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 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
    .މ 15- 9- 1979

 އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ∗ ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ 

  

 ރީއެކްސްޕޯޓް ، އިމްޕޯްޓުކރުމާއި ތަކިެތ ރާއްޖެއަށް، ެއކްސްޕޯޓްކުރުމާއި  ުއފައްދާތަކެތި އަދި އުފެޭދ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   1-

، ޓްރޭޑް އޮފް މިނިސްޓްރީ، ހިްނގަންާވނީ ގައިރާއްޖޭ ކަމެއް މިއިން ވިްއކުމާ މުދާ  އިމްޕޯޓްކުރާ، ކުރުމާއި

. މަތިންނެވެ  ގަާވއިދެްއގެ ހަދާ އެމިނިސްޓްރީން އަދި ، ލިބިގެން ހުއްދަ ލޭަބރުން އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް 

 ގެނަުއމަށް ރާއްޖެ ތަެކތި  ިމންވަރަށް ބަޔާްނކުރެވިފަިއވާ ަގއި) ރ( ާއއި) ނ( މާއްާދގެ ވަނަ 5 މިޤާނޫނުގެ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ނަގާކަށް  ހުއްދަ

  

 ފިޔަަވއި  ާމވަހަރު ތެރެއިން ތަެކީތގެ އުފައްދާ ނުވަތަ އުފެދޭ  ރާއްޖޭގައި، އެކްސްޯޕޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭން )ހ(  2-

  .ނުެނގޭނެެއވެ ޑިުއީޓއެއް ެއކްސްޕޯޓް އެއްޗަކުން އެްއވެސް  އެހެން

 .ނުނެގޭެނއެވެ  އްއުީޓއެ ޑި އެްކސްޕޯޓް ތަކެތިން ރީއެކްސްޕޯްޓކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭން )ށ(  

  

 .ެއވެ 50% ައގުގެ. ބީ.އޯ.އެފް ޭއގެ  ނަގާނީ ޑިއުީޓައށް އެްކސްޕޯޓް މާވަހަރުން  3-

  

 މަކަރު  ކުރުމުގައި އެކްސްޕޯޓް  ނުަވަތ ތަްއޔާރުކުރުމުގައި ެއއްޗެއް އެއްވެސް އެކްސްޯޕޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭން  4-

 ވިޔަފާރިައށް  ާރއްޖޭގެ ނުަވތަ ހުތުރެއް ނަމަށް ޖޭގެރާއް، ިވޔަސް ުކޑަކުރުމަކުން ފަރުވާ  ނުވަތަ، ހެދުމަކުން

 .ުނވާނެެއވެ ކޮށްގެން ޢަމަލެއް ލިޭބފަދަ އުނިކަމެއް

  

  .ުނޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ޑިުއޓީ  އިމްޕޯޓް ތަކެތިން  މިބަާޔންކުރާ ތިރީގައި  5-

ނޑޫ )ހ(     .ފުށް، ހަކުރު، ހަ

  .ބައިބައި ހުންނަ ަވކިަވކިން ުޤރްއާނުގެ، މުޞްޙަފާއި )ށ(  

ނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މްަށމަޢާފްުކރު ޑިއުޓީ ތަކެތިން ެގންނަ ދަތުރުވެރިން )ނ(     . އަދަެދއް ކަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މަޢާފްކުރުމްަށ ޑިއުޓީ ތަކެތިން  ގެނެވޭ ބޭނުންތަކަށް ކުިދކުދި ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ )ރ(  

ނޑައަޅާ   .މިްނވަރެއް ކަ

 .ތަކިެތ އިމްޯޕޓްުކރާ ރާއްެޖއަށް ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި އެކްސްޕޯޓް ރީ )ބ(  

  

 ފިޔަަވއި  ތަެކިތ ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ މި ތެރެިއން ތަކެތީގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް   6-
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 ދިެވހި  ގޮުތގެމަތިން  ޔާންކޮށްފަިއވާބަ ޗެްޕޓަރުަގއި  97 ހިމެނޭ މާއްާދގައި ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ މި ތަކެތިން  އެހެން

 ޑިއުޓީ  މުދަލަށް ދަްއކަންޖެހޭ ިޑއުޓީ އެޑްވެލޮރަމް މިގޮުތން. ދައްކަންާވނެެއވެ ޑިުއޓީ  އިމްޕޯޓް ސަރުކާރަށް

. އަެގވެ. އެފް.އައި.ސީ މުދަލުގެ އެ މުދަަލށް ގެންނަ އިްނޝުއަރކޮްށގެން ، ބަލާނީ ައގުކަަމށް މުދަލުގެ ދެއްކުމުަގއި

  .އަެގވެ. އެފް އެްނޑް. ސީ މުދަލުގެ އެ ުމދަލަށް ގެންނަ ުނކޮށް އިންޝުއަރ

  

 މުދަލުގެ މުދަލާއި ދައްކަންޖެހޭ  ިޑުއޓީ އިމްޕޯޓް ގޮުތގެމަތިން  ބުނެފަިއވާ  ާމއްދާގައި ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ މި  7-

 ޖެހޭދަްއކަން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލުން ހިމެނޭ ޗެޕްޓަެރއްަގއި ކޮންމެ މިއިން، ަބހައި ޗެޕްޓަރަށް 97 ގިންތީަތއް

 އެތަެކްއޗަށް ، ނަމާއި ގިްނތީގެ މުދަލުގެ ިހމަނާފައިވާ ތާވަލުަގއި މި. މިވަނީެއވެ ާތވަލުަގއި މިވާ ތިރީަގއި މިންވަރު

ނޑައަޅާފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި ދައްކަން  ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ތަފްސީލު އިުތރަށް މިންވަރު ޑިއުީޓގެ  ިއމްޕޯޓް ކަ

 .ިލބިގެްނވެެއވެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްރަ އިޚްތިާޔރު ުކރުމުގެ ކަންތައްަތއް

  

 
 

