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ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

`

ލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕް ޭ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

ދ
ޞ ު
މަޤު ަ

.2

ނ
ރ ް
ތަންފީޛުކު ު

.3

(ހ)

ށ
ވހިރާއްޖެއަ ް
ގ ދަށުން ،ދި ެ
ނނު) ެ
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާ ޫ
ރ
ނންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަ ު
އެތެރެކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ،ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭ ު
ހިފެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ށން އެކުލަ ަ
 95ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  10ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަ ު

ޓކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
(ށ) މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސް ު
މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
އ
(ހ) ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަސާސީ ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތިން އުފައްދާ ބާވަތްތަ ް
އޓުމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޓެސްޓުކުރެވި ،ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެ ތަކެތި ހިފެހެ ް
ގ
އޗާއި އެ ތަކެތިން އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބޭނުންކުރާ ގޮތު ެ
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެ ް
ފެންވަރާއި މިންގަނޑު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.
ކއި ކުރެވޭ ޓެސްޓުތަކަކީ
ކތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަ ަ
(ށ) ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަ ެ
އެފަދަ

ށ
ކުރުމަ ް

ޓެސްޓުތައް

ހުއްދަދީފައިވާ

ނ
ކ ް
ފަރާތްތަ ު

ކުރެވޭ

ޓެސްޓުތަކެއްކަން

ޔަގީންކުރުމެވެ.
ށ
ގ ގޮތުން އެ ބާވަތްތަކަ ް
ތކެތީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމު ެ
(ނ) އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ަ
ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކުގެ އެންމެ ކުޑަމިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ.
މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނީ ،އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.
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ޚ
ރ ު
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ ީ

.4

ބނުންކުރާ
ކރުމަށް ޭ
ޢިމާރާތް ު

.5

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމާއި

(ހ)

"އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު"
ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ ދަށުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި،

އ
ތ ް
ބވަތް ަ
ޓެސްޓު ކުރެވޭ ާ

ތއް ،ތަކެތި އެތެރެކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ
ތ ަ
ދ ބާވަ ް
އެ ތަކެތިން އުފައް ާ
އވެ.
ފަރާތްތަކުން ޓެސްޓުކުރަން ވާނެ ެ
(ށ)

މށް
ށފައިވާ ތަކެތިން އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ފެންވަރު ބެލު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އިމާރާތްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރުމުގައި

ކުރާ

ޓެސްޓުތައް

ކޮށް،

ނސްޓްރީން
މ ި
ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ސްޓޭންޑަޑާއި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ި

އެ

ތަކެތީގެ

ޖ
ބޭނުންވެއް ެ

ނއެވެ.
ހާލަތެއްގައި ފޯރުކޮށް ދޭން ޖެހޭ ެ
މގައި ބެލޭނެ
ޓެސްޓުކުރު ު

.6

ރމުގެ
ޢިމާރާތް ކު ު

.7

އ
ތ ް
މިންގަނޑު ަ

(ހ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި
ނ
ތއްގައި ޓެސްޓުކުރަންވާ ީ
ހލަ ެ
ދ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޓެސްޓުކުރަން ޖެހިއްޖެ ާ
އެ ތަކެތިން އުފައް ާ
ޓޝް
ނއިޒޭޝަން ފޮރ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން)( BS ،ބްރި ި
ގ ަ
ޓނޭޝަނަލް އޮ ަ
( ISOއިން ަ
ސްޓޭންޑަޑް)( IS ،އިންޑިއަން ސްޓޭންޑަޑް)( EN ،ޔޫރޯ ކޯޑު) ނުވަތަ (ASTMއެމެރިކަން
ތ
ނޑް މެޓީރިއަލްސް) ސްޓޭންޑަޑާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ނުވަ ަ
ސޮސައިޓީ ފޮރ ޓެސްޓިންގ އެ ް
އެނޫންވެސް އެއާ އެއްހަމައެއްގެ ސްޓޭންޑަޑަކަށެވެ.

(ށ)

ކތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަވާއިދު"
"ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަ ެ
ވ
ގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ދަށުން ތިރީގައިވާ ޓެސްޓުތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 -1ސިމެންތި:

ކޮމްޕްރެސިވް ސްޓްރެންތު ޓެސްޓް.

 -2ކޮންކްރީޓް :ކޮމްޕްރެޝަން ޓެސްޓް (ކިއުބް) އަދި ސްލަމްޕް ޓެސްޓް.
 -3ދަގަނޑު :ރީބާ ޓެންސައިލް ޓެސްޓާއި ،ރީބާ ކޮމްޕްރެޝަން ޓެސްޓް.
 -4ވެލި :ޕާޓިކަލް ޑެންސިޓީ ޓެސްޓް.
 -5ހިލަ :ސީވް އެނަލިސިސް ޓެސްޓް.
 -6ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސް :ކޮމްޕްރެސިވް ސްޓްރެންތް ޓެސްޓް.
ގއި ތަކެތި
ސއްކަތު ަ
މަ ަ

(ހ)

"އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު"
އފައްދާ
ނންކުރާ ތަކެތިން ު
ޓކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭ ު
ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ ދަށުން ލިސް ު

އ
ތ ް
ޓެސްޓުކުރަންޖެހޭ ހާލަތް ަ

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

"ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު" ގެ  3ވަނަ ބާބުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތކުގެ ތެރެއިން:
ބާވަތް  1ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތް ަ
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.1

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

އށް
ފޓު ނުވަތަ އެ ަ
ދހާސް) އަކަ ޫ
ގ ޖުމުލަ ެ ( 2000
ފޓްޕްރިންޓު ެ
ޢިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ ު
ވުރެ ބޮޑުނަމަ؛ ނުވަތަ

.2

މން ( 6ހައެއް)
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ދިގު ި
ތ
މީޓަރަށް ވުރެ ދިގުވާނަމަ؛ ނުވަ ަ

.3
(ނ)

ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ޢިމާރާތް ( 5ފަހެއް) ބުރިއަށް ވުރެ އުސްވާނަމަ.

ފށާނީ މިގަވާއިދު ދިވެހި
މިމާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ަ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ޝާއިޢު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަސް
ފަހުންނެވެ.

މގެ
ކރު ު
ޢިމާރާތް ު
ތރު
ގއި އި ު
ސއްކަތު ަ
މަ ަ

.8

ތއް ހިންގުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ
ތތައް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ަ
 2ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާ ް

ނޖެހޭ
ޓެސްޓުތައް ކުރަ ް

ޖހޭނެއެވެ.
 6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުތައް ކުރަން ެ

އ
ހާލަތްތަ ް
މގެ
ކރު ު
ޢިމާރާތް ު
ނންކުރާ
ގއި ބޭ ު
ސއްކަތު ަ
މަ ަ

"ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު" ގެ  6ވަނަ ބާބުގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތް

.9

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ޓެސްޓުތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި
އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ،އެ ޓެސްޓެއް ހެދި ތާރީޚުން

ތަކެތީގެ ޓެސްޓުތަކުގެ

ދ މިނިސްޓްރީގެ
އޓަން ވާނެއެވެ .އަ ި
ހގެ މުއްދަތަށް ރައްކައުކޮށް ބަލަހަ ް
އހަރުދުވަ ު
ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) ަ

ނ
ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓު ް

އ ޗެކްކުރަން ނުވަތަ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ފަރާތުން އެ މަސައްކަތެއް ބަލަ ި
އެ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާ ކުރަން ވާނެއެވެ.

މގެ
ކރު ު
ޢިމާރާތް ު
ނންކުރާ
ގއި ބޭ ު
ސއްކަތު ަ
މަ ަ

.10

ކާރިސާތަކާއި އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ހަދާ ވަގުތީހިޔާ ހެދުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުތައް ކުރުން މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

ތަކެތި ޓެސްޓުތައް ކުރުން
އ
ނވާ ހާލަތްތަ ް
ތސް ާ
އިސް ި
ރމަށް
ޢިމާރާތް ކު ު
ތގެ
ފއިވާ ތަކެ ީ
ބޭނުންކޮށް ަ

.11

(ހ)

ގ
ށފައިވާ ތަކެތީ ެ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށް ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބޭނުންކޮ ް
ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހެއްކާއެކު

ދމާވާ
ބބުން ި
ސަ ަ

ތ މިފަދަ ކަމެއް މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެކަމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ނުވަ ަ

މދު
އސަލަތަކާ ެ
މަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި

ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

ޢމަލުކޮށް ،އެކަމުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
(ށ)

ގ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެރިފަރާތުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ،ދައުލަތު ެ
މގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
ޚަރަދުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ޢިމާރާތުގެ ފެންވަރުބެލު ު
ގެންދެވިދާނެއެވެ .އަދި އެ މަސައްކަތަކަށް ދިޔަ ޚަރަދު ،ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ސަރުކާރު
ފންސަވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
ބަންދުނޫން ަ ( 25
ށ
ށފަހު ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަ ް
ސލަ ބެލުމަ ް
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މައް ަ

5
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ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

ވރިފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން
ފޮނުވައި ،އެ ރިޕޯޓާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ޢިމާރާތުގެ ެ
އެންގިދާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާ
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ރތެއް ( 50,000/-ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ބެލުމަށްފަހު ،އެ ފަ ާ

ރމަށް
ޢިމާރާތް ކު ު
ޗއި ،އެ
ކރާ ތަކެއް ާ
ބޭނުން ު

.12

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ،ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ

ތއް
ބވަތް ަ
އދާ ާ
ތަކެތިން އުފަ ް

ދަށުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ތއް
ޓެސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތް ަ
ނބަލާ ތަކެތި
ފެންވަރު ު
ވއްކުން
މއި ި
ކރު ާ
ބޭނުން ު

ނ
ތކެއްޗާއި ،އެ ތަކެތިން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ޓެސްޓު ކުރަން ވާ ީ
ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ަ

.13

(ހ)

"އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު"
ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ ދަށުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ،ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގަންނަ

ނ
މަނާކުރު ް

ތން
އ ތަކެތި ވިއްކި ފަރާ ު
ލން އެދިއްޖެނަމަެ ،
ގ ސްޕެސިފިކޭޝަން ބަ ަ
ފަރާތުން އެ ތަކެތީ ެ
އެ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ .ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި
ނވަރާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން
ވހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތީގެ ފެ ް
އެތެރެކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ދި ެ
އެނގެން ނެތި ވިއްކުމާއި ،ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

ޢިމާރާތް

އަދި

ކުރުމަށް

ކށްފައިވާ
ބޭނުން ޮ

ކތީގެ
ތަ ެ

ސްޕެސިފިކޭޝަން

ތއްގައި ޢިމާރާތްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގި
ލ ެ
މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްޖެ ހާ ަ
ޅންވާނެއެވެ.
ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ ަ
(ށ)

ތ
ކރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެ ި
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ "ޢިމާރާތް ު
ނ
މތި ް
ޓރޯލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮން ް
ލތެއްގައި
ނ ބޭނުންވެއްޖެ ހާ ަ
ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ ް
އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި
އ
ބލުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތެ ް
އފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ެ
ބޭނުންކުރުމަށް ތަކެތި ވިއްކަ ި
( 100,000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ރ)

އއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި
ށފައިވާ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ބފައި ނުވާ ތަކެތި ވިއްކުން ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،އެ ވިއްކި ބާވަތެއް
ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލި ި
ށޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ވިއްކި ފަރާތަކުން އިތުރަށް އެ ތަކެތި ވިއްކުން މަނާކުރުމަ ް
އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ބ)

ނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާ
ށފައިވާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މި ި
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ވނެއެވެ.
މނިސްޓްރީން ބަލަން ާ
އެންގުން ތަންފީޛުކުރޭތޯ ި
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ބ
ދ ު
އާންމު އަ ަ

.14

ނ
މާނަކުރު ް

.15

(ހ)

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވުމުން ،އެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތާއި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ،މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު ،އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ.

(ށ)

ތ
ހއްޓުން؛ ނުވަ ަ
އދައެއް ނުވަތަ ހުއްދަތަކެއް ހިފެ ެ
ކށްފައިވާ ހު ް
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫ ޮ

(ނ)

ތ
( 100,000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ނުވަ ަ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއެކު( 100,000/- ،އެއްލައްކަ ރުފިޔާ)
އަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި

(ބ)

ވ
މިނިސްޓްރީން ވަކި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން އަންގައިފައިވާ ހާލަތުގައި ،އެކަން ކުރުމަށް ދީފައި ާ
މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރުވެސް އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމާ
ހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުގެ
ތރަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުން.
( 3%ތިނެއް އިންސައްތަ) އި ު

ނފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު،
މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ހިމެ ި
އވާ
ނކުރާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ވ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާ ަ
މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ާ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ)

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ އިރެއްގައި
ށފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮ ް

(ށ)

"ކޮންޓްރޯލްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
ނންކުރާކަން ޔަގީންކުރުމަށް
އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ބޭ ު
ކުރެވޭ މަސައްކަތަށެވެ.

(ނ)

"ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީގައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދަފުތަރަށެވެ.

(ރ)

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

(ބ)

"ސްޓޭންޑަޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި ހުންނަކަމަށް
ދުނިޔޭގައި ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.

(ޅ)

ށ
"ރެޑީމޭޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުރުމަ ް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމަށެވެ.
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(ކ )

ޒޓް
ކރުގެ ގެ ެ
ދިވެހިސަރު ާ

"ޕްރޮޑަކްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ
ތތަކަށެވެ.
ނންކޮށްގެން އުފައްދާ ބާވަ ް
ތެރެއިން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ބޭ ު

(އ )

"އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މައްސަލައެއް
ދިމާވުމުން އެކަމެއް ބެލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

(ވ)

އވަނީ ،އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި
"ޕްރޮޖެކްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ރޭވިގެން ހިންގޭ މަސައްކަތަށެވެ.
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