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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،                   

 .ދިވެހިރާއްޖެ                

 

 ޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި  ،އްޗާއިތަކެ ރާކުބޭނުން ށްއްކަތަޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަ
ދު ގަވާއިފަރާތްތަކުގެ   

ނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި) 2017/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފް 
ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މާރާތްކުރުމަްށ ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ޓެސްޓު ޢިދިވެހިރާއްޖޭގައި 

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 95ނުގެ އެޅުމުގެގޮތުން ޤާނޫމިންގަނޑު ކަނޑަ ފެންވަރާއި
 ދެކެވެ.ގަވާއިފައިވާ އިލައިވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ެއކުލަވަ (6)

    (ށ)
 

 ތަކެތި ،ތަކެއްޗާއި ރާބޭނުންކު ށްމަސައްކަތަ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ،ވާއިދަށް ކިޔާނީގަމި 
 އެވެ. ދު"ގަވާއި ފަރާތްތަކުގެ ޓެސްޓުކުރާ

 ސިލުކުރުމެވެ.ހާއަންނަނިވި ކަންކަން  ،ދަކީޞަވާއިދުގެ މަޤްގަމި  .2 މަޤްަޞދު 

ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާިއ  ކުރާ ފަރާތްތަކުގައިތަކެތި ޓެސްޓު ބޭނުންކުރާޢިމާރާތްކުރުމަށް  )ހ(
ދުމަތުގެ ފެންވަާރއި މިންގަނޑުތަްއ ޚި ދޭފަާރތްަތކުން  އެ ކާއި،މިންގަނޑުތަ

 ޑުތަކާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަުގފަހިކުރުން.މިންގަނ އެ ،ލުމާއިއިއެކުލަވަ

 ފެންވަުރ ަފރާތްތަކުގެ  ޓެސްޓުކުރާބޭނުންކުރާ ތަެކތި  މަސައްކަތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ށ(
ޢިމާރާތްތަކުގެ  ކުރާަތންތަުނން ޓެްސޓުކުރެވޭ ތަކެތި ޭބނުންކޮށްެގން  ހިފަހައްޓައި އެ

 ހެއްޓުން.ފެންވަރު ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެ

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ  ބޭނުންކުރާމަސައްކަތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ނ(
އެފަދަ  ،ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވުމާއެކު

ްށ ފަާރތްތަކަކަށް ހެދުމަކަމަށް ޤާިބލް  ފަރާތްތަކަކީ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންތިބޭ ފަްނނީ
 ބާރުއެޅުން.

ްއ ފަރާތްތަ ޓެސްޓުކުރާބޭނުންކުރާ ތަކެިތ   މަސައްކަތުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ރ(  
 ގިންތިތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި ގިންތިތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުން. ގިންތިކުރުމާއި، އެ
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ގައި ކުފަރާތްތަޓެސްޓުުކރާ ބޭނުންކުރާ ތަެކތި   މަސައްކަތުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ބ(  
ގަނޑުތައް މީހުންގެ ސުލޫކީ މިން މީހުންނަކީ، އެމަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ 

 ވުން. ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށްގަވާއި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ރަޖިސްޓަރީ އް ަފރާތްތަ ޓެސްޓުކުރާބޭނުންކުރާ ތަެކތި   މަސައްކަތުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ޅ(  
 ރީ ކުރެވޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން.ރަޖިސްޓަކުރުމާއި، 

އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެ  ކުރުމާ ދު ތަންފީޛުކުރާނީ ޢިމާރާތްގަވާއި މި .3 ރުން ދު ތަންފީޛުކު ގަާވއި 
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.ހަޒިންމާ 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި ގަ .4 ފަށާ ތާީރޚު  ދަށް ޢަމަލުކުރަންގަާވއި 
  ނެވެ.ފެށިގެން ތާރީޚުން

ހައި ނުވާވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަްށ ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަގަ މި .5 މާނަކުރުން 
އިބާާރތްތައް މާނަކުރާނީ، ތިރީގައި  ޒުތަކާއިލަފުވާއިދުގައި ޭބުނންކޮށްފައިވާ ގަ ހިނދަކު، މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

 ގުޅޭ ސިޔާސަތު  ޢިމާރާތްކުރުމާ  ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ،"މިނިސްޓްރީ"  )ހ(  

 ށެވެ.ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަހައިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ  އެ

މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންކުާރ ޢި ،ނީއެވަ ން" ކަމަށް ބުނެަފއި"ކޮންޓްރޯލްކުރު )ށ(  
 ން ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާކަ

 މަސައްކަތަށެވެ. ކުރާޔަގީންކުރުމަށް 

ތަކެިތ  ފައިވާއިލައިމިނިސްޓްރީގައި އެކުލަވަ  ،ނީއެވަ " ކަމަށް ބުނެވިފައިރަޖިސްޓަރީ" )ނ(  
 ށެވެ.ތަރަ ދަފު ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައި ޢި ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި ""ސްޕެސިފިކޭޝަން )ރ(  
 މިންގަނޑުތަަކށެވެ.ހުންނަ 

 މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގައިޢި ،އެވަނީ "ސްޓޭންޑަޑް" ކަމަށް ބުނެފައި (ބ)  
 ބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.ގަދުނިޔޭގައި  ނަންޖެހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންަކމަށްހުން

ލީލުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަްއ ޙުތަ ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި"ކެލިބަރޭޝަން"  (ޅ)  
 ހުންނަންޖެހޭ ެފންވަރުގައި ބެހެްއޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 

 އެ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށެވެ. ،އެވަނީ ނެފައިކަމަށް ބު "މެތޮޑޮލޮޖީ" (ކ)  

މާާރްތކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ ޢި ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ "ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް" (އ)  
 ތަކެތީގެ ފެންވަރު ބެލުަމށް ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ތަޙުލީލުތައް ކުރާ ތަންތަަނށެވެ.
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މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ޢި ،ނީއެވަ ފައިމަށް ބުނެކަރީ" "ލެބޯޓަ (ވ)  
 ބެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ތަޙުލީލުތައް ކުރާ ތަންތަަނށެވެ.

 ،ލީލުކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުންކުރާޙުތަ ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ"ސާމްޕަލް"  (މ)  
 ވެ.ށެމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެްއޗަޢި

 ލީުލކުރާ ތަންތަނުގަިއ ޙުތަކެތި ތަ ،އެވަނީ ފައިބުނެ މަށްކަ "ޕްރޮސީޖަރ" (ފ)  
 ފައިވާ ގޮތްތަކަށެވެ.އިލީލުތައް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅަޙުތަ އެ

ލީލުކުރާ ތަންތަނުގައި ހުްނަނ ޙުތަކެތި ތަ ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ"މެނުއަލް"  (ދ)  
  އިޖުރާޢާތުތަކަށެވެ.

ލީލުކުރާ ތަންތަނުގައި ހުންަނ ޙުތަކެތި ތަ ،ނީއެވަ ފައިމަށް ބުނެކަ"އިކުއިޕްމަންޓް"  (ތ)  
 އާލާތްތަކަށެވެ.

ލީލުކުރާ ތަންތަނުގައި ހުްނަނ ޙުތަކެތި ތަ ،އެވަނީ ަފއިމަށް ބުނެކަ"މެއިންޓަނަންސް"  (ލ)  
 އާލާތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ތަނުގަިއ ގެންގުޅޭ ތަކެތީެގ ލީލުކުރާ ތަންޙުތަ ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ"ހެޒަރޑަސް"  (ގ)  
 ތެރެއިން އިންސާނުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާެނ ތަކެއްޗަށެވެ.

 ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.ޞައްޙަލިޔެކިޔުމެއް  ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ"އެޕްރޫވް"  (ޏ)  

ނުގައި ކުރެވޭ ލީލުކުރާ ަތންތަޙުތަކެތި ތަ ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ"ރިކޯޑްސް"  (ސ)  
 މުޢާމަލާތްތަކާއި، މަަސއްކަތްތަކާއި އާލާތްތަކާ ބެހޭ ލިެޔކިޔުންތަކަށެވެ. އިއެންމެހަ

މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޢި ،އެވަނީ ފައިމަށް ބުނެކަ"އިންސްޕެކްޓްކުރުން"  (ޑ)  
 މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން އެކަމެއް ބެލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަެށވެ.