   
 ޗެޕްޓަރ
  ނަންބަރު 

 ޑިއުޓީގެ   ގިންތީތައް  މުދަލުގެ 
  މިންވަރު 

 
  1 ޗެޕްޓަރ

 
 ޖަނަވާރު  ދިރޭ 
  

  

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

  
25%  

 ޖަނަވާރު  ގެނެވޭ ހުއްދަނަގައިގެން ޤާނޫނީގޮތުން  )ށ(  
  

35%  

 
  2 ޗެޕްޓަރ

 
 ބައިތައް  މުދާ ކަ  ކާން  ޖަނަވާރުގެ ، މަހާއި  އެއްގަމު 

  

  

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

  
15%  

 ބައިތައް  ބޭނުންކުރާ ކާން އޫރުގެ  އޫރުމަހާއި )ށ(  
  

35%  

 
 3 ޗެޕްޓަރ

  

 
 އުޅޭ  ފެނުގައި  އިތުރުންވެސް  މިތަކެތީގެ  ޑިނގާއާއި ، އިއްސާއި ، ރިނދައްޔާއި ، ކަކުންޏާއި 
 މަސް ، ބާވަތްތަކާއި  ނުހުންނަ  މައިކަށި 
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 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި އިން ތެރެ ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  

 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި
  

%15  

 އެއްޗެހި ދިރޭ ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި މި )ށ(  
  

%25  

 
  4 ޗެޕްޓަރ

 
 އެހެން، މާމުޔާއި  ޤުދްރަތީ ، ބިހާއި  ދޫނީގެ ، ބާވަތްތަކާއި  އުފައްދާ  ކިރުން ، ކިރާއި 

 ބޭނުންކޮށްގެން  ތައް ބާވަތް  ލިބޭ  ޖަނަވާރުން  ހިމެނިފައިނުވާ  އަދި  ބުނެފައި  ނެއްގައި ތަ 
 ކާބޯތަކެތި  އުފައްދާ 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

%10  

 
  5 ޗެޕްޓަރ

 
 ހިމެނިފައިނުވާ  ޗެޕްޓަރެއްގައި  އެހެން  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  އުފައްދާ  ބައިތަކުން  ޖަނަވާރުގެ 

 ތްތައް ބާވަ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

%25  

 
  6 ޗެޕްޓަރ

 
ނޑިއާއި  އޭގެ ، ގަސްގަހާގެއްސާއި  ޤުދްރަތީ   އިތުރުންވެސް  ތަކެތީގެ  މި  އަދި  މުލާއި ، ގޮ
 އެކަމާގުޅޭ ، މާމެލާމެއްޔާއި  ޤުދްރަތީ  ބޭނުންކުރާ  ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ، އެއްޗެއްސާއި  މިބާވަތުގެ 
 ލާވެލި ފަތްޕި  ޤުދްރަތީ 

  

  

   ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

%25  

 
  7 ޗެޕްޓަރ

 
، މުލާއި  ބާވަތުގެ  ބައެއް  ކަމުދާ  ކާން ، ތަރުކާރީއާއި  ބާވަތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ކެއުމަށް 
ނޑި  ފައިބާ  އަޑިއަށް   ގޮ

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
    

%15  

 
  8 ޗެޕްޓަރ

 
 މެލަންގެ ، ތޮށްޓާއި  ހުތްމޭވާގެ  ބޭނުންކުރާ  ކެއުމަށް ; މަދު ، މޭވާއާއި  ކުރާ ބޭނުން  ކެއުމަށް 

 ތޮށި  ބާވަތްތަކުގެ 
  

  

  15% ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި )ހ(  
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   ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި
  

  25%  ފޯއް )ށ(  
 

  9 ޗެޕްޓަރ
 

 ބާވަތްތައް  ހަވާދުގެ ، ސައިފަތާއި ، ކޮފީއާއި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

%15  

 
  10 ޗެޕްޓަރ

 
 ބާވަތްތައް  ގޮވާމުގެ 

  

  

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

  

%15  

ނޑޫ )ށ(    ހަ
  

%0  

 
  11 ޗެޕްޓަރ

 
 ފުށް  ބާވަތްބާވަތުގެ  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  މުގުރައިގެން  ގޮވާން 
  

  

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

  

%15  

   ދަންފުށްގޮ )ށ(  
  

%0  

 
  12 ޗެޕްޓަރ

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

  

  

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

  

%15  

 ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ ބޭހަށް ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެޭނ  ޗެޕްޓަރުގައި މި )ށ(  
  

5% 

 
  13 ޗެޕްޓަރ

 
 ދިޔަ ، ކިރާއި ، ތެރަހާއި ، ލާއާއި  ނަގާ  ބާވަތްތަކުން  ތަރުކާރީގެ 

  

  

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

 ހަލުވިދާނަރު )ށ(  
  

15%  

 
  14 ޗެޕްޓަރ

 
 ވިޔުމަށް  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހުންނަ  އުފައްދާފައި  ތަކެތިން  ނަގާ  ގަސްގަހާގެހިން 

 ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހުންނަ  އުފައްދާފައި  ތިން ތަކެ  ނަގާ  ހާގެހިން ގަސްގަ ; ވަކަ  ބޭނުންކުރާ 
 ބާވަތްތައް  ހިމެނިފައިނުވާ  ޗެޕްޓަރެއްގައި  އެހެން 
  

  

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

  

25%  

 ކަފަ )ށ(  
  

15%  

 
  15 ޗެޕްޓަރ

 
 މިބާވަތްތައް ، ސަރުބީއާއި ، ތެލާއި  ނަގާ  ބާވަތްތަކުން  ގަސްގަހާގެހީގެ  ޖަނަވާރުންނާއި 
; ސަރުބީ  މަޞްނޫޢީ  ބޭނުންކުރާ  ކާން ; އެއްޗެހި  ހުންނަ  އުފައްދާފައި  ވަކިކޮށްގެން 

 އުށް  ނަގާ  ގަސްގަހާގެހިން  ޖަނަވާރުންނާއި 
  

  

