފެންނަން އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިގޮތުން 
ށް މީހާ ވެއްޓުނު ފަރާތަށް އަނބުރައި މީހާ އުޅަނދުގެ ބުރަފަތިން ނެއްޓި ފަހަތަށް ދިއުމާއި އެކު ، އުޅަނދު ކުރިން ދުއްވަމުންއައި ކޯހަ

ރިން ދުއްވަމުން އައި ކޯހުގެ އުޅަނދު ތެދުކޮށް  ، އުޅަނދު މީހާ އޮތް ފަރާތަށް ފުލްކޮން ހުންގާނު ޖައްސައި އުޅަނދު އެނބުރި ، ކު
އަނެއްކާވެސް އުޅަނދު މީހާ ، އައުމުން  °30އިދިކޮޅު ކޯހަށް އައުމުން އުޅަނދު ތެދުކޮށް ދުއްވަމުން އައިސް މީހާ އުޅަނދުގެ ފަހަތަށް 

ސް ، އުޅަނދުގެ އޮތް ފަރާތަށް ހުންގާނު ފުލްކޮށް ޖައްސައި އުޅަނދު އަނބުރައި ، އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅަނދު ދުއްވި ކޯހަށް ގެނެ
ގެ ވައިދަށް ފަރާތުގެ ދިރުނބަލުގެ މީހާ ބާއްވައިގެ އުޅަނދުގެ ދުވެލި ދަށްކޮށް މީހާ އުޅަނދާއި ހަމަކޮށް ، މީހާ ސަލާމަތްކުރާނީ އުޅަނދު

 ވައިދަށް ފަރާތުންނެވެ.
 ވިލިއަމްސަން ޓާރން .

Man Overboard: Recovery

• The ‘Williamson turn’

 

މު ޓާރންއެވެ. ސަބަބަކީ މިޓާރން އަޅާނިމޭއިރު ، މީހާ އޮންނާނީ އުޅަނދުގެ ދިރުބާކޮޅުގައެވެ. ވިލިއަމްސަން ޓާރންއަކީ ، އެންމެ މުހިން
މިހެންކަމުން މިޓާރން އަޅަންޖެހޭނީ އުޅަނދުގެ ސިފަތަށް ރަގަޅަށް ދަންނަ ހުނަރުވެރި ނެވިންނެވެ. މިޓާރން އެޅުމަށް އެންމެ މުހިންމު 

ންނަކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައެވެ، މީގެ ތެރޭގައި ބޯކޮން ވާރޭވެހުން ، ދުންފިނި ، ހިރަފުސް ، ދުމުގެ ކަނޑުގައިވާމީހާ ލޮލަށް ނުފެ، ވަގުތުތަކަކީ 
 ސަބަބުން ، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު އަދި އުސް ރާޅާއި ފޮނުގެ ސަބަބު ހިމެނެއެވެ. 

ޅަނދު  އެންމެފުރަތަމަ ދުއްވަމުންއައި ކޯހާއި މީހާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ފަރާތަށް އުޅަނދު އެނބުރުމަށްފަހު ، އު، މިޓާރން އެޅުމަށް އެންމެފުރަތަމަ 
 ތަފާތުވުމުން ، ދެންއުޅަނދުގެ ހުންގާނު ފުލްކޮން އިދިކޮޅު ފަރާތަށް ޖައްސާނީއެވެ ، އުޅަނދު މިޖެއްސިފަރާތަށް އެނބުރެމުން އައިސް ، 60°

ންގާނު ތެދުކުރާނީއެވެ، މިހާރު ކަނޑުގައިވާ މީހާ އޮންނާނީ އެންމެފުރަތަމަ އުޅަނދު ދުއްވަމުންއައި ކޯހާއި އިދިކޮޅު ކޯހަށް އައުމުން އުޅަނދުގެ ހު
ާނީ ، މީހާ އުޅަނދުގެ ދިރުނބާކޮޅުގައެވެ ، މިހެންކަމުން އުޅަނދުގެ ދުވެލިމަޑުކޮށް ، މީހާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ، އުޅަނދު މީހާއާއި ގާތްކުރ

 އުޅަނދުގެ ވައިދަށްފަރާތުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. 
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 އޮއިވަރާއި ވައި

އުޅަނދު އަނބުރާ ހޭރިއާ ކުރުމުގެ ކުރިން ، ،  އޮއިވަރާއި ވަޔަކީ އުޅަނދަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ ބާރުތަކެވެ. މިހެންކަމުން
ސަރަހައްދުގެ ވަޔާއި އޮއިވަރު ހުރިގޮތް ދެނެގަނެ ، އަދި އުޅަނދު ބަނދެވިފައި އޮތްގޮތުންނާއި މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުން އޮންނަ ގޮތުން 

 ތު ގޮތްތަކަކީ؛ވަޔާއި އޮއިވަރު އަޅާނެ މިންވަރު ދެނެގަންނަންޖެހޭނެއެވެ. އުޅަނދަށް ވަޔާއި އޮއި އަޅާނެ ތަފާ
 އޮއިވަރު 

  ްއުޅަނދުގެ ޑްރާފްޓް ބޮޑުނަމަ ، ފެނުގެ އަޑީގެބައި ބޮޑުވާނެއެވެ ، މިހެންކަމުން އޮއިވަރުގެ އަސަރު އުޅަނދަށް ކުރާލެއ
 ބޮޑުވާނެއެވެ.

 ވައި     

 ިއަޅާލެއް ބޮޑުވާނެއެވެ. އުޅަނދުގެ ޑްރާފްޓް ކުޑަނަމަ ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބޮޑުބައި ފެނުންމަތީގައިވާނަމަ ، އުޅަނދުގައި ވައ 

 .ެއުޅަނދުގެ ޑެކްމައްޗަށް އުހަށް މުދާ ޖައްސާފައި ހުރިނަމަ ، ވައި އަޅާލެއް ބޮޑުވާނެއެވ 

  ްއުޅަނދުގެ ގެގަނޑު ، އުޅަނދުގެ ދިރުނބާކޮޅުގައި ހަދާފައި ހުރިނަމަ ، މިބައިގައި ވައި އެޅުމުން އުޅަނދު ވައިމައްޗަށ
 ލަސްވާނެއެވެ.  އަނބުރަން އުނދަގޫވެފައި އެނބުރޭލެއް

 އުޅަނދުގެ ބަރުދަން

އުޅަނދު އަނބުރާ ހޭރިއާ ކުރާއިރު ، އުޅަނދުގެ ބަރުދަނުގެ ސަބަބުން އަނބުރާ ހޭރިއާ ކުރުމަށް ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. މިގޮތުން 
ން އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް އުޅަނދު އޮތީ ލުއިކޮންނަމަ ، އުޅަނދު އަނބުރާލަން ފަސޭހަވެފައި އެނބުރޭލެއް އަވަސްވާނެއެވެ. ހަމަ މިފަދައި

ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ފަސޭހަވެފައި އުޅަނދު ހުއްޓޭލެއް އަވަސްވާނެއެވެ. އުޅަނދު ބަރުކޮން އޮތްނަމަ ، އަނބުރާލަން އުނދަގުވެފައި 
 އެނބުރޭލެއް ލަސްވާނެއެވެ ، އަދި އުޅަނދުގެ ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގުވެފައި ހުއްޓޭލެއް ލަސްވާނެއެވެ.

 ޑްރާފްޓް އާއި ޓްރިމް އުޅަނދުގެ
އިއޮތްނަމަ އުޅަނދުގެ ޓްރިމްގެ ސަބަބުން ، އުޅަނދު އަނބުރާ ހޭރިއާކުރާއިރު އަސަރުކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން އުޅަނދުގެ ޓްރިމް ދިރުނބާކޮޅަށް ޖެހިފަ

ންވެސް ލަސްވާނެއެވެ. ހަމަމިގޮތުން އުޅަނދުގެ ހުންގާނަށް އުޅަނދު ކިޔަމަންވާލެއް ލަސްވެ ، ހުންގާނު ހިފަން އުނދަގޫވެ އަދި އުޅަނދު އެނބުރު
އުޅަނދު  އުޅަނދުގެ ޓްރިމް ކޮޅުފަސްކޮޅަށް ޖެހިފައި އޮތްނަމަ ، ހުންގާނަށް އުޅަނދު ކިޔަމަންވާލެއް އަވަސްވެ ، ހުންގާނުހިފަން ފަސޭހަވެ އަދި، 

 އަނބުރަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.     
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 ކިވައްތަރުގެ ވާވެލާވެލިއެ

ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އުއިން ވާ އުފައްދައެވެ ، މީގެ ތެރޭގައި ގުދްރަތީގޮތުން ހެދިފައިހުންނަ އެއްޗެތީގެ އުއި އަދި 
ީ އުފައްދާފައިހުންނަ އުއި ބޭނުންކުރެއެވެ. ރޯނު އެއީ ގުދްރަތީ އެއްޗަކުން އުއި ހަދައިގެން އުފައްދާފައި ހުންނަވަލެކެވެ ، ކަންވާރަކ

 އުފައްދާފައިހުންނަ އުއިބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިހުންނަ ވަލެކެވެ. 
 ލާވެލީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތަކަކީ:ވާވެ

 ވަލުގެ ފަންވަރު ވަލުގެ ނަން އުއިގެ ބާވަތް 
 ރޯނު ކެޔޮދަޅި / ބޮނބި–-ގުދްރަތީ އުއި 

 
ވަރަށް ފަންވަރު ދަށް ވަލެއް             ) 

ބަރު މަސައްކަތްތަކަށް ރަގަޅު ވަލެއް ނޫން / 
 ކަނޑައިގެން ދިއުން އަވަސް ވާނެ(

 ޕްރޮޕްލިން ޕޮލީ  އުފައްދާފައިހުންނައުއި

 
 ފަންވަރު ރަގަޅު ވަލެއް

މަސައްކަތްތަކަށް ރަގަޅު ވަލެއް / )ބަރު 
 ކަނޑައިގެންދިއުން ލަސްވާނެ(

 ޕޮލިތީން އުފައްދާފައިހުންނައުއި

 
 ފަންވަރު ރަގަޅު ވަލެއް

)ބަރު މަސައްކަތްތަކަށް ރަގަޅު ވަލެއް / 
 ކަނޑައިގެންދިއުން ލަސްވާނެ(

 ނައިލޯން އުފައްދާފައިހުންނައުއި

 
 ވަރަށް ފަންވަރު ރަގަޅު ވަލެއް

މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށްރަގަޅު ވަލެއް / )ބަރު 
 ކަނޑައިގެންދިއުން ވަރަށް ލަސްވާނެ(

 ވައިރު އުފައްދާފައިހުންނަ ނަރު

 
 ވަރަށް ފަންވަރު ރަގަޅު 

)ބަރު މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށްރަގަޅު / 
 ކަނޑައިގެންދިއުން ވަރަށް ލަސްވާނެ(

 ނުޗޭ އުފައްދާފައިހުންނަ ދަގަނޑު
 

 ވަރަށް ފަންވަރު ރަގަޅު 
)ބަރު މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށްރަގަޅު / 
 ކަނޑައިގެންދިއުން ވަރަށް ލަސްވާނެ(

 

 ވަލުންކުރާ ބޭނުންތައް
 

 ވަލުންކުރާ ބޭނުންތައް ވަލުގެ ނަން
 ރޯނު
 

 އެއްޗެތި ބަނުން ، ނަގިލި ވާ ، ބޯޓު އެޅުން ، މުދާ ހައްޔަރުކުރުން

، ބޯޓު އެޅުން ، މުދާ ހައްޔަރުކުރުން، އެއްޗެތި ބަނުން ، ނަގިލި ވާ  ޕޮލީ ޕޮރޮޕްލިން  
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ނެޓް ސްލިންގް ، ރޯޕް ސްލިންގް ، ސިޑީގެ ދާގަނޑު   

 ޕޮލިތީން
 

 އެއްޗެތި ބަނުން ، ނަގިލި ވާ ، ބޯޓު އެޅުން ، މުދާ ހައްޔަރުކުރުން
 ނެޓް ސްލިންގް ، ރޯޕް ސްލިންގް ، ސިޑީގެ ދާގަނޑު

 ނައިލޯން
 

ބަނުން ، ނަގިލި ވާ ، ބޯޓު އެޅުން ، މުދާ ހައްޔަރުކުރުންއެއްޗެތި   

 ނެޓް ސްލިންގް ، ރޯޕް ސްލިންގް ، ސިޑީގެ ދާގަނޑު

 ވައިރު
 

 އެއްޗެތި ބަނުން ، ނަގިލި ވާ ، ބޯޓު އެޅުން ، މުދާ ހައްޔަރުކުރުން
 ނެޓް ސްލިންގް ، ރޯޕް ސްލިންގް 

 ޗޭނު
 

ހައްޔަރުކުރުންބޯޓު އެޅުން ، މުދާ ،  ނަގިލި ޗޭނު  

 ބޮއި ހައްޔަރުކުރުން

  

 އުޅަނދުފަހަރުގައި އާންމުކޮންބޭނުންކުރާ ގޮށްތައް  

 
 ގޮށުގެ ބޭނުން ގޮށް )ކުރެހުމާއިއެކު(

 ހާފް ހިޗް  

އަވަހަށް ފަސޭހައިން މޮހާލެވޭ ގޮށެއް ، އެއްޗެތި ވަގުތީގޮތުން 
 އައްސާލުމަށް ރަގަޅު ގޮށެއް

 ޓޫ ހާފް ހިޗް 

ވަށް ދަގަނޑެއް ނުވަތަ ބޮޅެއްގައި އެއްޗެއް އައްސާލުމަށް 
ަވަލްށ  ލޯެޑްއ ިހފިާއުރ ،  ރަގަޅު މަޅިއެއް

 ޭބުންނުކަރްނަރަގުޅ ަމިޅެއއް 

  ކައު ހިޗް 

 ވަށް އެއްޗެއްގައި އައްސާލުމަށް ރަގަޅު މަޅިއެއް

 ކްލަވް ހިޗް 

ކޮން ވަށް އެއްޗެއްގައި އައްސާލުމަށް ރަގަޅު މަޅިއެއް ، ހާއްސަ
 ވާ އެނބުރުނަނުދިނުމަށް 

