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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،                   

 .ދިވެހިރާއްޖެ                
 

ވާއިދުގަ މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ޢި  

 

ޖެއަްށ ދިެވހިރާއް ،ދަށުން ގެ  ޫނނު(ޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި) 2017/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،މިއީ (ހ) .1 ފު ތަޢާރަ
ފެންވަުރ   ތަކެތީގެކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ  މާރާތްޢި ،އްދާއުފަދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި  އެތެރެކުރާ

 ގެ   )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2017/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދުގައިޞަމަޤް ހިފެހެއްޓުމުގެ
 ވާއިދެކެވެ.ގަ ފައިވާއެކުލަަވއިލައި ދަުށން ވަނަ ނަންބަރުގެ 10ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 95

(ށ)    . ވާއިދު" އެވެގަމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްުޓކުރުމުގެ ޢި" ،ކިޔާނީ ވާއިދަށްގަމި  

 މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. .2 މަޤުަޞދު 

 )ހ(  
 
 
 
 

 ބާވަތްތައް ތަކެތިން އުފައްދާ  އެތަކެއްޗާއި  އަސާސީ ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެ ތަކެތި ހިފެހެްއޓުމެވެ. ،ޓެސްޓުކުރެވި

 ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާ އްކެތިން އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓްތައެ ތަ ތަކެްއޗާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
 ހިފެހެއްޓުމެވެ. ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މިންގަނޑު ފެންވަރާއި

ތަެކތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ކުރެވޭ ޓެސްޓުތަކަކީ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ )ށ(  
އެފަދަ ޓެސްޓުތައް ކުރުމަްށ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަުކްނ ކުރެވޭ ޓެސްޓުތަކެއްކަން 

 ޔަގީންކުރުމެވެ.

އެ ބާވަތްތަކަްށ  އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ަތކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުެގ ގޮތުން )ނ(  
 ކުރުމެވެ.ޛުކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކުގެ އެންމެ ކުޑަމިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީ

އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ ރުމާއިމާރާތްކު ،ދު ތަންފީޒުކުރާނީގަވާއި މި .3 ތަންފީޛުކުުރން 
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.ހަ
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 ންޚުތާރީ ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ށާނީ، ދިވެހިފަ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންމި  .4 ފަށާ ތާީރޚު  ޢަމަލުކުރަން
 ފެށިގެންނެވެ. 

ޢިމާރާތްުކރުމަށް ޭބނުންކުރާ 
ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމާއި 

 ޓެސްޓު ކުރެވޭ ާބވަތްަތއް 

 )ހ( .5

 

 

 ދު"ގަވާއިކުރުމުގެ ކުރުމާއި، އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލުތަކެތި އެތެރެ ނުންކުރާ"އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭ
  ،ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ފައިވާ އިމާރާތްށްދަށުން ލިސްޓުކޮ ގެ 1ޖަދުވަލު ގެ 
ތަކެތި އެތެރެކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ   ،ބާވަްތަތއްތަކެތިން އުފައްާދ  އެ

 ވާނެެއވެ. ޓެސްޓުކުރަންފަރާތްތަކުން 

 )ށ(

 

ބެލުަމށް  ފެންވަރު ތަކެތިން އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެފައިވާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް  މާއްދާގެ މި
ކެތީގެ ތަ އެ ،ކޮށް ޓެސްޓުތައް ރުމުގައި ކުރާކު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ބޭނުންވެއްެޖ   ންނަތީޖާ ިމިނސްޓްރީޓެސްޓުތަކުގެ  އި ސްޓޭންޑަޑާއިނާސްޕެސިފިކޭޝަ
 . ޖެހޭެނއެވެ ދޭން ފޯރުކޮށްހާލަތެއްގައި 

ޓެސްޓުކުރުުމގައި ބެލޭނެ 
 މިންަގނޑުަތއް 

 ތަކެއްޗާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެތެރެކުރާ ނުވަތަ  )ހ( .6
 ޓެސްޓުކުރަންވާނީ ޖެހިއްޖެ ާހލަެތއްގައި  އް ޓެސްޓުކުރަންތަކެތިން އުފައްާދ ޕްރޮޑަކްޓްތަ އެ

ISO )ްއިންަޓނޭޝަނަލް އޮަގަނއިޒޭޝަން ފޮރ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަނ(،  BS( ްބްރިިޓޝ
)އެމެރިކަން  ASTMނުވަތަ )ޔޫރޯ ކޯޑު( EN، )އިންޑިއަން ސްޓޭންޑަޑް( IS ،ސްޓޭންޑަޑް(

ސްޓޭންޑަޑާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ނުވަަތ ސޮސައިޓީ ފޮރ ޓެސްޓިންގ އެްނޑް މެޓީރިއަލްސް( 
 އެނޫންވެސް އެއާ އެއްހަމައެއްގެ ސްޓޭންޑަޑަކަށެވެ.

