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މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:
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ވިޮލއުމް: 40    އަދަދު: 177    ތީާރޚު:  6 މުޙައްރަމް 1433  -  1 ިޑެސމްބަރ 2011  ބުރްާސފިަތ 

ް ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ިދވިެހރާއްޖޭގެ އެކްްސޕޯޓް ިއމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށ

9 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ވި 21 މަހުގެ ނޮވެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ 2011
އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު (79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު "  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވ13ި

 2011  ޑިސެމްބަރ1 ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ92ްނޫނުއަސާސީގެ ޤާ "ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 9
 މި ބިލު ، ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންބުރާސްފަތިވި ) ހ1433 މުޙައްރަމް 6(

 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2011/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު (79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 9

މިނިސްޓްރީ އޮްފ "އޮތް ހުރިހާ ތަނެއް "  އިންޑަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް"ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި  .1
 .އަށް ަބދަލުކުރުން" ކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިކޮނޮމި

 . ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުނ1ްބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ،ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ )ހ( .1  
 މިނިސްޓްރީ އޮްފ ،އްޖޭގައި ހިންގަންވާނީ މިއިން ކަމެއް ރާ، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއިކުރުމާއި

 .އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް  )ށ(    މި ޤާނޫނުގައި ކަ
 .ނެވެހަދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 .އުނިކުރުން) ށ(އާއި ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 5ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި އަކުރުތައް ) މ( އަދި )ވ ()އ (،)ކ (،)ޅ (،)ބ (،)ރ( ވަނަ މާއްދާގެ 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 .އިތުރުކުރުން

އި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީގެ  ޗެޕްޓަރުގ97ަ ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 7ޤާނޫނުގެ  މި)ރ( .5  
 .ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި) ސުމެއް އިންސައްތަ (0%މިންވަރު 

ން  ޕޮލިތީ،ން ޝީޓާއި ޕޮލިތީ،ން ފިލްމާއި ޕޮލިތީ، ޕްލާސްޓިކް ގޯންޏާއި،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި )ބ(   
 ފެންވަޔަރު ، ގްރީންހައުސް ޔުނިޓާއި ޕްރީފެބްރިކޭޓަޑް، ޕޮލިޔުރިތީންއާއި،ޓިއުބްރޯލްއާއި

 ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް އަދި ޑްރިޕް އިރިގޭޝަންއަށް ބޭނުންކުރާ ،ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި
 .ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ތަކެތި މި ،ހޮޅިއާއި

ނޑުގައި ދުއްވާ ކަ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި )ޅ(   
އުބަލް އެނަރޖީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ  އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ރިނި،އުޅަނދުފަހަރާއި

 އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ، ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ މެޝިނަރީ،ސާާމނާއި
 .ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުންތައް

 . އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިރިނިއުބަލް އެނަރޖީ )ކ(   

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރުކުރުމަށް  )އ(   
 . ތަކެއްޗާއި މަސްއިއެންމެހަ އިމްޕޯޓްކުރާ

 އިހަ ވެލިއު އިތުރުކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އެންމެޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަށާއި )ވ(   
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 .  ރޯމެޓީރިއަލް،ތަކެއްޗާއި

ނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާުކރުމުގެ ގޮތުން )މ(     ދަ
 ަދނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ވެލިއު ،އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗާއި

 . މުދާއި އިމްޕޯޓްކުރާ އެންމެހަ،އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

 . ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުނ7ްބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ އަދި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކްލެިސފައި ކުރުމުގައި  )ހ( .7  
ބޭނުންކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ 6ޤާނޫނުގެ  މި. އެވެ) އެސް.އެޗް(ޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް އެން
ގޮތުގެމަތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލާއި މުދަލުގެ ގިންތިތައް ބަހާލެވިފައިވަީނ 

މިއިން ކޮންމެ ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލުން .  ޗެޕްޓަރުގެ މައްޗަށެވ97ެގެ  އެސް.އެޗް
މި ތާވަލުގައި . ވަނީއެވެއެޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އިމްޕޯ

ތަކެއްޗަށް ދައްކަން މި ޤާނޫނުގަިއ   އެ،ހިމަނާފައިވާ މުދަލުގެ ގިންތީގެ ނަމާއި
ނޑައަޅާފައިވާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ މިންވަރު އިތުރަށް ތަފްޞީލު ކުރާނީ އެޗް އެސް ގައިވާ .ކަ

 .ވެގޮތުގެމަތިންނެ

 
 

 ޗެޕްޓަރ
 ނަންބަރު

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް
 ޑިއުޓީގެ
 މިންވަރު

  ޖަނަވާރުގެ ކާން ކަމުދާ ބައިތައް ،އެއްގަމު މަހާއި 2ޗެޕްޓަރ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 އޫރުމަހާއި އޫރުގެ ކާން ބޭނުންކުރާ ބައިތައް) ށ(
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 ޑިނގާއާއި މި ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް ފެނުގައި އުޅޭ މައިކަށި ، އިއްސާއި، ރިނދައްޔާއި،ކަކުންޏާއި 3ޗެޕްޓަރ 
  މަސް،ނުހުންނަ ބާވަތްތަކާއި

ފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭ އެއްޗެހި) ށ(
ނޑީގެ އަދި ލައްޓިާއއި ،ކަންނެއްޔާއި ،ކަޅުބިލަމަހާއި) ނ(  ބާވަތްތައް މަހުގެ މަހާއި ރާގޮ
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 އެހެން ތަނެއްގައި ، ޤުދްރަތީ މާމުޔާއި، ދޫނީގެ ބިހާއި،ފައްދާ ބާވަތްތަކާއި ކިރުން އު،ކިރާއި 4ޗެޕްޓަރ 
 ބުނެފައި އަދި ހިމެނިފައިނުވާ ޖަނަވާރުން ލިބޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި 

 ފިޔަވައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި) ހ(
 ތަކެތި އެހެނިހެން ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި

 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ށ(
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 ޖަނަވާރުގެ ބައިތަކުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ 5ޗެޕްޓަރ 
 ބާވަތްތައް

 ފިޔަވައި ތަކެތި ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި) ހ(
 ތަކެތި އެހެނިހެން ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި

 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކެއުމަށް ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި) ށ(
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ނ(
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫުރމަސް) ރ(
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 އަޑިއަށް ، ކާން ކަމުދާ ބައެއް ބާވަތުގެ މުލާއި،ންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތަރުކާރީއާއިކެއުމަށް ބޭނު 7ޗެޕްޓަރ 
 ފައިބާ ގޮނޑި 

 ފިޔަވައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން ބާވާތްތަކުގެ ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި) ހ(
 ތަކެތި އެހެނިހެން ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި

 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ށ(
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 މެލަންގެ ، ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުތްމޭވާގެ ތޮށްޓާއި؛ މަދު،ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މޭވާއާއި 8ޗެޕްޓަރ 
 ބާވަތްތަކުގެ ތޮށި

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(
 ތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެ

 ފޯއް) ށ(
  އަނބު، ފަޅޯ، ކަރާ،ދޮންކެޔޮ) ނ(
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ރ(
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  ހަވާދުގެ ބާވަތްތައް ، ސައިފަތާއި،ކޮފީއާއި 9ޗެޕްޓަރ 
 ފިޔަވައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި) ހ(

 ތަކެތި އެހެނިހެން ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ށ(
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 ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް 10ޗެޕްޓަރ 
  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

 ގޮވާން މުގުރައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްބާވަތުގެ ފުށް 11ޗެޕްޓަރ 
 ިއ ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ -

 
%0 

 އޮށާއި މޭވާ؛ އެއްޗެހި ، އެފަދަ މޭވާ؛ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގޮވާމާއި،ތެޔޮހުންނަ ބާވަތްބާވަތުގެ އޮށާއި 12ޗެޕްޓަރ 
 އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ގަސްގަހާގެހި؛ ހުޔާއި ގެރި ބަކަރީގެ ކާނާ

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 

  ދިޔަ، ކިރާއި، ތެރަހާއި،ބާވަތްތަކުން ނަގާ ލާއާއިތަރުކާރީގެ  13ޗެޕްޓަރ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކެއުމަށް ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި) ށ(
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 50% ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ނ(

ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ  14ޗެޕްޓަރ 
ވަކަ؛ ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން 

 އިނުވާ ބާވަތްތައްޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފަ
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
ނޑި ބޮނބިއާއި) ށ(  ބޮނބިކު
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 މިބާވަތްތައް ވަކިކޮށްގެން ،ސަރުބީއާއި ،ޖަނަވާރުންނާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ތެލާއި 15ޗެޕްޓަރ 
އުފައްދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި؛ ކާން ބޭނުންކުރާ މަޞްނޫޢީ ސަރުބީ؛ ޖަނަވާރުންނާއި 

 ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ އުށް
 ފިޔަވައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި) ހ(

 ތަކެތި އެހެނިހެން ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ށ(
 ސަރުބީ ތެލާއި އޫރުގެ) ނ(
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 ، ޖަނަވާރުގެ ކާން ކަމުދާ ބައިތަކުންނާއި އަދި ކަކުންޏާއި، މަސްމަހާމެހިންނާއި،އެއްގަމު މަހުންނާއި 16ޗެޕްޓަރ 
 ފެނުގައި އުޅޭ މައިކަށި ނުހުންނަ  މި ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް، ޑިނގާއާއި، އިއްސާއި،ރިނދައްޔާއި

 އެއްޗެހިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް
 ފިޔަވައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިްނ ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި) ހ(

 ތަކެތި އެހެނިހެން ހިމެނޭ މި ޗެޕްޓަރުގައި
 ތައްބާވަތް ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި އޫރުމަހުން) ށ(
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ނ(
ނޑީގެ ،ލައްޓިއާއި ،ކަންނެއްޔާއި ،ކަޅުބިލަމަހާއި) ރ(  ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި މަހުން ރާގޮ

 ބާވަތްތައް

 
 
 

 
%0 
%50 
%50 

 
%15 

  މި ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެތި، ޗުއިންގަމާއި، މެޓާއާއި،ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކާއި 17ޗެޕްޓަރ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ބަނގުރާ) ށ(

 
 

%0 
%50 

  ކޮކޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް،ކޮކޯއާއި 18ޗެޕްޓަރ 
ރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 
 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް) ށ(

 
 
%0 
%50 

  ކިރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް، ފުށާއި،ގޮވާމާއި 19ޗެޕްޓަރ 
ޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް) ށ(

 
 
%0 
%50 
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 50% ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް) ނ(

 ހީގެ ބާވަތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި ގަސްގަހާގެ، މަދާއި، މޭވާއާއި،ތަރުކާރީއާއި 20ޗެޕްޓަރ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ހަވާދުލާފަިއ ުނވަތަ ތަފާތު ރަހަލައްވާފައި ހުންނަ ފޯއް) ށ(
 ލެވޭ ބާވަތްތައްއެކު ބަނގުރާ) ނ(
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ދުންފަތް) ރ(

 
 
%0 
%25 
%50 
%150 

 ކާން ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުވައްތަރުގެ އެއްޗެހި 21ޗެޕްޓަރ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 ރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތިމި ޗެޕްޓަ
 ދުފާއިރު ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް) ށ(
 އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް) ނ(
 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް) ރ(
 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ދުންފަތް) ބ(

 
 
%0 
%25 
%50 
%50 
%150 

  ރާހުތް،ގެ ތައްޔާރީ ދިޔާ އެއްޗެއްސާއިބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކު 22ޗެޕްޓަރ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ބަނުގރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ) ށ(
 ޑްރިންކްސް ސޮފްޓް ބޯފެނާއި) ނ(

 
 
%0 
%50 
%15 

24ޗެޕްޓަރ   ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ، ދުންފަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި،ދުންފަތާއި 
 ބާވަތްތައް

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 ސިގިރެޓް) ށ(

 
 
 

%150 
ސިގިރެޓަކަށް 

90/- 
)ނުވަދިހަ ލާރި(

25ޗެޕްޓަރ   ސިމެންތިޖެހުން ކަހަލަ ،އިތުރުންވެސް އުވަޖެހުމާއި  މީގެ، ހިލައާއި، ވެއްޔާއި، ސަލްފަރާއި،ލޮނާއި 
  ސިމެންތި، އުވަޔާއި،ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބަވާތްތަކާއި

ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 މާބްލް ޝީޓާއި ޓައިލްސް)  ށ(

 
 
 
%0 
%15 

26ޗެޕްޓަރ    އަޅި، މަޢުދަން ވަކިކުރުމުން ބާކީހުންނަ ދަގުޔާއި، ހިލައާއި،މަޢުދަން އެކުލެވޭ ވެއްޔާއި 
 ންމެހައި ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެ -

 

 
%0 
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27ޗެޕްޓަރ   އަދި އެފަދަ އެއްޗެހި ސާފުކޮށްގެން ، ބިމުންނަގާ ތެލާއި،ބިމުންނަގާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތަކާއި 
  ބިމުންނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާ އުށް،ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް؛ ތާރުގެ ބާވަތްތަކާއި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 

30ޗެޕްޓަރ   ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

31ޗެޕްޓަރ   ގަހުކާނާ  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

32ޗެޕްޓަރ   ފެން ލީކްވިޔަ ؛ ދަވާދާއި ވަރުނީސް؛ ކަޅިކުރަން ބޭނުންކުރާ ކުލަ؛ކުލަޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުލަ 
 ލިޔެކިޔުމަށާއި ޗާޕްކުރަން ، މިނޫންވެސް މިބާވަތްތަކާއި،ނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޓުންޏާއި

 ބޭނުންކުރާ ދެލި
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
 
%0 

33ޗެޕްޓަރ   ފެންވަރާ ، މީރުވަސް ދުއްވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި؛ ރެޒިނޮއިޑްސް،އެސެންޝަލް އޮއިލާއި 
 ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 

34ޗެޕްޓަރ   ، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފުއަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި،ސައިބޯންޏާއި 
 ދަތާބެހޭ ،ޓާއި މޮޑެލިންގ ޕޭސް،އުށްބައްތިޔާއި  ،ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާއި ފުޓުނި  މަސައްކަތް ކުރުމަށް
 ިމ ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
 
%0 

35ޗެޕްޓަރ   ޖަނަވާރުގެ ޕްރޮޓިން އެކުލެވޭ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ،ގަސްގަހާއި 
 އިވާ ތާން؛ ތެރަސް؛ އެންޒައިމްބާވަތްތައް؛ ބަދަލުގެނެސްފަ

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 ލިޔެކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެރަސް) ށ(
 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ށްކެއުމަ ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި) ނ(

 
 
 

%25 
%10 
%0 

36ޗެޕްޓަރ   އެއްޗެހި؛ ބަޑިބޭހުގެ ބޭނުންކުރާ ކުޅިވަރުގައި އަލިފާނުގެ ،)އެކްސްޕްލޯސިވްސް (ތަކެއްޗާއި ގޮވާ 
ނޑިއާއި ތަކެތި ބާވަތުގެ ބައެއް ހިފާ  އަލިފާން، އަލިފާން ހިފާގޮތަށް ހުންނަ އެލޯއީއާއި،އަލިފާން ދަ

މެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހި) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

  ލަިއޓަރަށް އަޅާ ގޭސް، ލައިޓަރު ހިލައާއި،އަލިފާންފޮށްޓާއި) ށ(

 
 
 

%35 
%25 

38ޗެޕްޓަރ   ހުންނަ ބާވަތްތައް ކެމިކަލުން އުފައްދާފައި 
  ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި -

 
%10 

39ޗެޕްޓަރ    ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް،ޕްލާސްޓިކާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(
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 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
  ގޯނި،ލް ކޮތަޅާއިބަޔޯޑިގްރޭޑަބަ) ށ(
 ، ޕޮލިތީން ފިލްމާއި، ޕްލާސްޓިކް ގޯންޏާއި،ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ނޫން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި )ނ(

  ޕޮލިތީން ޓިއުބްރޯލް،ޕޮލިތީން ޝީޓާއި
 ފިޓިންގްސް ހޮޅިއާއި ޕްލާސްޓިކް) ރ(
 ޕޮލިޔުރެތޭން) ބ(
  ޖިއޯ ޓެކްސްޓައިލް-ޖިއޯ ފެބްރިކް )  ޅ(

%20 
%0 

 
%400 

%0 
%0 
%0 

40ޗެޕްޓަރ    ރަބަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް،ރަބަރާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ބޭރުހަން އިއެތެރޭހަމާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި) ށ(
 ފޮހޭރަބަރު) ނ(
  ބޭރުހަން ،ބައިސްކަލް އެތެރޭހަމާއި) ރ(

 
 

%20 
%35 
%0 
%15 

41ޗެޕްޓަރ   ކެހެރިހަން ފިޔަވައި ދިބާޣުކުޅަހަމާއި ދިބާޣުނުކުރާ ހަން 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%20 

42ޗެޕްޓަރ  ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި؛ ދަތުރުފަތުރުކުރަން ގެންގުޅޭ ހަމުން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި؛ އަސްދާނުގައި  
 މީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ އެއްޗެހި؛ ފަށުއި ފަނީގެ ގޮހޮރުން ، އަތްދަބަހާއި، ދަބަހާއި،ފޮށްޓާއި

 އުފައްދާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޖަނަވާރުގެ ގޮހޮރުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެތި
 ތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެ -

 
 
 

%20 

43ޗެޕްޓަރ   މަޞްނޫޢީ ކެހެރި؛ ކެހެރިހަމާއި މަޞްނޫޢީ ކެހެރިހަމުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ،ކެހެރިހަމާއި 
 ތަކެތި

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި-

 
 

%20 

44ޗެޕްޓަރ    ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި ދަރާއި ދެލި،ލަކުޑިއާއި 
ކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  ތިރީގައި ބަޔާންރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިންމި ޗެޕްޓަ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ކުނބު) ށ(
 ލަކުޑި) ނ(
 ލަކުޑިއާއި ޕްލައިވޫްޑ) ރ(

 
 

%10 
%0 
%0 
%0 

48ޗެޕްޓަރ   ނުވަތަ ކަރުދާހުން ،ސާއިއެއްޗެއް ހުންނަ ޕަލްޕުން ހަދާފައި ކަރުދާހު ކާޑުބޯޑު؛ ކަރުދާހާއި 
 އެއްޗެހި ހުންނަ ހަދާފައި ކާޑުބޯޑުން

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 

%0 

49ޗެޕްޓަރ  ޗާޕްކުރި ފޮތް؛ ނޫސް؛ ފޮޓޯ އަދި ޗާޕްޚާނާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެތި؛  
 ށް ކުރަހާފައި ހުންނަ ޗާޓާއި ކުރެހުންޗާޕްކުރުމަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ދެލިކޮޕީ؛ ޗާޕްކުރުމަ

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 
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50ޗެޕްޓަރ   ފަށުވި 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

51ޗެޕްޓަރ   ކެހެރި؛ ކެހެރިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި އަހުގެ ކެހެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅި 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި މި -

 
%0 

52ޗެޕްޓަރ    ރޮއްޖާއި ފޮތި ،ކަފަ؛ އުއި؛ އަދި ކަފަ ނުވަތަ އުއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަރަންޏާއި 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ަތކެތި -

 
%0 

53ޗެޕްޓަރ   ޔާނާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ނަރުން ކަފަ ފިޔަވައި ގަސްގަހާގެހިން ނަގާފައި ހުންނަ ނަރު؛ ޕޭޕަރ 
  އެ އުޅިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި،ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ ތަކެތި -

 
 
%0 

54ޗެޕްޓަރ   މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓްސް 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

55ޗެޕްޓަރ    ފޮތި، ވަލާއި، ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއިމޭންމޭޑް ފިލަމެންޓުން 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

56ޗެޕްޓަރ  ނުވިޔެ ބަތާނައަށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި؛ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ހަދާފައި  
 މި އެއްޗެހިން ހަދާފައި ހުންނަ ،ނބާއި ކެ، ވަލާއި، ފަށާއިހުންނަ ހުންނަ އުޅި؛ އުޅިން ހަދާފައި

 ތަކެތި
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 

 
%0 

57ޗެޕްޓަރ  ނޑުގައި އެޅުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި،ދޫލައާއި    ތަޅުންގަ
 މި ޗްެޕޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

58ޗެޕްޓަރ  ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި؛ ރޮދިން ފުއްޕުންލައި ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި؛ ރޭނދާ؛  
ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްގޮތް ހަދައި އެލުވަން ނުވަތަ އަޅުވަން ފޮތިން ނުވަތަ ރޭނދާއިން 

ހުން މާޖަހައިގެން ނުވަތަ ރޮދިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި؛ ވިހޭފަށްލާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތިނޯ
 ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
 
 
%0 

59ޗެޕްޓަރ  ކުލަ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ދުއްވައިގެން އޮފު ހުންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތި؛  
 ޞިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ފޮތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 

60ޗެޕްޓަރ   ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތި  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

61ޗެޕްޓަރ   ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ،ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާއި 
 އްޗެހިއެ
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 
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62ޗެޕްޓަރ   ހެދުން ،ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި 
 އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 

63ޗެޕްޓަރ  ނޑިފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛ ބޭނުންކޮށް  ފައި ހުންނަ އަންނައުނު؛ ކު
 ފޮތިންހަދާފައި ހުންނަ ، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑިފޮއްޗާއި،ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި

 ބައެއް އެއްޗެހި
އިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
ނޑީގެ އުރަ     އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި) ށ(  އެއްޗެހީގެ ގޮ
  ގޯނި،ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއި) ނ(
 ރިޔާ) ރ(
 ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި ގޯނި) ބ(

 
 
 
 
%0 
%35 
%400 

%0 
%0 

64ޗެޕްޓަރ  ނާއި ބޫޓުގެގޮތުގައި އަރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްސާއި ގެއިޓަރސް އަދި މި އެއްޗެހީގެ ބައިބައިފައިވާ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
%0 

68ޗެޕްޓަރ   އުޑުވިލާ؛ މި ތަކެތިން އުފައްދާފައި ، އެސްބެސްޓޮސްއާއި، ސިމެންތިއާއި، ޕްލާސްޓަރާއި،ހިލައާއި 
 ހުންނަ އެއްޗެހި

 ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި -

 
 
%0 

69ޗެޕްޓަރ   ސެރަމިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ޗަންވެއަރޓޭބަލްވެއަރއާއި ކި) ށ(

 
 

%10 
%5 

70ޗެޕްޓަރ    ބިއްލޫރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި،ބިއްލޫރިއާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ބައިބައި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި) ށ(
  ކިޗަންވެއަރ، ބިއްލޫރި ޓޭބަލްވެއަރއާއި،ބިއްލޫރިއާއި) ނ(
 ނަންބަރު އައިނުގެ ލޯ) ރ(
 ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި) ބ(

 
 

%10 
%10 
%0 
%0 
%0 

72ޗެޕްޓަރ  ނޑާއި އެކަތަ   ދަގަ
 ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި -

 
%0 

73ޗެޕްޓަރ  ނޑާއި    އެކަތައިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި،ދަގަ
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު) ށ(

 
 

%10 
%0 
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74ޗެޕްޓަރ    ލޮއިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި،ލޮޔާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ކަބީލާ ނަރު) ށ(

 
 

%10 
%0 

75ޗެޕްޓަރ   ންނަ ތަކެތި ނިކަލުން ހަދާފައި ހު،ނިކަލާއި 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  - 

 
%20 

76ޗެޕްޓަރ    އެލްމިނިއަމުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި،އެލްމިނިއަމާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 ކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަ
 ޓިނު) ށ(
 ނބިތި) ނ(
 ދިޔަދޮވި) ރ(
  އެލްމިނިއަމް ޕްލޭޓް ،އެލްމިނިއަމް ޝީޓް) ބ(
 ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު) ޅ(

 
 

%10 
%0 
%15 
%15 
%0 
%0 

78ޗެޕްޓަރ    ތިމަރައިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި،ތިމަރައާއި 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި - 

 
%0 

79ޗެޕްޓަރ    ޒިންކުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި،ޒިންކާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ޓިނު) ށ(
  ޒިންކް ޕްލޭޓް،ޒިންކް ޝީޓް) ނ(
 ތިނބި) ރ(
 ދިޔަދޮވި) ބ(

 
 

%10 
%15 
%0 
%15 
%15 

80ޗެޕްޓަރ    ޖަސްތުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި،ޖަސްތާއި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 
 ޓިނު) ށ(
  ޖަސްތު ޕްލޭޓް،ޖަސްތު ޝީޓް) ނ(
 ތިނބި) ރ(
 ދިޔަދޮވި) ބ(

 
 
%0 
%0 
%0 
%15 
%15 

81ޗެޕްޓަރ  ބޭސްމެޓަލް؛ މަޢުދާނާއި ތަށިމުށި އެއްކޮށްގެން ހޫނު ހިފަހައްޓާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  
 ތަކެތި؛ މިބާވަތްތަކުން އުފައްދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 

 
 
%5 
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82ޗެޕްޓަރ   ،ޅޭ އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އާލާތް؛ އުލާއިމަސައްކަތް ކުރަން ގެންގު 
  ވަޅި؛ މިނޫންވެސް މޭޒުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން ތަކެތި،ސަމުސަލާއި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%5 

83ޗެޕްޓަރ   ތި ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެ 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ބައިބައި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި) ށ(
 ބައިބައި ބައިސްކަލްގެ) ނ(
 ބައިބައި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ފައި ހުންނަހަދާ ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ) ރ(
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84ޗެޕްޓަރ   މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ، މެކޭނިކަލް ތަކެއްޗާއި، މެޝިނަރީއާއި، ބޮއިލަރާއި،ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޓަރާއި 
 ބައިތައް

 ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

  ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅާ ތަކެއްޗާއި މި ތަކެތީގެ ބައިބައި،ކޮމްޕިއުޓަރާއި) ށ(
 އައިސްއަލަމާރި) ނ(
 ބައިބައި އޭގެ އިންޖީނާއި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނުލީ ދުއްާވ އެއްގަމުގައި) ރ(
 އަދި މިނޫންވެސް ބިންގަނޑު ، އެކްސްކަވޭޓަރާއި،ރާއި ރޯޑް ރޯލަ، ކްރޭނާއި،ފޯކްލިފްޓާއި) ބ(

ނުޑ ، އެހެނިހެން އެއްޗެހި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމަށާއި، ވެއްޔާއި،ކޮނުމަށާއި  ބިންގަ
ނޑުޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ ފުރޮޅުލާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ ތަކެތި،ހަރުކުރުމަށާއި   ފަސްގަ

 އިންޖީނާިއ އެއްޗީެހގެ ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ) ޅ(
 ބައިބައި އޭގެ
 ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ވިންޗް) ކ(
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85ޗެޕްޓަރ   އެއްޗެއްސާއި ރެކޯޑްކުރާ އަޑު ބައިތައް؛ މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ،ސާމާނާއި ،މެޝިނަރީއާއި ކަރަންޓު 
 ،އެއްޗެއްސާއި ރެކޯޑްކޮށް ބޭރުކުރާ އަޑު ފޮޓޯއާއި ޓެލެވިޜަންގެ ،ޗެއްސާއިއެއް ބޭރުކުރާ އަޑު
 އިތުރު ބައިތައް މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ،ބައިތަކާއި އެއްޗެހީގެ މި
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(

  ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން
 ތަކެތި ހުންނަ ހަދާފައި ފެންަނގޮތަށް ފޮޓޯ ޓެލެވިޜަން ،ވީޑިއޯއާއި) ށ(
 ތަކެތި ހުންނަ ހަދާފައި ދެއްކޭގޮތަށް ،ރެކޯޑްކުރާގޮތަށާއި ފޮޓޯ ޓެލެވިޜަން ،ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ) ނ(
 މައިކްރޮފޯން ތަކެއްޗާއި ރެކޯޑްކުރާ އަޑު)  ރ(
 އިއަރފޯން ،ފޯނާއިހެޑް ،ސްޕީކަރާއި ،ތަކެއްޗާއި ލަވަޖަހާ) ބ(
 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ރައްކާކުރުމަށް ޑާޓާ) ޅ(
 ޓެލެފޯން) ކ(
 އެިލކްޓްރިކް ގެވެހި ސާމާނު) އ(
 ޔުނިޓް ސަޕްލައި ޕަވަރ އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް) ވ(
 ކެމެރާ ވީޑިއޯ އިމޭޖް ސްޓިލް ކެމެރާއާއި ޑިޖިޓަލް) މ(
 އިބައިބަ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި) ފ(
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 ބައިބައި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ) ދ(
 ،ސްވިޗާއި ،ހަބްއާއި ބޭނުންކުރާ ވިއުގާގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ،މޮނީޓަރއާއި ކޮމްޕިއުޓަރ) ތ(

 ކާޑު ނެޓްވަރކް ،ރައުޓަރއާއި ،މޮޑެމްއާއި
 ޤުރުއާން ޑިޖިޓަލް) ލ(
ނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ސޯލާ ޕެނަލް ސިސްޓަމްގައި ތިމާވެއް) ގ( ޓާ ރައްޓެހި ކަ

 ހަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ ބެޓެރީ އަދި މިބާވަތުގެ ތަކެތި
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87ޗެޕްޓަރ  ނޑާއި  ނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަ،ރޭލްދަގަ މުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން  ޓްރޭމް ދަގަ
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ދުއްވާ ،އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި

 އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް
 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ) ށ(
ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ) ށ(މި ޗެޕްޓަރުގެ ) ނ(

ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި ބައިތަކުގެ ގައި ) ށ(ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ 
 ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް 

އިންޖީުނ  އެއެްޗއްސާއި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ) ރ(
 ބައިބައި މި ތަކެތީގެ އަދި އެއްޗެހި ދުއްވާ ނުލާ
 އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ،އި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއިގަ) ރ(މި ޗެޕްޓަރުގެ ) ބ(

ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މިބައިތަކުގެ ) ރ(ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ 
 ބައިތައް ސްޕެއަރއާއި އިތުރު

 ބައިބައި އޭގެ ބައިސްކަލާއި) ޅ(
  އޭގެ ބައިބައި،ބޭބީކެރިޖާއި) ކ(
 ބައިބައި ލްބަރޯއާއި އޭގެވީ) އ(
  ކަރަންޓު ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްޗެހި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން)ވ(
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90ޗެޕްޓަރ   ފިލްމް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ  ފޮޓޯ ނެގުމަށާއި ބައިސްކޯފް؛އޮޕްޓިކަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް 
 މިއާގުޅޭ އިތުރު ، ޗެކްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، މިނުމާއި މިންނެގުމަށާއި،ތަކެއްޗާއި
 ، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރޫމެންޓާއި، ޕްރެސިޝަން އިންސްޓްރޫމެންޓާއި،ބައިތަކާއި

  މިއާގުޅޭ ބައިތަކާއި އިތުރު ބައިތައް،މިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި
ޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕް) ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
  ލޮލުގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ލައްާވ ލެންސް،ނަންބަރު އައިނާއި އޭގެ ބައިބައި) ށ(
 ބައިބައި ގެއޭ ގެޖެޓްއާއި ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުމަށް ވިންދު ހިތުގެ) ނ(
 ހިއަރިންގ އެއިޑް) ރ(
 އޮތޯޕީޑިކް އެޕްލަޔަންސަްސ) ބ(
  ތަލި ، ދަތްޕިލައާއި،ދަތާއި) ޅ(
 ސާމާނު މެޝިނަރީއާއި ޑެންޓަލް ،ސަރޖިކަލް ،މެޑިކަލް) ކ(
 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކިޔެވުމަށާއި) އ(
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 5% ކެމެރާ ފޮޓޯގްރެފިކް) ވ(

94ޗެޕްޓަރ   އެތެރެއަށް އެއްޗެހި ލައްވާފައި ހުންނަ ތަންމަތި ،ފަރުނީޗަރު؛ ގޮދަޑި؛ ބާލީސް؛ ތަންމައްޗާއި 
 ލައިޓިންގ ، އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައްތިއާއި،ބާވަތުގެ އެހެނިހެން އެއްޗެއްސާއި

ވެސް މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން  މިނޫން، ނަންނަމާއި، ނިޝާނާއި، ދިއްލޭ ނަންބޯޑާއި،ފިޓިންގާއި
  ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކެތި؛ ރާވާގޮތަށް

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ) ހ(
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 މަތި ަތން، ބާލީހާއި، ގޮދަޑިއާއި،ފަރުނީޗަރާއި) ށ(
ނޑިއާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްގަމުގައި) ނ(  ،ގޮ

ނޑީގެ  ބައިބައި ގޮ
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންަނ ) ރ(

ނޑިއާއި ނޑީގެ ،އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮ  ބައިބައި ގޮ
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95ޗެޕްޓަރ   ، މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތަކާއި، މި އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ސާމާނާއި،ކުޅޭއެއްޗެއްސާއި 
 ތަކެތި

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި -

 
 
%0 

96ޗެޕްޓަރ   އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި 
މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ(

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
  ވައިޓް ބޯޑު، ރައިޓިންގ ބޯޑާއި،ޑްރޯވިންގ ބޯޑާއި) ށ(
 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުމަށް) ނ(
 ންކުރާ ތަކެތިދުންފަތުގެ އިސްތިޢްމާލުކުރުމަށް ބޭނު) ރ(
 ޓެމްޕޮންސް ޓަވަލާއި ސެނިޓަރީ) ބ(
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 ،ގައިވާ ތާވަލުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  7މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(   

އެފް ައުގ .އައި.ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އެއް ޔުނިޓްގެ ސީ
ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ) ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް (6,425,000/-

 . އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށެވެ،ބޮޑުވާނަމަ

ހަމިލިއަން  (6,425,000/-އެފް އަގު .އައި.އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ .1    
 000,850,12/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވެފައި  ދިވެހި )ހަތަރުލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް

 13%ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަވާނަމަ  ދިވެހި) ބާރަމިލިއަން އަށްލައްކަ ފަންސާސްހާސް(
 )ތޭރަ އިންސައްތަ(

ބާރަމިިލއަން  (000,850,12/-އެފް އަގު .އައި.އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ .2    
 000,700,25/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  ވެހިދި) އަށްލައްކަ ފަންސާސްހާސް

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ މުދަލެްއ  ދިވެހި) ފަންސަވީސްމިލިއަން ހަތްލައްކަ(
 )ހަތެއް އިންސައްތަ (7% ،ކަމުގައިވާނަމަ
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 000,700,25/-އެފް އަގު .އައި.އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ .3    
 000,550,38/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  ދިވެހި) ފަންސަވީސްމިލިއަން ހަތްލައްކަ(
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ  ދިވެހި) ތިރީސްއަށްމިލިއަން ފަސްލައްަކ ފަންސާސްހާްސ(

 )ފަހެއް އިންސައްތަ (5% ،މުދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ

 000,550,38/-އެފް އަގު .އައި.އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ .4    
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު މުދަލެްއ  ދިވެހި) ލިއަން ފަސްލައްކަ ފަންސާސްހާްސތިރީސްއަށްމި(

 )ހަތަރެއް އިންސައްތަ (4% ،ކަމުގައިވާނަމަ

ނޑާއި)ނ(     އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި،ކަ
އި މުދަލާއި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ

 ރާއްޖޭގައިކުރެވޭ އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ،އުޅަނދުފަހަާރއި
ވަގުތީ ގޮތުން ގެންނަ ތަފާތު އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑިއުޓީ ފްރީ 

 .ކޮށްދެވޭނެއެެވ

ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެްނ  ހަރަކީ ބޭރުގައި ބުނާ އުޅަނދުފަ) ނ(މާއްދާގެ  މި)ރ(   
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުއްދަތަށް  ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ކަމުގައިވިޔަސް ކަ

މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް . ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ
އި ބޭނުންކުރާ މުއްދަތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ގެނެވޭ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގަ

ޢަމަލުކުރާ އެހެން ޤާނޫނުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއާއި ފީ ފަދަ ހުިރހާ ތަކެއްޗެއް 
.  އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ހުއްަދތަކެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ،ދެއްކުމާއި

ތްތަކުން އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަރާ
 .ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 އުޅަނދު އުފެއްދި ތާރީޚް .1    

 އުޅަނދުންކުރެވޭ ބޭނުން .2    

 އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިން .3    

 އުޅަނދުގެ އަގު .4    

 އުޅަނދުގެ އިންޝުއަރެންސް .5    

 އްޔަށް ހިފި އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީއުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކު .6    

އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭނެކަމުގެ  .7    
 ލިޔުން

 އުޅަނދު އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .8    

އި ޓެކްްސ އުޅަނދު އެތެރެކުރި ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށްޓަކަ .9    
 އޮތޯރިޓީގައި ރަޖްިސޓްރީކޮށްފައިވާ ލިޔުން



 

 17

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް .10      އުޅަނދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ކަ

ގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ) ނ(މާއްދާގެ  މި )ބ(   
ޓްސް އެއްފަދަ އެއްޗަކުން ނަގަންޖެހޭ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ އެއްވެސް ސްޕެއަރ ޕާ

ބޭނުންކުރުމަށް ގެނެވޭ  އަދި މިފަދަ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގައި. ޑިއުޓީ މަޢާފެއްނުކުރެވޭނެއެވެ
ރުފިޔާގެ ރެވެނިއުގެ ) ދިހަހާސް (000,10/- މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށް

 .ފީއެއް ސަރުކާރަށް ދައްކަންވާނެއެެވ
 އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މުއްދަތުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާ ނުވަތަ މިފަދަ )ޅ(   

 ސަރުާކރަށް ޑިއުޓީ ،އުޅަނދު އެތެރެކުރި ފަރާތުގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނަމަ
 .ދެއްކުމަށްފަހު އެފަދަ އުޅަނދެއް ވިއްކާލާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުރެވިދާނެއެވެ

 .އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 8ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .6

 ،ކުރުަމށާއި މަސަްއކަތް ،ެފްއޓުމަށާިއ ަމސައްކަތްަތއް ބޭނުްނތެރި ިދވެހިާރއްެޖއަްށ އިޤްތިާޞީދގޮުތްނ )ހ( .8  
 ،ބަެއއް ޑިއުޓީން އިްމޕޯޓް ނުަވތަ ،ޑިއުީޓ ިއމްޕޯޓް ތަކެތީގެ ިއމްޕޯްޓކުރާ ިހންުގމަށް މަސައްަކތް އެ

 .ލިިބގެްނވެެއވެ ރައީސުްލުޖމްހޫިރއްާޔއަށް ިއްޚތިޔާރު މަޢާފްކުރުުމގެ

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  .7
 .ތަރުތީބުކުރުން

 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ ،ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަންބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަިކ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ  .8
 .އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ބައެއް ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުުކރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުްނ  .9
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ، ތަޞްދީޤުޮކށް، ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް

 .އިން ފެށިގެންނެވެ 2012ޖަނަވަރީ  1 މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 
______________________  

  



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ިއނިްދރާގާނީދ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ދުރަށ ިހލޭ ް އެންގެވުންތައ ދެންނެވުންތަކިާއ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