 އޯވަރހޭންޑް ނޮޓް )އަތްމަތީ ގޮށް(

 ވަލެއްގެ ކޮޅު ނުނިޅުވޭގޮތަށް ގޮށެއްޖެހުމަށް

 ފިގަރ އޮފް އެއިޓް ނޮޓް

ވަލެއްގެ ދިގުމިނުގެތެރޭގައި ގޮށްތަކެއް ޖަހައި ، މީހުން 
 ހިފެހެއްޓުމަށް ރަގަޅު ގޮށެއް

http://www.realknots.com/knots/hitches.htm#cow
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 ނޮޓް ބޮއުލައިން

 ބޭނުންކުރާ ވަލުގެ ކޮޅުގައި ޖަހާ މަޅިއެއްއުޅަނދު އެޅުމަށް 
މިމަޅިގަނޑަކީ ވަލަށް ވާންވިއަސް މަޅިގަނޑުގެ ގޮށައް ވާންނުވާ 

 މަޅިގަނޑެއް

 
 ބޮއުސްޓްރިންގް ނޮޓް

 

 ވަލެއްގެ ކޮޅު ހައްޔަރުކުރުމަށް ރަގަޅު ގޮށެއް

 

 ރީފް ނޮޓް 

 ދެވަލެއް ގުލުވާލުމަށް ރަގަޅު މަޅިއެއް

 

 ޝީޓް ބެންޑް
 
 
 
 
 

ދެވަލެއް ގުޅުވާލުމަށް ނުވަތަ ބޮޅެއްގައި ވަލެއް އެއްސުމަށް 
 ރަގަޅު މަޅިއެއް

 

 ފަލަސްޖެހުން 
 
 

  ވަލެއްގެ ކޮޅު ހެދުމަށް ރަގަޅު ފަލަހެއް
އުޅަނދު ތަންތަނުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަލުގެ 

 ކޮޅުގެ މަޅިގަނޑު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރޭ
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 . ކަނޑުގެ ވެށި ހިމާޔަތްކުރުން

ފަހަރު ދުއްވާފަރާތްތަކުން ކަނޑުގެ ވެއްޓަށް ކަނޑުގެ ވެއްޓަށް އެންމެބޮޑަށް ގެއްލުންދޭބަޔަކީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާފަރާތްތަކެވެ. އުޅަނދު
ކާލެވޭ ބާވަތްތަކަކީ ތެލާއި ކުނީގެ ބާވަތްތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ތެލާއި ކުނިއެޅުމަކީ މިހާރު އެންމެގިނައިން އު

ށް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ އެންމެއިސް އެއްފަރާތެވެ. އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނަކީ ކަނޑުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކޮ   މަނާކުރެވިފައިވާކަމެކެވެ.
 އުޅަނދުފަހަރުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަނޑަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް ނޭޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކުނި އުކާލުމުގައި

 އަމަލު ކުރަންވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ތެލާއި ކުނި އުކާލުން މަނާވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަހައްދަށް

އިން ފެށިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ސަރކިއުލަރ  އޮކްޓޯބަރ    

ައި އަންގާފައިވާގޮތަށް ، މާޕޯލްގެ އެނެކްސް   ގ     (2013ޖުލައި  V  ,  I 8 ގެދަށުން  )   LOC-2013/004  
ކާލުން މަނާ ކުރެވިގެންވާ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަހައްދަށް ތެލާއި ކުނި އު    
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 / ފަރސްޓް އެއިޑްމްރޖެންސީ އި .

 ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް

ގާއިމްކުރެވޭނީ ، އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ކެޕްޓަނަކީ އުޅަނދެއް  އުޅަނދުފަހަރުގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ދިމާނުވާނެ ފަދަ މާހައުލްެއް
ބި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ފަސިނަޖަރުންނާއި އުޅަނދާއި އުޅަނދުންއުފުލާ މުދާ ދުއްވުމަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރު ލި

 ގޮތަށް އަމަލުކުރާ ބަޔަކަށްވުމުންނެވެ.ބަލަހައްޓަން އެގުމާއި ކަނޑުމަތީގެ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއް
 އުޅަނދުފަހަރަށް ދިމާވަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި ހިމެނެނީ :

 

 )ދެއުޅަނދެއް ޖެހުން( މުޑިއެރުން
 

 

 އަލިފާން ރޯވުން  

 

 
 ބީހުން

 
 

 ކަނޑުވުން
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 ބޯޓު އަރިވުން

 
 މީހަކު ކަނޑަށް ވެއްޓުން

 

 
 އުޅނަދު ގޮވުން

 

 
 މޫސުން ގޯސްވުން

 

 

 
 ކަނޑުފޭރޭމީހުން އުޅަނދަށް އެރުން

 

 
 މީހުންނަށް އަނިޔާވުން

 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

46 

 ގޮތްތައް ނުހިނގާނެފަދަ ކަންކަން އެފަދަ ތިބުމާއި، ރައްކާތެރިވެ ދުރުހެލިވުމާއި، ހާދިސާތަކުން ނުރައްކާތެރި ކަނޑުމަތީގެ

ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މެދުވެރިވެއެވެ ، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ، ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ، ނޑުމަތީގައި ދަތުރުމަތީގައި އުޅަނދުފަހަރަށް ކަ
އްކާތެރި ކޮންމެ މޫސުމެއްގައިވެސް މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިގާފާނެއެވެ ، އަދި އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނަށް އިގުމަކާއިނުލައިވެސް ނުރަ

 ހާދިސާތައް ހިނގައެވެ.
 ރުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ، އެއުޅަނދަކީ :އުޅަނދުފަހަ

 ީއުޅަނދަކަށްވުން ފެންވަރުގެ ދަތުރުކުރެވޭ ކަނޑުމަތީގައި އުޅަނދަކ 

 ިތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ބެހެއްޓުންސަލާމަތީ ހުރިހައި ތަކެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް  އުޅަނދުގައ 

 ެހުރިހައިކުރޫންނާއި ކެޕްޓަނަކީ ސަލާމަތީ ހުރިހައި ތަކެއްޗެއް އެއްމެ އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން އެނގޭ  އުޅަނދުގ
 މީހުންނަށްވުން

  ްއުޅަނދަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި އަމަލުކުރުމަށް އަވަސް ޕްލޭން ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް ، މިޕްލޭންތަކަށ
 ނާއި ކެޕްޓަން އަހުލުވެރިވުންފަޅުވެރިން

 ،ިބޯޓުގައި ދަތުރުކުރާ ޕަސިންޖަރުންނަށް ސަލާމަތީތަކެތި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަންދައްކައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ހާލަތްތަކާއ 
 ބޭނުންކުރާނެގޮތް ބުނެދިނުން

 

 ކަނޑުވުމުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމާގުޅޭ ކަންކަން 
 ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ އަސާސްތައްކަނޑުވެއްޖެނަމަ 

 ސަލާވަތްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަނޑުވެއްޖެނަމަ ، ވީ އެންމެ އަވަހަށް 
 އުޅަނދެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކު ކަނޑުވާ ގޮތަތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ :

 އުޅަނދުން މީހަކު ކަނޑަށް ވެއްޓުން -

 އުޅަނދަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި އުޅަނދު ދޫކޮށް ކަނޑަށް ފައިބަންޖެހުން -

 މަތީގައި އެވާ ހާލަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭނެ މުހިންމު ކަންތައްތަކަކީ :   
 އުޅަނދުން ވީ.އެޗް.އެފް ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ފޮނުވުން -

 މެސެޖްއެއް ފޮނުވުން ވީ.އެޗް.އެފް / އެމް.އެފް އިން ޑިސްޓްރެސް -

 އިޕާރބް އޮންކުރުން -

 މީހުން ކަނޑަށް ފައިބާއިރު ލައިފްޖެކެޓް ބޭނުންކުރުން -

 ލައިފްބޮއި ކަނޑުވެފައިތިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އެއްލުން -

 ލައިފްރާފްޓް / ޑިންގީ / ބޮއްކުރާ / ބޮޔަންޓް އެޕެރެޓަސް ކަނޑަށް ބޭލުން -

 ްފިނިންރައްކާތެރިވުމަކީ މިހެންކަމުން. ހާލުދެރަވުމެވެ ފިނިވެ ހަށިގަނޑު އެއްކަމަކީ ރައްކާތެރިނު އެންމެ ދިމާވާ ކަނޑުވުމުނ 
 މުހިންމުކަމެކެވެ. ވަރަށް
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  ިބޭނުންނުކުރުން އަދި ވީ އެންމެ އަވަހަށް ސަލާމަތީ އުޅަނދަށް ކަނޑުވެފައިތިބޭއިރު ހަށިގަނޑު ބޭކާރުގޮތުގައ
 އެރޭތޯމަސައްކަތްކުރުން. 

 ްހަށިގަނޑު ނުގުޑުވާ ތިބުން މުހިންމު ބުރަކަށް ވާގޮތަށް ގާތުގައި ތިބުންއެންމެން ވަށ / 

 ްލައިފްޖެކެޓްގެ ކަށިގަނޑު އަދި ލައިޓް ބޭނުންކޮށް ސަލާމަތްވުމަށް / އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ 

  ްއެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަނޑުވަފައިތިބޭ ކުޑަކުދިން ، ބަލިމީހުން އަދި މުސްކުޅިންނަށ 

 ްކަނޑުވެފަައިތިބޭ މީހުން ސަލާމަތީ އުޅަނދުމެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ސަލާމަތްކުރުނ 

 ްދަތުރުކުރާ އެހެން އުޅަނދެއްފެނޭތޯބަލާ ސަމާލުކަން ހޯދުނ 
ރ ދަށްވެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަށިގަނޑު ފިނިވެ ޓެމްޕްރެޗަކަނޑުވުމުން ދިމާވާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި 

 ދިއުމެވެ. 
 

 ސްޓް އެއިޑް ދިނުންފަ

 ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުންސްޓް އެއިޑްގެ ހާލަތެއް ފަ
ށް އުޅަނދެއްގައި ފަރސްޓް އެއިޑްގެ ހާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ، އުޅަނދުގެ ނެވިމީހާއަށް އެންގުން އަދި މީގެ އިތުރުން ބަލިމީހާގެ ފުރާނައަ

ގުޅައި ، ބަލިމީހާ ވީ އެންމެއަވަހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ފޮނުވުން. ނުރައްކާވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެންބިއުލަންސް އަށް 
ަ، ކަނޑުމަތީގައިނަމަ، އުޅަނދުން ލިބެންހުރި ފަރުވާއެއްދިނުން އަދި ބަލިމީހާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމ

އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދުން ، މެރިން ޕޮލިސްގެ އެހީތެރިކަން އާރޖެންސީ ނުވަތަ ޑިސްޓްރެސް އެލާރޓްއެއް ފޮނުވުން ، ކޯސްޓްގާރޑްގެ 
ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ އެދާއިރާގެ މީހަކުހުރިތޯބަލައި ހޯދުމަށް އެދުން ، ކައިރިން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ގުޅައިގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ 

 ރަށަކަށް ލެފުން. އެހީތެރިކަން ހޯދުން ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައިއޮތް ސިއްހީފަރުވާލިބޭފަދަ
 ފަސްޓް އެއިޑްގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރަނެގޮތްތައް، ތިރީގައިވާ ކަންކަންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް:

ޓަރަކު ތަ ޑޮކްކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވާ މީހަކަށް  ނުވަތަ އަނިޔާއެއްވާ މީހަކަށް ފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް އެމްބިއުލާންސް އަންނަންދެން ނުވަ
ލިބެންހުރި  އައުމުގެ ކުރިން ބަލިމީހާއަށް ދެވޭ ފަރުވާއަށް ކިޔަނީ ފުރަތަމަ އެހީއެވެ. ފުރަތަމަ އެހީއަކީ އެވަގުތަކު ބަލިމީހަކު އެއޮތްތަނަކުން

ޚާއްސަ މަރުކަޒަކަށް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އިތުރަށް ހާލަތު ގޯސްވިއަ ނުދިނުމަށާއި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކަންމަތީ ބާއްވައިގެން ފަރުވާދޭ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

 ފުރަތަމަ އެހީގެ ބޭނުމަކީ:  

 ބަލި މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުން .

 ބަލިމީހާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަނުދިނުން  .

 ބަލި މީހާއަށް އަވަސް ފަރުވާގެއެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން .

 ފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ފޮނުވުން )ޑޮކްޓަރެއްގެ ގާތަށް / ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް / ހޮސްޕިޓަލަށް(ބަލިމީހާ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  .
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 ފުރަތަމަ އެހީދޭ މީހާގެ ޒިންމާތައް:

ެކެވެ. ދިމާވި ކުއްލި ހާދިސާ ، ދިމާވި މިންވަރު ، ދިމާވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ އެހީދޭ ފަރާތުގެ ރޯލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލ
 ފުރަތަމަ އެހީދޭ މީހާ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި އޭގެ ތަރުތީބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ައިގެން ތިމާ ބަލި މީހާ ގާތަށް ދިއުމަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ނުރައްކަލެއް ވާނަމަ އެކަމަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ހަދ .
 ނޫން ގޮތަކަށް ބަލިމީހާ އާއި ކައިރު ނުވުން

 ނުވަތަ ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން، ބަލި މީހާ އަށް ދިމާވި ބަލި  .

 ދެވެންހުރި ފަރުވާއެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދެއްވުން އަދި ބަލި މީހާއަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އާއި ބައެއް .
 ނދާން ބަހައްޓާށެވެ.ބަލިމީހުން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް އަޅާލަން ޖެހިދާނެކަން ހަ

ެ. އަދި ޑޮކްޓަރެއް ނަރުހެއް ނުވަތަ ބައްޔަށްފަރުވާ ދެއްވާ މާހިރަކާއި ބަލި މީހާ ހަވާލުކުރުމުން ފުރަތަމަ އެހީ ދޭ މީހާގެ ޒިންމާ ނިމުނީއެވ .
އެނގިގެން މެނުވީ ބަލި މީހާ  ބަލި މީހާ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރުމާއި އެކު ދޭންވާ ރިޕޯޓެއް ދިނުމަށްފަހު ތިމާގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން

  ދޫކޮށްފައި ނުދާށެވެ.
ކޮންމެ  ބަލި މީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ބަލިކަމެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ނުބަލާނަމަ ފުރަތަމަ އެހީގެ އަސާސީ ބައިތައް އެއްގޮތެވެ.

 ކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހެނީ ޤަވާއިދުން މަޑުމައި ތިރި ކަމާއި އެކު، އަވަހަށް އަދި ރަނގަޅަށެވެ. ، ހާދިސާއެއް ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެހީދޭ މީހާ

 މި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނީ 

 އަވަހަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ކުރިމަތި ލައިގެން .

 އަވަހަށް ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް ދެނެގަނެގެން .

 މާތްތަކާއި ނިޝާންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި އަނިޔާވެފައިވާ މިންވަރު ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުންބަލި މީހާގެ ކިބައިން ފެންނަންހުރި އަލާ .

 ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް ވަގުތުން ދެވެންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ދިނުން .

 ނުވައިދިނުންބަލި މީހާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރުވާއެއް ދެވޭނެ ތާކަށް ވީއެންމެ އަވަކަށް ރައްކާތެރި ގޮތަކަށް ފޮ .5

 އްފުރަތަމަ އެހީދޭމީހާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ
 ވެގެންއުޅޭ ގޮތެއް ބެލުން. .

 ބަލިމީހާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ބެލުން. .

 ވަގުތުން ދެވެންހުރި ފަރުވާއެއް ދިނުން. .

 ހަދައިދިނުން.ބަލިމީހާއަށް އިތުރު ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ބޭނުންނަމަ ވަގުތުނަގާނުލާ އެފަދަ ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް  .
 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

49 

 

 ބަލިވިމީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި ނޭވާ ނުލެވޭނަމަ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް
 އިންސާނާގެ ފުރާނަ ހަށިގަޑުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވަނީ:

 ނޭވާލުން. .

 ލޭ ހިގުން. .

 ާއެއްޗެއް އޮވެއްޖެނަމަ ނަގާނީއެވެ. ނޭވާނުލާ މީހެއް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަގަހުޅުވާފައި، މަގުބެދޭގޮތަށް ހުރަސްއަޅާ ހޮޅި ނޭވާހިގ
 ކަމުގައިވާނަމަ ނޭވާލައްވައި ދޭނީއެވެ.

 .ެހިތް ނުހިގާކަމަށްވާނަމަ މެޔަށް ފިތައިގެން ލޭ ޕަންޕު ކުރާނީއެވ 

 .ެއަދި ތަނަކުން ލޭ އަންނަނީނަމަ ލޭ މަނާކުރާނީއެވ 
އޮކްސިޖަން ހޯދައިދިނުމެވެ. އޮކްސިޖަން އަކީ ހަށިގަޑަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި މަތީގައި މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ ބެނުމަކީ ހަށިގަޑަށް 

 އެއާއި ނުލާ ވަރަށް ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގައި ނޫނީ ދިރިނުހުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުން ޕަންޕުކުރެވިގެން ފުއްޕާމޭގައި ހުންނަ ލޭ އޮކްސިޖަން ހިފައިގެން އެތަނުންދަނީ ހިތަށެވެ. ހިތަކީ ލޭ ޕަންޕުކުރާ ގުންބާއެކެވެ. އަދި ހި
 އެތާޒާ ލޭ ހަށިގައޑުގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ގެންގޮސް އޮކްސިޖަން ދޫކޮށް ދެއެވެ.

 )ޭއޮކްސިޖަން ހުރި ލޭ )ތާޒާ ލ 

 )ޭއޮކްސިޖަން މަދު ލޭ )ތާޒާ ނޫން ލ 

 

 ނޭވާހިގާ މަގު ސާފުކުރުން:

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

50 

މިސާލަކަށް ކަރުލެނބުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާހިގާހޮޅި ފިތިފައިހުރުން، ކަރުތެރޭގައި ދިމާވާ ސަބަބުތަކާހުރެ ނޭވާހިގާމަގު ބަންދުވަފައި އޮވެދާނެއެވެ. 
ފުރަމަ އެހީ ދިނުމުގައި ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ނޭވާ ހިގާބައި ، އެއްޗެއް އޮތުން އަދި ދޫ ކަރުބުޑަށްގޮސްފައި އޮތުން ހިމެނެއެވެ. ވީމާ

 ސާފުކުރުމެވެ.

.  އްވުން (ރިސަސިޓޭޝަން ) ނޭވާ ލެ     .

 ނޭވާހިގާމަގު ސާފުކުރާނެގޮތް:

 އެއްއަތް ކަނދުރާދަށަށް ލައްވާފައި އަނެއްއަތް ނިއަކުރީގައި އަޅާފައި ކަރު އިތިފުށަށް ލަބާލާށެވެ. .

 ކަނދުރާ ދަށުން އަތް ނަގާފައި ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި މައްޗަށް އުފުލާށެވެ. .

 އެއްޗެއް ނަގާށެވެ.އަނގައިގެ ތެރޭގައިއެއްވެސް ކަހަލަ އެއްޗެއް އޮތްނަމަ  .

 

 ނޭވާލައްވައި ދިނުން:

 
ަލިމީހާގެ ބައލިމީހާ ނޭވާނުލާނަމަ ނޭވާ ލައްވައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ނޭވާ ލައްވައި ދިނުމުގެ ކުރިން ނޭވާލާތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. ބަލާނެގޮތަކީ ބ

ނޭވާލަނީ ވިއްޔާ ވައިވަންނައަޑު އިވިފައި މެޔާއި ބަޑު އުފުލޭތަން އަގަކައިރީގައި ކަންފަތް ޖަހައިގެން މެޔާ ބަޑާ ދިމާއަށް ބަލާނީއެވެ. އޭރުން 
 ފެންނާނެއެވެ.

އަކީ އޮކްސިޖަންއެވެ. ނޭވާލާއިރު ނޭފަތުން ވަންނަވައި ކަރުތެރެއިން ލައިގެން ގޮސް  އޮކްސިޖަންއަކީ ވައިގައި ހުންނަ ބައެކެވެ. ވައިގެ %
ަހަލަ ވަންނަނީ ފުރަތަމަ ނޭވާހޮޅިއަށެވެ. ނޭވާ ހޮޅިން ފެށިގެންގޮސް ފުއަޕާ މެއަށެވެ. ފުއްޕާ މޭގައި ހުންނަނީ ވަޔާއި ލެޔާއި ބައްދަލުވާ ކ

އިގަ ހުންނަ އޮކްސިޖަން ލޭގެތެރެއަށް ދެއެވެ. އަދި ލޭގައި ހުންނަ ބޭރު ކުރަންވާގޭސް އިންތިޒާމެއް ރޭވިފައެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ވަ
އިގެން )ކާރބަންޑަރ އޮކްސައިޑް( ވައިގެ ތެރެއަށް އާދެއެވެ. ދެން ނޭވާ ބޭރަށް ލުމުން މެދެންނެވި ވަޔާއި ކާރބަންޑަރ އޮކްސައިޑް ނޭފަތުން ލަ

 ހަށިގަޑުން ބޭރަށް ނުކުމެދެވެ.
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 ލާނެގޮތް:ލޭ ހިގާތޯ ބަ

 
ިތް ހުއްޓުމުގެ ލޭ ހިގާތޯ ބަލާނީ ކެރޮޓިޑް އާޓްރީގެ ވިންދުންނެވެ. މިއާޓްރީގެ ވިންދު ހުންނަނީ ކަރުގެ ކުރިމަތީގެ ދެފަރާތުގައި، ދެ އާޓްރީ އެވެ. ހ

ކަށް މިފަދަ ފަރުވާއިން އިތުރު ގެއްލުމެއް ފަރުވާ ދޭންވާނީ ކެރޮޓިޑް ވިންދު ބަލައިފައި ވިންދު ނެތްކަން ޔަޤިންކޮށްފައެވެ. ސަބަބަކީ ބަލިވެފައިވާ ހިތަ
 ލިބިދާނެތީއެވެ.

 

 އަގައިން އަގަޔަށް ނޭވާ ލައްވައި ދިނުން.

 
 -ފުރަތަމަ ނޭވާހިގާ މަގު ސާފުކުރާނީ އެވެ. އެއަށްފަހު:

 އެއްއަތުން ނޭފަތް ބަންދުކޮށްލާނީ އެވެ. .

 ދެން އަގައިގައި އަގަޖަހާފައި ފުމެލާނީއެވެ. .



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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ދިމާއަށް ބަލާފައި މޭ ފުރިހަމައަށް ފުރެންދެން ފުމެންވާނެއެވެ. ފުމެފައި ދެނައަގަ ނައްޓާލުމުން އަމިއްލައަށް ވައި ބޭރަށް ބަލިމީހާގެ މެޔާއި  .
 ނުކުމެދާނެއެވެ.

 ފަހަރު ހަމަކޮށް ނޭވައި ލައިދޭނީއެވެ.  މިގޮތަށް މިނިޓަކު  .

 ފެށުމުންނެވެ.ނޭވާ ލައްވައިދިނުން ހުއްޓާލާނީ އަމިއްލައަށް ބަލިމީހާ ނޭވާލާން  .

 ހިތް ހުއްޓިއްޖެނަމަ ދޭނެ ފަރުވާ

މިކަމުގެ ، ހިތް ހުއްޓިއްޖެނަމަ ލެއެއް ނުހިގާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބަލިމީހެއް ވަރަށް މަދު މިނެޓްކޮޅެއްގައި ނޫނީ ދިރިއެއް ނޯންނާނެއެވެ. ވީމާ
 ނުމެވެ. ފަރުވާ ވަގުތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ބޭރުން ހިތަށް ފިތައިގެން ލޭ ހިންގައިދި

 

 ފަރުވާ ދޭނެ ގޮތް:

 

 
 ބަލިމީހާ ހަރުތަނެއްގައި ބާއްވާށެވެ. .

 މޭކަށިގަޑުގެ ތިރީބައިގައި އަތްތިލައިގެ ފުންނާބު އަޅައިފައި އަނެއްއަތް މިއަތުގެ މަތީގައި އަޅައިފައި ޖޯޑްކޮށްލާށެވެ.  .

 ސެންޓިމީޓަރު( 5-4މެޔަށް ފިތާނީއެވެ.ފިތާނީ )އަތް ނުލަބާ އަތުގެ މައްޗަށް ގުދުވާނީއެވެ. އަދި މިގޮތުން ބަލިމީހާގެ  .

 ފަހަރަށް ވައި ލައްވައިދިނުން( 2ނޭވާލައްވައިދުނުން ) އަގަޔަށް  2ފިތުމަކަށްފަހު )މެޔަށް( ،  30ކޮންމެ   .

 ފަހަރު ނޭވައި ލައްވާދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ 2ފަހަރު ހިތާއިދިމާލުން މެޔަށް ފިތުން އަދި  30މިގޮތަށް މިތަރުތީބުން  .



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 . ބަލިމީހާ އަމިއްލަޔަށް ނޭވާލަންދެކަށް ނުވަތަ ކުއްލި އެހީތެރިކަން ލިބެންދެން ނުވަތަ ފަރުވާދެވޭ ތަނަކަށް ބަލިމީހާ ގެންދެވެންދެން

 ފުދޭވަރަކަށް ލޭ ހިގާތޯ ބަލާނީ ކޮރޮޑިޓް ވިންދު ބަލައިގެންނެވެ.

 

 ލޭ މަނާ ކުރާނެ ގޮތްތައް 

 ޒަޚަމްވުމާއި ލޭއައުން

ެގެންނެވެ. ވީމާ، ހަށިގަޑުގެ ހުރިހާ ތަންތަނަށް ފުދޭވަރަކަށް އޮކްސިޖަން ގެންދެވޭނީ ލޭހޮޅި ތަކުގައި ފުދޭވަރަށް ލޭ ހުރެ އަދި އެހިންގާ ޕްރެޝަރު ހުރ
 ލޭ އަންނަތަނަކުން ލޭ އައުން މަނާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

 ޒަޚަމްވުން

 އޭގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ފެންނާންހުރުމެވެ. ޒަޚަމްވުމަކީ ހަންގަޑު ހަލާކުވެފައި،

 ޒަޚަމްގެ ބާވަތްތައް

 ކެފިފައި ހުންނަ ތަންތަން:

ވިއްޖެނަމަ ވަރަށް މިއީ ތޫނު އެއްޗަކުން ކެޑިފައިހުންނަ ތަންތަނެވެ. މިކަހަލަ ތަންތަނުން ލޭ އައުން ގިނަވާނެއެވެ. މިކަހަލަ ތަންތަން އަވަހަށް ފަހާލެ
 ނެއެވެ.އަވަހަށް ފަސޭހަވެދާ

 ވީދިފައި ހުންނަ ތަންތަން:

ރަގަޅުވާނީ  މިއީ ކޮށިއެއްޗަކުން ހަންގަޑު ވީދިފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ. މިކަހަލަ ތަންތަނުން ލޭ އައުން މަދުވާނެއެވެ. އެކަމަކު މިކަހަލަ ޒަޚަމް
 ލަހުންނެވެ.
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 އެއްޗެހި ހެރިފައި ހުންނަ ތަންތަން:

އެއްޗެއް ހެރިފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ. މިކަހަލަ ޒަޚަމްގައި ބޭރަށް ފެންނަވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ފުންކޮށް އެތެރެއަށް އެއީ ކައްޓެއް ނުވަތަ އުލެއްކަހަލަ 
 ގެއްލުން ލިބިފައި ހުންނާނެއެވެ.

 މެށިފައި ހުންނަ ތަންތަން:

 މިއީ ތަނެއްގައި ހޭކިފައި ހަމައެކަނި ހަންގޮސްފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.

 ތް:ޒަޚަމުން ލޭ އަންނަގޮ

 އާޓްރީއިން ލޭއައުން. .

ުގެ އާރޓްރީން ލޭހުންނަނީ ވަރަށް ގަދަ ޕްރެޝަރެއްގައެވެ. ވީމާ އާރޓްރީއެއް ކެޑިގެން ލޭ އަންނައިރު ލޭ އަންނާނީ ދުނިލާފައެވެ. އަދި ހިތ
 ވިންދާ އެއްވަރަށެވެ. އަދި ލޭ ހުންނާނީ މަޑު ރަތްކުލައިގައެވެ. އެއީ ތާޒާ ލޭ ކަމަށްވާތީއެވެ.

 އައުން.ނާރުން ލޭ  .