 ދު"ގަވާއިތަެކތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާޢި" )ށ(
އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގަ 1ޖަދުވަލު ގެ 

 ރެވިދާނެއެވެ.ކު ތިރީގައިވާ ޓެސްޓުތައްސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ދަށުން 
 ކޮމްޕްރެސިވް ސްޓްރެންތު ޓެސްޓް. ސިމެންތި:  -1
 .ކޮންކްރީޓް:  ކޮމްޕްރެޝަން ޓެސްޓް )ކިއުބް( އަދި ސްލަމްޕް ޓެސްޓް -2
 .ރީބާ ކޮމްޕްރެޝަން ޓެސްޓް ،އިޓެންސައިލް ޓެސްޓާ ދަގަނޑު:  ރީބާ  -3
 ޓެސްޓް. ވެލި:  ޕާޓިކަލް ޑެންސިޓީ -4
 ސީވް އެނަލިސިސް ޓެސްޓް.ހިލަ:   -5
 ޓެސްޓް. ކޮމްޕްރެސިވް ސްޓްރެންތް ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސް: -6
 

ޢިމާރާތް ކުުރމުގެ 
މަަސއްކަތުަގއި ތަކެތި 

 ޓެސްޓުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްަތއް 

 ދު"ގަވާއިކުރުމުގެ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލު ބޭނުންކުރާ "އިމާރާތްކުރުމަށް )ހ( .7
ކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ތަކެތިން ުއފައްދާ  ފައިވާ އިމާރާތްށްގެ ދަށުން ލިސްުޓކޮ 1ޖަދުވަލު ގެ 

)ށ( މި މާއްދާގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޓެސްޓު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް  ބާވަތްތައް
  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  12ބާބުގެ  ވަނަ 3ގެ  ވާއިދު"ގަމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ޢި" )ށ( 
 ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްަތކުގެ ތެރެއިން:   1ބާވަތް 
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   1.  ނުވަތަ އެައށް އަކަޫފޓު)ެދހާސް(  2000ލަ ގެ ޖުމުމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ުފޓްޕްރިންޓުޢި 
 ނުވަތަ ؛ވުރެ ބޮޑުނަމަ

2.  )ހައެއް( 6އެއްގެ ދިގުިމން ރަކްޗަރގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބަގެ ސްޓްޕްރޮޖެކްޓު 
 ނުވަތަ  ؛ވުރެ ދިގުވާނަމަ ށްޓަރަމީ

3.    .ވުރެ އުސްވާނަމަ ބުރިއަށް )ފަހެއް( 5މާރާތް ޢިޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ  

ދިވެހި ދު  ތަންފީޒުކުރަން ަފށާނީ މިގަވާއިކުރެވިފައިވާ ކަންކަންމިމާއްދާގައި ބަޔާން  (ނ)  
)ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަސް  120ތާރީޚުން ފެށިގެން  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ފަހުންނެވެ.
ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

މަަސއްކަތުަގއި އިުތރު 
ޓެސްޓުތައް ކުރަްނޖެހޭ 

 ހާލަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތް  62ވަނަ ބާބުގެ  6ގެ  ވާއިދު"ގަމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ޢި" .8
 ދުގެ ގަވާއި ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާްތތައް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ހިންގުމުގައި މި 2
 ފައިވާ ޓެސްޓުތައް ކުރަންެޖހޭނެއެވެ.  ށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ 6

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
މަަސއްކަތުަގއި ބޭުނންކުރާ 

ތަކެތީގެ ޓެސްޓުތަކުގެ 
 ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން 

ތަކާއި ޓެސްޓުތަކުގެ ރިޕޯޓު ގެ ދަށުން ކުރާ ވަނަ މާއްދާ 8 އި( އާށމާއްދާގެ )ވަނަ  7މި ގަވާއިދުގެ  .9
ޚުން އެ ޓެސްޓެއް ހެދި ތާރީ ،ގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުންޕްރޮޖެކްޓު އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ

)ފަހެއް( ައހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ  5ފެށިގެން 
ފަރާތުން އެ މަސައްކަތެއް ބަލަިއ ޗެކްކުރަން ނުވަތަ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

 އެ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
މަަސއްކަތުަގއި ބޭުނންކުރާ 
ތަކެތި ޓެސްޓުތައް ކުރުން 
 އިސްިތސްާނވާ ހާލަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ  6މި ގަވާއިދުގެ  ތަކާއި އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ހަދާ ވަގުތީހިޔާ ހެދުމުގައިސާރިކާ .10
 ދުން އިސްތިސްނާވެއެވެ. ގަވާއި ކުރުން މި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުތައް ()ށ