 ތަކެތި  މެހައިއެން ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

10%  

 
  16 ޗެޕްޓަރ

 
 އަދި  ބައިތަކުންނާއި  ކަމުދާ  ކާން  ޖަނަވާރުގެ ، މަސްމަހާމެހިންނާއި ، މަހުންނާއި  އެއްގަމު 

 އުޅޭ ފެނުގައި  އިތުރުންވެސް  ތަކެތީގެ  މި ، ޑިނގާއާއި ، އިއްސާއި ، ރިނދައްޔާއި ، ކަކުންޏާއި 
 ވަތްތައް ބާ  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އެއްޗެހިން  ހުންނަ ނު  މައިކަށި 

  

  

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

  

15%  

 އެއްޗެހި ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި އޫރުމަހުން )ށ(  
  

35%  

 
  17 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  މިބާވަތުގެ  އިތުރުންވެސް  މިތަކެތީގެ ، ންގަމާއި ޗުއި ، މެޓާއާއި ، ބާވަތްތަކާއި  ހަކުރުގެ 

  

  

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

  

15%  
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 ހަކުރު ދޯބުރާލި )ށ(  
  

0%  

 
  18 ޗެޕްޓަރ

 
 ބާވަތްތައް  ހުންނަ  ޔާރުކޮށްފައި ތައް  ކޮކޯއިން ، ކޮކޯއާއި 

  

  

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

  

15%  

 ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ ބަނގުރާ )ށ(  
  

35%  

 
  19 ޗެޕްޓަރ

 
 ބާވަތްތައް  ންނަ ހު  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ށްގެން ބޭނުންކޮ  ކިރު ، ފުށާއި ، ގޮވާމާއި 

  

  

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

  

15%  

 ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ ބަނގުރާ )ށ(  
  

35%  

 
  20 ޗެޕްޓަރ

 
ތަކެތި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ބާވަތްތަކުން  ގަސްގަހާގެހީގެ ، މަދާއި ، އި މޭވާއާ ، ތަރުކާރީއާއި 

  

  

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

  

15%  

 ފޯއް ހުންަނ ފައިރަހަލައްވާ ތަފާތު ނުވަތަ ހަވާދުލާފައި )ށ(  
  

25%  

 ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ ބަނގުރާ )ނ(  
  

35%  

 
  21 ޗެޕްޓަރ

 
 އެއްޗެހި  ވައްތަރުވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކާންބޭނުންކުރަން 

  

  

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

  

15%  

 ބާވަތްތައް  ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި ބޭނުންކުރަން ދުފާއިރު )ށ(  
  

25%  

  %35 ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ އޫރުމަސް )ނ(  
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 ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ ބަނގުރާ )ރ(  

  

35%  

 
  22 ޗެޕްޓަރ

 
 ރާހުތް  އެއްޗެއްސާއި  ދިޔާ  ތައްޔާރީ  ބާވަތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ބުއިމަށް 

  

  

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

  

15%  

 ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ ބަނގުރާ، ބަނގުރަލާއި )ށ(  
  

35%  

 އަލްކޮހޯލް  )ނ(  
  

35%  

 
  23 ޗެޕްޓަރ

 
 ޖަނަވާރަށް ، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި ، ތަކެއްޗާއި  އެއިންބާކީވާ  ކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރު  ކާބޯތަކެތި 

 އެއްޗެހި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކާންދިނުމަށް 
  

  

 ބާވަތްތައް  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  24 ޗެޕްޓަރ

 
 ލުގައިބަދަ  ދުންފަތުގެ ، ބާވަތްތަކާއި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ދުންފަތުން ، ދުންފަތާއި 
 ބާވަތްތައް  ބޭނުންކުރާ 

  

  

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

  

50%  

ސިގިރެޓަކަށް   ސިގިރެޓް )ށ(  
30/-

 )ތިރީސްލާރި(
 
  25 ޓަރޗެޕް 

 
 ސިމެންތިޖެހުން ، އުވަޖެހުމާއި  މީގެއިތުރުންވެސް ، ހިލައާއި ، އި ވެއްޔާ ، ސަލްފަރާއި ، ލޮނާއި 
 ސިމެންތި ، އުވަޔާއި ، ބާވަތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  ކަހަލަ 
  

  

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

  

25%  

  %10   ހިލަވެލި، ހިލައާއި، ސިމެންތިއާއި ބޭނުންކުރާ  އެޅުމަށް ގެދޮރު )ށ(  
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 ލޮނު  ބޭނުންކުރާ ކެއުމަށް )ނ(  

  

10%  

 މާބްލް )ރ(  
  

15%  

 
  26 ޗެޕްޓަރ

 
 އަޅި ، ދަގުޔާއި  ބާކީހުންނަ  ވަކިކުރުމުން  މަޢްދަން ، ހިލައާއި ، ވެއްޔާއި  އެކުލެވޭ  މަޢްދަން 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި މެނޭހި ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  27 ޗެޕްޓަރ

 
 ސާފުކޮށްގެން  އެއްޗެހި  އެފަދަ  އަދި ، ތެލާއި  ބިމުންނަގާ ، ބާވަތްތަކާއި  ހަކަތައިގެ  ބިމުންނަގާ 

އުށް  އުފައްދާ  ތަކެތިން  ބިމުންނަގާ ، ބާވަތްތަކާއި  ތާރުގެ ; ބާވަތްތައް  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 
  

  

 ތަކެތި ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި ތެރެއިން  ވަތްތަކުގެބާ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

25%  

 ޑީސަލް  )ށ(  
  

10%  

 ފިއުލް އޭވިއޭޝަން )ނ(  
  

10%  

 ކައްކާގޭސް )ރ(  
  

10%  

 ކަރާސީނު  )ބ(  
  

10%  

   ޕެޓްރޯލް )ޅ(  
  

10%  

 
  28 ޗެޕްޓަރ

 
 އޯގަނިކް  އައިސޮޓޯޕްގެ  ނުވަތަ  އެލިމެންޓުގެ  އެކްޓިވް  ރޭޑިއޯ  ތަ ނުވަ  މަޢްދަނުގެ  އަގުބޮޑު 
 ކޮމްޕައުންޑް  އިންއޯގަނިކް  ނުވަތަ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