ނާރުން ލޭއަންނާނީ މަޑު ސްޕީޑެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑުނާރެއް ކެޑިފައި ހުރިއްޔާ ވަރަށްގިނައިން ލޭ އަންނާނެއެވެ. ލޭ ހުންނާނީ   
 ކަޅުރަތްކުލައިގައެވެ.

 ކެޕިލަރީއިން ލޭއައުން. .

 ލަ ތަންތަނުން ލޭ އަންނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.މިއީ ލޮލަށް ނުފެންނަވަރުގެ ކުދިކުދި ލޭހޮޅިތައް ހަލާކުވެގެން ލޭއައުމެވެ. މިކަހަ  
 

 ލޭމަނާކުރުން: 
 -ކެނޑޭތަންތަނުން އަމިއްލައަށް ލޭ މަނާވެދާނެއެވެ. ލޭ މަނާ ވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކަކީ:  

 ލޭހޮޅި އަމިއްލައަށް ފިތުން. .

 ލޭ ގަނޑުވުން. .
 ލޭގެއްލުމުން ހަށިގަޑަށްވާ ގޮތްތައް:

 ހޭނެތޭގޮތްވުން، އަތްފައި ފިނިވުން، ނޭވާ އަވަސްވުން.ވިންދު އަވަސްވުން، 
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 ލޭ މަނާކުރުން : 

 
 ޒަޚަމް ވެފައިހުންނަ ތަނަކަށް ފިތައިގެން ބާރުކޮށްފައި ބަހައްޓާނީއެވެ. )ސީދާ ޒަޙަމްވެފައިވާ ތަނަށް ފިތައިގެން ލޭ މަނާކުރުން.( .

 އުފުލުވަން ވާނެއެވެ.އަތެއް ނުވަތަ ފަޔަކުން ލޭ އަންނަނަމަ އެތަނެއް މައްޗަށް  .

އަތެއް ނުވަތަ ފަޔަކުން ލޭ އަންނަނީނަމަ އަދި އެއީ ލޭ ފޮނުވާ ނާރަކުން ކަމުގައިވާނަމަ އެތަނަށް ލޭ ގެންގޮސްދޭމައި އާރޓްރީއަށް  .
 )ފަނަރަ( މިނެޓަށްވުރެ ގިނައިރު ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފިތައިގެން ލޭ މަނާކުރެވިދާނެ އެވެ. މިގޮތުން ފިތާފައި 

ިތުރު ސާފު ފޮތިކޮޅެއް އަޅާފައި، ކެޑިފައިހުރި ތަން ބަދެލާނީއެވެ. މިގޮތުން ބަންނަފަހުންވެސް ލޭ އަންނަނީނަމަ ކުރީގެ ފޮތިކޮޅުމަތީގައި އ .
 ފޮތިކޮޅެއް އަލުން ބަންނާނީއެވެ.
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 ނޭފަތުންލޭއައުން

 ބަލިމީހާ ތަނެއްގައި ބައިންދާފައި ބޯކުރިއަށް ތިރިކޮށްލާނީއެވެ.

 ކުރީގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާނީއެވެ. މިގޮތަށް ފަނަރަ މިނެޓް އިރު ބަހައްޓާށެވެ.ނޭފަތުގެ  .

 އަގަޔަށް ލޭއެޅިއްޖެނަމަ ކުޅުޖަހާނީއެވެ. .

 ގަޑިއިރުވާންދެން ނޭފަތް ނުފޮޅާށެވެ.  .

 

 ހަށިގަޑުގެ އެތެރޭގައިވާ ތަނަކުން ލޭ އައުން

ލޭ ހޮޅިއެއް ފެޅިގެން ލޭގެއްލުމެވެ. މިކަހަލަ ތަނަކުން ލޭ އަންނަކަން އެގޭނޭގޮތަކީ ލޭ އެއީ މިސާލަކަށް ބަޑުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ގޮހޮރުގެ ތެރެއަށް 
 މަދު ވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނާންހުރެއެވެ. އެއީ ކުރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޢަލާމާތް ތަކެވެ.

 

 ޝޮކެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ދޭނެ އަވަސް ފަރުވާ

ބައިތަކަށް ފުދޭވަރަށް ލޭގެންގޮސް ނުދެވުމަކަށް ކިޔާ )ޚާއްޞަކޮށް ސިކުޑިއަށް ފުދޭވަރަށް ލޭ ނުލިބުން( ނަމެކެވެ. މީގެ މިއީ ހަށިގަޑުގެ މުހިއްމު 
 ލޭމަދުވުމާއި، ކުއްލިއަކަށް ހަށިގަޑަށްލިބޭ ހާނިއްކައްކައެވެ. ބައެއް -ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއެވެ. މީގެތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކަކީ:

 ފަހަރު ކުއްލި ބިރަކުން ވެސް ޝޮކްޖެހިދާނެއެވެ.

 ޝޮކް ޖެހުމުގެ ޢަލާމާތްތައް:

 -ޝޮކް ޖެހުމުގެ ޢަލާމާތްތަކަކީ:

 ވަރުދެރަވުން. .

 ހޮޑުލެވޭގޮތް ވުމާއި ހޮޑުލެވުން. .

 އަނގަ ހިއްކުން. .

 ބަންދުވެފައި / ފިނިވެފައި ހުރުން. .

 ދާހިތްލުން )ޚާއްޞަކޮށް ނިއްކުރި، ކަނދުރާ( .

 މާނޭވާލުން. .

 ވިންދު އަވަސްވެފައި ބަލިކޮށް ހުރުން. .

 ހެޔަށް ގޮތްވުން. .
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 ޝޮކްޖެހިފައިވާ މީހާއަށް ފަރުވާދެނެގޮތް

 
 ބަލިމީހާ އުއްޑުން ބާއްވާށެވެ. .

 ބޯ ތިރިކޮށްފައި އެއްފަރާތަށް އަބުރާފައި ބާއްވާށެވެ. .

 ރަޖާއެއް ފަދަ އެއްޗެއް ބަލިމީހާގެ ގައިގައި އަޅާށެވެ. .

 ވާނަމަ އެހެދުން ދޫކޮށްލާށެވެ.ބާރު ހެދުމެއްގައި ބަލިމީހާ .

 ޝޮކް ޖެހުމުގެ ސަބަބެއް ފެންނާންހުރިއްޔާ އެކަމެއް ހޯދައިގެން އެކަމުގެ ފަރުވާ ދޭނީއެވެ. .

 ހޮޑުލާކަމަށް ވަނަޏާ ބަންޑުން ބާއްވާށެވެ. .

 ހިތް ނުވަތަ ނޭވާލުން ހުއްޓިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފަރުވާދޭނީއެވެ. .

 ބޮޑަށް ނުގުޑުވާށެވެ. .

 ކަރަންޓުގައި ޖެހިގްނެ ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއް ފިހިއްޖެނަމަ ދޭނެ ފަރުވާ
ގެއްލުމެކެވެ. ފިހުމުގެ ވަރަށްގިނަ ވައްތަރު ތަކެއްވެއެވެ. މިސާލަކަށް: މިއީ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކެމިކަލެއް އުގުޅުމުން ހަށިގަޑަށް ލިބޭ 

 ދާނެއެވެ.ހޫނުފެން އެޅިގެން ދިޔާއެއްޗަކުން ނުވަތަ އަލިފާނުން އަދި ކެމިކަލެއް ހަމުގައި ޖެހިގެން އަދި ކަރަންޓުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފިހި



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ފިހުމުގެ ސީރިއަސްކަން ބެލުން

 ަކަށެވެ. މިގޮތުން ބަލާނީ ފިހިފައި ހުރިތަނުގެ ބޮޑު ކުޑަމިނާއި، ފުން ތިލަ މިނުންނެވެ. ފުންތިލަ މިނަށް ބަލާއިރު މިމިން ބެހިފައިވަނީ ދެބަޔ

 ހަމުގެ ބޭރުބައި ނުވަތަ ތެޔޮހަން އެކަނި ފިހުން. )ތިލަކޮށް ފިހުން( .

 ޑިއަށްވެސް )ފުންކޮށް ފިހުން( މިއެވެ.ހަންގަޑު އެކީގައި ފިހިފައި ހުންނަ ތަންތަން ނުވަތަ އޭގެ އަ .

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ތިލަކޮށް ފިހުން: .
 ތިލަކޮށް ފިހިފައި ހުންނަތަނުގެ ހަން ހުންނާނީ ރަތްކޮށެވެ. ފޮޅެއް ނުނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދިލަނަގާއެނެވެ. 

 ފުންކޮށް ފިހުން: .
ހަލާކުވެފައެވެ. މިގޮތަށް ފިހިފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ފުންކޮށް ފިހިފައިވާ ތަންތަން ހުންނާނީ ފޮޅުނަގާފައި ނޫނީ ހަންގަޑު އެކީގައި 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބެންވާނެއެވެ.
)ނުވަ ޕަސެންޓް(  ފިހިފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައިފައިވެސް އެތަންތާގެ ސީރިއަސްކަން ބެލިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ހަމުގެ %

 އަށްވުރެ ބޮޑަށް އަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ހަސްފަތާލުގެ ފަރުވާ ބޭނުންވާނެއެވެ.

 

 ފޭރާމުގައި އަލިފާން ހިފާފައި ހުރިނަމަ ހަދާނެގޮތް:

 ގަދަވާނީއެވެ.  ފޭރާމުގައި އަލިފާން ހިފާފައިވާ މީހާ ދުއްވައިގަތަ ނުދޭށެވެ. ދުއްވައިގަތުމުން ވައިޖެހިފައި އަލިފާންގަޑު ހައްތާ .

ު އެފަދަ މީހާ ބިންމަތީގައި ބާއްވާފައި ފެންއަޅައިގެން އަލިފާން ނިއްވާލާނީއެވެ. ނުވަތަ އެމީހާގެ ގައިގައި ބޯރަޖާގަޑެއް އެޅުމަށްފަހ .
 އޮޅާލައިގެން އަލިފާން ނިއްވާލާނީއެވެ. މިކަމުގައި ނައިލޯނު ފޮތި ބެނުން ނުކުރާށެވެ. 

 ވާ:ފިހޭ ކުދިތަންތަނަށް ދޭނެ ފަރު

 ވަރަކަށް މިނިޓްވަންދެން ފިނިކޮށްލާށެވެ. ފިހޭ ވަގުތުން ފެން އަޅައިގެން  .

 އަގޮޓި، ކަމަރު، ގަޑި ފަދަ ތަކެތި އަވަހަށް ނަގާށެވެ. .

 އެއަށްފަހު ސާފު ފޮތިކޮޅަކުން ބަންދުކޮށްލާށެވެ. .

 މަލަންފަދަ ތަކެތި ތަތްނުކުރާށެވެ. .

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބޭހެއް ނޫގުޅުއްވާށެވެ. .

 ނަގާފައިހުންނަ ފޮޅު ފަޅައިނުލާށެވެ. މިކަންކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ. .

 ބޮޑަށް ފިހިފައި ހުންނަ ތަންތަން:

 ފިހިފައިއޮތް މީހާ ތަނެއްގައި ބާއްވާށެވެ. ބާއްވާނީ ފިހިފައިވާ ތަން ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ. )ފެނުގައި ދިލަ މަޑުވުމަށްފަހު( .

 ކެތި ދުޅަނުވަނީސް ނަގާށެވެ. ފިހިފައިހުންނަ ތަން ސާފު ފޮތި ކޮޅަކުން ނިވައި ކުރާށެވެ.އަތުކުރި ގަޑި އާއި އަގޮޓި ފަދަ ތަ .

 އެއްވެސް ބޭހެއް ނޫގުޅާށެވެ. .

 ފޮޅުތައް ފަޅާނުލާށެވެ. .

 ބޮޑަށް ފިހިފައިވާ އަތް ނުވަތަ ފައި ނުގުޑާ ގޮތަށް ބާއްވާށެވެ. .

 ކޮންމެވެސް ދިޔާއެއްޗެއް ބޯންދޭށެވެ. .

 ލޭހިގުން ހުއްޓިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފަރުވާ ދޭނީއެވެ.ނޭވާލުން ނުވަތަ  .



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަސްފަތާލަށް ނުވަތަ ޞިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. .

 ކެމިކަލަކުން ފިހުން:

ން ކެމިކަލުގެ އަސަރު ފިލުވައި އަދި މިނެޓް ބާއްވައިގެ ފިހޭތަން ދިލަ މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ފެނަށްލާފައި ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮހޮރޭ ފެނުގައި 
 ދިލަމަޑުކުރާނީއެވެ. ކަރަންޓުން ފިހޭ ތަންތަނަށްވެސް ފުރަތަމަ ދޭނީ މިފަރުވާއެވެ. 

ކޮށްލުމަށްފަހު  ފިހޭބާވަތުގެ ކެމިކަލެއް ލޮލަށް އެޅިއްޖެނަމަ މަތީގައިވާ ފަދައިން ދޮވުމަށްފަހު ސާފު ފޮތިކޮޅަކުން )އަލިނިވަންނަގޮތަށް( ލޯ ބަންދު
 .ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާނީއެވެ

 ފަސްޓް އެއިޑް ފޮށީގައި ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކުރަން އެނގުން

 
 ރޯލް މަލަން )މެދުމިނުގެ( 1 ޓިއުބް ބާނަލް ކްރީމް 1 ގުޅަ ޕެނަޑޯލް 24
 ރޯލް ކްރީޕް ބެންޑޭޖް 1 ފުޅި ލޯދޮންނަ ފެން 1 ގުޅަ ޕެނަޑައިން 12
 ރޯލް ގޯޒް ބެންޑޭޖް 1 ޕެކެޓް އޯރަލް ޑީހައިޑްރޭޝަން   2 ގުޅަ ބަސްކޯޕަން 6
 އެތިކޮޅު ބޭސްމަލަން 12 ރޯލްކަފަ )ކުދި( 1 ޓިއުބް އެންޓިސެޕްޓިކް ކްރީމް 1
   ކަތުރު 1
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 ބެންޑޭޖް އެޅުމުގެ ބޭނުމާއި އަދި އަޅާނެގޮތް:

 
 .ެބެންޑޭޖަކީ ރަނގަޅަށް އޮޅާފައިވާ ބެންޑޭޖެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވ 

 .ެބަލިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ބެންޑޭޖު ކުރަންފަށާށެވ 

 .ެބެންޑޭޖުކުރާނީ އެތެރޭން ބޭރަށެވެ. އަދި ތިރިން މައްޗަށެވ 

 .ެބެންޑޭޖުގެ ދެފައް ދޭތެރެ އެއްވަރަށް ބަހައްޓާށެވ 

  .ެއަބަދުވެސް ބަލިމީހާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާށެވެ.ބެންޑޭޖް އޮޅިފައި ވަނީ ބާރަށްތޯ ނުވަތަ މާ ދޫކޮށްތޯ ބަލާ ބަލިމީހާކުރެން އޮޅުން ފިލުވާށެވ 
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 ޓުރެންގިއުލަރ ބެންޑޭޖް

ހިފަހައްޓާށެވެ. ޓުރެންގިއުލަރ ބެންޑޭޖަކީ ތިނެސްކަން ފޮތިގަނޑެކެވެ. ބޭނުން ކުރަނީ ގުނަވަނެއް އެލުނަނުދީ ހިފަހައްޓަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ގުނަވަން 
 އެލުނަ ނުދިނުމަށެވެ.މި ބެންޑޭޖް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ އަތް 
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 ފަސްޓް އެއިޑް ބޭނުންވާ މީހަކު ތަނަކުން ސަލާމަތްކުރާނެ ގޮތް
 ްސްޓްރެޗަރ ބޭނުން ކޮށްގެންނާއި އަދި އެހެން ގޮތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުނ

 

 

 މަސައްކަތްކުރުންއްކާތެރިކޮން ރަ .