ކުުރމަށް  ޢިމާރާތް
ބޭނުންކޮށްަފއިވާ ތަކެީތގެ 

ސަަބބުން ިދމާވާ 
ކާެމދު މަްއސަލަތަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 )ހ( .11
 
 
 
 

ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބޭނުންކޮްށފައިވާ ތަކެތީެގ  ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށް މަސައްކަތް
 ހެއްކާއެކުގުޅިގެން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް  ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާވުމާ

އަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ މިފަދަ ކަމެއް މިނިސްޓްރީ ޅައިފިނަމަ،ހައެކަމެއް ހުށަ
ވަނަ މާއްދާގައި  51ގެ )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2017/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ލަން ވާނެއެވެ. އެކަމުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވައި ،ަޢމަލުކޮށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 

 )ށ(  

 

 

 

ދައުލަތުެގ  ،ނުކޮށްފިނަމަ މަލުޢަމަތިން ވެރިފަރާތުން  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މި
 ށް ޔަމާރާތުގެ ފެންވަރުބެލުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިޢި ރަދުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެޚަ

މާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ސަރުކާރު ޢި ،ރަދުޚަމަސައްކަތަކަށް ދިޔަ  ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ
ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި  ދުވަހުގެ )ަފންސަވީސް( 25ބަންދުނޫން 

 ށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މައްަސލަ ބެލުމަްށފަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަ
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 ންމިނިސްޓްރީމާރާތުގެ ެވރިފަރާތަށް ޢިމަލުކުރަން ޢަ ށްއެއްގޮތަ ރިޕޯޓާ އެ ،ފޮނުވައި 
 އެންގިދާނެއެވެ.

ން އަންގާ ންގުމާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީއެ މަތިން އެ ގޮތުގެ ގައި ވާ މާއްދާގެ )ށ( މި )ނ(  
 މައްސަލައެއް  އެ ،މާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަޢި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ

  )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 50,000/-ފަާރތެއް  އެ ،ބެލުމަށްފަހު

ކުުރމަށް  ޢިމާރާތް
 އެ ،ތަކެއްާޗއި ބޭނުންުކރާ

  ތަކެތިން އުފަްއދާ ާބވަތްަތއް
 ޓެސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްަތއް 

 ވާނީ ޓެސްޓު ކުރަން  ބާވަތްތައްތަކެތިން އުފައްދާ  އެ ،ޗާއިަތކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތް .12
ގެ  "ދުގަވާއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓެސްޓުއްޗާއި، ތަކެތި ތަކެ ބޭނުންކުރާ ށްޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަ"

 ފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީ ދަށުން

ފެންވަރު ުނބަލާ ތަކެތި 
ބޭނުންުކރުާމއި ިވއްކުން 

 މަނާކުރުން 

 

 

 )ހ( .13

 

 

 

 

 ދު"ގަވާއިކުރުމުގެ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލު "އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގަންނަ  ޢިމާރާތް ،ފައިވާށްގެ ދަށުން ލިސްޓުކޮ 1ޖަދުވަލު ގެ 

 ފަރާުތން  ެއ ތަކެތި ވިއްކި ،ނަމަެގ ސްޕެސިފިކޭޝަން ބަަލން އެދިއްޖެތަކެތީ ފަރާތުން އެ
މާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޢި ޖެހޭނެއެވެ.  ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯރުކޮށްދޭން އެ

ސްޕެސިފިކޭޝަން  ކެތީގެ ފެްނވަރާއިތަ އުފައްދާ ދިެވހިރާއްޖޭގައިއެތެރެކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 
ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ  އެނެތި ވިއްކުމާއި، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެނގެން 

ތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޮކށްފައިވާ ތަކެ ރުމަށް ބޭނުންކު މާރާތްޢިމަނާކަމެކެވެ. އަދި 
ކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގި ޢިމާރާތްން ބޭނުންވެއްޖެ ހާަލެތއްގައި މިނިސްޓްރީ

 ަޅންވާނެއެވެ.ހަފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ

ތަކެިތ  ރާރުމަށް ބޭނުންކުމާރާތްކު ޢިމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ "ޢިމާރާތްކުރު )ށ(  
ަމތިްނ   ގޮތުގެފައިވާ" ގައި ބަޔާންކޮށްދުގަވާއިކުރުމުގެ އުފެއްދުން ކޮންްޓރޯލު ކުރުމާއިއެތެރެ