10%  

 
  29 ޗެޕްޓަރ

 
 ކެމިކަލް  އޯގަނިކް 

  

  

  %10 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
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  30 ޗެޕްޓަރ
 

 ބާވަތްތައް  ބޭހުގެ  ބޭހާއި  ޑޮކްޓަރީ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

5%  

 
  31 ޗެޕްޓަރ

 
 ގަހުކާނާ 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

10%  

 
  32 ޗެޕްޓަރ

 
 ފެން ; ވަރުނީސް  ދަވާދާއި ; ކުލަ  ބޭނުންކުރާ  ކަޅިކުރަން ; ކުލަ  ބޭނުންކުރާ  ކުލަޖެއްސުމަށް 

 ލިޔެކިޔުމަށާއި ، މިބާވަތްތަކާއި  މިނޫންވެސް ، ފުޓުންޏާއި  ބޭނުންކުރާ  ނުދިނުމަށް  ލީކްވިޔަ 
 ދެލި  ބޭނުންކުރާ  ޗާޕްކުރަން 

  

  

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

  

25%  

 ދެލި ބޭނުންކުރާ  ޗާޕްކުރުމަށް ، ކުލައާއި ބޭނުންކުރާ ރެހުމަށްކު، ލިޔެކިޔުމާއި )ށ(  
  

10%  

 ކާރޓްރިޖް ، ރިބަނާއި، ދެއްޔާއި ބޭނުންކުރާ  ޕްރިންޓަރަށް ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅާ )ނ(  
  

5%  

 ބޭނުންކުރާ  މެޝިނަށް އެކިއެކި  ފިޔަވައި ތަކެތި  ބުނެފައިވާ ގައި ) ނ( ޗެޕްޓަރުގެ މި )ރ(  
 ކާރޓްރިޖް ދެއްޔާއި

  

20%  

 
  33 ޗެޕްޓަރ

 
 ފެންވަރާ ، ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި  ދުއްވުމަށާއި  މީރުވަސް ; ރެޒިނޮއިޑްސް ، އޮއިލާއި  އެސެންޝަލް 
 ސާމާނު  ބޭނުންކުރާ  ރީތިވުމަށް 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  34 ޗެޕްޓަރ

 
، ފިލުވުމަށާއި  ދަބަރު ، ބާވަތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  އޮފުއަރުވަން  އުނގުޅާ  ދޮވެ ، ސައިބޯންޏާއި 
 ދަތާބެހޭ ، ޕޭސްޓާއި  މޮޑެލިންގ، އުށްބައްތިއާއި ، ބާވަތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ހަލުވިކުރުމަށް 
 ފުޓުނި  ޕްލާސްޓަރާއި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް 
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 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

25%  

 ދޮވުމަށް ފޭރާން  އަދި ، ތަކެތި ބޭނުންކުރާ  ގޮތުގައި ސައިބޯނީގެ، ސައިބޯނި )ށ(  
ނޑީގެ ބޭނުންކުރާ   ބާވަތްތައް  ދޮންނަކު

  

10%  

 ފުޓުނި  ޕްލާސްޓަރާއި  ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތާބެހޭ )ނ(  
  

5%  

 
  35 ޗެޕްޓަރ

 
 ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ބައިތައް  އެކުލެވޭ  ރޮޓިން ޕް  ޖަނަވާރުގެ ، ގަސްގަހާއި 
 އެންޒައިމް ; ތެރަސް ; ތާން  ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ; ބާވަތްތައް 

  

  

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

  

25%  

 ތެރަސް  ބޭނުންކުރާ  ލިޔެކިޔުމުގައި )ށ(  
  

10%  

 
  36 ޗެޕްޓަރ

 
 ބަޑިބޭހުގެ ރާ ބޭނުންކު  ކުޅިވަރުގައި  އަލިފާނުގެ ،  )އެކްސްޕްލޯސިވްސް ( ތަކެއްޗާއި  ގޮވާ 

ނޑިއާއި  އަލިފާން ; އެއްޗެހި   އަލިފާން، އާއި އެލޯއީ  ހުންނަ  ހަދާފައި  ހިފާގޮތަށް  އަލިފާން ، ދަ
 ތަކެތި  ބާވަތުގެ  ބައެއް  ހިފާ 
  

  

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

  

35%  

 ގޭސް އަޅާ ރަށް ލައިޓަ، ހިލައާއި ލައިޓަރު، އަލިފާންފޮށްޓާއި )ށ(  
  

25%  

 
  37 ޗެޕްޓަރ

 
 ކަރުދާހާއި  ފިލްމާއި  ބާވަތުގެ  އެކި  ބޭނުންކުރާ  ނެގުމަށް  ބައިސްކޯފްފިލްމަށް ، ފޮޓޯނެގުމަށާއި 

 ލް ކެމިކަ 
  

  

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

  

25%  

 ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާ ސާފުކުރުމަށް ފޮޓޯ )ށ(  
  

10%  
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 ބާވަތްތައް  އުފައްދާފައިހުންނަ  ކެމިކަލުން   38 ޗެޕްޓަރ
  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  39 ޗެޕްޓަރ

 
 ބާވަތްތައް  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޕްލާސްޓިކުން ، ޕްލާސްޓިކާއި 

  

  

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

  

25%  

 ،ޝީޓާއި ޕޮލިތިްނ ފިލްމާއި ޕޮލިތިން، ގޯންޏާއި ޕްލާސްޓިކް، ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކް )ށ(  
 ޓިއުބްރޯލް ޕޮލިތިން

  

200%  

 ފިޓިންގްސް ހޮޅިއާއި ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް ފެންވައިރު )ނ(  
  