 

 ބޯޓް ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަންތަން

 ތަކާއި ދަނޑިތައް. ކެރޭން   ގޭންގްވޭ އާއި ސޭފްޓީ ނެޓް .

 . މެނިފޯލްޑް އާއި ޑެކްގެ ޕައިޕްލައިން ސިސްޓަމް    މެއިން ޑެކް .

 . އެކޮމަޑޭޝަން   ފަލްކާ ތަކާއި ފަލްކާ ފަޅިތައް .

 . ބުރިޖް  ދިރުބާކޮޅާއި ކޮޅުފަސްކޮޅުގެ ފެންފިލާ .

 . އިންޖީނު ރޫމް  ނަގިލި ވިންޗް، ނަގިލި އަދި ނަގިލިޗޭނު .

 

 ތި ކުރުވަފާނެ ނުރައްކާ ތަކުގެ ބާވަތްބޯޓް ފަހަރުގައި ކުރިމަ

 ލައިގެން ވެއްޓުން: ކައްސާ

 ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައި އެވަނީ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ކައްސައި ލައިގެން ވެއްޓެން ޖެހޭ ބައެއް ސަބަބު ތަކެވެ.
 . ފެން އެޅިފައި ހުރުމުން   ފައި ހުރުމުންއެޅި ތެޔޮ .

 ތަ އައިސް ފައިބައިފައި ހުރުމުން. ފިނި ނުވަ   ގިރިސް އެޅިފައި ހުރުމުން .

 . ކައްސާލާ ޒާތުގެ ފައިވާނަކަށް އަރައިގެން  ކުނި ބުނި އެޅިފައި އެތަންމިތާ ހުރުމުން .
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 އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ވެއްޓުން:

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮއްފައި އެވަނީ ބޯޓެއްގައި މީހަކު އަޅައިގަނެގެން ވެއްޓިދާނެ ބައެއް އެއްޗެއްސެވެ.

 . ރިންގް ބޮޅެއްގައި އަޅައިގަނެގެން  ލައިނެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ޕައިޕް .

 . ވަލެއް ނުވަތަ ވައިރެއްގައި އަޅައިގަނެގެން  ވެލްޑިންގ ކޭބަލެއްގައި އަޅައިގަނެގެން .

 

 ބޮލަށް އަނިޔާ ވުން

 ތިރީގައި އެވަނީ ބޮލަށް އަނިޔާ ލިބޭ ބައެއް ސަބަބު ތަކެވެ.

 ރުދޮރުންނާއި ތަންތަނުން ވަންނަން އުޅޭއިރު ބަލާ ނުލެވުމުންއިސްކޮޅު ނުހުންނަ ވަރުގެ ދޮ .

 އެލުވައިފައި އޮތް ބަރެއްގެދަށުން ބަލާނުލައި ދިއުމުން ނުވަތަ ހުރުމުން .

 ބޮލާ ދިމާ މަތީ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ގެންގުޅޭ ޓޫލްސް ފަދަ އެއްޗެއް ވެެއްޓިގެން .

 ޓުންތަނެއްގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ވެއް

 ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައި އެވަނީ މީހަކު ތަނެއްގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓެން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބު ތަކެވެ.

 މޭން ހޯލެއް ހުޅުވައިފައި މަތިގަނޑު ނާޅާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން .

 ޅެނިކޮށްޓުވިންޑެކް ވަށައިގެން ރެއިލިންގ ނެތި ހުޅުވައިފައި ހުއްޓައި އެތަނުގައި އު .

 ބައެއް ހުޅުވައިފައި ހުންނަ ފަލްކާތަކުގެ ޕޮންޓޫނު މަތީ ހުރެގެން ފަލްކާއެތެރެ ބަލަން އުޅުމުން .

 ޖާލިގަނޑު ނަގައިފައި ނާޅާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން .

 ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި އަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ބައެއް ސަބަބު

 ންލުން ލިބިދާނެ ޒާތުގެ މެޝިނަރީ ތަކުގެ ނަންތަކެވެ.ތިރީގައި އެވަނީ ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމާއި އަތަށް ގެ

 ފުލައިންގ ވީލް   ކަރަންޓު ހަނު،  : ހިންގައިފައި ހުންނަ

  ގުރައިންޑަރު   ވިންޗް ޑުރަމް،   
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 ހަށިގަނޑުން ބައެއް ފިހުން

 ތިރީގައި އެވަނީ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ފިހިދާނެ ބައެއް ކަންކަމެވެ.
 ހިގެންސްޓީމް ޕައިޕެއްގައި ޖެ .

 ހޫނުވެފައިވާ މެޝިނަރީ އެއްގައި ޖެހިގެން .

 ވެލްޑިންގ ކަނި ބުރައިގެން .

 ކެކިކެކި ހުންނަ ދިޔާ އެއްޗެއް އެޅިގެން .

 ކެމިކަލް ފަދަ އެއްޗެއް އެޅިގެން .

 ލޮލަށް ގެއްލުންލިބުން

 ތިރީގައި އެވަނީ ލޮލަށް ގެއްލުންލިބޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ.
      ދަބަރު ތެޅުން  .

     ންވެލްޑިންގ ކުރު .

     ފަލްކާ ސާފުކުރުން .

 ދިއުން ވިހަގޭހެއް ލޮލަށް .

 ނަގިލިލާ ވަގުތު ޗޭނުން ނެއްޓޭ ދަބަރުން .

 ބަލްކްކާގޯ އަރުވާއިރު .

ކަނޑު ގަދަވެ ބޯޓް ރޯލުކޮށް ހަދާއިރު ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެތި އައްސާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓި ނުވަތަ 
 ޖެހިގެން ލިބޭ ހާނިއްކަ އާއި ގެއްލުން

 ަޔާ ޚިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންއާދ 

 ްވައި ބަންދުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ނޭވާލާން ރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް އޮކްސިޖަން ނެތުމުނ 

 ްހައިޑުރޯ ކާބޮން ފަދަ ވިހަ ގޭސްތަކުގެ އަސަރުކޮއްގެން ލިބޭ ގެއްލުނ 

 ަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންބޯޓްގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއްކަހަލަ ކެމިކަލްގެ ސ 

 ްއަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުނ 

  ްފަރަކަށް އުރިގެން ނުވަތަ ދިޔަވެގެންވާ ގެއްލުން، ބޯޓް އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޖެހިގެނ 

 ްކަނޑުފޭރޭ މީހުންނާއި ބޯޓަށް ފިލަންއަރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ވާ ގެއްލުނ 
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 މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލްގެ ނުރައްކާނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަކާއި 

 ބޯޓްގައި ހިންގާ ބައެއް އޮޕަރޭޝަން ތަކުން މީހުންނަށާއި ބޯޓަށް ކުރިމަތި ކުރުވަފާނެ ނުރައްކާތައް

 މުދާ އަރުވައި ބާލާ ހަދާއިރު :

 ޖެނެރަލް ކާގޯ ބޯޓުފަހަރަށް މުދާ އަރުވައި ބާލާނީ ދަނޑި ނުވަތަ ކެރޭނު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. .

ނަރ ބޯޓް ފަހަރަށް މުދާ އަރުވައި ބާލައި ހަދާނީ އެކަމަށް ޙާއްސަ ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމުގެ ގެންޓްރީ ކެރޭނެއް ބޭނުން ކޮންޓެއި .
 ކޮށްގެންނެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބޯޓުގެ ކެރޭން ނުވަތަ ދަނޑިވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.

ޑީގެ އެހީގައި ގުރެބް )ދަތްގަނޑު( ބޭނުން ކޮށްގެންނާއި ބިޔަ ސަކްޝަން ޓިއުބް ބަލްކް ކެރިއަރަށް މުދާ އަރުވާ ބާލާނީ ކެރޭން ނުވަތަ ދަނ .
 އަދި ކޮންވެޔަރ ބެލްޓު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

ށް އިސްވެ ދިއަ ބޯޓު ފަހަރުގައި މީހުންނަށް )ބޯޓު ގަޔާއި ޖެޓީ މަތީގައި( ކުރިމަތި ވެދާނެ ނުރައްކާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަލްކާއަ .
ބާލާ އިރު އޭގެ ދަށުން ހިނގައި ގެންނާއި ، މުދާ ހެންޑުލް ކުރަން ބޭނުންކުރާ ފޯކްލިފްޓް އާއި ޓުރަކް އަދި ބުޅިގނޑު ފަދަ  މުދާ އަރުވާ

 އެއްޗެތިން ޖެހިގެންނެވެ.

 މިސަބަބު ތަކަށްޓަކައި ކަމާއި ނުބެހޭ އެއްވެސް މީހެއް، މަސައްކަތް ހިނގާ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. .

 ރިހައި އެންމެންވެސް ބޯޓުގައި ހިނގާ ހަދަން ވާނީ ކާގޯ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތުންނެވެ.ހު .

ރޯލް އޮން ރޯލް އޮފް ބޯޓާއި ކާރު އުފުލާ ބޯޓުފަހަރުގައި ބައިބަޔަށް  ހުންނަ ޑެކް ތަކަށް މުދާ ގެންގޮސް ގެނެސް ހަދާނީ ރޭންޕް  .
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނީ ވަރަށް ބާރު އަދި ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ކަމުން، މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ މުދަލެއްގެ ދަށުން ގިރާކުރަން އުޅޭ މުދާ އަރުވައި ބާލާ .
 މީހަކަށް ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވަފާނެ އެވެ.

ރަށް މުދާ އަރުވާ ބާލާ ހަދާނީ ޕައިޕް ލައިން ބޭނުން ޓޭންކަރު، ކެމިކަލް ޓޭންކަރު އަދި ގޭސް ބޯޓު ފަހަރުގައި އަދި ގޭސް ޓޭންކަރު ފަހަ .
 ކޮއްގެންނެވެ.

ނެތީ އާއި މިބާވަތުގެ މުދަލުން ލިބޭ ގެއްލުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޭގެއިން ބޭރުވާ ވިހަ އާތްވާއި އަދި އާވީގެ ސަބަބުން އަލިފާން ރޯވެދާ .
 ނޭވާލުމަށް ފަހަރުގައި އުނދަގޫ ވެދާނެތީއެވެ.

ޓު ފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އެބޯޓު ފަހަރުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާ ތަކާއި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ، ރަނގަޅު ގޮތްތައް އިސްވެ ދިއަ ބޯ .
 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޓޭންކަރު ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓުރެއިނިންގ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 ބާވަތްތަކުގެ މުދާ އަރުވައި ބާލައި ހަދާނެ އެވެ. ޕެސެންޖަރު ބޯޓު ފަހަރަށްވެސް ކާރާއި އެހެނިހެން .

ަކަށް އިސްވެދިއަ ބޯޓުގެ އިންޖީނުރޫމާއި ޑެކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުވެރިންގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރަން ވަރަށް ގިނަ އަދަދ .
ގަންތިބޭ މީހުން ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ މީހުން ސާމިލުވާތީ ވޭޓަރުންނާއި ކުރޫންނާއި ރޫމް ބޯއިން މުނިފޫހި ފިލުވަން ތިބޭ މީހުން ފިހާރަ ހިން

 ެވެ.އެބައި މީހުންނަށް އެމަޖެންސީ އެއްގައި ބައިގަނޑަކަށް އެއްވެ ތިބޭ މީހުން ކޮންޓުރޯލް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި މައުލޫމާތު އެނގެންޖެހޭނެއ
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 މޫރިންގ )ވައު( އެޅުން

މާލުން ބޯޓުގެ ވަކި ފަލްކާއެއް ސީދާ ކޮއްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައްޔާއި އޮއި ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ކާގޯ ހެންޑުލިންގ ސިސްޓަމް އާއި ދި
 ބާނީގެ ސަބަބުން ބޯޓް ފެޔަށް ހިގައިދާނެތީ ބޯޓް މަގަތުފާލަމުގެ ކައިރީގައި އަޅައިފައި ބޭއްވުމަށް ކިއަނީ މޫރިންގ އެވެ.

 ކަށް ކިޔަނީ މޫރިންގް ލައިންސް ނުވަތަ މޫރިންގް ވައިރެވެ.ބޯޓު މަގަތުފާލަމެއްގައި އަޅާފައި ބާއްވަން ބޭނުންކުރާ ވާތަ

 ބޯޓުއަޅަން ބޭނުންކުރާ ވައު ތަކަކީ

 : ބޯޓުގެ ދިރުބާކޮޅުން ދިރުބަލަށް އަޅާފައިވާ ވައު   ހެޑްލައިން .

 : ބޯޓުގެ ދިރުބާކޮޅުން ހުރަހަށް އަޅާފައިވާ ވައު  ފޯވަޑް ބުރެސްޓް ލައިން .

 ގެ ދިރުބާކޮޅުން ފަހަތަށް އަޅާފައިވާ ވައު: ބޯޓު  ފޯވަޑް ސްޕިރިންގ ލައިން .

 : ބޯޓުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުން ދިރުބަލަށް އަޅާފައިވާ ވައު  އާފްޓް ސްޕިރިންގ ލައިން .

 : ބޯޓުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުން ހުރަހަށް އަޅާފައިވާ ވައު  އާފްޓް ބުރެސްޓް ލައިން  .

 އު: ބޯޓުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުން ފަހަތަށް އަޅާފައިވާ ވަ   ސްޓާން ލައިން .
 

 

 

 މޫރިންގ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު
 ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އެއެތީގެ ކޮންޑިޝަން ބަލާ ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ.

 މިލިމީޓަރު ގާތްގަޑަކަށް ހުންނާނެ( ވައު ) ޑައިމީޓަރު  .

 މިލިމީޓަރު ގާތްގަޑަކަށް ހުންނާނެ( ވައިރު ) ޑައިމީޓަރު  .

 މިލިމީޓަރާއި ދެމެދު ގެ ފަލަމިނެއް( މިލިމީޓަރާއި  އިން ) ޑައިމީޓަރު ހީވިންގ ލަ .

 މިލިމީޓަރު ގާތްގަޑަކަށް ހުންނާނެ( ބޯސާ ވައު ސްޓޮޕަރު ) ޑައިމީޓަރު  .

4 3 1 2 5 6 
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 ޝަކަލް ) އާންމު ކޮށް ގެންގުޅެނީ ޑީ ޝަކަލް ( .

 ވިންޗް ) ކެޕްސްޓަނާއި ، ވިންޑްލާސް ( .

 ޕެނަމާ ލީޑް، ސުވެސް ކެނަލް ލީޑް (، ލީޑް ) ފެއަވޭ ލީޑް، އޯލްޑްމޭން ލީޑް .

ެ އެހީގައި ބޯޓު އެލޯންގުސައިޑް ކުރާނީ އެއްވައު ނުވަތަ އެއްވަލަށް ވުރެގިނައިން އެއްގަމަށް ދީގެން ވައު މޫރިންގ ވިންޗަށް ނުވަތަ ވިންޑްލަސްގ
 ންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައި އެވަނީއެވެ.ވަލަށް ވާންކޮށްގެންނެވެ. ބޯޓުގެ ވައު އަޅާ އެޅުމުގެތެރޭގައި ސަމާލު ވާންޖެހޭ ބައެއް ކަ

 ވާންވަމުން އަންނަ ވަލެއްގެ ގޮނީގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާށެވެ. .

 ވާން ކުރަމުން ދާއިރު ވިސްނުންތެރި ކަމާއި އެކު ވިންޗް ކޮންޓުރޯލް ކޮށް ގިނަމަޅި ޑުރަމަށް ނޯޅައި ވާން ކުރާށެވެ. .

އްގައި ވެސް ކަނޑައިގެން ގޮސްފާނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަނޑައިގެން އަންނާނެ ދިމާލުގައި ވާންވަމުން އަންނަވަލެއް ކޮންމެފަދަ ވަގުތެ .
 ނުހުންނާށެވެ.

 ވައު އަޅައިފައި އޮންނަ ވަގުތު ތަކުގައި ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ:

 އަވަހަށް ވަލަށް ދޫވެ ވާންވާނެއެވެ. ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކާގޯ އަރުވައި ބާލާ ވަގުތު ތަކުގައި އެހާމެ .

 ދިޔަވަރާއި ބާރުއޮއިވަރުގެ ސަބަބުންވެސް ވައުތަކަށް ދޫވެ ވާން ވާނެއެވެ. .

 ހާމަޔަށް ހެދިފައި ހުންނަ ބަނދަރު ތަކުގައި ކުއްލި ކުއްލިއަށް ވައިގަދަވެ ބޮޑުބާނި ރާޅު އައުމުން ވައުތައް ކަނޑައިގެންދެއެވެ. .

 

 ރުން:އުސްތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކު

ގައި ހިމެނެނީ ބޯޓުގެ ޑެކުން ފެށިގެން މަތީގައި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ އުހުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށް ވުމުން، ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭ
ލިބޭ ގެއްލުންތަކެވެ. ބޯޓުގެ  ސިޑިއަކުން ނުވަތަ ސްޓޭޖް އަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް މަސައްކަތައް ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކުން ކައްސާލައިގެން ވެއްޓިގެން

 ބޭރުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ތަކަކީ ވެސް  އެލޮފްޓް މަސައްކަތް ތަކެވެ.

 އުހުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތް:

 އެކޮމަޑޭސަން ގެ ބިރިކީ، ކުނބުތައް ، އިންޖީނު ރޫމް ގެ ޑެކް ހެޑުގައި ދަބަރު ތަޅާފައި ދަވާދުލުން .

 ޅީގައި، ދަބަރު ތަޅާ ދަވާދުލުންފަނަލް ނުވަތަ ދުންހޮ .

 ކާގޮ ބުލޮކްތަކާއި ވައިރުގައި ތެއުލުމާއި ގިރިސްޖެހުން .

 ރާޑަރުގެ ސްކެނަރު މެއިންޓެނެންސް ކުރުމާއި ރިޕެއަކުރުން .

 ޓޭންކުތަކާއި ފަލްކާތަކުގައި ދަބަރު ތަޅާ ދަވާދުލުން .

 މީގެ އިތުރުންވެސް .
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 އެއް ގެއްލުން ތަކަކީ:އިސްވެދިޔަ ތަނތާގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ލިބޭ ބަ

 އައްސަން ބޭނުންކުރާ ވައު އެމަސައްކަތަކާއި އެކަށީގެން ނުވާކަހަލަ ތަނެއްގައި އައްސާފައި އޮތުމުން ވެއްޓި ހާނިއްކަވުން .

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ވެއްޓިގެން .

 ފަނަލް )ދުންހޮޅި( ގަޔާއި ބަރުގޮނަށް ސްޓީމް ފޮނުވާ ހޮޅީގައި ޖެހިގެން ފިހުން .

 ނަލް އިން އަރާ އަލިފާން ކަނި ބުރައިގެން ގައިގައި ޖެހި ފިހުންފަ .

 ގަދަފިނިން ޖެހޭ ވައިގެ ސަބަބުން .

 ރާޑަރު ހިންގާފައި ހުރުމުންނާއި ރޭޑިއޯ އޭރިޔާއިން ބޭރުކުރާ ގަދަ ރޭޑިއޭޝަން ގެ ސަބަބުން .

 ސިޑި ބޭނުން ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެސިޑީގެ ފޫ ކަހާލައިގެން ވެއްޓުން .

 

 

 

އެގޮތުން  އިސްވެ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތައް އެނގުމަށް ފަހުގައެވެ. ތިރީގައި ބަޔާން މިކުރަނީ
 އަނގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ.

 އަންގަންޖެހޭ ފަރާތް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން
 އިންޖިނޭރަށް އެންގުން ޑިއުޓީ މަސއްކަތެއް ކުރާނަމަ ކައިރީގައި ފަނަލް .
 ބުރިޖް ވޮޗްކީޕިންގް އޮފިސަރަށް އެންގުން ރާޑަރުގެ ސްކޭނަރު ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ .

ސެޓެލައިޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑޯމްގެ ކައިރީގަޔާއި ރޭޑިއޯ އޭރިޔާ  .
 ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ

ބުރިޖް ވޮޗްކީޕިންގް އޮފިސަރަށާއި ރޭޑިއޯ އޮފިސަރަށް 
 އެންގުން

 ޗީފް އޮފިސަރަށް އެންގުން ޑެކްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ .

 

 އުސް ތަންތާގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނުތައް ތިރީގައި ލިސްޓު ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 . ހޫކްތަކާއި ޝަކަލްތައް   ގޭންޓް ލައިން .

 . ފޯލް އެރެސްޓަރ   ސޭފްޓީ ލައިން .

 . ހަރުގަނޑާއި ޖުންގުތައް  ންޗެއަރސްޓޭޖް އަދި ބޯސަ .

މަސައްކަތް މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަކެތި ރައްކައު ކުރަން ވާނީ ދަވާދު ނުހޭކޭ ގޮތަށް އެހެން ލޮކަރެއްގައެވެ. އަދި މި ސާމާނު އެހެނިހެން 
އް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކުކުރަން ވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ކުރަން ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މަސއްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެ

ހުންނަ ވަރުގަދަ އުސްތަނެއްގައި މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު ގައި އެއްޗެއް އައްސާނަމަ، އައްސަން ބޭނުން ކުރާ ވައު ބޯޓުގައި ދާއިމީ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި 
ރަނގަޅު އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އަޅައިގެން ނުވެއްޓޭގޮތަށް ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ. ތަންތަނަށް އައްސަން ވާނެއެވެ. މަސައްކަތައް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު 
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ބަދުވެސް ބޯސަންޗެއަރ ގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އޭގައި އިނދެގެން މައްޗަށް އަރަން ނުވަތަ ތިރިވާން ވިންޗުގެ އެހީ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަ
ން ކުރާށެވެ. ސްޓޭޖް އެލުވައިގެން މަސައްކަތް ކުރާއިރގައި އޭގެ ގޭންޓް ލައިން ވަރުގަދަ ސޭފްޓީބެލްޓާއި ސޭފްޓީ ލައިން ބޭނުން ކުރަން ހަނދާ

ަ ތަނަކަށް އައްސަން ވާނެއެވެ. އަދި ވައު އައްސަން ރަނގަޅު ގޮތައް ބޭނުން ކުރަން ހަނދާންކުރާށެވެ. ބޯޓުބޭރުގައި  މަސައްކަތް ކުރާނަމ
 ން ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ލައިފްބޯއި އެއް ތައްޔާރަށް ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.ލައިފްވެސްޓެއް އަޅައި އަދި އެދިމާލުގައި ލައި

 ކުލޯޒްޑް ސްޕޭސަސްއެން

އެވަނީ  ބަންދުކޮށްފައި ބޭނުން ނުކޮށް ނުހުޅުވާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަހައްޓާ ތަންތަނަށް ކިޔަނީ އެންކުލޯޒްޑް ސްޕޭސް އެވެ. ތިރީގައި
 އެންކުލޯޒް ސްޕޭސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަންތަނެވެ.

 . ޑަކްޓް ކީލް  . ޓޮޕް ސައިޑް ޓޭންކު  ފޯޕިކް ޓޭންކު .

 . އާފްޓް ޕީކް ޓޭންކު   . ކާގޯ ޓޭންކް  ން ލޮކަރުޗެއި .

 . ބަންކަރު ޓޭންކު  . ބެލެސްޓް ޓޭންކު   ކޮފަޑަމް .

ެ ތެރޭގައި ނޭވާ ބުނެވި ދިޔަ ތަންތަނަށް ފޭބުމުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ފަރުވާ ނުބަހައްޓާ  ފައިބައިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކޮޅުން ނުލާހާ ބޮޑެވެ. އޭގ
އަނިޔާއެއް ލިބިގެން އޭނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެކަށޭނަ ވަގުތު ނުލިބުން ހިމެނެއެވެ. އެންކުލޯޒްޑް ސްޕޭސަސް އަކަށް ފައިބައިގެން  ލާން ދަތިވުމާއި

 ) އެތަނުގެ މާހައުލުން ލިބޭ ގެއްލުން ( ( އެޓްމޮސްފެރިކް ހަޒާޑް)  :ލިބޭ ގެއްލުންތއް މައިގަޑު ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެވިދާނެ އެވެ. އެއީ
 ) ޖިސްމާނީ ގެއްލުން (  ޒިކަލް ހަޒާޑް ( ފި)  

 

 ( އެޓްމޮސްފެރިކް ހަޒާޑް ) އެތަނުގެ މާހައުލުން ލިބޭ ގެއްލުން ( )
ންނާއި އެޓްމޮސްފެރިކް ހަޒާޑުން ގެއްލުން ލިބެނީ ޖައްވުގައި ހައިޑްރޯ ކާބޮން ގޭސް ހުރުމުންނާއި ޖައްވުގައި ވިހަ ގޭސް އެކުލެވިފައި ހުރުމު 

 ކައުތެރި މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.އަދި ނޭވާލާން ރައް
 ހައިޑުރޯ ކާބޮން ގޭސް އުފެދެން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތަކަކީ:

 ޕެޓިރޯލިއަމް ގެ ބާވަތްތައް ލީކުވެގެން .

 ކާގޯ ޓޭންކުގައި ބާކީ ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާގޯގެ ސަބަބުން .

 ޕައިޕް ލައިން ގައި ބާކީ ހުންނަ ކާގޯގެ ސަބަބުންނެވެ. .

ި ބަޔާން މި މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގެ ޖައްވުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަން ޖެހޭ މިންގަޑަށް އޮކްސިޖަން ދައްވާން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައ
 ކުރަނީއެވެ.

 ތާނގި އަކަށް އިނާޓް ގޭސް ދޫކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން .

 ބޯކޮށް ދަބަރު ޖަހާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން .

 ދަވާދު ހިކެމުން ދާއިރުގައި ލާފައި ހުރި .



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                

 
 

71 

 ހައިޑްރޯޖަން ގޭސް ހުރުމުން .

 ކަރަންޓު ކާމާނު ސާފުކުރަން ބޭނުން ކުރާ ދިޔާ ބާވަތްތަކުން  .

 ތިނަރު ނުވަތަ ހުދު ތާރަފިނި ކަހަލަ ބާވަތްތަކުން .

 އެއާކޯން އަދި މެއިން ފުރިޖަށް އަޅާ ގޭހުގެ ސަބަބުން .

 ރޯވެގެން އަރާ ދުމުގެ ސަބަބުން .

 މައްޓަކައި  ދޫކޮއްފައި ހުރި ސީ.އޯ.ޓޫ. ގޭހުގެ ސަބަބުންއަލިފާން ނިއްވު .

 ވައި ދައުރު ނުވާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނުގައި ވެލްޑިންގ ކުރުމާއި ކަފާހެދުން   .

 ބަންދު ކޮއްފައި ހުންނަ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި އިންޓާނަލް ކޮންބަސްޝަން އިންޖީނެއް ހިންގައިފައި ހުރުމުން  .

 ކަށް ތަރުކާރީ، މޭވާ، ގޮދަން ކަހަލަ ބާވަތްތައްއެއްޗެއް ކުނިވެގެން މިސާލަ  .

 ބަލީގެ އަލާމާތްތައް

ތެއް މެދުވެރި މަތީގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ އެއްވެސް މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ، ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައި އެވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮ
 ވުމަކީ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ.

 . ވާގި ނެތުން  ނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބުން. ސިކު   ބޯ އެނބުރުން .

 . ކޯމާ އަށް ދިއުން  . ހަނދާންނެތޭ ގޮތް ދިމާވުން  ނޭވާލާ އުނދަގޫ ވުން .

 . މަރުވުން   . ބުއްދި ގޯސް ވުން    ހޭނެތުން .

 ( ފިޒިކަލް ހަޒާޑް ) ޖިސްމާނީ ގެއްލުން ()

ސްމާނީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ތެރޭގައި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައަކަށް ހާނިއްކަ އެންކުލޯޒްޑް ސްޕޭސް އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރުގައި ޖި 
 ވުމާއި، ވަރަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތައް ވާ ގޮތް މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ. އެގޮތުން ގެއްލުން ލިބޭ ބައެއް ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 އެތަނަކީ އަނދިރި ތަނެއްނަމަ އެތަނަކަށް ވެއްޓިގެން .

 ގަޅަށް ހައްޔަރު ކޮއްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކައްސައި ލައިގެން ވެއްޓިގެންސިޑި ރަނ .

 ފެން ނުވަތަ ދިޔާ އެއްޗެއް އެޅިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކައްސައި ލައިގެން ވެއްޓިގެން .

 ހުރަސް ވާކަހަލަ އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ވެއްޓިގެން .

 ވެއްޓިގެން ފެންސް ނުވަތަ ރެއިލިންގ ގާޑް ނާޅާ ހުރި ތަނަކުން .

 ލޭޝިންގ ނުލައި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ތަކެތި ބޮލަށް ނުވަތަ ގަޔަށް ވެއްޓިގެން .

 ދިޔަ ވެގެން .
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 ޔާރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.އެއްވެސް މީހަކު އެންކުލޯޒްޑް ސްޕޭސް އަކަށް ވަންނަންވާނީ ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރާގޮތް ތައް ޚި 

 ްއެންކްލޯޒްޑް ސްޕޭސް އަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފުރަން ޖެހޭ އެންޓްރީ ޕާމިޓް ފޯމް ސިސްޓަމް އަށް ހަރުކަށި ކޮށް އަމަލު ކުރުނ 

  ްއެތަނެއްގައި ހުރި ވައި ރަނގަޅަށް ވެންޓިލޭޓް ކުރުމަށް ފަހު އަދި ވައިހުރި މިންވަރު ބަލާ ޓެސްޓުކުރުނ 

 ިއަށް( ހުރުން : )ހ( ނޭވާލާން ރައްކައުތެރި މިންވަރަށް އެތަނެއްގައި އޮކްސިޖަން )%އެތަނެއްގައ 

 ޓަކައި ނުރައްކާތެރި ގޭހުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަޑު ދައްވުންބޭނުމަކަށް ވަކި( ށ)

 )ޓީ.އެލް.ވީ.( އަށްވުރެ ދަށްވާން ޖެހޭނެއެވެ.މިންގަޑު ހުންނަ ގޭހުގައި ޓޮކްސިކް( ނ)

ނަކަށް ވަންނަ އިރުގައި ރައްކައުތެރި ހެދުމެއް އަޅައި، ހުއްދައޮތް ފަރާތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައި އޮތް ޓޯޗަކާއި އަލިފާން އަދި މިއިން ތަ 
 ގޮތުން އެއިރަކުކަނި ނުބުރާ ވައްތަރުގެ ޓޫލްސް ބޭނުންކުރާށެވެ. މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ވަގުތު ތަކުގައި އަބަދާއި އަބަދުވެސް ރައްކައުތެރި ވުމުގެ 

ުރަން ފައިބާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ގެންދާށެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ވައި ހުންނަ މިންގަޑު ވެސް ބަލަމުން ގެންދާށެވެ. މަސައްކަތް ކ
ރަނގަޅށް ސާފު  މީހުން ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ކޮށް ނިމުމަށް ފަހު އެތަނެއް

 ކުރުމަށް ފަހު އެމީހަކު ބޭނުން ކުރި ސަލާމަތީ އެއްޗެތި ރަނގަޅަށް ސާފު ކުރަން ވާނެއެވެ.

 ހޮޓް ވޯކު
ވާ ގޭހެއްގައި ހޮޓް ވޯކަކީ އެކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އަލިފާން ކަނި ބުރައިގެންދާ ކަހަލަ މަސައްކަތާއި އަދި ނުރައްކާތެރި އާވި އެކުލެވިގެން

 ރަށް ހޫނު އުފެދޭ ކަހަލަ މަސައްކަތް ތަކެވެ. މިސާލަކަށް:ރޯވާވަ

 . ދަބަރު ތެޅުން  ވެލްޑިންކުރުން .

 . އަލިފާން ކަނި ބުރާފަދަ ޒާތުގެ ކަމެއްކުރުން ގޭސް ކަޓަރުން ކެފުން .

 . ގުރައިންޑިން ކުރުމާއި ހަނުލުން   ރޯކުރުން .

 . އަދި ވެސް މިޒާތުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމުން  ހޫނުކުރުން .

.  

 ހޮޓްވޯކުން ލިބޭ ބައެއް ގެއްލުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 . އަލްޓްރާ ވައިލެޓް ދޯދީގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ގެއްލުން ލިބުން  އަލިފާން ރޯވުން .

 . ޝޮކަށް ދިއުން   ގޮވުން .

 . އަދިވެސް މިޒާތުގެ އެހެނިހެން ކަންކަން   ފިހުން .

 ތަންތަނަކީ: ހޮޓްވޯކު އާއްމުކޮށް އެންމެ ގިނައިން ކޮށް އުޅޭ

 . ޕޫޕްޑެކް )ފަހަތުކޮޅު ފެންފިލާ( އާއި އެކޮމަޑޭޝަން ސަރަހައްދު އިންޖީނު ރޫމުގެ ވޯކްޝޮޕް .

 . ކާގޯ އަރުވާ ބާލާ ސަރަހައްދު   އިންޖީނު ރޫމް .



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ސަލާމަތީ އާލާތްތައް ހަށިގަނޑު

 ކާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ބޯޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ސާމާނު: ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ނުރައް

 ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓްސް:

 )އަމިއްލަ ފުރާނަ އާއި ހަށިގަނޑު ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު(

 ބޭނުންކުރެވޭ ގިއަރުގެ ނަން ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައި
 ފްޓީ ހެލްމެޓްސޭ ބޯ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

 

 
 

 

 

 
 މަފް، އިއަ ޕްލަގް، ހެޑްފޯން ރއިއަ ކަންފަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

 
 ގޮގުލްސް، އައިނު، ވެލްޑިންގ މާސްކް މޫނާއި ލޯ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ނޭވާލާ ނިޒާމް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް
 
 
 
 
 
 

 ބީ.އޭ. ސެޓް، ޑަސްޓް މާސްކް، ރެސްޕިރޭޓާސް

 
 ތެރިކުރުމަށްއަތްތިލަ ރައްކާ

 
 
 
 
 
 
 

 އަންގި 

 

 
 ފައިތިލަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

 
 
 
 
 
 
 

 ސޭފްޓީ ބޫޓާއި ، ސެފްޓީ ޝޫސް
 

 

 މުޅި ހަށިގަނޑު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބޮއިލަރު ޝޫޓް 

 



 ދަރިވަރުންގެ ފޮތްކެޕްޓަނުން/ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ކޯސް                                
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 ޣަރަގު ވުމުން ސަލާމަތް ވުމަށް
 
 
 
 
 

 ލައިފްޖެކެޓް، ލައިފްބޯއި، އުފުލޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއް

 
 މިއާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށްހައިޕޮތާ

 
 
 
 
 
 

 ޓީ.ޕީ.އޭ އަދި އިމާސަން ޝޫޓް

 
 ހައިޕަތާމިއާ އިން ސަލާމަތްވުމަށް

 
 
 
 
 

 އެންޓި އެކްސްޕޯސަރ ޝޫޓް

 

 އުސްތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ސޭފްޓީ ބެލްޓް / ސޭފްޓީ ހާނެސް   

 
 

 

 



 

  

Appendix 15: Course Conduction Form – 
Maritime Academy of Maldives 
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COURSE CONDUCTION REPORT 

04/02/2018 

At Kulhudhuffushi 

Name of Programme Captain and crew awareness course 

Objective of the programme To gain and enrich knowledge related to boat handling and safety 

for the purpose of applying while serving within Kulhudhuffushi 

local harbour 

Place of conduct Hdh.Kulhudhuffushi (council classroom) 

No. of participants 28 participants (attended 3 nights) 

Programme conducted by Maritime Academy of Maldives 

Programme delivered by Ahmed Jabir (resource lecturer) 

Level of programme Basic ( awareness) 

Medium of delivery Dhivehi (local language) 

Programme duration/dates 12 contact hours 

(02/02/2018 to 04/02/2018) 

 

Programme outline and dates 

No Topic Duration (hrs) Day Date 

1 Rule of the Road (COLREG) 

(International/local) 

4 1 02/02/2018 

2 Navigation-aids to navigation and 

communication 

2 2 03/02/2018 

3 Boat handling and seamanship 2 2 03/02/2018 

4 Emergencies and basic first aid 2 3 04/02/2018 

5 Safe working procedures 2 3 04/02/2018 

 

1. INTRODUCTION 

This training programme Captain and Crew awareness course  is a tailor 

made programme at basic awareness level and intend to deliver for boat 

captains and crew serving local port of HDh.kulhudhuffushi. The 

programme will enrich the knowledge in the areas of  boat handling , 
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COLREG, communication, safety and safe working procedures. However a 

participant must have prior experience of boat handling for the purpose of 

this training programme for achieving the maximum benefit and 

outcome.The training programme is targeted for mature trainees and 

working in the local boat sector. 

 

2. DELIVERY OF PROGRAMME 

The programme is intended to deliver face to face through mediums of 

powerpoint presentation and white board. Related learning support audio 

visual, pictographs, texts and  models will be used.  

Recent and update knowledge of International/local regulations and 

information will be added during delivery.  

A handbook is supplied to every particiapant for the purpose of learning 

and understanding the contents of the programme and for later references. 

 

3. CONTINOUOUS ASSESSMENT AND LEVEL OF UNDERSTANDING 

There is no formal assessment of the programme, the programme is 

attendance based programme. However for the purpose of achieving the 

objective, during the progress of the training sessions, participants will be 

asked questions based on the contents, interactions between participants 

and the lecturer will take place face to face. Participants will be asked to 

share their prior  experience related to lessons in progress. Participants will 

be given scenario based exercises and monitored the progress of the study 

and level of understandings. 
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No SCENARIOS Topic areas 

1 Approaching port/safe 

speed/ROR situations 

COLREG / boat handling 

2 Approaching port/Buoyage 

system 

Aids to navigation 

3 Emergency – fire/Use of VHF 

/ distress 

Emergency/communication 

4 Ropework/moorings seamanship 

5 CPR  

 

First Aid 

 

Training programme Photos 

 

 



 
4 
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Trainee attendance 

 

 
 



 
6 

 
 



 
7 

 
 

 

 



 
8 

 

4. CONCLUSION 

Since the participants attended the training programme had prior 

knowledge of boat handling and hence they have acquired a good 

understanding of the contents delivered. Through classroom discussions 

and interactions , I am satisfied and understood that they have gained 

additional knowledge to embed their prior learning or experience and be 

able to improve the various boat handling tasks and safety of boat and 

port. 

 

 

 

Ahmed Jabir 

(Master Mariner/Australia) 

Resource Lecturer 

Maritime Academy of Maldives 

 

 

 

 

 

 



 

  

Appendix 16: Harbor Safety Public Awareness 
Notice (Dhivehi) 



 މާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުރައްކާތެރިކަ
ަރަހްއުދެގ ެތޭރަގިއ ިދާމެވާދެނ ުނަރްއާކެތިރ ާހަލްތަތަކްށ ަސާމުލުވަމްށ ަބަދނުރ ސަ ިމަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދހަީކ 

 ޭހލުްނެތިރުކުރުމެގ ޮގުތްނ ަތްއާޔުރުކެރިވަފިއާވ ަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދެހކެެވ.

  

 ަތއް ެނ ާހަލތް ެވއްޓިދާ 

 ޅަނުދަފަހުރގަިއ ަމަސްއކަްތުކުރން ، އު ަކާމުލުކުރންުމާދ  ، ައުރާވ ޭބުލާމއި ްށ ައާރ ޭފބުން، ުމާދ ަބުރުކުރާމއިނދަ ުއޅަ 

ތޮިށަމިތ ހުްނނަްނާވނީ ަމސަްއަކްތ ުކާރިއުރ ަތެކްއާޗިއ ީމުހން ުނެވްއޭޓނޭ ޮގަތްށ  -
 ރައްާކެތިރ ަކުމެގ ިފަޔަވުޅ ެއިޅފަެއެވ.

 ުމާދ ައުރާވ ާބަލންާވީނ ަރްއާކތެިރަކުމެގ ފިަޔވަުޅ ައަޅއިެގންނެެވ. -

 ވެއްިޓާދެނަކަމްށ ަސާމުލަކްނ ޭދންާވެނެއެވ.ޮއީޑެގ ަވަތްށ  -

.ްއޓަ ެޔަފއި ެފްނނަ ޮގަތްށ ބެހަ ަސާލަމީތ ަމުއޫލާމުތ ލި  -  ްނ ާވެނެއވެ

  ޭފޭބެނ ިއްނތިާޒެމްއ ަހަމަޖްއަސްނ ާވނެެއެވ.ރައްާކެތިރކަާމެއުކ ައާރ  -

 
  ެވއްޭޓތަެކތި 

. ަގޔާއި ުމދާ ަކާމުލުކުރުމަގިއ ުމާދ އަުރާވ ޭބުލމު    ަތެކިތ ެވްއުޓުމގެ ުފުރަސުތ އޮެވެއވެ

 ުމާދ ައުރާވ ޭބުލުމަގިއ ަރްއާކެތިރަކާމެއުކ މަަސްއަކްތުކެރވޭެނ ިއްނިތާޒުމ ަހަމެޖހިަފިއ ުހންަނންާވެނެއެވ. -

. ުމާދ ެއްއުސަމްށ ބޭނުްނކުާރ ަތެކތި  -  ުހްނންަނާވީނ ަބާލ ެޗްކ ުކެރިވަފއެވެ

ުއޅަުދަތކުްނ ުމާދ ައުރާވ ޭބުލަމްށ ަރްއާކތެިރ ަސަރަހްއެދްއ  ޮލީރ ަފދަ  -
.  ކަނަޑައޅަންާވެނެއވެ

ހަާބުރެގ ުސޕަވަިއަޒުރން ަމަސްއަކްތުކުރަމްށ ަރްއކާެތިރ ަސރަަހްއެދްއ  -
.  ކަނަޑައޅަންާވެނެއވެ

ައދި ުމާދ އަުރާވ ޭބުލާމގުޭޅ ަސާލަމތީ ަސާލަމީތ ަމުއޫލމާުތ  މީުހްނ ައާރ ފޭުބާމިއ ުގޅޭ  -
 ަހްއޓަްނ ވާނެެއެވ.ެޔަފިއ ެފްނަނ ޮގަތްށ ބަ ލި ާމުތ ަމުޢލޫ 

ުމާދ ުއުފލުުމަގިއ ބޭުންނުކާރ ާއލާްތަތއް ރަނަގަޅްށ ެބެލެހްއުޓން ައިދ ާއާލްތަތުކެގ ަމުއޫލާމުތ ަރްއކާ ޮކްއަފިއ  -
.ބަ  ަހްއަޓްނ ާވނެެއވެ

.ބަ ުމާދ ުއުފލުުމަގިއ ބޭުންނުކާރ ާއާލްތަތުކެގ ެރިޖްސްޓީރ ެއްއ  -  ަހްއަޓްނ ާވެނެއވެ

 
   



  ވަރުބަލިުވން

ުދފަަހުރ ައިދ ާހަބުރަގިއ ަމަސްއކަްތ ކުާރ ަފާރްތތައް ވަުރަބިލުވމުެގ ަސަބުބްނ ެއްކިސެޑްންޓ ިދމާުވުމެގ ފުުރސަުތ ުއަޅނ
 .   ޮބޑުެވެއވެ

 
. ިލޭބނޭ ައާރުމުކާރެނ ަވގުތު ަމަސްއަކްތ ާރވަން ާވީނ  -  ޮގަތެށވެ

. ަރނގަަޅށް ިނުދާމިއ ައާރުމުކުރުމގެ މުިހްއުމަކްނ ަމަސްއަކްތ ުކާރ ީމހުންަންށ ައްނަގއި  -  ޭދްނ ާވެނެއވެ

.ބެ ަތުކގެ ިރކޯްޑ ، ުކާރ ަމަސްއަކްތ ަމަސްތަކްތ ުކާރ ަވުގާތއި -  ލަަހްއަޓްނ ާވެނެއވެ

 
 

  ައިލާފން ޯރުވްނ/ ަކަރންުޓަގިއ ޖެުހން 

ހުރިާހ ިއެލްކްޓިރްކ ަތެކިތ ހުްނަނންާވިނ ރަނގަަޅްށ ަފުރާމ ުކެރވި ަރްއާކެތިރ  -
ާޒމް ްނތި އި  ުނހިނާގނެ ނުަރްއަކެލއް ައިދ ަޤާވއިުދްނ  ާމިއެއުކ ަހުރޮކށް ކަ 

.  ހަަމަޖްއާސަފެއވެ

ުކ ެއާމަޙުއެލްއަގިއ އެ ެތިރ ަކމާއި  ަތެކްއަޗީކ ަރްއކާ ަގިއ ބޭުންނ ުކރާ ަމަސްއަކަތކުުރމު  -
.ބޭުނން    ުކެރޭވެނ ތަެކިތ ަކުމަގިއ ވާްނާނެނެއވެ

ާއިއ ުއުފުލުމގަިއ  ަތެކިތ ައިދ ޭގސް ެބެހްއުޓުމގަ ައިލާފްނ ިހާފ ާޒުތެގ ިދޔާ  -
.ރައްާކެތިރކަުމެގ ިފަޔވަ   ޅު ެއޅްަނވެާނެއވެ

 
 

  ަވއިުނސާުފުވން ުނަވތަ ުނަރްއާކތެރިުދްނ ުއފެުދން 

. ުމަދުލެގ ެތޭރަގިއ ައިލާފންިހފާ ުނަވަތ  ުމާދ ައުރާވ ޭބުލުމގެ ެތޭރަގިއ ުނަރްއާކެތިރ ޭނާވލާްނ ުއނަދގޫވަަފަދ ުދްނުއެފެދއެވެ
ާޒތުެގ ިޑ ައރާ ުކނނަދޫގވާާޒުތެގ ަބެއްއ ަކަހަލ ުމަދަލީކ ނޭވާާލ ިނާޒަމްށ އު ވިަހ ާމްއާދ ެއކުލެޭވ ުމާދ ިހެމިނދާނެެއެވ. 

 . . ަބއެ  ިމަފދަ ުމދާ ުމަދެލވެ ުމަދަލީކ ޭއެގ ޒާުތަގިއ ނުަރްއާކެތރި އް ައުރާވ ޭބުލުމަގިއ ަރްއާކެތިރަކުމގެ ިފަޔަވުޅ ައޅަްނާވެނެއވެ
.ބަންުދެވަފިއ ުހުރމުްނާނިއ ގިަނ  ުމަދަލކީ ުނިވަޔްސ، އެ ުމަދަލށް    ުދަވްސވުމުން ެއިއގެްނ ިވަހ ޭގްސ ުއެފިދާދެނ ުމަދެލވެ

.ިމަފަދ ަތެކިތ ަރނގަަޅްށ ބަންުދޮކއްަފިއ  - ުކނިޑައާރ ބާަވުތެގ  ައދި ބެެހްއަޓްނާވެނެއވެ
. ެވސް ުމދާ   ބަަހްއަޓންވާީނ ަރނަގަޅްށ ބަްނުދުކެރިވަފެއވެ

ާދ ބެެހްއިޓފައި ުހްނަނ ަސަރަހްއަދްށ/ަތަނަކްށ ަވްނަނިއުރ ަރްއާކތިެރަކުމެގ ިފަޔަވޅު މު  -
 ައަޅންާވެނެއެވ.

ަތަންށ ުދުކެރިވަފިއ ުހންަނ ތަނަަކްށ ަވްނނަިއުރ ަވިއ ަދުއުރާވޮގަތްށ ހުޅުވައި، އެ ބަން  -
 ވަުނުމެގުކިރްނ ަރްއާކެތިރަކްނ ަޔގީްނުކރަންާވެނެއެވ.

 

 
 
 
  



 
ޅުާމއި ާވެއްއސުން އޮޑި އެ   
ާވ ަކނަޑއިެގްނ  ،ާކަތުކެގ ެތޭރަގިއ ާވ ޮއުޅންޮއިޑެއުޅުމަގިއ ިދާމވެާދެނ ނުރައް  -

 ިދުއްނ ަފަދ ކަްނަތްއަތްއ ހިެމެނެއެވ. 

ުކާރ ަފާރްތަތަކކީ މިަކަމްށ ަތްމީރުނ ުކެރވިަފިއާވ ިމަމަސްއަކްތަތއް  -
 .  ަބަޔަކްށވާްނާވެނެއވެ

ިމޮގތްުނ  ާކެތިރ ިފަޔަވުޅ ައަޅންާވެނެއެވ.ޮއުޑެއުޅުމަގިއ ާސަލަމީތ ޮގުތްނ ަރއް  -
.ަފިއ ާތިށުވމުައާތިއ   ެގ ާހިދާސެއއް ުނިހނާގޮގަތްށ ިފަޔވަުޅ ައަޅްނާވެނއެވެ

 ޯދިނެއުޅުމގެ މަަސްއަކްތ ުކރުުމަގިއ ަކާމނުބެޭހ ުދްއާވަތެކްއާޗިއ ީމހުްނ ުދރުުކަރނާްވެނެއެވ. -

 
 
 

  ަތްނަތަނށް ަތދުއެރުާމިއ ތަުދުވން  ގެ ަހިށގަނޑު 

ބަުރ ުގުދެވ އަިދ ަތުކާރުރޮކްށ ިދާމވަނީ ިގަނިއްނ ުބަރ ަމަސްއަކްތޮކށް،  ަހށިަގނުޑގެ ަތްނަތަންށ ަތުދ ެއުރން  -
. ތަެކިތ ުއުފލާ ހެ  ތަުކާރުރޮކްށ ައަވްސ ައަވަހްށ ިމފަަދ ަމސަްއަކްތ ުކަރްނ ުދމުްނެނވެ

 .  ޖެުހުމްނ ިމފަަދ އަިނާޔުވުމެގ ުފުރަސުތ ޮބުޑެވެއވެ

.ަތެކިތ ުއުފުލަމްށ ެއަކަމްށ ބޭ ބަރު -  ުންނުކާރ ާއާލތްަތްއ ބޭުންނުކަރންާވނެެއވެ

 ުއުފުލްނ ުނ/ާއާލްތ ޭބުނންުނޮކށް ަބުރަތކެތި ަބުރަތެކިތ ުއުފުލަމްށ ބޭުނންުކާރ ާސމާ  -
.ވީަވަރުކން ަމުދކުރަ   ްނވާެނެއވެ

ުތ ހޭ ާހަލްތަތުކަގިއ ެއަކީށެގްނާވ ުހްސަވގު ތަުކރާުރކޮްށ ިމަފަދ ަމަސްއަކްތުކަރން ޖެ  -
 ިލޭބޮގަތްށ ަމަސްއަކްތ ާރަވންާވެނެއެވ.

ަހުއާލ ގުޭޅ ަތެކިތ ައިދ ަމަސްއަކްތުކާރ މާަމަސްއަކްތކުުރަމްށ ެއަކޭށެނ ަތަކީކ ާލތް ބޭުންނުކާރ އާ  -
.ަކމުަގއި   ާވްނާވެނެއވެ

  

 ޭރގަނުޑުކާރ މަސައްަކތް 

ައިދ ިއްޖިތާމީއ (ައިމއްަލ ސިއްީހ، ަންފާސީނ  ަޓްށ ަމަސްއކަްތުކުރުމެގ ަސަބބުން ުނަވތަ ިޝފް ނުޑ ޭރގަ  -
  މަްއސަަލަތއް ިދާމެވެއެވ.ިދިރުއުޅަމްށ) 

 ީށގެންާވަވަރްށ ައިލަކްނ ހްުނނަްނ ޖެެހެއެވ.ޭރަގނުޑ ަމަސްއކަްތުކާރަނަމ ެއކަ  -

 
 

  އަޑު ަގަދުވން 

ަރްނާވީނ އެަތެކިތ ބޭނުްނކު  ރު ުކާރއި ެއްއަގުމ ުއޅަނުދ ބުޭނން ެމޝިާނިއ ައުޑަގަދ  -
.ާވ ަގަވިއުދަތާކިއ އެްއޮގްތާވޮގުތެގ ަމތިން ެހދިަފއި   ެނވެ

 
 



  ކައްސާލުމާއި އަޅައިގަތުން

ބަނަދުރަގއި ހިނާގ ގިަނ ެއްކިސޑެްންޓަތަކކީ އެްއެޗްއަގިއ ައަޅިއ ަގނެެގްނ ނުަވަތ ަކްއާސަލިއެގ ިދާމާވ  -
 .  ެއްކިސެޑްންޓތަކެވެ

.ަވެދ ނިރައްކާެތިރަކާމެއުކ ަސަރަހްއަދްށ ަމަސްއަކްތުކާރ  -  ުކެމެވްނވާެނެއވެ
. ނުއަޅނުދ ފަަހުރ ަކިއިރައްށ ހި  -  ާގަފިއ ިދުއަމްށ ަރްއކާތެރި ަމެގއް ޮއްނަނން ާވެނެއވެ
.ަތުރީތުބޮކށް  ާތިހުރޮކށް ާސފު ަބަދނުރގެ ުހިރާހ ިހާސެބްއ ާބްއަވންާވީނ  -  ަފއެވެ
ުކއްިލާހަލުތަގިއ ޭބނުްނކުރާ ަމުގަތްއ  ،ހުރިާހ ޮދަރކާއިަރްށ ަވެދ ިނކުެމާވ ަބަދނ -

.ހުްނަނންާވީނ ައަބުދވެްސ ަފޭސަހިއްނ   ބޭނުންުކެރޭވ ޮގަތެށވެ
ންާވަވަރްށ ަވެދ ނިުކެމާވ ަމުގަތްށ ހުްނަންނވާީނ ެއަކީށގެ ަމަސްއަކްތުކާރަތަންށ  -

.  ައިލުކެރިވަފެއވެ
ޓަަކިއ ނެ ހާިދާސައުކްނ ަސާލމްަތުވަމށް ތެޔޮ، ިގިރްސ، ޮލނު، ައިދ ފެުންނ ިދމާެވދާ  -

.  ެއަކީށެގންާވަވުރެގ ިފަޔވަުޅ ައަޅންާވެނެއވެ
 ުފާރނަ ަސލާަމްތުކަރްނ ޭބނުންުކރާ ަވީސަލްތަތްއ ާގިއމޮުކްށަފިއ ބެެހްއަޓންާވެނެއެވ. -

 
  

  ުނަރއްކާ  މޫސުން، ދިަޔަވުރ ައދި ތިމާވެްއޓާއި ުގިޅގެން ދިާމެވދާނެ 

ޭވ ައަސުރުކެރެއެވ. ިވްއާސަރުވުމްނ ުނަވަތ ަކްށ ޭނދެ ޫމސުްނ ޯގްސުވމުެގ ަސަބުބްނ ަބަދނުރެގ ަމަސްއަކްތތަ  -
އިޮޑަފަހަރްށ ައރާ  ަވަރށް ައްނަނ ބަަދުލެގ ަސބަބުން ދިޔަ. ަދިތެވެއވެަސަބުބްނ މަަސްއަކްތުކުރަމްށ ަގަދުވމުެގ ހޫނު 

.  ފޭުބަމާށިއ ުމާދ ައުރާވ ޭބލުމަށް ަދިތެވެއވެ

 ޯހަދންވާެނެއެވ.ުކިރާއަލިއ ޫމުސާމިއ ުގޭޅ ަމުޢޫލާމުތ  -

 ދުްނ ޭބނުްނުކަރންާވެނެއެވ.ެއަކިށެގންާވ ހެ  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appendix 17: Selection of Photos Taken During 
the CDTA 
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