ތަކެތީގެ  ތަކެތިން ނުވަތަ އެ އެ ،އެވަނީ ތެރި ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެވިފައިއުއްކަ"ނުރަ (ޒ)  
 ވެ.ށެޓަށް ގެއްލުން ިލބިދާނެ ފަަދ ތަކެއްޗަށްވެ އި ސަބަބުން މީހުްނނަށާއި މުދަލަށާ

 އްކުރާ ފަރާތްތަތަކެތި ޓެސްޓު
 ން ރީކުރު ރަިޖސްޓަ

  ެކތި ޓެްސޓުކުރާ ފަރާތްތައްތަ ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .6
 ފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ ،އެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.  މިނިސްޓްރީގައި 

ބޭނުންކުާރ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގައި  ގައިޢިމާރާތްކުރުމު )ށ(  
 މެކެވެ.ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގުމަކީ މަާނކަ
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 ،މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންޢި )ނ(  
  ނައިިދނުމުގެ ބޭނުމުގައި ންގައި ތަޢުލީމު އުނގަ ނޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް ފަދަ ތަްނތާ

 ވާއިދުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ގަ ފަރާތްތައް މިއެ މަސައްކަތްކުރާ 

)ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 9ދުގެ ގަވާއި ރީ ކުރުމަށްފަހު، މިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަވާއިގަ މި )ރ(  
ދުން މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅަމުންދާނަމަ، ގަވާއިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުްނތައް 

ރީ ދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަގަވާއި ވާނަމަ، މި  ވެފައި އަދި އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ 
 ނުޖެހޭނެއެވެ. އްކުރާކަށެއުރީ އަކުން ރަޖިސްޓަކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަ

ވަނަ މާއްާދެގ  22ދުެގ ގަވާއި މާއްދާގެ ދަށުްނ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މި މި )ބ(  
 ީރ ކުރަން ފަށާނީ މިދަށުން ޤާއިމް ކުރެވޭ ޓެސްޓުުކރާ ވަގުތީ ތަންތަން ރަޖިސްޓަ

 ވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.)ނުވަދިހަ( ދު 90ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގަވާއި

 އްތަކެތި ޓެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަ
މަށް ހުށަަހޅަންޖެހޭ ރީކުރު ރަިޖސްޓަ

 ލިޔެކިޔުންތައް 

އެކު ތިރީގައިވާ ފައިވާ ފޯމާއިކަމަށް ކަނޑައަޅަ  ކުރުމަށްޓަކައި އެ  ރީރަޖިސްޓަ (ހ) .7
  ،ެބލުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުންތައް ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހެޅުމުން، އެ

 ސަރުކާރު  ،ފުރިހަމަވާނަމަތައް ޠުވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުގަ މި
 ރީކޮށްދެވޭނެއެވެ.ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަ (ސާދަ) 14ބަންދުނޫން 

 ؛ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ (1)
 އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ، ނުވަތަ ، ޕްރޮފައިލް ކުންފުނީގެ ،ކުންފުންޏެއް ނަމަ (2)

 ؛ފަރާތެއްގެ ވަނަވަރު އެ
ރީވެފައިވާ ފަންީނ ރަޖިސްޓަ ގައިޓެސްޓުކުރާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތު (3)

މަލީ ތަޖުރިބާ ޢަފެންވަުރ އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ތަޢުލީމީފަރާތްތަކުގެ 
 ؛އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް

 ؛ލިސްޓު ސީލުކުރެވޭ ޓެސްޓުތަކުގެ ތަފު (4)
 ؛ފިކެޓު.އެސް.ޓީ ސެޓުޖީ (5)
މެޝިނަރީގެ ކެލިބަރޭޝަްނ  އިޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓާ (6)

 ؛ސެޓިފިކޭޝަން
 ޑާއިމެޝިނަރީގެ ސްޓޭންޑަ އިޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓާ (7)

 އަދި؛ ސްޕެސިފިކޭޝަން
މަތީ މެޝިނަރީއާ ގުޅޭ ސަލާ އިޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓާ (8)

 .މިންގަނޑުތައް

ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއި މި ،ރީވުމަށް އެދޭ ފޯމުމާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަ މި )ށ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ކުރާ ދުވަުހން ފެށިގެން އިޢުގައި ޝާގެޒެޓު

 މު ކުރާނެއެވެ.އާންމިނިސްޓްރީން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  15ދުގެ ގަވާއި މި ،ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދެވޭނީތަކެތި ޓެސްޓު (ނ)  
 ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ހުްނަނންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަުކރުމަށްފަހުގައެވެ.
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ަފރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ   މަސައްކަތުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ )ހ( .8 ހުއްދަ ޯހދުން 
އިރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ  ޅޭ ސިޔާސަތު އެގު ޢިމާރާތްކުރުމާފޯރުކޮށްދޭންވާނީ 

 ކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން އެހަ

ވަނަ މާއްދާގެ  7ވާއިދުގެ ގަ ވާއިދުގެ ދަށުން ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިގަމި  )ށ(  
ތަކަކީ ޞައްަޙ ފިކެޓުސެޓު ކާއިކިޔުންތަހުށަހަޅާ ލިޔެރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ދަށުން 

 ހުއްަދއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ފަރާތަކަށް  އެ ، ސާިބތުވެއްޖެނަމަނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް

ތަނެއްގެ  ފައިވާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެށްރީކޮމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަ (ހ) .9 ތައް ލަތްހާހުއްދަ ހިފެެހއްޓޭނެ 
 ިލޔެކިޔުންތަކާއި، އެ ކޮންޑިޝަން އެނގޭނެ އިސީލާމެޝިނަރީގެ ތަފު  އިއިކުއިޕްމަންޓާ

 ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ
 އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ސްދުވަހަކުންމަ )ހައެއް( 6

  މިނިސްްޓރީއަށް ނުފޮނުވާާތ ލޫމާުތތައްގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޢު (ހމާއްދާގެ ) މި )ށ(  
ހުއްދަ ހިެފހެއްޓޭނެއެވެ. އަިދ ފަރާތެއްގެ  އެ ،ހަމަވެްއޖެނަމަ މަސްދުވަސް (ބާރަ) 12
 އެންޭގނެއެވެ. ށްފަރާތަ މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހެޅުމަށް އެ އެ

ިތ ތަކެ ކެތި ޓެސްޓުކުރާ ަފރާތްތަކުން ރިޕޯޓެއް، ތަޞައްޙަ ނޫން ގަސްތުގައި )ނ(  
 ވުން.ޅިކަން ސާބިތުހުށަހެ ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު

 މަޢުލޫމާތުތައް އެންގޭ ހުށަހެޅުމަށް ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި .10 ލަތްަތއް ހާހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެ 

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 ފަރާތްތަކުގެ ޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައިި ވަނަ 10 މި ގަވާއިދުގެ .11 ލުން ރަިޖސްޓަރީ ކޮްށދިނުން އަ

  މި ގަވާއިދުގެ ،ބޭނުންނަމަ ރަޖިސްޓަރީވާން އަލުން އެ ފަރާތުން ،ކުރުމަށްފަހުޠިލުބާ ީހުއްދަ

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވިދާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ 7 އާއިމާއްދާ ވަނަ 6

ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަްއ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .12 ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްަތއް ގިންތިުކރުން 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަ މި ،ރީކުރާއިރުމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަ
ފަރާތުން ކުރެވެންހުރި ޓެސްޓުތަކުގެ ބާވަަތށް ބަލައި ތިރީގައި  ޓެސްޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިގންތިކުރެވޭނެއެވެ.

 1ގްރޭޑް  (1)

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިާހ  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަ  ގިންތީގައި ހިމެޭނނީ މި މި
  ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްަތކެވެ. ބިލުކަން ހުރިޤާޓެސްޓުތައް ކުރުމުގެ 

 2ގްރޭޑް  (2)

 ކާއި،ޓެސްޓުތަ ގައިވާ (16) ،(14) ،(4) ،(3) ސިމެންތީގެގިންތީގައި ހިމެނޭނީ  މި
 ދަގަނޑުގެ ކާއި،ޓެސްޓުތަގައިވާ  (16) ،(9) ،(8) ،(6) ،(5) ،(1) ގެކޮންކްރީޓު

( 11) ،(9) ،(7) ،(4) ހިލައިގެ ކާއި،ގައިވާ ޓެސްޓުތަ (9) ،(4) .(3) ،(2)
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ރެޑީމޭްޑ  ކާއި،ޓެސްޓުތަގައިވާ  (17) ،(11) ،(2) ެވލީގެ ކާއި،ޓެސްޓުތަގައިވާ 
ކުރުމުގެ ާޤބިިލއްޔަތު ލިބިފައިާވ  ތައްގައިާވ ޓެސްޓު (4) ،(3ބްލޮކްސްގެ )
 ފަރާތްތަކެވެ.