15%  

 ޕޮލިޔުރެތޭން )ރ(  
  

10%  

 
  40 ޗެޕްޓަރ

 
 ބާވަތްތައް  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ރަބަރުން ، ރަބަރާއި 

  

  

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

  

25%  

 ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާަފއި ޚާއްޞަކޮށް އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން )ށ(  
 ބޭރުހަން  އެތެރޭހަމާއި އެއްޗެހީގެ

  

100%  

 ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރަން ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ )ނ(  
 ބޭރުހަން  އެތެރޭހަމާއި އެއްޗެހީގެ

  

35%  

   ރުފޮހޭރަބަ )ރ(  
  

10%  

 ބޭރުހްަނ، އެތެރޭހަމާއި ބައިސްކަލް )ބ(  
  

15%  

 ބޭރުހަން ހަމާއި  އެތެރޭ މޮޓޯސައިކަލްގެ އޮޓޯސައިކަލާއި )ޅ(  
  

100%  

 
  41 ޗެޕްޓަރ

 
 ހަން  ނުކުރާ ދިބާޣު  ކުޅަހަމާއި ދިބާޣު  ފިޔަވައި  ކެހެރިހަން 
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 iތަކެތ އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  

  

25%  

 
  42 ޗެޕްޓަރ

 
 ފަތުރުކުރަން  ދަތުރު ; އެއްޗެހި  ބޭނުންކުރާ  އަސްދާނުގައި ; އެއްޗެހި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ން ހަމު 

 ފަށުއި; އެއްޗެހި  މިބާވަތުގެ  މީގެއިތުރުންވެސް ، އަތްދަބަހާއި ، ދަބަހާއި ، ފޮށްޓާއި  ގެންގުޅޭ 
 ތި ތަކެ  ހުންނަ  އުފައްދާފައި  ގޮހޮރުން  ޖަނަވާރުގެ  ފިޔަވައި  ތަކެތި  އުފައްދާ  ގޮހޮރުން  ފަނީގެ 
  

  

 iތަކެތ އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  43 ޗެޕްޓަރ

 
 ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކެހެރިހަމުން  މަޞްނޫޢީ  ކެހެރިހަމާއި ; ކެހެރި  މަޞްނޫޢީ ، ކެހެރިހަމާއި 

 ތަކެތި  ހުންނަ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  44 ޗެޕްޓަރ

 
 ދެލި  ދަރާއި  ބާވަތްތަކާއި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ލަކުޑިން ، ލަކުޑިއާއި 

  

  

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ގައި ޗެޕްޓަރު މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

15%  

 ދެލި  )ށ(  
  

25%  

 
  45 ޗެޕްޓަރ

 
 ބާވަތްތައް  ންނަ ހު  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ފުޅިމަދުން  ގަހު ، ފުޅިމަދާއި  ގަހު 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

15%  

 
  46 ޗެޕްޓަރ

 
 މީގެއިތުރުންވެސް  ތަކެއްޗާއި  ހުންނަ  ގަތާފައި  ނުވަތަ  ވިޔެފައި  ހައިން  ނުވަތަ  ހުއިން 

 އެއްޗެހި  ބޭނުންކުރާ  ވިޔުމަށް  ނުވަތަ  ގެތުމަށް  އެއްޗެހިން  މިވައްތަރުގެ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  47 ޗެޕްޓަރ

 
 އުކާލާ ; ޕަލްޕް  އެއްޗެހީގެ  ސެލިއުލޯސިކް  ފައިބްރަސް  އެހެނިހެން  ނުވަތަ ، ޕަލްޕާއި  ލަކުޑި 
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 ކާޑުބޯޑު  އުކާލާ  ކަރުދާހާއި 
  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  48 ޗެޕްޓަރ

 
 ނުވަތަ  ކަރުދާހުން ، އެއްޗެއްސާއި  ހުންނަ  ދާފައި ހަ  ޕަލްޕުން  ކަރުދާހު ; ކާޑުބޯޑު  ކަރުދާހާއި 
 އެއްޗެހި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ކާޑުބޯޑުން 

  

  

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

  

25%  

 ޕޮންސް ޓެމް ޓަވަލާއި ސެނިޓަރީ )ށ(  
  

5%  

 ފޮތް  ބޭނުންކުރާ  ލިޔެކިޔުމުގައި )ނ(  
  

10%  

 ކަރުދާސް  ބާވަތެއްގެ  ހުރިހާ )ރ(  
  

10%  

 ފޮިށ ހުންނަ ހަދާފައި ކަރުދާހުން ކޮތަޅާއި ހުންނަ ހަދާފައި ކަރުދާހުން )ބ(  
  

10%  

  %50  ކަރުދާސް ސިގިރެޓް )ޅ(  
 

  49 ޗެޕްޓަރ
 

; ތަކެތި  އެހެނިހެން  ހުންނަ  ރުކޮށްފައި ތައްޔާ  ޗާޕްޚާނާއިން  އަދި  ފޮޓޯ ; ނޫސް ; ފޮތް  ޗާޕްކުރި 
 ކުރެހުން  ޗާޓާއި  ހުންނަ  ކުރަހާފައި  ޗާޕްކުރުމަށް ; ދެލިކޮޕީ  ހުންނަ  ލިޔެފައި  ޗާޕްކުރުމަށް 

  

  

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

  

25%  

 ބައިތައް  ޤުރްއާނުގެ މުޞްޙަފާއި )ށ(  
  

0%  

 މަޖައްލާ، ނޫހާއި، ފޮތާއި ކުރިޗާޕް )ނ(  
  

10%  

 
  50 ޗެޕްޓަރ

 
 ފަށުވި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

15%  
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 އުޅި  ންނަ ހު  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކެހެރިން  އަހުގެ  ފޮއްޗާއި  ހުންނަ  ވިޔެފައި  ކެހެރިން ; ކެހެރި   51 ޗެޕްޓަރ
  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

15%  

 
  52 ޗެޕްޓަރ

 
 ފޮތި  ރޮއްޖާއި ، ބަރަންޏާއި  ނަ ހުން  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އުއިން  ނުވަތަ  ކަފަ  އަދި ; އުއި ; ކަފަ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

15%  

 
  53 ޗެޕްޓަރ

 
 ނަރުން  ގަސްގަހާގެހީގެ  ޔާނާއި  ފޭޕަރ; ނަރު  ހުންނަ  ގާފައި ނަ  ގަސްގަހާގެހިން  ފިޔަވައި  ކަފަ 

 ފޮތި  ހުންނަ  ވިޔެފައި  އުޅިން  އެ ، އުޅިއާއި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  54 ޗެޕްޓަރ

 
 ފިލަމެންޓްސް  މޭންމޭޑް 

  

  

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ން ތެރެއި  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

25%  

 ފޮތި )ށ(  
  

15%  

  %15  ބަރަނި  )ނ(  
 

  55 ޗެޕްޓަރ
 

 ފޮތި ، ވަލާއި ، އުޅިއާއި  ހުންނަ  ކޮށްފައި  ތައްޔާރު  ފިލަމެންޓުން  މޭންމޭޑް 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

15%  

 
  56 ޗެޕްޓަރ

 
 ބޭނުންތަކަށް  ޚާއްޞަ ; އެއްޗެހި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ބޭނުންކުރަން  ބަތާނައަށް  ނުވިޔެ 
 އެއްޗެހިން  މި ، ކެނބާއި ، ވަލާއި ، ފަށާއި  ހަދާފައިހުންނަ  އުޅިން ; އުޅި  ހުންނަ  ހަދާފައި 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި 

  

  

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ން ތެރެއި  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
  ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

25%  

  %5  ޓެމްޕޮންސް  ޓަވަލާއި ސެނިޓަރީ )ށ(  
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  %15  އުޅި )ނ(  
 

  57 ޗެޕްޓަރ
 

ނޑުގައި ، ދޫލައާއި   އެއްޗެހި  އެހެނިހެން  ހުންނަ  ހަދާފައި  އެޅުމަށް  ތަޅުންގަ
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  58 ޗެޕްޓަރ

 
; ފޮތި  ހުންނަ  ވިޔެފައި  ފުއްޕުންލައި  ރޮދިން ; ފޮތި  ހުންނަ  ވިޔެފައި  ބޭނުންތަކަށް  ޚާއްޞަ 
 ނުވަތަ  ފޮތިން  އަޅުވަން  ނުވަތަ  އެލުވަން  ހަދައި  ގޮތްގޮތް  ކުރުމަށްޓަކައި  ޒީނަތްތެރި ; ރޭނދާ 

 ތަކެއްޗާއި ންނަ ހު  ވިހޭފަށްލާފައި ;ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި ރޮދިން  ނުވަތަ  ރޭނދާއިން 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  މާޖަހައިގެން  ތިނޯހުން 

  

  

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

  

25%  

 ފޮތި )ށ(  
  

15%  

 
  59 ޗެޕްޓަރ

 
 ހުންނަ  ކޮށްފައި  ތައްޔާރު  ގޮތަށް  ހުންނަ  އޮފު  ދުއްވައިގެން  އެއްޗެއް  އެފަދަ  ވަތަ ނު  ކުލަ 
 އެއްޗެހި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ފޮތިން  ބޭނުންތަކަށް  ޞިނާޢީ ; ފޮތި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  60 ޗެޕްޓަރ

 
 ފޮތި  ހުންނަ  ކްރޮޝޭކޮށްފައި  ނުވަތަ  ކޮށްފައި ނިޓް 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  61 ޗެޕްޓަރ

 
 އެޅުމުގައި  ހެދުން ، ހެދުމާއި  ތައްޔާރީ  ހުންނަ  ޝޭކޮށްފައި ކްރޮ  ނުވަތަ  ނިޓްކޮށްފައި 
 އެއްޗެހި  ބޭނުންކުރާ 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  62 ޗެޕްޓަރ

 
 ހެދުން ، ހެދުމާއި  ތައްޔާރީ  ފިޔަވައި  ބާވަތްތައް  ހުންނަ  ފައިކްރޮޝޭކޮށް  ނުވަތަ  ނިޓްކޮށްފައި 
 އެއްޗެހި  ބޭނުންކުރާ  އެޅުމުގައި 
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 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  

 ތަކެތި  ންއެހެނިހެ ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި
  

25%  

 މުންޑު )ށ(  
  

15%  

 
  63 ރޗެޕްޓަ 

 
ނޑިފޮތި ; އަންނައުނު  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި   އެހެނިހެން  ހުންނަ  ހަދާފައި  ފޮތިން ; ކު

ނޑިފޮއްޗާއި  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި ، ފޮއްޗާއި  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި ; އެއްޗެހި  ، ކު
 އެއްޗެހި  ބައެއް  ހުންނަ  ފޮތިންހަދާފައި 

  

  

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

  

25%  

 ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ށ(  
ނޑީގެ އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި  އުރަ  ގޮ

  

100%  

 ބޭނުންކުރަން  ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ ރެއިންތެ އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ  އި ޗެޕްޓަރުގަ މި )ނ(  
ނޑީގެ އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް  އުރަ  ގޮ

  

35%  

 ގޯނި ، ކޮތަޅާއި  ހަދާފައިހުންނަ ޕޮލިތީނުން )ރ(  
  

200%  

 
  64 ޗެޕްޓަރ

 
 އެއްޗެހީގެ  މި  އަދި  ގެއިޓަރސް  އްސާއި އެއްޗެ  ބޭނުންކުރާ  އަރަން  ބޫޓުގެގޮތުގައި  ފައިވާނާއި 
 ބައިބައި 

  

  

   ތަކެތި  އެންމެހައި  ޗެޕްޓަރުގައިހިމެނޭ މި -  
  

15%  

 
  65 ޗެޕްޓަރ

 
 މިތަކެތީގެ ، ތަކެއްޗާއި  މިބާވަތުގެ  މީގެއިތުރުންވެސް ، ހެލްމެޓާއި ، ތާކިހަލާއި ، ތޮތްޕާއި 
 ބައިބައި 