އި ްނ ބޭނުންވެއްޖެ ހާަލތެއްގަޓްރީފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްހުއްދަ ދީ
 ޖެހޭނެއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދޭން އެ

މާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ޢިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
 ފަރާތެްއ   އެ ،ެބލުމަށްފަހު މައްސަލައެއް އެ ،ބޭނުންކުރުމަށް ތަކެތި ވިއްކަިއފިނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ.  )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ 100,000/-

މާރާތްކުރުމުގެ ެއއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ޢިގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް  މި މާއްދާގެ )ނ( )ރ(  
ވިއްކި ބާވަތެއް  އެ ،ނުވާ ތަކެތި ވިއްކުން ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ލިިބފައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ

ވިއްކުން މަނާކުރުމަްށޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެ ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތަކުން އިތުރަށް 
  .ވާނެއެވެ އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގަން

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާ  މާއްދާގެ )ރ( މި (ބ)  
 ން ބަލަންާވނެއެވެ.ިމނިސްޓްރީ ތޯއެންގުން ތަންފީޛުކުރޭ
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 )ހ( .14 އާންމު އަަދބު 
 
 

 ކަމަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ އެ ،ޚިލާފުވުމުން ފައިވާ ކަމަކާމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި
މަލުކުރުމަށް ޢަމި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ވަކި ގޮތަކަށް  ،ގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ތުގެ ގޮ ކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ، ހިނދަކުއި ފައި ނުވާހައިކަނޑައަޅަ
 .ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ އެކު، އެމަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ

 ދޫޮކށްފައިވާ ހުްއދައެއް ނުވަތަ ހުއްދަތަކެއް ހިފެެހއްޓުން؛ ނުވަތަ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ށ(  

 ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ނުވަތަ  )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އަށް -/100,000 )ނ(  

)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ(  -/100,000 ،އެކުބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާގައި  މާއްދާގެ )ހ( މި )ރ(  
 ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި އަށް

ކުރުމަށް ދީފައިާވ  ލަތުގަިއ، އެކަންހާފައިވާ ވަކި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން އަންގައި ންމިނިސްޓްރީ )ބ(  
 މެއް ރަނގަޅުކުރުމާ ކަ މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރުވެސް އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ

 ދަދުގެ އަމާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ  ހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މި
 އިންސައްތަ( އިުތރަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުން. ތިނެއް) 3% 

މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ހިމެިނފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ަކނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަުކ،  .15 މާނަކުރުން 
މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާަނކުރާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އިރެއްގައި  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ ރުމާކު ޢިމާރާތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،"މިނިސްޓްރީ"  )ހ(  
 އަށެވެ.ްށފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ވާލުކޮހަތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް  އިމާރާތް އެވަނީ، ބުނެފައި ށް"ކޮންޓްރޯލްކުރުން" ކަމަ )ށ(  
ޔަގީންކުރުމަށް  ންންވަރުގެ ތަކެތި ބޭުނންކުރާކައެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފެ

 ކުރެވޭ މަސައްކަތަށެވެ.

 ށެވެ.ތަރަފައިވާ ދަފުއިލައިމިނިސްޓްރީގައި އެކުލަވަ ،ނީއެވަ ފައިކަމަށް ބުނެރީ" "ރަޖިސްޓަ )ނ(  

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި ހުންނަ  އިމާރާތް ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި ""ސްޕެސިފިކޭޝަން (ރ)  
 މިންގަނޑުތަކެވެ.

ހުންނަކަމަށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި  އިމާރާތް ،އެވަނީ ޑް" ކަމަށް ބުނެފައި"ސްޓޭންޑަ (ބ)  
 ބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.ގަދުނިޔޭގައި 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުރުމަްށ  އިމާރާތް ،އެވަނީ ބުނެފައި"ރެޑީމޭޑް" ކަމަށް  (ޅ)  
 ެވ.ށެހުރުމަހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި 
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ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ  އިމާރާތް ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެ"ޕްރޮޑަކްޓް" ކަ (ކ)  
 ބާވަްތތަކަށެެވ.ތެރެއިން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ބޭުނންކޮށްގެން އުފައްދާ 

ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މައްސަލައެއް  އިމާރާތް ،އެވަނީ މަށް ބުނެފައި"އެސެސްމަންޓް" ކަ (އ)  
 ދިމާވުމުން އެކަމެއް ބެލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ތެރެއިން ވަކި  ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިމާރާތް ،ެއވަނީ ފައިމަށް ބުނެ"ޕްރޮޖެކްޓް" ކަ (ވ)  
 ހިންގޭ މަސައްކަތަށެވެ. ގެންތެރެއިން ރޭވި އުސޫލެއްގެ
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