 3ގްރޭޑް  (3)
 ކާއި،ގައި ހިެމނޭ ޓެސްޓުތަ (16) ،(4) ،(3)ގިންތީގައި ހިމެޭނނީ ސިމެންީތގެ  މި

 ،(2) ދަގަނޑުގެ ކާއި،ގައިވާ ޓެސްޓުތަ (16) ،(9) ،(8) ،(6) ،(1)ގެ ރީޓުކޮންކް
ވެލީެގ  ކާއި،ގައިވާ ެޓސްޓުތަ (9) ،(4) ގެހިލައި ކާއި،ތަގައިވާ ޓެސްޓު (4) ،(3)
ގައިވާ  (4) ،(3ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސްގެ ) ކާއި،ތަގައިވާ ޓެސްޓު  (17) ،(11)

 ފަރާތްތަކެވެ.ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަުތ ލިބިފައިވާ  ތައްޓެސްޓު

 4ގްރޭޑް  (4)
 ،(1ގެ )ކޮންކްރީޓު ތަކާއި،ގައިވާ ޓެސްޓު (3ގިންތީގައި ހިމެޭނނީ ސިމެްނތީގެ ) މި
ވެލީގެ  ކާއި،ގައިވާ ެޓސްޓުތަ (3) ،(2ަދގަނޑުގެ )ކާއި، ގައިވާ ޓެސްޓުތަ (16)
ރެޑީމޭޑް ބްލޮކްސްގެ  ތަކާއި،ގައިވާ ޓެސްޓު (4ހިލައިގެ ) ތަކާއި،ގައިވާ ޓެސްޓު (11)
 ގައިވާ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކެވެ. (3)

 5ގްރޭޑް  (5)
 ިއ،ގައިވާ ޓެސްޓާ (1ެގ )ގައިވާ ކޮންކްރީޓު 1ޖަދުަވލު  ،ގިންތީގައި ހިެމނޭނީ މި

 ޤާބިލިއްޔަތު ލިބިަފއިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ކުރުމުގެ( ގައިވާ ެޓސްޓ2ު) ރީބާގެ ދަގަނޑު
 

ތަެކތި ޓެސްޓުުކރާ ފަރާތްތަކުގަިއ  ބޭނުންކުރާ ކަތްތަކުގައިމަސައްޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ށ(  
 ނުވަތަ އުނިުކރެވޭ މިންވަރަކުން  ،ނަމަޓެސްުޓތައް އިތުރުވާ ންނަކުރެވެންހު

 .ޅިދާނެއެވެކަނޑައެމިނިސްޓްރީން ފަރާތްތައް ގިންތި ކުރެވޭ ގްރޭޑްތައް  އެ

 (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 9ގެ ވާއިދުގަ މި ،ރީ ކުރުމަށްފަހުރަޖިސްޓަޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތައް  )ނ(  
ރީ ރަޖިސްޓަ ،ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގައި

 ވިދާނެއެވެ.ބަދަލުކުރެމިިނސްޓްރީން ގިންތި  ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

އްލައަށް އެދިއްެޖ އަމިފަރާތްތަުކން  އެޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގިންތި ބަދަލުކުރުމަށް  )ރ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  (ހވަނަ މާއްދާގެ ) 7ވާއިދުގެ ގަ ލަތެއްގައި މިހާ

ގިންތިއަކަްށ އެކަށީެގންވާ  ،ލުމަށްަފހުއެކަން ބެ ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން
 ވިދާނެއެވެ.ބަދަލުކުރެ

ިލސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ސްޓުތަކުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެ 1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ގަ މި )ބ(  
ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،ބަަދލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ،ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ

 ކުރަންވާނެއެެވ.  ންމުއާ ޝާއިޢުކޮށް
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ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ލިއްަޔތުތައް އޫޒިންމާތަާކއި މަސް 

13. 

 

 

 ސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެިތ ޓެ
 ވަނީއެވެ.މި

އަކުން ސާދިހާތަެކތި  ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި އަލިާފނުގެ  ބޭނުންކުރާ މަށްޢިމާރާތްކުރު (ހ) 
ކަމަކުން  ފަދަ އެއް ކުރިމަތިވެދާނެސާދިހާ އެނޫން ތެރި އުނުވަތަ ނުރައްކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގަިއ ވާގޮތުގެ މަިތްނ  15އިދުގެ ވާގަ މި ،ތެރިވުމަށްއުރައްކަ
ފަިއ ށްޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ހުްނނަންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންަގނޑުތައް ޤާއިމްކޮ

 ޖެހޭނެއެވެ. ހުންނަން

ގޮތުގެ  ވާވާއިދު" ގައިގަމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ޢި" (ށ) 
  ތަންތަނުަގއި ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ބޭުނންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައިގެ ޢިމާރާތްކުރުމުމަތިން 

ރާިއ ވަހުްނނަންޖެހޭ ފެންގެ ކިބައިގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ފަންނުވެރިން
 މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްަޓންޖެހޭެނއެވެ.

  ،ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ރާބޭނުންކުމަސައްކަތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  (ނ) 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ޓެސްޓުތަކުެގ  19ދުގެ ގަވާއި މި

ލިޔެކިޔުމުން ހިންގާ ފަރާތަށް  ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ،ނަތީޖާތައް
 ދޭންވާނެއެވެ.

ން ލަތެއް އުފެއްދި ފަރާތުސީވަ ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންުކރާ ވަސީލަތްތައް އެ  (ރ) 
 ،ވަސީލަތްތައް ކެލިބަރޭޓްކުރެވި ފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއިކެލިބަރޭޓް ކުރަން ކަނޑައަޅަ

ދުމަތް ޚިތަކުްނ ދެވޭ ވަސީލަތް އެ ،ތިންވަނަ ފަރާތަުކން އިންސްޕެކްޓްކުރެވި
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.  ރަނގަޅުކަމުގެ ޔަގީންކަން

ރާ ފަރާތްތަކުން ޓެސްޓުކު ބޭނުންކުރާ ތަކެތި މަސައްކަތްތަކުގައިރާތްކުރުމުގެ ޢިމާ .14 ޓެސްޓުކުރެވޭ ާބވަތްަތއް 
ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން  ރާމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުޢި"ނީ ޓެސްޓުކުރަންޖެހޭ

ބާވަތްތަަކށް ކުރެވޭ  ފައިވާށްދަށުން ލިސްޓުކޮ ގެ 1ޖަދުވަލު ދު" ގެ ގަވާއިކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 
ފައިވާ ޅައިފައިވާ ގިްނތިއެއްގައި ކަނޑައަށްރީކޮފަާރތެއް ރަޖިސްޓަ ގެ ތެރެއިން އެޓެސްޓުތަކު

 ޓެސްޓުތަކެވެ.

ތަނުަގއި  ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ
 ހުންނަންެޖހޭ މިްނގަނޑުަތއް 

 ިއ ގަތަކެތި ޓެސްުޓކުރާ ތަންތަނު ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .15
ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ލިޔެކިޔުން  ގެކެއްރިހާ ޓެސްޓުތަހުތަނެއްގައި ކުރެވޭނެ  އެ

ޕްރޮސީޖަރތަކާ  ތަނުގަިއ ހުްނނަ އެ ވާނީން. ޓެސްޓުތަްއ ކުރަހުންނަންޖެޭހނެއެވެ
 އެއްގޮތަށެވެ.

 ކުރާއި ގަތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނު ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ށ(
ަގނައިޒޭޝަން ފޮރ )އިންަޓނޭޝަނަލް އޮ ISO ހުރިހާ ޓެސްޓުތަކެއް ކުރަންވާނީ 

)އިންޑިއަން ސްޓޭންޑަޑް(،  IS ،)ބްިރޓިޝް ސްޓޭންޑަޑް(BS  ،ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން(
EN ަޔޫރޯ ކޯޑް( ނުވަތ(ASTM   ްއެމެރިކަން ސޮސައިޓީ ފޮރ ޓެސްޓިންގ އެންޑ(
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 ސްޕެސިފިކޭޝަން ނުަވަތ  ޑާއިމެޓީރިއަލްސް( ސްޓޭންޑަ
 ޓޭންޑަޑްތަކަށެވެ.އެއްހަމައެއްގެ ސް ޔާއެ

ނުވަތަ ނަތީޖާ  ،މައްސަލައެއް ޖެހިފައިވާނަމަތެއްގައި އާލާ ބޭނުންކުރާޓެސްޓުކުރަން  )ނ(
 އާލާތެއް ބޭނުންޮކށްގެން  އެ ،ވާކަން ޔަޖީންވެއްޖެނަމައިމައްސަލައެއް ދިމާވެފަ ރިޕޯޓުގައި

 އަލުން ކުރަންވާނެއެވެ.އް ޓެސްޓެ ކުރި

 އި ލޭބަލް ލޫމާތާޢުދުމަތުގެ މަޚި ވަސީލަތްތަކުން ދޭ މަށް ބޭނުންުކރާހެދު ހުރިހާ ޓެސްޓެއް )ރ(
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ށްހަރުކޮ ވަސީލަތްތަކުގައި ފެންނަގޮތަށް  އެ

ން ކުރަޓެސްޓުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރިކޯޑު ކުރާ ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާްތަތކުން )ބ(
 ވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 ؛އްގެ ނަންއާލާތެ އެ (1)
 ؛ސީރިއަލް ނަންބަރު ،އްހާަލތްތަ ބޭނުންކުރާ ،އުފެއްދި ޤައުމު (2)

 ؛ޓެސްޓުތަކުގެ އަދަދު ކުރިއާލާތެއް ބޭނުންކޮށްެގން  އެ (3)
 ؛ލޫމާތުެބހޭ މަޢުކެލިބަރޭޝަނާ ގެއާލާތެއް އެ (4)
 ؛ން ދީފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތުއުފެއްދި ފަރާތު (5)
 ؛ލުސީމެއިންޓެނަންސްގެ ތަފު (6)
 ؛ވާއިދު ނުވަތަ ސްޓޭންޑަޑްގަންދާ މުމަލުކުރަޢަ (7)
  ،ކުރިން މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ ،ްއނަމަތެއާލާފައިވާ ށް ބޭނުންކޮ ކުރިން (8)

 .ލޫމާތުމައްސަލައަކާބެހޭ މަޢު އެ
އެ ތަކެތި  ކޮށް،ތަނަށް އެތެރެ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ނަޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ގެން )ޅ(  

ބާވަތެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ ެއންމެ އެކަށީގެންާވ  އެ ،ކުރަންވާނީއުރައްކަ އިބަހައްޓަ
 ގޮތަށެވެ.