  

  

   ތަކެތި  އެންމެހައި  ޗެޕްޓަރުގައިހިމެނޭ މި -  
  

15%  

 
  66 ޗެޕްޓަރ

 
 މިތަކެތީގެ  އަދި ; ހަންމުށި ; ޗާބޫކު ; އަސާ  ހުންނަ  ހަދާފައި  އިށީނދެވޭގޮތަށް ; އަސާ ; ކުޑަ 

 ބައިބައި 
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 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  

 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި
  

25%  

 ކުޑަ އިގެއާދަ )ށ(  
  

15%  

 
  67 ޗެޕްޓަރ

 
، އެއްޗެއްސާއި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި ފުށްފަތުން  ދޫނިފަތާއި  އަދި، ފުށްފަތް ، ދޫނިފަތާއި 
 އެއްޗެހި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އިސްތަށިން ، މާމެލާމެލި  މަޞްނޫޢީ 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  68 ޗެޕްޓަރ

 
 މިތަކެތިން ; އުޑުވިލާ ، ސްޓޮސްއާއި އެސްބެ، ސިމެންތިއާއި ، ލާސްޓަރާއި ޕް ، ހިލައާއި 

 އެއްޗެހި  ހުންނަ  އުފައްދާފައި 
  

  

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

  

25%  

  ޓިނު  )ށ(  
  

15%  

  )ޕްލޭޓް، ޝީޓް( ފިލާ )ނ(  
  

15%  

  ތިނބި  )ރ(  
  

15%  

  އެޅިގާ )ބ(  
  

15%  

  ފިޓިންގްސް ހޮޅިއާއި ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް ފެންވައިރު )ޅ(  
  

15%  

 
  69 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ސެރަމިކުން 

  

  

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

  

25%  

  ވެއަރ ކިޗަން ވެއަރއާއި  ޓޭބަލް )ށ(  
  

10%  
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  ތަށިމުށި  )ނ(  
  

15%  

 
  70 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ބިއްލޫރިން  ބިއްލޫރިއާއި 

  

  

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި އިން ތެރެ ގެބާވަތްތަކު ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

25%  

 ޚާއްޞަކޮށް އުފުލަން ފަސިންޖަރުން ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ށ(  
ނޑާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި  ހުންނަ ހަދާފައި ނޑާއި ބިއްލޫރިގަ  ލޯގަ
 ތަކެތި  ހުންނަ ހަދާފައި ބިއްލޫރިން ސްމިނޫންވެ

  

100%  

 ބޭނުންކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޕްޓަރުގައިޗެ މި )ނ(  
ނޑާއި  އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް  ބިއްލޫިރގަ
ނޑާއި  ތަކެތި  ހުންނަ ހަދާފައި ބިއްލޫރިން މިނޫންވެސް ލޯގަ

  

35%  

 ކިޗަންވެއަރ ޓޭބަލްވެއަރއާއި  ބިއްލޫރި، ބިއްލޫރިއާއި )ރ(  
  

10%  

 ލޯ އައިނުގެ ނަންބަރު  )ބ(  
  

5%  

ނޑު މޮޓޯސައިކަލްގެ، އޮޓޯސައިކަލާއި )ޅ(    ލޯގަ
  

100%  

 އެއްޗެހީގެ  ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ުހންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ )ކ(  
ނޑާއި  ނޑާ ބިއްލޫރިގަ  ތަކެތި  ހުންނަ ހަދާފައި ބިއްޫލރިން މިނޫންވެސް  އިލޯގަ

  

5%  

 
  71 ޗެޕްޓަރ

 
 މި ، މަޢްދަނާއި  ޕްލޭޓްކުރި  މަޢްދަނުން  އަގުބޮޑު، މަޢްދަނާއި  އަގުބޮޑު، ޖަވާހިރާއި ، މުތާއި 

 ފައިސާފޮތި ; ގަހަނާ  އިމިޓޭޝަން ، ތަކެއްޗާއި  އުފައްދާ  އެއްޗެހިން 
  

  

 ކެތި ތަ އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  72 ޗެޕްޓަރ

 
ނޑާއި   އެކަތަ  ދަގަ

  

  

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

  

15%  
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ނޑު ދަބަރުނުޖަހާ )ށ(    ދަގަ
  

25%  

 ނަރު  )ނ(  
  

25%  

 
  73 ޗެޕްޓަރ

 
ނޑާއި   ތަކެތި  ހަދާފައިހުންނަ  ކަތައިން އެ ، ދަގަ

  

  

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

  

25%  

 ޓިނު  )ށ(  
  

15%  

ނޑު، އޮމާންޓިނު  )ނ(   ނޑު، ޝީޓް ދަގަ  ޕްލޭޓް  ދަގަ
  

15%  

 ތިނބި  )ރ(  
  

15%  

 ދިޔަދޮވި  )ބ(  
  

15%  

 
  74 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ލޮއިން ، ލޮޔާއި 
  

  

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

  

25%  

 ނަރު  ކަބީލާ )ށ(  
  

15%  

 
  75 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ނިކަލުން ، ލާއި ނިކަ 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  76 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  އެލްމެނިޔަމުން ، އެލްމެނިޔަމާއި 

  

  

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

  

25%  
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 ޓިނު  )ށ(  
  

15%  

 ތިނބި  )ނ(  
  

15%  

 ދިޔަދޮވި  )ރ(  
  

15%  

 ޕްލޭޓް އެލްމެނިޔަމް ، ޝީޓް އެލްމެނިޔަމް )ބ(  
  

15%  

 
  77 ޗެޕްޓަރ

 
 މި  ސިސްޓަމުގައި  ހާމަނައިޒްޑް ، ލިޔުމަށް  އެއްޗެހިތަކެއް  ޖެހިދާނެ  ބޭނުންކުރަން  ކުރިމަގުގައި 
 .ބާއްވާފައެވެ  ހުހަށް  ނީ ޗެޕްޓަރުވަ 

  

  

 
  78 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހަދާފައިހުންނަ  ތިމަރައިން ، ތިމަރައާއި 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  79 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ޒިންކުން ، ޒިންކާއި 

  

  

 ތަކެތި ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ގައިޗެްޕޓަރު މި ފިޔަވައި

  

25%  

 ޓިނު  )ށ(  
  

15%  

 ޕްލޭޓް  ޒިންކް، ޝީޓް  ޒިންކް )ނ(  
  

15%  

 ތިނބި  )ރ(  
  

15%  

 ދިޔަދޮވި  )ބ(  
  

15%  

 
  80 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ޖަސްތުން ، ޖަސްތާއި 

  

  

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

  

25%  
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  ޓިނު  )ށ(  
  

15%  

  ޕްލޭޓް ޖަސްތު، ޝީޓް ޖަސްތު )ނ(  
  

15%  

  ތިނބި  )ރ(  
  

15%  

  ދިޔަދޮވި  )ބ(  
  

15%  

 
  81 ޗެޕްޓަރ

 
 ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ހިފަހައްޓާގޮތަށް  ހޫނު  ން އްކޮށްގެ އެ  ތަށިމުށި  މަޢްދަނާއި ; ބޭސްމެޓަލް 

 އެއްޗެހި  ހުންނަ  އުފައްދާފައި  މިބާވަތްތަކުން ; ތަކެތި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  82 ޗެޕްޓަރ

 
; އާލާތް  ހަދާފައިހުންނަ  ބޭސްމެޓަލުން  ތެރެއިން  އާލާތްތަކުގެ  ގެންގުޅޭ  ކުރަން  މަސައްކަތް 

 އެހެނިހެން  މިބާވަތުގެ  ބޭނުންކުރާ  މޭޒުމަތީގައި  މިނޫންވެސް ; ވަޅި ، ސަމުސަލާއި ، އުލާއި 
 ތަކެތި  ގުޅޭ އެއްޗެއްސާ  ހަދާފައިހުންނަ  ބޭސްމެޓަލުން ، ތަކެތި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

20%  

 
  83 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  އެހެނިހެން  ތަފާތު  ހުންނަ  ހަދާފައި  ބޭސްމެޓަލުން 

  

  

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

  

25%  

 ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ށ(  
 ތަޅާއި  އޮޓޯސައިކަލް ތަޅާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި  ހުންނަ ހަދާފައި

 ތަޅު މޮޓޯސައިކަލް
  

100%  

 ބޭނުންކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި )ނ(  
 ތަޅު އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހަދާފައިހުންނަ ޚާއްޞަކޮށް

  

35%  

 ތަޅު ބައިސްކަލް )ރ(  
  

15%  

  %5 އެއްޗެހީގެ  ވާ ދުއް އެއްގަމުގައި ުހންނަ  ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް  ނުކުޅެދޭ )ބ(  
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  ތަޅު
 

  84 ޗެޕްޓަރ
 

 މި ،  ތަކެއްޗާއި  މެކޭނިކަލް ، މެޝިނަރީއާއި ، ބޮއިލަރާއި ، ރިއެކްޓަރާއި  ނިއުކްލިއަރ
 ބައިތައް  އެއްޗެއްސާގުޅޭ 

  

  

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

  

20%  

 ބައިބައި  މިތަކެތީގެ ތަކެއްޗާއި  ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅާ، ކޮމްޕިއުޓަރާއި )ށ(  
  

5%  

 އައިސްއަލަމާރި )ނ(  
  

5%  

 ޕާޓްސް  އަރސްޕެ ބައިބަޔާއި އޭގެ އިންޖީނާއި  މޮޓޯސައިކަލުގެ، އޮޓޯސައިކަލާއި )ރ(  
  

100%  

 ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ބ(  
 ސްޕެއަރ ބައިތަކާއި އޭގެ އިންޖީނާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި
 ޕާޓްސް

  

100%  

 ބޭނުންކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި )ޅ(  
 އޭގެ  އިންޖީނާއި  އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް
 ޕާޓްސް  ސްޕެއަރ ބައިތަކާއި

  

35%  

 މިނޫންވެސް  އަިދ، އެކްސްކަވޭޓަރާއި، ރޯލަރާއި ރޯޑް ، ކްރޭނާއި، ފޯރކްލިފްޓާއި )ކ(  
ނޑު  އަނެއްތަނަށް  ތަނުންއެއް އެއްޗެހި އެހެނިހެން، ވެއްޔާއި ، ކޮނުމަށާއި ބިންގަ

ނޑު، ގެންދިޔުމަށާއި ނޑުޖެހުމަށް، ހަރުކުރުމަށާއި ބިންގަ  ގެންގުޅޭ ފަސްގަ
ނޑުވެރިކަންކުރަން ، ތަކެއްޗާއި އިންޖީނުލީ ހުންނަ  ފުރޮޅުލާފައި  ގެންުގޅޭ  ދަ
 ތަކެތި  އިންޖީނުލީ ހުްނނަ ފުރޮޅުލާފައި

  

35%  

 އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ހުންނަ  ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ )އ(  
 ޕާޓްސް  ސްޕެއަރ އިތަކާއިބަ އޭގެ އިންޖީނާއި 

  

5%  

 
  85 ޗެޕްޓަރ

 
 ރެކޯޑްކުރާ  އަޑު ; ބައިތައް  އެއްޗެއްސާގުޅޭ  މި ، ސާމާނާއި ، މެޝިނަރީއާއި  ކަރަންޓް 

 ރެކޯޑްކޮށް  އަޑު  ފޮޓޯއާއި  ޓެލެވިޜަންގެ ، އެއްޗެއްސާއި  ބޭރުކުރާ  އަޑު ، އެއްޗެއްސާއި 
 އިތުރުބައިތައް  އެއްޗެއްސާގުