
` 

 

 

 

   

 

 R-1017/2019 : ނަންބަރު ގަވާއިދު
 

  

 

 
 

  
 
 

 
 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211 ,3336102 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

84ލިއުމް: ވޮ 1037އަދަދު:  2019 މާރިޗު 30 – 1440 ރަޖަބު 23ތާރީޚު:  ހޮނިހިރު   

ކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލުދުން އުފެއް ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ންކުރާކުރުމަށް ބޭނު ޢިމާރާތް
ދުގަވާއި  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
                                 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                   1037 އަދަދު:                                     48  ލިުއމް:ވޮ

3 

 

` 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،                   

 .ދިވެހިރާއްޖެ                

 

ދު ގަާވއިކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލުދުން އުފެއް ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ންކުރާކުރުމަށް ބޭނު ޢިމާރާތް  
  

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ބައިަތއް އީ އިބްތިދާ

 

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރުމުގެ ޤާޢިމާރާތް) 2017/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،ދަކީގަވާއިމި  )ހ( .1 ފު ތަޢާރަ
ކޮށް ކޮންޓްރޯލު އުފެއްދުން ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރާކުރުމަށް ޢިމާރާތް އެއްވެސް ތަނެއްގައި

ޤާނޫނު ނަންބަުރ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްަގއި ހިފެހެއްޓުމުފެންވަރު  ތަކެތީގެއެ
 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން (11)ވަނަ މާއްދާއިގެ  95ގެ )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2017/4

 ވެ.ކެދެގަވާއިފައިވާ އެކުލަވައިލައި

އުފެއްދުން  ތަކެިތ އެތެރެކުރުމާއި މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާޢި" ،ކިޔާނީވާއިދަށް ގަމި      (ށ)
 .އެވެ" ވާއިދުގަކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލު

 ތި އެފަދަ ތަކެ، އިޔާއެެތރެކުރުމުގައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިޢިމާރާތް ވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ،ގަމި  )ހ( .2 މަޤްަޞދު 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ، އިކުރުމުގަކޮންޓްރޯލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން

    ވެ.މެހިފެހެއްޓުއެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގަިއ ތި ތަކެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން  ތިއެފަދަ ތަކެ، އިޔާުނންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައްޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭ )ށ(  
 އެތެރެކޮށް އުފައްދާނެ ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި، އިކުރުމުގަކޮންޓްރޯލު

      ވެ.މެހިފެހެއްޓުގޮތުގެ މިންގަނޑު އެކަށީގެންވާ ެފންވަރެއްގައި 

  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިންއްދާދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަ  ތަކެއްޗާއި އެތެރެކުރާ މަށްބޭނު މުގެޢިމާރާތްކުރު )ނ(  
މިންގަނޑުތަްއ  ބާވަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލާނެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ކުރާނެކޮންޓްރޯލު
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ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފައްދަން ހުއްދަދެވޭެނ އެ ތަކެތި  ،ވަތްތައް ެއތެރެކޮށްބާ އެ ،ކަނޑައެޅުމާއި
 ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ  މާރާތްކުރުމާޢި ،ކުރާނީޛުދު ތަންފީގަވާއި މި )ހ( .3 ޛުކުުރން ތަންފީ
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.ހަޒިންމާ 

 ގެޒެޓުކުރާ ވާއިދު ގަ މިބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާަވތްތަކުގެ ތެެރއިން  ގައި 1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ށ(  
އައުމުގެ  މުދާ ގަނެ ބޯޓުގައި ރާއްޖެ ތަކެއްޗާއި އެތެރެކޮށްފައިވާދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިން  ތާރީޚުގެ

 ވާއިދުްނ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ގަ ތަކެތި މި މަގުމަތީގައިވާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާަވތްތަކުގެ ތެެރއިން މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުކުާރ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(  
އުެފއްދުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ ތަކެތި ތާރީޚުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފާއްދާފައިވާ ތަކެތެއްޗާއި، 

 މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުްނ ވާއިދު ގަމި ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ގަމި  .4 ފަށާ ތާީރޚު  ޢަމަލުކުރަން
 ނެވެ.ފެށިގެން

އިރެއްގައި  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ ޢިމާރާތްކުރުމާ އެވަނީ،ކަމަށް ބުނެފަިއ "މިނިސްޓްރީ"  )ހ( .5 މާނަކުރުން 
 ށެވެ.ްށފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަވާލުކޮހަތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެިތ ޢި ،ނީފައި އެވަރޯލްކުރުން" ކަމަށް ބުނެ "ކޮންޓް )ށ(
ޔަގީންކުރުމަށް ކުރެވޭ  ންފެންވަރުގެ ތަކެތި ބޭނުްނކުރާކައެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމުގައި އެކަށީގެންވާ 

 މަސައްކަތަށެވެ.

 ށެވެ.ތަރަފައިވާ ދަފުއިލައިމިނިސްޓްރީގައި އެކުލަވަ ،ނީއެވަ ފައިރީ" ކަމަށް ބުނެ"ރަޖިސްޓަ )ނ(

ބަޔާންކުރާ ވާއިދުގައި ގަ މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކތި މިޢި ،އެވަނީ "ފެއިލް" ކަމަށް ބުނެފައި (ރ)
 ވެ.ށެންގަނޑުތަކަށް ނުެފތުމަމި

ތަކެތީގައި ހުްނަނ  މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާޢި ،އެވަނީ ފައިކަމަށް ބުނެ  ""ސްޕެސިފިކޭޝަން (ބ)
 ވެ.ށެމިންގަނޑުތަކަ

ހުންނަންވާނެކަަމްށ މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި ޢި ،އެވަނީ ފައިކަމަށް ބުނެ ޑް""ސްޓޭންޑަ (ޅ)
 ބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.ގަދުނިޔޭގައި 

މާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުރުމަްށ ޢި ،އެވަނީ ފައި"ރެޑީމޭޑް" ކަމަށް ބުނެ (ކ)
 ެވ.ށެހުރުމަހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 ވެ.ށެމުގެ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަމާރާތްކުޢި ،އެވަނީ ފައި" ކަމަށް ބުނެރ"މެނުފެކްޗަރަ (އ)
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 ދެވަނަ ބާބު 

 ޑްތައް އެ ާބވަތްތަކުގެ ްސޓޭންޑަ ކުެރވޭ ާބވަތްަތކާއި ކޮންޓްރޯލު

ޢިމާރާތްުކރުމަށް 
ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 

އެތެރެުކރުާމއި 
ދިވެިހާރއްޭޖގައި 

އުފަްއދާ ތަކެތީގެ 

ތެރެއިން 
ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭ 

 ބާވަތްަތއް 

 ނެ ކުރެވޭދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލު ،އެތެރެކޮށް ކުރާ ތަކެތިކުރުމަށް ބޭނުންޢިމާރާތް )ހ( .6
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. 1 ބާވަްތަތއް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ،  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(
އުނިއިތުރުކުރެވޭ  . މިގޮތުންދާނެެއވެގެނެވި އުނިއިތުރުދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތީގެ ލިސްޓަށް 

ންމުކޮށް އިޢުލާނު ން އާމިނިސްޓްރީދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ގެޒެޓްކޮށް،  ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮކްށފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ތަކެތި  )ނ( 
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެގޮތަްށ  ،ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާނަމަ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ ތަކެތި އެތެރެ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ތަެކތީގެ ސްޓޭންޑަޑް 

ކުރުމުގެ ހުއްދަހޯދިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުއްދަދެވޭ ސްޓޭންޑަޑްތައް މިނިސްޓްރީއިން ޢާއްމުކޮށް 
 އިއުލާން ކުރާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

 ބޭނުމަށް އެތެރެުކރާ
ުހންނަްނޖެހޭ ތަކެތީގައި 

 ޑްަތއް ސްޓޭންޑަ

ޑަޑްތަކުގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭން ތަކެއްޗަކީ ރާއެތެރެކުމަށް ބޭނު މުގެކުރުޢިމާރާތް )ހ( .7
 އެޔާ އެއްހަމައެއްގެ ސްޓޭންޑަޑަކަށް އުފައްދައިގެން ކަށް ނުވަތަތެރެއިން ސްޓޭންޑަޑަ

 ާވންވާނެއެވެ. ފައިވާ ތަކެތިކަމުގައިޓެސްޓުކޮށް

 (1) ISO ޮޑައިޒޭޝަން(ސްޓޭންޑަނައިޭޒޝަން ފޮރ ގަ)އިންޓަޭނޝަނަލް އ 

(2) BS ަޑް()ބްރިިޓޝް ސްޓޭންޑ 
(3) IS ަޑް()އިންޑިއަން ސްޓޭންޑ 
(4) EN ުޔޫރޯ ކޯޑ() 
(5) ASTM  ްޑްސްޓޭންޑަ މެޓީރިއަލްސް( ގ)އެމެރިކަން ސޮސައިޓީ ފޮރ ޓެސްޓިނ 

އްގެ ތަކެތި ސްޓޭންޑަޑެ އެހެންނޫން  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތައް މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތަކެއްޗަކީ މި  މަރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެެތރެކުރާނަމަ، އެޢި

ނެޮގތަށް، ތިރީގަިއ ކަށް ފެތޭ ތަެކތިކަން އެނގޭޑަޑްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޭންޑަޑަސްޓޭން
ނިސްޓްރީއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން މި އެ ،ލިޔެކިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ތައް ތަކެތީގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު (1)
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 ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް (2)

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޮކްށފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ތަކެތި  )ނ(  
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާނަމަ،  ިމމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެގޮތަްށ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ތަކެތީގެ ސްޓޭންޑަޑް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި 

ހުއްދަހޯިދދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުއްދަދެވޭ ްސޓޭންޑަޑްތައް މިނިސްޓްރީއިން އެ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ 
 ޢާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރާނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 

ބޭނުމަށް 
ވެިހާރއްޭޖގައި ދި

ަގއި އުފަްއދާ ތަކެތީ

ހުންނަންެޖހޭ 
 ސްޓޭންޑަޑްަތއް 

8
. 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީމަށް ބޭނު މުގެކުރުޢިމާރާތް )ހ(
ށް ކައެޔާ އެއްހަމައެއްގެ ސްޓޭންޑަޑަ ކަށް ނުވަތަޓޭންޑަޑަސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ތެރެއިން ސް 

 ވާންވާނެއެވެ. ފައިވާ ތަކެތިކަމުގައިޓެސްޓުކޮށް އުފައްދައިގެން

 1. ISO ޮޑައިޒޭޝަން(ސްޓޭންޑަނައިޭޒޝަން ފޮރ ގަ)އިންޓަޭނޝަނަލް އ  
2. BS ަޑް()ބްރިިޓޝް ސްޓޭންޑ 

3. IS ަޑް()އިންޑިއަން ސްޓޭންޑ 

4. EN ުޔޫރޯ ކޯޑ() 

5. ASTM  ްޑްސްޓޭންޑަ މެޓީރިއަލްސް( ގ)އެމެރިކަން ސޮސައިޓީ ފޮރ ޓެސްޓިނ 

އްގެ ތަކެތި ނޫން އެހެން ސްޓޭންޑަޑެ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތައް މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(  
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތަކެއްޗަކީ މި  ރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެެތރެކުރާނަމަ، އެޢިމާ

އެނގޭނެޮގތަށް، ތިރީގަިއ  ކަށް ފެތޭ ތަެކތިކަންޑަޑްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޭންޑަޑަސްޓޭން
ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް  އެ ،ލިޔެކިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ތައް ތަކެތީގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު (1)

 ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް (2)

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ީރކުރުމާއި ުހއްދަދިުނން ޖިސްޓަ ތަކެތި އެތެރެކޮށް އުަފްއދާ ފަރާތްތައް ރަ

ޢިމާރާތްުކރުމަށް 
 ބޭނުންުކރާ ތަކެތި

މާރާތްކުރުމުގެ ޢި" އްފަރާތްތަކުރާ ފައިވާ ތަކެތި އެތެރެށްލިސްޓުކޮގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ހ( .9
  .ނެއެވެވާ ރީކުރަންރަޖިސްޓަ ގެ ދަށުން ވާއިދު"ގަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަ
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އެތެރެުކރާ ފަރާތްަތއް 

 ރީކުުރން ރަިޖސްޓަ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ )ހ( މި ،ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައްޢިމާރާތްކުރުމަށް  )ށ( 

 ކަމެކެވެ.ވިއްކުމަކީ މަނާ ރުމާއިނުކޮށް އެތެރެކުރަޖިސްޓަރީ ގޮތަށް

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  މާފައިވާ ފޯމާއި އެކައިރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅަރީކުރަޖިސްޓަ )ނ( 
 ،ިލޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ،ބެލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން

 ރީ ން   ރަޖިސްޓަގެ ދަށު ވާއިދު"ގަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމާރާތްކުރުމުގެ ޢި"
 ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުމަށް 

ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 
ދިވެިހާރއްޭޖގައި 

އުފަްއދާ ފަރާތްަތއް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 އްފައިވާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަރާތްތަށްލިސްޓުކޮގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ހ( 10
ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުަރްނ  ވާއިދު"ގަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމާރާތްކުރުމުގެ ޢި"
  ނެއެވެ.ވާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ،ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެިތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަރާތްތައް )ށ( 
 މަނާކަމެކެވެ. އި ވިއްކުމަކީނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާރަޖިސްަޓރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ކަމާފޯމާއި އެފައިވާ އިރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅަކު ރީރަޖިސްޓަ )ނ(  
 ،ބެލުަމށްފަހު ލިުޔންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުްނ، އެކަން

 ރީ ޖިސްޓަގެ ދަށުން   ރަ ވާއިދު"ގަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމާރާތްކުރުމުގެ ޢި"
 ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތްުކރުމަށް 

ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 
އެތެރެުކރާ ފަރާތްތަކުން 

 ހުއްދަ ޯހދުން 

 

 )ހ( 11

 

ތަކެިތ  ޢިމާރާްތކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި
އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންާމ  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެޢިމާރާތްކުރުާމ  ރަންވާނީއެތެރެކު

 .އެކަމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުންނެވެ ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުންހަ

 މާއި އެތެރެކުރުމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(
 މަނާކަމެކެވެ. ވިއްކުމަކީ

އް ެއތެރެކުރުމުގެ ުކރެވޭ ބާވަތްތަކޮްނޓްރޯލު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގަިއ  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ނ(
ވަނަ މާއްދާގެ  13ދުގެ ގަވާއި މި ،އަންގައިދޭ ތަކެތީގެ ފެންވަރު އެ ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު

 ިލޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގައި ބަޔާންކުރާ  (2))ހ( ގެ 

 ށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާްތތަކަފައިވާ ޮގތަށް އްދާގައި ބަޔާންކޮށްމާ މި )ރ(  
  ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގަވާއި މި ،ކުރަން ފަާށނީޛުޅޭ ކަންކަން ތަންފީގު ދޫކުރުމާހުއްދަ 

 )ނުވަދިހަ( ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.  90
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ޢިމާރާތްުކރުމަށް 

ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 
އުފަްއދާ ފަރާތްތަކުން 

 ހުއްދަ ޯހދުން 

 

ތަކެިތ  ޢިމާރާްތކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ހ( 12
އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެޢިމާރާތްކުރުމާ އުފައްދަންވާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 .އެކަމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުންނެވެ ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުންހަޒިންމާ 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(
 ަމނާކަމެކެވެ. ބޭނުންކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އުފެއްދުމާއި،ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 

އް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަްށ ކުރެވޭ ބާވަތްތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރޯލުގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ނ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  15ދުގެ ގަވާއި މި ،އަންގައިދޭ ތަކެތީގެ ފެންވަރު އެ ،އެދި ހުށަހަޅާއިރު

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ަތކެތި ފައިވާ ގޮތަށް އްދާގައި ބަޔާންކޮށްމާ މި )ރ(  
ދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއި މި ،ކުރަން ފަާށނީ ޅޭ ކަންކަން ތަންފީޛުގު ދޫކުރުމާހުއްދަ  ށްފަރާތްތަކަ
 ދުވަސް ަހމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.)ނުވަދިހަ(  90ފަށާތާ 

މާރާތްުކރުމަށް ޢި
ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 

  އެތެރެުކރާ
ފަރާތްތަކުން ހުްއދަ 

ހޯދުމަށް ހުށަަހޅަްނޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ތިރީގަިއ  ،ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ބޭުނންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް )ހ( 13
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަދި މިޮގތުން ހުަށހަޅާ ޖެހޭނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން

 ންނަންވާނީ ިއނގިރޭސިބަހުންނެވެ.ހުންބޭރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އިތެރެއިން ރާއްޖެ

ހުއްަދ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ތަެކތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ  (1)
 އެދޭ ފޯމު. އަށް

 .ގެ ލިޔެކިޔުންތައްސްޕެސިފިކޭޝަނު ގެ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓްރމެނުފެކްޗަރަ (2)

 .)ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން( އުފެއްދި ޤައުމު އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް (3)

 .ޓް ލައިސަންސްކަސްޓަމްސް އިމްޕޯ (4)

އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗަކީ ކޮން ސްޭޓންޑަޑަކަށް ފެތޭ ތަެކތި ތޯ ބެލުަމށް މެނުފެކްޗަރަރ ގެ  (5)
  .ސެޓިފިކޭޝަން ޓާއިއަހަރު ހަމަނުވާ ރިޕޯ  )ދޭއް( 2ކުރެވުނުތާ ޓެސްޓުފަރާތުން އެތަކެތި 

ވާއިދު" ގައި ގަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމާރާތްކުރުމުގެ ޢި" (6)
 .ރީވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންރަޖިސްޓަ

ޤައުމެއްގެ ހުއްދަދެވޭ މުއައްސަސާއަކުން  އެކަން ބަޔާންކޮށް ޞައްޙައުފެއްދި ފަރާތުގެ  (7)
 .ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ކަން އްޙަޞަތަކެތި، އެ އުފެއްދި ފަރާތުގެ  ތަެކީތގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ )ށ(  
 ދީފައިވާ ފަރާތަކީ  ލިޔެކިޔުންތައް އެ ،ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު ބަޔާންކޮށްދޭ
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 ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި  ށްރީކޮރަޖިސްޓަ އްގައިމުއައްސަސާއެ ހުއްދަދޭ ކުންއުމަޤަ އެ
 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވަނަ ޕާޓީއަކުން )ތިނެއް(  3ކުރިން  ގެ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމު )ނ(  
ލިޔުން ނުވަތަ އްޙަ ޞައްޗަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ތަކެތިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަކެ އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  ގައި (5)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  13ދުގެ ގަވާއި މި ފިކެޓުސެޓު
ކުން ހުއްދަދޭ އުމަޤަ ދީފައިވާ ފަރާތަކީ އެ ފިކެޓުސެޓުހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް

 ވާންވާނެއެވެ. ލިބިފައިވާ ފަާރތެއްކަމުގައި ހުއްދަ ރަޖިސްޓަރީކޮށް، މުއައްސަސާއެއްގައި

 ލަތެއްގައިހާބޭނުންވެއްޖެ  ންތަކެތި މިނިސްޓްރީ އެެތރެކުރެވޭޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  )ރ(  
  ލިބިގެންވެއެެވ.އަށް ތިޔާރު މިނިސްޓްރީޚްގެ ފުރިހަމަ އިޓެސްޓުކުރުމު

ޢިމާރާތްުކރުމަށް 

ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 
އެތެރެުކރާ ފަރާތްތަކަށް 

 ހުއްަދެދވޭނެ ގޮތްަތއް 

ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރުމުެގ ފައިވާ ތަކެތި ށްިލސްޓުކޮގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ހ( 14
 ކުރިން، ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެެވ.

 ވާއިދުެގ ގަ މި ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުއްދަހޯދުމަށް ުހށަހަޅަންޖެހޭނީ މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ( 
 ފަހުއެވެ. ކުރުމަށް ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަިޖސްޓަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 9

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ފައިވާ ށްލިސްޓުކޮގައި  1ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ގަ މި )ނ( 
  ،އެކަން ބެލުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

ވަނަ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،އާއި )ނ(އާއި  )ށ(އާއި  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  13މި ގަވާއިދުގެ 
ސަރުކާރު ބަންދުނޫްނ              ،އި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަާވނަމަގަ (ހ) މާއްދާގެ

 އްދަ ދެވޭނެއެވެ.)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހު 10

ހުއްދަހޯދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަްށ އެތެރެކުރުމުގެ މާރާތްކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި ޢި )ރ(  
 )ނ(އާއި  )ށ(އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 13ދުގެ ގަވާއި މި ،ބެލުމަށްފަހު އެކަން ،ހުށަހެޅުމުން

 ،ފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަޅައިގައި ކަނޑައަ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 7ދުގެ ގަވާއި މި އާއި،
 ނުދެވޭނެއެވެ. ހުއްދައެއްއެތެރެކުރުމުގެ އެއްޗެއް  އެ

"ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްރޫވަލް ސެޓިފިކޭޝަން"  ،ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހުއްދައަށް ކިޔާނީ މާއްދާގެ )ނ( މި )ބ(  
 އެވެ.

 އެތެެރކުރަން ހުއްދަ ދެވޭނީ ކޮްނމެ  މާާރތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިޢިވާއިދުގެ ދަށުން ގަ މި )ޅ(  
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. )އެކެއް( ައހަރު 1ތަކަށް ވަކިން ބާވަ

އް ުއފައްދާ ބާވަތެ އެ ،ގަިއ ބުނާޮގތަްށ ކޮންމެ ބާަވތަކަށް ދޫކުރެވޭ ހުްއދައަކީ (ޅމާއްދާގެ ) މި )ކ(  
ވަތެއްގެ ތަކެތި ެދ ހުއްދައެކެވެ. އަދި އެތެރެކުރާ އެއްބާ ވާޚާއްޞައަކަށް ކޮންމެ މެނުފެކްޗަރަރ
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އަކުން ގެންނަ ކޮންމެ ބާވަތަަކށް ކޮންމެ މެނުފެކަޗަރަރ ،ަނމަން ގެންނަ އަކުމެނުފެކްޗަރަރ
 ވަކިވަކިން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެެއވެ. 

އަކުން ގެންަނ މެނުފެކަޗަރަރކޮންެމ  ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެތެެރކުރާމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަްށ ޢި )އ(  
  )ނ( އާިއ، އާއި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 13ދުގެ ގަވާއި މި  ،ާވންވާނީކޮންމެ ބާވަތެއް 

  ހަމަކޮށް،ފުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 7ދުގެ ގަވާއި މި
 ާބވަތަކަށެވެ.ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ ހަޅައިގެންމިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެ ލިޔުންތައް 

ލޫމާތުތަްއ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢު ،ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގައި (ބ) އްދާގެމާ މި )ވ(  
 ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.

  ؛ހުއްދައިގެ ނަންބަރު .1

 ؛ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ،ހުއްދަދިން ފަރާތާއި .2

 ؛ލޫާމތުޢު ބެހޭ މަ ލިބޭ ފަރާތާ ހުއްދަ .3

 ؛(ކުންފުނިއުފެއްދި )ްބރޭންޑާއި  ލޫމާތުއެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ މަޢު .4

 އަދި ؛ޓް ލައިސަންސްކަސްޓަމްސް އިމްޕޯ .5

  .މުއްދަތު ހުއްދަ ދޭ .6

ދުވަހުގެ ކުރިން )އެކެއް( މަސް 1ތު ހަމަވުމުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަ މި )މ(  
 ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އްދަ އައުހު އެ

ޢިމާރާތްުކރުމަށް 

ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 
ފަރާތްތަކުން   އުފަްއދާ

ހުއްދަ ޯހދުމަށް 

ހުށަހަޅަްނޖެހޭ 
 ލިޔެކިޔުންތައް 

 ބޭުންނކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުްނ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް )ހ( .15
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަާކ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ

އެއްގޮތަށް ހުރި ތަކެތިތޯ ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި، އުފައްދާ ފަރާތުްނ އެ ބާވަތަކާ ގުޅޭ ޓެސްޓުތައް 
އެ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާއާއި، އެ އުފައްދާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް  ،ކޮށް

   ޅަން ވާނެއެވެ. ހުށަހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން )ށ( 
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެިތ 

 އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއެކުގައެވެ.  

އިާމރާތްކުުރމަށް 
ބޭނުންުކރާ ތަކެތި 

ދިވެިހާރއްޭޖގައި 

 ވާއިދުގެގަ މި ،މާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންޢި )ހ( .16
މަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ޢަމާރާތްކުރުމުގެ ޢި"ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ނަ މާއްދާގައި ވަ 10
 މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ ތަކެތި އެތެރެކުރާ އަދި ޢިގައި ހިމެނޭ  ވާއިދު"ގަ
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އުފަްއދާ ފަރާތްތަކަށް 
 ހުއްަދެދވޭނެ ގޮތްަތއް 

 ރީވެފައި ރާ ބައިގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަޖިސްޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަރާތްތައް އެ ތަކެތި 
 ވާންވާނެއެވެ. 

މާރާތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢި  ،ރީނުކޮށްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަގައި  މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(
 އުފެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ތަކެތި 

މާރާތްކުރުމަށް ޢި ،ރީވުމަށްފަހުއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަގަ މާއްދާގެ )ހ( މި )ނ(
ިއ ގަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 8ގަވާއިދުެގ  މި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެިތ އުފައްދަންވާނީ

 ފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ބަޔާންކޮށް

 ދުގެ ގަވާއި މިީރކުރުމަށްފަހު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަގައި  މާއްދާގެ )ހ( މި )ރ(
ތަކާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން، ހޭ ޓެސްޓު ރިޕޯޓުޖެދަށުން ހުށަހަޅަން ވަނަ މާއްދާގެ 15

ފައިާވ ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  8ދުގެ ގަވާއި އެ ތަކެއްަޗކީ މި ،އެއަށް ބެލުމަށްފަހު
 ،އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ފަރާތަކަށް އެ  އެ ،ވާނަމަ ކަމަށްތަކެތި  މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ

 ން ދެވިދާނެއެވެ.ވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީދު )ދިަހއެއް( 10ބަންދުނޫން  ސަރުކާރު

މާރާތްުކރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދިވެިހރާއްޖޭގައި އުފައްދަން ހުއްދަ ޢިވާއިދުގެ ދަށުން ގަ މި )ބ(
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.)އެެކއް( އަހަރު 1ވަތަކަށް ބާ ދެވޭނީ ކޮންމެ

 ލޫމާތުތައް ހިމަނަން  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގައި (ރމާއްދާގެ ) މި )ޅ(
 ޖެހޭނެއެވެ.

 ؛އުފައްދާ ބާވަތް .1

 ؛ހުއްދައިގެ ނަންބަރު .2

 ތު؛ރާތުގެ މަޢުލޫމާފަ ހުއްދަދިން ފަރާތާއި އެ .3

 ؛ލޫާމތުޢު ބެހޭ މަ ބޭ ފަރާތާލި ހުއްދަ .4

 އަދި ؛ސްޓޭންޑަޑުތައް އުފައްދާ ބާވަތުގެ .5

 .މުއްދަތު ދޭ ހުއްދަ  .6

ދުވަހުގެ ކުރިން )އެކެއް( މަސް 1ދަތު ހަމަވުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި )ކ(  
 ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.އްދަ އައުހު އެ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ތަކާއި، ތަކެތީގެ ފެްނވަރު ހިފެެހއްުޓން ކުގެ ިޒންމާތަކެތި އެތެރެކޮށް އުަފްއދާ ފަރާތްތަ

ވާއިދުގެ ދަށުން ގަމި 
ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 ޒިންމާތައް

އެތެރެކުރުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވާއިދުގެ ދަށުން ގަމި  )ހ( .17
 މަިތން ޢަމަލުކުރަން  ކޮްށފައިާވ ގޮތުގެގައި ބަޔާންދުގަވާއި ފަާރތްތަކުްނ މި ހުއްދަދޭއުފެއްދުމަށް 
 ވާނެއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްާދ އެ ަތކެތި  ފަރާތްތަކުންނާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ  )ށ( 
ގޮތަްށ  ނޭމަޤްޞަދު ހާސިލުވާ ކުގެދުތަގަވާއިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި  ،ފަރާތްތަކުން

 ވާނެއެވެ.  ކުރަންޢަމަލު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ  ތަކެއްާޗއިގެ ބޭނުމަްށ އެތެރެކުރާ ޢިމާރާތްކުުރމުވާއިދުގެ ދަށުްނ ގަމި  )ނ(  
  ށީެގންވާ ފެންވަރުގެ ތަެކތިކަމާއި،ނާޢަތުގައި ޭބނުންކުރަން އެކަ ޞި ތަކެއްޗަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ތަެކތި  ފެތޭ ތަކެތިކަްނ، އެ ފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި ތަކެއްޗަކީ މި އެ
 ވާނެއެވެ.  ން ކުރަންގީއުަފއްދާ ފަރާތްތަކުން ޔަފަރާތްތަކުންނާއި އެތެރެކުރާ 

މުދަުލގެ ފެންަވރު 
 ހިފެހެއްޓުން 

 )ހ( .18
 
 

ޭބނުންކުރުމުގެ ކުރިްނ  ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަެކއްޗާއި އެތެރެކުރާޢިމާރާތްކުރުމަށް 
އުލަށް ޙަމާ ،ތަކެއްޗާއި، މީހުންނާއި ބަހައްޓަންާވނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ

ތަެކިތ  މަތިންނެވެ. މިގޮަތށް އެ ނުގެއްލޭ ގޮތެއްގެ މުަދލުގެ އަސްލު އެ ،އިނުިލބޭގޮތަށާގެއްލުން 
 ،ހަމައަށް ށިގެން ޭބނުންކުރަން ފެށުމާ ފެ  އެތެރެކުރެވޭ ހިނދުން ،އެކަށީގެންވާ ގޮތަްށ ބެހެއްޓުމަކީ

  ފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.ހަވާލުވެ ކެއްޗާތަ އިރެއްގައި އެ އެ

 )ށ(  
 
 

ޭބނުންކުރުމުގެ ކުރިްނ  ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަެކއްޗާއި އެތެރެކުރާޢިމާރާތްކުރުމަށް 
ކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އުކެތި ރައްކަތަ  ފައިވާ ފަރާތަކުން އެއިކެތި އުފައްދަތަ އެބަހައްޓަންާވނީ 

ތަކެތި އެކަށީގެންާވ  މިގޮތަށް އެ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެއްގޮތްވާ އިވާ މިންގަނޑުތަކާފައިކަނޑައަޅަ
ހިނދުން ފެށިގެން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުާމ  ދިވެހިރާއްޖެައށް އެތެރެކުރާ ،ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ

 ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ކެއްޗާތަ އިރެއްގައި އެ ހަމައަށް އެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނތައްަތކުގެ އިތުރަށްވެސް މުދަލުެގ  )ށ( )ހ( އާއިއްދާގެ މާ މި )ނ(  
 އިއެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދާ އުފުލުމުގައެގޮތުން ދޭންވާނެއެވެ.  އިސްކަމެއް ރައްކައުތެރިކަމަށް
ރިކޮށް ތެމުދާ ރައްކައުހޫނުގައި  ވާރޭގައްޔާއި  ވައިގެ މަގުން މުދާ އުފުލުމުގައްޔާއި ކަނޑު މަގުންނާއި

 ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މުދާ ޚާއްޞަކަމާލުކޮށް ބެހެއްުޓން ފަދަ ކަްނކަންތަކަށް 
 އުފައްދާ ފަރާތްތަކުްނ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތްތަކުން އެތެރެކުރާ 

މެދު ޝަކުވާއެއް ކެތީގެ ފެންވަރާތަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މި
 ނުވަތަ އެފަދަކަމެްއ މިނިސްްޓރީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ
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ތަކެިތ  ގެ ދަށުން އެ ވާއިދު"ގަ"ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ 
 ވަނަ  19ދުގެ ގަވާއި މި ،ަނމަށް އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި އެއީ މަސައްކަތަ ،ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު

 ފަާރތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. ދަށުން އެގެ  )ށ(މާއްދާގެ 

 ފަރާތަކުން އެތެރެުކރާ ބާވަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުަވތަ ރާއެތެރެކުތަެކތި  ބޭުނންކުރާޢިމާރާތްކުރުމަށް  )ރ(  
ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް  ފަރާތަކުން އުފައްދާ ބާވަތަކާ އުފައްދާއެ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 7ގަވާއިދުގެ  މި ،ނުވަތަ މައްސަަލއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ބާވަތެއް އުފެއްދި ފަރާތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ  8
 ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއްގައި ހުރިތޯ ހަމައެއް ތަކާބާވަތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑު އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް 

މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޢި ،ދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންގަވާއި މި )ބ(  
އެއްގޮތަށްތޯ  ތަކާފައިވާ މިންގަނޑުކެއްޗައް ކަނޑައަޅައިތަ އުފައްދަނީ އެ ނުވަތައެތެރެކުރަނީ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް  ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފައިާވ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި މިތަކެއްޗަކީ  އެތެެރކުރާދުގެ ދަށުން ގަވާއިމި  )ޅ(  
ން މިނިސްޓްރީ ،މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަކެތިކަްނ އެނގޭނޭ ސްޕެސިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔުންތައް

އެތެރެކޮށް ވިއްކާ  ތަކެތި އެ ،ލަތެއްގައިހާ ޖެބޭނުންވެއްނުވަތަ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކުން 
 ވާނެެއވެ.  ފޯރުކޮށްދޭންއެ ލިޔެކިޔުންތައް އެ ފަރާތަކަށް  ،ފަރާތްތަކުން

ފައިވާ ގަވާިއދުގެ ދަށުން ަކނޑައަޅައި މިތަކެއްޗަކީ  ދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާގަވާއިމި  )ކ(  
ން މިނިސްޓްރީ ،މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަކެތިކަްނ އެނގޭނޭ ސްޕެސިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ  ތަކެތި އެ ލަތެއްގައިހާ ޖެބޭނުންވެއްނުވަތަ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކުްނ 
 އެ ލިޔެކިޔުންތަްއ  ،ވިއްކާ ފަރާތްތަކުންފަރާތްތަކުން ނުވަަތ 

 ވާނެެއވެ.  ފޯރުކޮށްދޭންއެ ފަރާތަކަށް 

މިމާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގެ ބޭނުމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ޓެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާވަތްތަކުެގ  )އ(  
ސާމްޕަލް، އެ ތަކެތި އުފެއްދި ަފރާތުން ބަދަލެއް ޯހދުމަކާ ނުލައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭްނ 

 ވާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު

 އެޅުން ވަޅުޚިާލުފވުމުން ިފޔަ ގަާވއިދާ

ލާފުވާ ޚިވާއިދާ ގަ
މެދު ފަރާތްތަކާ

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 

އުފައްާދ އެ ތަކެތި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ނާއި ކުންތްތަފަރާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ )ހ( .19
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  15 ވަނަ މާއްދާއާއި 13ވާއިދުގެ ގަމި ކުން ތްތަފަރާ
 ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަންޞައްޙަ ނޫން  ތަކަކީސެޓިފިކެޓު  ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަޅާހުށަ
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  ،ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ން އެމިނިސްޓްރީ
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާއެ ފަރާތެއް ރުފިޔާއިން  (ހާސް )ފަންސާސް 50,000/-

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްާދ ނާއި އެ ަތކެތި ފަރާތްތަކުން ރާޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކު )ށ(  
އަށް ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ވިއްކައިފައިވާ ތަކެއްޗާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ،ބެލުމަށްފަހުއެ މައްސަލައެއް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 
 ޖޫރިމަނާ އެ ފަރާތެއް އިން ރުފިޔާ  (ހާސް )ފަންސާސް 50,000/- ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ،

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިާރއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ތަކެއްޗަކީ ެއތެރެކުރާ  މަށްބޭނު ގެޢިމާރާތްކުރުމު )ނ(  
ާމރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޢިނުވަތަ  ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކަންސްޓުނުކޮށްހުރި ތަކެތިޓެ

މައްސަލަ  ން އެިމނިސްޓްރީ ،ޓެސްޓުނުކޮށްހުރި ތަކެތި ވިއްަކއިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާފަރާތެއް   އެރުފިޔާއިން  ()ފަްނސާސްހާސް 50,000/- ،ބެލުމަށްފަހު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗަކީ  ނުވަތަތަކެއްޗަކީ  އެތެރެކޮށްފައިވާ މާރާތްކުރުމަށް ޢި )ރ(  
މާރާތްކުރުމުގައި ޢިނުވަތަ  ،ތަކެތީގެ ޓެސްޓުތަކުން ފެއިްލވާ ތަކެތިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  އެ

 ްނ މިނިސްޓްރީ ،ތަކެތި ވިއްކައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަެވފައިާވ ފެއިލްބޭނުންކުރުމަށް 
 ޖޫރިމަނާފަރާތެއް  އެއިން ރުފިޔާ ()ފަންސާސްހާސް 50,000/- ،ބެލުމަށްފަހު އެއްމައްސަލަ އެ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

)ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް  އި)ނ( އާ އާއި )ށ( އާއި މި މާއްދާގެ )ހ( (ބ)  
ރުފިޔާއިން  ()އެއްލައްކަ 100,000/- ،ކަމެއް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްފަހުވެސް އެފަދަ

ހުއްަދ މުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދުއާއި ހުއްދަބާވަތެއް އެތެރެކުރުމުގެ  އެ ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު
 ން ފެށިގެްނ ޚުދެވޭީނ ޫޖރިމަނާކުރާ ތާރީ ހުއްދަ ެދންފަާރތަކަށް  އެހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަިދ 

 މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. )ހައެއް( 6

ދަްށ ގަވާއި މި ،މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާނީ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާެމދު މި ގަވާއިދާ މި )ޅ(  
 )ނުވަިދހަ( ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެިށގެންނެވެ. 90ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ގޮތާިއ  ޢަމަލުކުރާނެކަމަކާ ގުޅިގެން  އެ  ،ޚިލާފުވުމުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމަކާ .20 އާންމު އަަދބު 
މަުލކުރުމަށް ޢަދުގެ އެހެްނ މާްއދާއަކުން ވަކި ގޮތަކަްށ ގަވާއިމި  އާ ބެހޭގޮުތން،ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ  ކަމަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ، ހިނދަކުއި ފައި ނުވާހައިކަނޑައަޅަ
 އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކުރުމާއެކު، އެ

 ދޫޮކށްފައިވާ ހުްއދައެއް ނުވަތަ ހުއްދަތަކެއް ހިފެެހއްޓުން؛ ނުވަތަ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ(
 ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ނުވަތަ  )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށ100,000ް /- )ށ(
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 ރުފިޔާއަށް  )އެއްލައްކަ( 100,000 /- ،އެކުބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާގައި  )ހ(އްދާގެ މާ މި )ނ(
 ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި 

ކުރުމަށް ދީފައިާވ  ލަތުަގއި، އެކަންހާފައިވާ އަންގައި ން ވަކި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްމިނިސްޓްރީ )ރ(
ހަމައަށް  މެއް ރަނގަޅުކުރުމާކަ ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރުވެސް އެކަން 

 ދަދުގެއަމާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ  ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، މި
 އިންސައްތަ( އިުތރަށް ޖޫރިމަނާކުރުން. ތިނެއް) 3% 
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1ޖަދުވަލު   

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ  އެތެރެކު ރާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން 
 ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ބާވަތްތައް 

 މާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރާޢި: ސިމެންތި .1
 ހިލަ   ގްރޭޑެއްގެހުރިހާ  ބޭުނންކުރާ ކޮންކްރީޓަށް ހިލަ: .2
 ުހރިހާ ވައްތަރެއްގެ ވެލި ބޭނުންކުރާ ވެލި: ކޮންކްރީޓަށް .3
 ސްޓްރަކްޗަރަލް ދަގަނޑު ނަބޭނުމަށް ގެން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ :ދަގަނޑު .4
 (ގެއް)ހުރިހާ ގްރޭޑެ ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓް .5
 ގައު( ވައްތަެރއްގެ ހުރިހާމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢި) "ރެޑީމޭޑް" ބްލޮކްސް .6
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