ތަެކތި އެއްތަނުން އަނެއްަތަންށ  ނަކުރުމަށްޓަކައި ގެން ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓު )ކ(  
 ވާނެއެވެ. ހުންނަން ގެންދިއުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައި

 އަދި ޖެހޭނެއެވެ.  ހުންނަން  އަލިކަންކަށީގެންވާ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި އެ )އ(  
 ޖެހޭނެއެވެ. ވައި ދައުރުވާނެ ގޮތަށް ހުންަނންއެ ތަންތަނުގައި 

  ،ނަމަ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ޭބނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ބަރު ތަކެތި )ވ(  
 ޖެހޭނެއެވެ. ކުރަން ތަކެތި ބަހައްޓަން އެކަށީެގންާވ ގޮތަށް ޢިމާރާތް ފަރުމާ އެ

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަްށ ޓެސްޓުތަކާ  ތަނެއްގައި ކުރާ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނަކީ އެ )މ(  
  ވާްނޖެހޭނެއެވެ. މާރާތަކަށްޢިފަރުމާކޮށްފައިވާ 
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ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ެގްނގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި އަލިފާނުްނ  )ފ(  
  ށް،ަތްނ ފަރުމާކޮ ތެރިވުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްއުރައްކަ

 ޖެހޭނެއެވެ. ހުންނަން މިންގަނޑުތައް ފެންނަގޮަތށް އެ

 ެދވޭނެ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަުނގައި
 ުދމަތްތައް ޚި

 )ހ( 16
 
 

ަތންތަނުން ތިރީގަިއ ރާ ޓެސްޓުކުތަެކތި  ންކުރާބޭނު މަސައްކަތުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ތަކުން ބައެްއ ދުމަތްޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ޚިބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
 )ސިމެންތިން އުފައްދާ ތަކެތި( ތި ޓެސްޓުކުރުންސިމެން .1

 ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގެ ހިލަ( މާރާތްކުުރމަށް ބޭނުންކުރާޢި) ހިލަ ޓެސްޓުކުރުން .2

 ްއގެ ވެލި(ހުރިހާ ވައްތަރެ މާރާތްކުުރމަށް ބޭނުންކުރާޢި) ވެލި ޓެސްޓުކުރުން .3
 )މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް( އަސްފާލްޓް ޓެސްޓުކުރުން .4
 (ބޭނުންކުރާ ށްސްޓްރަކްޗަރަ މާރާތެއްގެޢި) ޓެސްޓުކުރުން ކޮންކްރީޓް ފްރެޝް .5

 (ބޭނުންކުރާ ށްރަސްޓްރަކްޗަ މާރާތެއްގެޢި) ޓެސްޓުކުރުން ކޮންކްރީޓް ހަރޑްންޑް .6

ސްޓްރަކްޗަރަލް  ނަބޭނުމަށް ގެންމާރާތްކުރުމުގެ ޢި) ޓެސްޓުކުރުން ދަގަނޑު .7
 ދަގަނޑު(

ސީލީ ކޮންމެ ޓެސްޓަކަށް ތަފު ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ކުރާ، ގައި މި މާއްދާގެ )ހ( (ށ)  
 ވާނެއެވެ. ލަންއިރިޕޯޓެއް އެކުލަވަ

އިވާ އޮނިގަނޑާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ތަންތަން ހިންގުަމށް ހަމަޖެހިފަ ޓެސްޓުކުރާ )ހ( .17 ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން ހިްނގުން 
 ،ިހންާގނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ތަން އެ  ،ލެވިއިއެކުލަވަތައް ދުމަތްޚިދެވޭ  ،ދާއިޞަމަޤް

 ވާނެއެވެ.އެކުލަވައިަލން  ހިންގާ ފަރާތުންތަންަތން  މުގެ ޚިދުމަތްދޭޓެސްޓުކުރު

ހިންގުމުގެ އުސޫލުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަން  )ށ(  
ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަުރ  ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ 

ތިރީގައި  ،ދުގައިޞައްޓުމުގެ މަޤު ހެމެދެފެންވަރު ނުަވތަ ދުގައި ޞަމަޤު އްޓުމުގެހެހިފެ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިަމނަންވާނެއެވެ.

  ސީލުންގާ ފަރާްތތަކުގެ ތަފުހި އިދާރީގޮތުން ތަން .1
 ެމު؛ނިޒާއެކަށީގެންވާ ހިންގުމުގެ  ،ތަނުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އ 
 ެ؛ހިންގާ ސިޔާސަތުބޯޓަރީ ލ 
  ާޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކުރ

 .މިންވަރު އުފުލާނެ ހިންގާ ަފރާތުން ޒިންމާ ތަން މަސައްކަތްތަކަށް

 ސީލުތަފު ރާ ފަރާތްތަުކގެމަސައްކަތްކުފަންނީ  .2
 ް؛ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއ 
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 ު؛ތަޢުލީމީ ފެންވަރ  
 ާތަމްރީނު؛ފައިވާ އިގުޅޭގޮތުން ހަދަ މަސައްކަތ 
 ުދޭ އިއަްނގަ ތަނުގައި ހުްނނަ ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކުރަން އެނގޭ ިމންވަރ

 ؛ލިޔެކިޔުންތައް
 ުވައިލުން.އެކުލަ ރިޕޯޓު ،މަސައްކަތްތައް ރިކޯޑްކޮށް ރާކ 

 ލުސީތަފު ތައް އެޕްރޫވްކޮށް ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެރިޕޯޓު އެކުލަވައިލާ .3
 ް؛ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއ 
 ު؛ތަޢުލީމީ ފެންވަރ  
 ާތަމްރީނު؛ފައިވާ އިގުޅޭގޮތުން ހަދަ މަސައްކަތ 
 ުދޭ އިއަްނގަ ތަނުގައި ހުންނަ ވަސީަލތްތައް ޭބނުންކުރަން އެނގޭ މިންވަރ

 ؛ލިޔެކިޔުންތައް
 ުތައް އެޕްރޫވްކޮށް ސޮއިކުރުންތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓ. 

 ސީލުތަފުކާ ގުޅޭ ގެންގުޅޭ އާލާތްތަ .4
 ް؛ސްޕެސިފިކޭޝަނ  
 ާ؛ތެއް ބޭނުންކުރާނެ ޮގތްކޮންމެ އާލ 
  ޭ؛ބޭނުންކުރެވ 
 ު؛ކެލިބަރޭޓް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތ 
 ު؛އުމުރ 
 ް؛ސްޓޭޓަސ 
 ުތައްޓެސްޓުކުރާ ތަކެތީގެ ސަލާމަތީ މިންގަނޑ. 

 

ޓެސްޓުކުރާ ތަންަތނުގައި ސަާލމަތީ މިންގަނޑުތަްއ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސޭފްީޓ  )ނ(  
އަންނަނިިވ އަސާސީ ބައިތައް  ،ގައިމެނުއަލު ވާނެެއވެ. މި ލަންއިއް އެކުލަވަމެނުއަލެ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ތުގެ މަލުކުާރނެ ގޮޢަބޭނުންކުރުމަށްފަހު  ނާއިކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން .1

 ؛ މިންގަނޑުތައްތެރިކަމުގެއު ރައްކަމިންގަނޑުތަކާއި ސިއްޙީ 
 ؛ތައްސަލާމަތީ ކަންކަން ޗެކްކުރާނެ ޗެކްލިސްޓު .2
ކުރާ ޓެސްޓުތަކުގެ ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތީގެ އަސަރުން  .3

 ؛ސަރަހައްދުތައް ނެމީހުން ސަލާމަތްކުރެވޭ
ތްތައް ހުްނނަ ަތންތަނާިއ ސަލާމަތީ އާލާ އާލާތްތަކާއިއިމަރޖެންސީ  .4

 ؛ގޮތުގެ މަުޢލޫމާތު ބޭނުންކުރާނެ
ކުރުމުގެ ގޮތުން އުތެރިރައްކަގަނޑު ަހށި، ތަންތަނުގައި ޓެސްޓުކުރާ .5

ގުޅޭ އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހުންަނ ޔާ އެ ،ބޭނުންކުރާނޭ ސަލާމަތީ ހެދުމާއި
 ؛ތަންތަނާއި ޭބނުންކުރާނެޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު

ބޭުންނކުރާ ހެޒަރޑަސް ތަކެތި ގެންގުޅޭނޭ ގޮތާއި  ތަންތަނުގައި ޓެސްޓުކުރާ .6
 ؛ލެވޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުއްތައިނެ ގޮތާއިކުރާނެ އުރައްކަ
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 .މަލު ކުރަްނޖެހޭނެ ގޮތްޢަލަތެއްގައި ހާކުއްލި  .7
 

 ވާނެެއވެ.  ންލައިކުލަވައް އެލެކޮލިޓީ މެނުއަތަންތަނުގައި  ޓެސްޓުކުރާ )ރ(  

ގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ކަންތައްތައް އަލުކޮިލޓީ ެމނު ލާއިމިގޮތުން އެކުލަވަ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  ؛ކޮލިޓީ ދެމެހެއްޭޓނެ ގޮތް ތަކާއިދުޞަމަޤް ،ގެ އުސޫލުތަކާއިކޮލިޓީ މެނުއަލު (1)
 ؛ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާތައް ދޭ ތަނުން އެ ،ޓެސްޓުކުރާ ތަނާއި (2)
 ؛ލުސީޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީގެ ތަފު (3)
  ؛ޓެސްޓުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރތައް (4)
ނުވަތަ އޭގެ  ؛ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާނަމަ ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަ (5)

 ؛ގޮތް ނެމަލުކުރާޢަ ތަކެއްޗާމެދު އެ ،ގެއްލޭ މިންވަރަށް ބަދަލުވެފައިވާނަމަ އަސްލު
 . ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައްޓެސްޓުކުރާ ތަނުގެ (6)

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުކުރާނެ ގޮުތގެ ޕްރޮސީޖަރތަކުގެ ( 4)ގެ   )ރ(މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ޓެސްޓުތައް ހަދަންާވީނ  އަދާހަމަކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް

 ންނެވެ.މަތި މި ޕްރޮސީޖަރތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ވަސީލަްތތައް ބޭުނންކުރާެނ  އެ ،އިތަކާވަސީލަތް ދުމަތްދޭޚި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި  )ޅ(  
ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީން ބޭނުްނވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ ދީ ދު އިރުޝާގޮތުގެ

 ވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭން

ންގުމުގަިއ ހި ،ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަާރތްތައް ބޭނުންކުރާ ށްމަސައްކަތަޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .18 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން އުމަޢުލޫމާތު ަރއްކަ
ތަކެތި ގުދަންކޮްށ  ،ސީލުެޓސްޓުކުރާ ތަކެތީގެ ތަފު، ލިޔެކިޔުންތައް ނެބޭނުންކުރާ

ބެލެހެއްޓުމުެގ  ތައްޓެކްނިކަލް ރިކޯޑު  ،ލެވޭ ގޮތްއްަތއިތަކެތި ނެ ގޮތް،ލަހައްޓާ ބަ
 ނިޒާމެއް ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ޔާންކޮްށފައިވާގައި ބަ މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(  
 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތައްތައް

 ؛ލުންއިއެކުލަވަ ސޫލުތައްއުބަލަހައްޓާނެ  ރިކޯޑު (1)
 ؛ލުންއިއެކުލަވަ ސޫލުތައްއުހިންގާނެ މަސައްކަތް  (2)
 ؛ލޫމާތުޢުއިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަ ނާއިމުވައްޒަފުންމަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ  (3)
 ؛ކޮލިޓީ މެނުއަލް (4)
 ؛ކޮށް ބެލެހެްއޓުންއުމަޢުލޫމާތު ރައްކަ ގެ މެއިންޓެނަންސް އިއިކުއިޕްމަންޓާ (5)
 ؛ޓެސްޓުކުރާ ޕްރޮސީޖަރ (6)
 ؛ތައްޓުޓެސްޓުތަކުގެ ރިޕޯ ލެބް (7)
 ؛ސަނަލް ކޮމްޕިޓަންސީ ރިޕޯޓުރޕަ (8)
 ؛ތައްޓްރެއިނިންގ ޕްލޭން (9)
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 ؛ޓްރެއިނިންގ ކޮމްޕްލީޝަން ރިކޯޑު (10)
 ؛ޓުޓެސްޓުކުރާ އާލާތްތަކުގެ ލިސް (11)
 .ކެލިބަރޭޝަން ރިކޯޑްސް (12)
 

 )ފަހެއް( 5މަދުވެގެން  ،ތައްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑު )ށ(މާއްދާގެ  މި )ނ(  
 ަބލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. ގެންކޮށްއުށް ރައްކަދުވަހައަހަރު

ލަތެއްގައި ހާތައް މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުްނވެއްޖެ ގައިވާ ިރކޯޑު  )ށ(މާއްދާގައި މި )ރ(  
 ޖެހޭނެއެވެ. ދޭންފޯރުކޮށް

 ަތއްޔާރުުކރާ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުން
 ޓުރިޕޯ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުތައް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 16ވާއިދުގެ ގަ މި )ހ( .19
 ވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކުރަން  ސީލީ ރިޕޯޓުޓެސްޓުތަކުެގ ތަފު ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 ލަތެއްގައި ހާނިސްޓްރީއަށް ބޭުންނވެއްޖެ ތައް މިގައިވާ ިރޕޯޓު މާއްދާގައި )ހ( މި (ށ)  
 ޖެހޭެނއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭންއެ ރިޕޯޓުތައް 

 ތަކެތީގެ ފެންވަރު ކާއި،ޓެސްޓުތަ ކުރި ކާއި،ގޮތްތަދުނު ގައި ސާމްޕަލް ހޯމި ރިޕޯޓު (ނ)  
 ހިމަނަްނވާނެއެވެ. ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ އަދި  )ސްޕެސިފިކޭޝަން، ސްޓޭންޑަޑް(

އްޙަކަމާމެދު ޞަ ރިޕޯޓެއްގެ  ފަރާތްަތކުން ތައްޔާރުކުރާތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ (ރ)  
ނުވަތަ އެހެްނ ަފރާތަކުން ޝަކުވާ  ،ސުވާލު އުފެިދއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް
ރިޕޯރޓުގައިވާ ޓެސްޓުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ޓެސްޓުކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަންނަވި ކަންކަްނ  ،މަދުވެގެން ،ގައިރިޕޯޓުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ބ)  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ފުތަޢާރަ (1)
 ؛ސީލުތަފު ރީގެ ޓަލެބޯ (2)
 ؛ނަންބަރު ރެފަރަންސް ގެރިޕޯޓު (3)
 ؛ސީލުތަފު ޓެސްޓުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ  (4)
 ؛ޑޮލޮޖީބޭނުންކޮްށފައިވާ މެތޮ (5)
 ؛ލުސީތަފު ގެތަކެތީ ޓެސްޓުކުރާ (6)
 ޚު؛ތާރީ ޓެސްޓުކުރި (7)
 ؛ސީލުތަފުފަރާތްތަކުގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރާ  (8)
 .ފައިވާ ތަކެތީގެ ަނތީޖާށްޓެސްޓުކޮ (9)
 

 އާލާތްތަކުގެޓެސްޓުކުރާ 
 ެމއިންޓަނަްނސް  އިކެލިބަރޭޝަނާ 

މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްަޓްނ ޓެސްުޓކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ތަންތަނުގައި  ރާޓެސްޓުކު )ހ( .20
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ  18ވާއިދުގެ ގަ މި ،ތައްދި މިކަމުގެ ލިޔެކިޔުންއަ ވާނެއެވެ.
 މުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ރަކުރިކޯޑު ކޮށްފުރިހަމަމަތިން 
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އާލާތެއް  އެ ،ވެއްެޖނަމަ ގެއްލުމެއްއާލާތަކަށް ތަކެތި ޓެސްޓުކުރަން ޭބނުންކުާރ  )ށ(  
 ކޮށްއާލާތެއް މަރާމާތު ސް އެނަމަވެކޮށްެގން ޓެސްޓުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ބޭނުން

ބޭނުންޮކށްގެން ެޓސްޓުކުރެވިދާނެއެވެ.  އާލާތެއް އެ ،ޓެސްޓުކުރާ ހާލަތަށް ގެނައުަމށްަފހު
  ،ކޮށްކަންކަން ރިކޯޑު ން ހިންގުުމގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މިތަ އަދި ޓެސްޓުކުރާ

  .ޖެޭހނެއެވެ ބަހައްޓަން ތައްލިޔެކިޔުންއެ 

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ހުްނަނ  ބޭނުންކުރާސައްކަތްތަކުގައި މަޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަން  18ވާއިދުގެ ގަ މި ،އާލާތްތައް ކެލިބަރޭޓް ކުރުމަށްފަހު 

 ވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަން ކޮށްރިކޯޑު

މަަސއްކަތްތަުކގައި މާރާތްުކރުުމގެ ޢި
ެތރި ތަކެތި އުނުަރއްކަ ބޭނުންުކރާ

ޓުކުރުުމގައި ޢަމަލުުކރަންެޖހޭ ޓެސް
 ގޮތް 

ތެިރ އުނުރައްކަ ިހމެނޭ ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކުގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .21
ލުކަމެއް ސަމާ ޚާއްޞަތަަކށް ތައްކަން ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގައި އަްނނަނިވި

 ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 ؛ ބޭުނންކުރުންކުރާނޭ ހުރިހާ އާލާތްތައްއުރައްކަގަނޑު ހަށި (1)
 ؛ތެރިވުންއުތެރި ތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ރައްކައުނުރައްކަ (2)
  ؛ތެރިވުންއުޖެހުމުން ރައްކަގައި ކަރަންޓު (3)
 ތެރިވުން.އުނުވާނެގޮަތށް ރައްކަ ޓަށް ގެއްލުންށްއުލާއި ވެޙަވަށައިގެންވާ މާ (4)
 

އުސޫލެއް ތެރި ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާނެ ގޮތުގެ އުނުރައްކަ ،ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތުން )ށ(  
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ  އެ ،ތައްޔާރުކޮށް ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެކަމާ ،ލައިއިއެކުލަވަ

ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންާވީނ  ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި މަލުކުރަންޢަތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގައި 
 ފައެވެ.ށްކޮރިކޯޑު

 ތަންތަނުގައި އުޅޭ ޓެސްޓުކުރާ ތަންތަނުގައި ޓެސްޓުތައް ކުރަންވާނީ ޓެސްޓުކުރާ )ނ(  
 އުލެއްގައެވެ. ޙަގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ފަދަ މާ ޞިއްޙީފަރާތްތަކަށް 

 ަވގުތީ ތަންތަން ޓެސްޓުކުރާ
 ޤާިއމްކުރުން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރަންޖެހޭ މާރާތްކުރުމުގެ އި )ހ( .22
 ޤާއިމްކުރެވިދާެނއެވެ. ތީ ތަނެއްވަގު ނެޓެސްޓުކުރާ ތަކެތި  ލަތެއްގައި އެހާ

ތަން  ރީ ކޮށްދެވޭނީ އެދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަގަވާއި މި ،ވަގުތީ ތަނެއް ޓެސްޓުކުރާ )ށ(  
 ޤާއިމްކުރާ މަސައްކަތަކަށް އެކަނި ބޭނުން ކުރާގޮތަށެވެ.  

ރީ ދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަގަވާއި މި ،ވަގުތީ ތަންތަން މުގެ ޚިދުމަތްދޭޓެސްޓުކުރު )ނ(  
 ށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ކޮ

 ؛ފައިވާ ފޯމުއި ރީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅަރަޖިސްޓަ .1   
ޓެސްޓުކުރާ ތަން ޤާއިމްކުރަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮން މަސައްކަތަކަށްކަްނ  .2   

  ؛ދޭ ލިޔުންއިއަންގަ
 ؛ލު ލިސްޓުފުސީއެތަނުން ކުރާނެ ޓެސްޓުތަކުގެ ތަ  .3
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ތަން ޤާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް  ޓެސްޓުކުރާ .4
 .ދޭ ލިޔުންއިކުރިއަށްދާނެ މަސައްކަތެއްކަން އަންގަ

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުްނ  މި )ރ(  
 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ވަގުތީ ތަނެއްގައި  މުގެ ޚިދުމަތްދޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓުކުރު ގެ )ހ(މާއްދާ މި (ބ)  
 ޓެސްުޓތައް ުކރެވެން ހުންަނން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި  ،އެންމެ މަދުވެގެން

 ޖެހޭނެއެވެ.
  )ސެޓިންގ ޓައިމް( ސިމެންތި (1)
  )ކޮމްޕްރެޝަން ޓެސްޓް( ކޮންކުރީޓް (2)
  )ސީވް ޓެސްޓް( ހިލަވެލި (3)
 

ކުާރ ޓެސްޓުތަކާ ބެޭހ  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވަގުތީ ތަންަތނުން އްދާގެ )ހ(މާ މި (ޅ)  
 ގެ ފަރާތުން ބޭުނންވެއްޖެ ހާލަތެްއގައި ފޯރުކޮށްދޭން ރީލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓް

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ތަްނތަން ޗެކްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ބޭނުްނވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ 
 ާވނެއެވެ. ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ތަން ،ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތް

ޓެސްޓުތަކުގެ  ކުރާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ތަންތަުނން މާއްދާގެ )ހ( މި (ކ)  
ކޮށް އުތައް ރައްކަރިޕޯޓު ގެތަންތަނުން ހަދާ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ އެ ޑުތަކާއި،ރެކޯ

ރާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެ. އަދި މިފަދަ ބެލެހެއްޓުމަކީ، ޓެސްޓުކުރާ ވަގުތީ ތަން ޤާއިމްކު
ކޮށް އު)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުްއދަތަށް ރައްކަ 5ރިޕޯޓުތައް  ގެތަކާއި ނަތީޖާރެކޯޑު

 ާވނެއެވެ.  ބަލަހައްޓަން

ދާ ޚިލާފުވާ ފަާރތްތަކާެމދު ގަާވއި 
 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

ފަދައިން ޞައްޙަ ނޫން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9ދުގެ ގަވާއި މި )ހ( .23
ޅިކަްނ ހުށަހެ ތަެކތި ޓެސްޓުކުރުަމށްފަހު ކެތި ޓެސްޓުކުރާ ަފރާތްތަކުންތަ ،ރިޕޯޓެއް
ހާސް ރުފިޔާ( އިން  )ފަންސާސް -/50,000ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް  ،ވެއްޖެނަމަސާބިތު

)ަހއެއް( މަސްދުވަހުގެ  6ހުއްަދ  ފަާރތަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެ ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު
 އްދަތަށް ހިފެހެއްޭޓނެއެވެ.  މު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންަތއް ދެވަނަ ފަހަރަްށ  9ދުގެ ގަވާއި މި )ށ(  
)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ  -/100,000ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް  ،ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ

އެވެ. މިގޮތުން ހުއްދަ ބާޠިުލ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރެވޭނެ އެ ،ކުރުމަށްފަހު
ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަާނ  އެ ،ފަރާތަކަށް އަުލން ހުއްދަ ދެވޭނީ އެ ،ކުރުމަށްފަހު

 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ. 6ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާާތ  ،ދެއްކުމަށްފަހު
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 ޖަދުވަލު  1:  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަ ށް  ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ  ފަރާތްތައް ގިންތިކުރުމުގައި ބެލި ދާނެ ޓެސްޓުތައް 

 ސިމެންތި  1
ކޯޑާ  ޓެސްޓުކުރަންޖެހޭ ކޯޑު )މި  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  

އެއް ފެންވަރެއްގެ އެހެން 
 ކޯޑަކަށްވެސް ޓެސްޓު ކުރެވިދާނެ(

 ،II.އީ.އެމް ސީ ،Iސީ.އީ.ެއމް  
.އީ.ެއްމ ސީ ،III.އީ.ެއމް ސީ
IV، ީއީ.އެމްސ.V  ެގ

 އް ބާވަތްތަ 

 BS EN196:Pt6: 2010 ފައިންެނސް ޓެސްޓް 1
 

ސްޓޭންޑަޑް ކޮްނސިސްޓަްނސީ ސެިޓންގ ޓަިއްމ  2
 ސައުްނޑްނެސް 

BS EN 196-3:2005 

 BS EN196:Pt 1:16 ޓެސްޓް  ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތް 3
 BS EN15167: Pt1:Annex މޮިއސްޗަރ ކޮންޓެންޓް  4

A:2006 
 BS EN 1015-12:16 ޝަން އެްދހެޝަން ސްްޓރެންތް ޓެން 5 ޕްރީޕެކްޑް ޕްލާސްޓަރ

 ASTM C531-00(2012) ލީނިއަރ ްޝރިންކޭޖް  6
ފްލޯ ސްކްރީޑް އެންޑް ވޯޓަރ 

 ޕްރޫފް ސްކްރީޑް 
 ASTM C109M-16A ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތް  7
 ASTM C1437-15 )ހައިްޑރޯލިކް ސިމެންތި ޯމޓަރ( ފްލޯއެބިލިޓީ 8
-ިސސްޓަންސް އޮްފ ސަރފަސްސްލިޕް/ސްކިޑް ރެ 9

 ޕެންޑިއުލަމް ޓެސްޓް 
BS EN 13036-4:11 

 BS EN 12004-2:2017 ރމިޭނޝަން އޮފް ެއޑްހޭޝަން ސްޓްރެންތް ޑިޓަ 10 ޓައިލް އެޑްހީިސވް 
 BS EN 12004-2:2017 ރމިޭނޝަން އޮފް އޯަޕން ޓައިމް ޑިޓަ 11
 BS EN 12004-2:2017 ޓްރާންްސވަރސް ޑިފޯޭމޝަން ޓެސްޓް  12

 BS EN 1208-2:2008 ރމިޭނޝަން އޮފް ރެިސސްޓަންސް ޓި އެބްރޭަޝން ޑިޓަ 13 ޓައިލް ގްަރއުޓް
ރމިޭނޝަން އޮފް ފްލެކްުޗރަލް ސްްޓރެންތް ެއންްޑ ޑިޓަ 14

 ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތް  
BS EN 1208-3:2008 

 BS EN 12808-4:2009 ރމިޭނޝަން އޮފް ްޝރިންކޭޖް ޑިޓަ 15
 BS EN 12808-5:2009 ޭނޝަން އޮފް ވޯޓަރ ެއބްޯސރްޕޝަން ރމިޑިޓަ 16

 ކޮންކުރީޓް  2
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  

 BS EN 12390:Pt3:2009 ކޮމްޕްރެަޝން ޓެސްޓް )ކިއުބް( 1 ކޮންުކރީޓް  ހަރޑެންޑް 
 BS EN 12390:Pt3:2009 )ސިލިންޑާ( ކޮމްޕްރެަޝން ޓެސްޓް 2

ASTM C39/C39M-17b 
 : BS EN 12390 : Pt1 )ކޮންކުރީޓް ކޯރސް( ޕްރެަޝން ޓެސްޓްކޮމް 3

2009 

ASTM C39/C39M-14 
 ޑެންސިޓީ ޓެސްޓް  4

 ރިީސވްޑް ޑެްނސިޓީ -)ހ( އޭސް
 ޑްަރއިޑް ޑެްނސިޓީ -)ށ( އަވަން

 )ނ( ސެޗުރޭޓެޑް ޑެންސިޓީ 

BS EN 12390:Pt7:2009 
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 BS EN 12390:Part ފްލެކްޗުރަލް ޓެސްޓް 5
5:2009 
BS 1881:Part 118:1983 
ASTM C78-10e1 

 BS 1881:Pt122:2011 ވޯޓަރ ެއބްޯސރޕްޝަން  6
)ސްޕްލިޓިންގ  އިންިޑރެކްޓް ޓެންސައިލް ސްްޓރެންތް 7

 ޓެންސައިލް ސްްޓރެންތް(
BS EN 12390:Pt6:2009 

ASTM C496-2011 
 ,ASTM C1202-12, 17 ރެޕިޑް ކްލޮރަިއޑް ޕެނެޓްރޭޝަން ޓެސްޓް  8

17a 
 BS EN 12390-8:2009 ވޯޓަރ ޕެނެޓްޭރޝަން ޓެސްޓް  9

 އެން.ޑީ.ޓީ
)ނޮންޑިސްޓްރަކްިޓވް ޓެސްޓް( 

 އޮން ހަރެޑންޑް ކޮންކުރީޓް 

 BS 1881 Pt204:1988 ކަވަރމީޓަރ ޓެސްޓް  10
 BS EN 12504-2:2012 ރީަބއުންޑް ެހމަރ ޓެސްޓް  11
 ASTM C876-15 ސެލް ޕޮޓެންޝިއަލް ޓެސްޓް-ހާލްފް 12
)ކޯރސް/ބްރޯަކްނ  މެޝަަމންޓް އޮފް ކާރބަޭނޝަން 13

 ކޮންކުރީޓް(
BS EN 14630:2006 

 BS EN 12390-1:2012 ޑިމެންަޝނަލް މެޝަަރމެންޓް ޮއން ކިުއބް މޯލްޑް  14 )ފްރެޝް( ކޮންކުރީޓް
BS 4550-3.4:1978 

  ފްލެކްޗަރަލް ޓެސްޓް 15
  ސްލަމްޕް ޓެސްޓް  16
  މިކްސް ރޭިޝއޯ  17

 ޕްރީކާސްޓް ކޮންކުރީޓް ޔުނިޓްސް  3
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
 ކޮންކުރީޓް ބްލޮކްސް )ހ( 

 
 SS271:1983 ކޮމްޕްރެިސވް ޓެސްޓް  1

  ޑެންސިޓީ ޓެސްޓް  2
 :BS EN 772-1:2011+A1 ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތް  3 ކޮންކުރީޓް މޭސަންރީ  )ށ(

2015 
 BS EN 772-11:2011 ވޯޓަރ ެއބްޯސރޕްޝަން  4

ކޮންކުރީޓް ޕޭވިްނގ  )ނ(
 ބްލޮކްސް 

 BS 6717-1:1993 ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތް  5
 BS EN 1338:2003(Annex ޓޯޓަލް ވޯޓަރ އެބްޯސރޕްަޝން  6

E) 
 BS EN 12390:Pt3:2009 ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތް  7 ކޮންކުރީޓް ކާރބްސް  )ރ(

)ބ(ކޮންކުރީޓް 
ސް ކާރބްސް/ޑިވައިޑަރސް/ޗެނަލް

 ކާރބްސް 

 BS 7263-1:1994 ޓްރާންްސވާރސް ސްޓްެރންތް  8
 BS EN 1340:2003 ބެންޑިްނގް ސްްޓރެންތް ްބރޭކިްނގް ލޯޑް 9

 BS 7269-1:1994 ވޯޓަރ ެއބްޯސރޕްޝަން  10
)ޅ(ކޮންކުރީޓް 

 ފްލޭގްސް/ސްލެްބސް 
 BS 7263-1:2001 ބެންޑިްނގް ސްްޓރެންތް  11
 BS EM 1339:2003 ަޝން ޓޯޓަލް ވޯޓަރ އެބްޯސރޕް 12

Annex E 
)ކ(ޕްރީކާސްޓް ކޮންކުރީޓް 
ޔުނިޓްސް/ކޮންކުރީޓް ާކރްބސް/ 

 ޑިަވއިޑަރސް/ޗެނަްލސް 

 BS EN 1340:2003 ޓޯޓަލް ވޯޓަރ އެބްޯސރޕްަޝން  13
ANNEX E 

 BS 1881:Pt208:1996 ރަފސް ެއބްޯސރޕްޝަްނ ޓެސްޓްއިނީިޝއަލް ސަ 14 ސިެމންތި ސްލެބް -)އ(ފެރޯ
 BS EN 14630:2006 ރބޮޭނޝަން ޓެސްޓް ކާ 15
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 )ދަގަނޑު( ސްޓީލް  4
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
 
 

 BS EN ISO 1461:2009 ތިކްނެސް އޮފް ކޯރޓިްނގ 1 ހޮޓްޑިޕް ގަލްވަަނއިްޒޑް ސްޓީލް
ރީބާ، ރޮޑް، ޝީޓް، އެްނގަލް، 

 އެޗް ބެިރ، ައއި ބީމް 
 EN 10002 ޓެންސައިލް ޓެސްޓް  2
 ASTM E9 ރެަޝން ޓެސްޓްކޮމްޕް 3
  ބެންޑިްނގ ޓެސްޓް  4
  ހާރޑްެނސް ޓެސްޓް 5
 EN 10045 އިމްޕެކްޓް ޓެސްޓް  6
  ޓޯރޝަން ޓެސްޓް  7
  ޝިއަރ ޓެސްޓް  8

  ބަކްލިންގ ޓެސްޓް  9 
 )ތާރު( ބިޓުމެން  5

 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
-ASTM D2172/D2172M ޓް ބިޓުމެން ކޮންޓެން 1 ބިޓުމިަނސް މިކްސްަޗރ 

11, 17e1(METHOD A & 
B) 

ޑެންސިޓީ އޮފް ޕްީރމިކްސް އޮން ކޯރްޑ ސާމްޕަލްްސ  2
 ވިތް އެްނޑް ވިްތއައުޓް ާސމްޕަލް ޕްރިަޕރޭޝަން 

BS 598:Pt 
104:2005(Clause 4) 

-ASTM D2726/D2726M ބަލްކް ސްޕެސިފިކް ްގެރވިޓީ އެންޑް ެޑންސިޓީ  3
14,17 

 BS 598:Pt 107:2004 ްނސިޓީ އެންޑް ސްޓެބިލިޓީ މާރޝަލް ޑެ 4
ASTM D1559-89 

މާރޝަލް ސްެޓބިލިޓީ އެންޑް ފްލޯ އޮފް އަސްފާލްްޓ  5
 މިކްސްަޗރ

ASTM D6927-15 

 BS 812: Pt 103.1:1985 ޕާރޓިކަލް ސައިޒް ިޑސްޓްިރބިއުަޝން  6
BS EN 933-1:2012 

-ASTM D3549/D3549M ތިކްނެސް އޮފް ކޯރ 7
11,17 

 BS598:Pt 110:1998 )ޑްރައި( ރމިޭނޝަން އޮފް ވީލް ޓްރެކިންގް ރޭޓްޑިޓަ 8
މެޝަިރންގް ޭޕވްމަންޓް މެްކރޯޓެކްސްަޗރ  9

 ޑެޕްތް)ވޮލިުއމެޓްރިކް ޓެކްނީކް(
ASTM E965-15 

މެޝަިރންގް ސާރަފސް ފްރިކްަޝނަލް އެްންޑ   10
 ޕްރޮޕަޓީޒް)ބްރިިޓޝް ޕެންޑިއުަލމް ޓެްސޓް(

ASTM E303-
93(reapproved 2013) 

ހ( އެސްފޯލްޓް ޕޭވިްންގ (
 މިކްސްަޗރ

އިފެކްޓް އޮފް މޮއިސްަޗރ އޮން އެސްފާްލޓް ކޮންކުރީޓް  11
ޓެންސައިްލ ސްޓްރެންްތ  -ޕޭވިްނގް މިކްސްަޗރ

 ރޭޝިއޯ 

ASTM D4867/D6487M-
9(Reapproved 2014) 

 ASTM D5444-15 ސީވް ެއނަލަިސސް  12
މެކްިސމަމް ސްެޕސިފިކް ްގރެވިޓީ އެްންޑ ތިއޮރެޓިކަލް  13

 ޑެންސިޓީ 
ASTM D2041/D2041M-
11 

-ASTM D3203/D3203M ޕަރސަންޓް ެއއަރ ވޮިއޑްސް  14
17 

ޑްރެިއން ޑައުން ކެރަކްޓެިރސްޓިްކސް އިްނ  15
 އަންކޮމްޕެކްޓެޑް އެސްފާލްޓް މިކްސްަޗރ

ASTM D6390-
11,11(Reapproved 2017) 
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 ވެލި  6
 ކޯޑުތައް  ސްޓުގެ ނަން ޓެ  ބާވަތް  
 ,BE 1377: Pt 2: 1990 ބަލްކު ޑެންސިޓީ  1  

CL 2 
 BS 1377 : Pt 4 :1990 ކެލިފޯނިއާ ބެައރިްނގ ރޭިޝއޯ  2

CL 7 
ASTM D1883-16 

 ,BS 1377: Pt 5: 1990 ކޮންސޮލިޑޭޝަން ޓެސްޓު  3
CL 3 

 ,BS 1377: Pt 7: 1990 ޑައިރެކްޓް ިޝއަރ ޓެސްޓް  4
CL 4 

 ,BS 1377: Pt 4: 1990 ރައި ެޑންސިޓީ ޓެސްޓް ޑް 5
CL 3 

 ,BS 1377: Pt 9: 1990 އިން ސިޓޫ ޑްަރއި ޑެްނސިޓީ 6
CL 2 

 ,BS 1377: Pt 2: 1990 ލިކުއިޑް ލިމިޓް 7
CL 4.3 

 ,BS 1377: Pt 2: 1990 ޕްލާސްޓިކް ލިމިޓް 8
CL 5.3 
ASTM D4318-17 

 BS 1377: Pt 2: 1990 ޕްލާސްޓިސިޓީ އިންޑެްކސް  9
ASTM D4318-17 

 ,BS 1377: Pt 2: 1990 މޮިއސްޗަރ ކޮންޓެންޓް  10
CL 3.2 

 ,BS 1377: Pt 2: 1990 ޕާޓިކަލް ޑެންސިޓީ 11
CL 8.3 

ޕާޓިކަލް ސައިޒް ިޑސްޓަރިިބއުަޝން )ހައިްޑރޯމީަޓރ  12
 މެތަޑް(

BS 1377: Pt 2: 1990, 
CL 9.5 

 ,BS 1377: Pt 2: 1990 ަޝން )ެވޓް ސީވިްނގ(ޕާޓިކަލް ސައިޒް ިޑސްޓަރިިބއު 13
CL 9.2 

 ,BS 1377: Pt 8: 1990 ޓްރައި އެްކސިއަލް ޓެސްޓް )ސީ.ޑީ( 14
CL 8 

 ,BS 1377: Pt 8: 1990 ޓްރައި އެްކސިއަލް ޓެސްޓް )ސީ.ޔޫ( 15
CL 7 

 ,BS 1377: Pt 7: 1990 ޓްރައި އެްކސިއަލް ޓެސްޓް )ޔޫ.ޔޫ( 16
CL 8 

 ,BS 1377: Pt 7: 1990 ންަފއިންޑް ކޮމްްޕރެޝަން ޓެސްޓް އަންކޮ 17
CL 7.2,7.3 
ASTM D2166:16 

 BS 1377: Pt 9: 1990 އިންސިޓޫ ޑެްނސިޓީ )ކޯރ ކަޓަރ މެތަްޑ( 18
 BS 1377: Pt 9: 1990 ޕްލޭޓް ބެއަރިްނގ ޓެސްޓް  19
 BS 1377: Pt 2 ލީނިއަރ ްޝރިންކޭޖް  20
 BS 1377: Pt 4 މަމް ްޑރައި ޑެްނސިޓީމިނިަމމް އެްނޑް މެކްސި  21
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އިން ސިޓޫ ކެލިފޯިނއަރ ެބައރިްނގ ޭރޝިއޯ ަސއިްޓ  22
 ޓެސްޓް

BS 1377: Pt 9: 1990, 
CL 4.3 

 ހިލަ  7
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
 ASTM C131-14 އެލް.އޭ. ެއބްރޭަޝމް ވަިލއު  1  

BS EN 1097-2:2010 
ޓިކަލް ސައިޒް އެްންޑ އެްނގިއިލޭރިޓ ނަްނބަރ)ާޕރ 2

 ޝޭޕް
BS812:Pt 1:1975 

 BS 812-2:1995 ބަލްކް ޑެންސިޓި އެްނޑް ޮވއިޑްސް  3
BS EN 1097-3:1998 

 BS 812:PT110:1990 ކްރަޝިްނގް ވެިލއު  4
 BS 812:Pt 105.2:1995 އެލޯންޭގޝަން ިއންޑްކްސް  5
 BS 812:Pt 105.1:1989 ފްލޭކްނަސް އިންޑްްކސް  6

BS EN 933-3:2012 
 BS 812:Pt 112:1990 އިމްޕެކްޓް ވެިލއު  7
 ASTM C40-11,16 އޯރގޭނިކް ިއމްޕޮުއރިޓިސް  8
 BS 812:Pt 103.1:1985 ޕާރޓިކަލް ސައިޒް ިޑސްޓްިރބިއުަޝން  9

BS EN 933-1:2012 
 BS 812-2:1995 ރެލެޓިވް ޑެްނސިޓި، ވޯޓަރ އެްބސޯރްޕޝަން  10

BS EN 1097-6:2013 
 BS EN 933-1:2012 ފައިން ކޮންޓެންޓް  11
 BS 812-109:1990 ވޯޓަރ ކޮންޓެންޓް)ޑްަރއި ައވަން( 12

BS EN 1097-5:2008 
 ASTM C1260-07,14 ޕޮޓެންޝަލް އަލްކަލީ ރިއަކްިޓވިޓީ)މޯޓަރ ބާރ ެމތަޑް( 13

 
 BS EN 1367-4:2008 ޓެސްޓް ފޯ ތާމަލް އެންޑް ެވދަރިން ްޕޮރޕަޓީޒް 14
 BS EN 1097-1:2011 ޑިޓަރމިޭނޝަން އޮފް ެރސިސްޓަްނސް ޓު ވެއަރ 15
 ASTM C127-15 ވޯޓަރ ެއބްޯސރޕްޝަން)ޯކރސް( 16
 ASTM C128-15 ވޯޓަރ ެއބްޯސރޕްޝަން)ަފއިން( 17
 ASTM C136-14 ސީވް ެއނަލަިސސް  18

 ރޮކް ކޯރ )ގައު( 8
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
 ASTM F5731-05,16 ޑް ސްޓްރެންތު ޓެސްޓް ޕޮއިންޓް ލޯ 1  

-ASTM D7012 އަންކޮންަފއިންޑް ކޮމްްޕރެޝަން ޓެސްޓް  2
10,13,14,14E1 

ވޯޓަރ ެއްބސޯބްަޝން އެްނޑް ބަލްްކ ސްޕްސިފިްކ  3
 ގްަރވިޓީ 

ASTM C97/C97M-09 

 އެޑް މިކްސްޗަރ 9
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
-BS EN 480 މްޕް ެޓސްޓް، ފްލޯ ޓެސްޓްވޯޓަރ ެރޑަކްޝަްނ، ސްލަ 1  

1:2006+A1:2011,2014 

BS EN 12350-2:2009 
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BS EN 12350-5:2009 

 BS EN 480-4:2005 ބްލީޑިްނގް  2
BS EN 480-
1:2006+A1:2011,2014 

 BS EN 12350-6:2009 ޑެންސިޓީ އޮފް ފްެރޝް ކޮންކްރީޓް  3
BS EN 480-
1:2006+A1:2011,2014 

 BS EN 480-2:2006 ސެޓިންގ 4
BS EN 480-
1:2006+A1:2011,2014 

 BS EN 480-5:2005 ކެޕިލަރީ އެބްޯޒބްަޝން  5
BS EN 480-
1:2006+A1:2011,2014 

 BS EN 12390-3:2009 ކޮމްޕްރެިސވް ސްްޓރެންތު  6
BS EN 480-
1:2006+A1:2011,2014  

 ސިމެންޓް ޓްރީޓެޑް ބޭސް )މަގުހެދުމަށް( 10
 ކޯޑުތައް  ގެ ނަން ޓެސްޓު ބާވަތް  
 ASTM D558-11 މޮިއސްޗަރ ޑެްނސިޓީ ރިލޭޝަްނޝިޕް  1  

(METHOD A) 
 ASTM D558-11 އޮޕްޓިމަމް މޮިއސްޗަރ ކޮންޓެންޓް  2

(METHOD A) 
 ASTM D558-11 މެކްސިަމމް ޑްަރއި ޑެްނސިޓީ 3

(METHOD A) 
ލިކުއިޑް ލިމިޓް، ޕްލާސްޓިކް ލިމިޓް، ޕްލާސްޓިސިީޓ  4

 ްކސް އިންޑެ
ASTM D4318-17 

 ރިޕެއަރ މަޓީރިއަލް  11
 ކޯޑުތައް  ޓެސްޓުގެ ނަން  ބާވަތް  
ކޮމްޕްރެިސވް ސްޓްެރންތު އޮފް ހައިޑްލޯިލކް ސިމެންްޓ  1  

 މމ ކިއުބު(50މޯޓަރ )
ASTM C109/109M-16a 
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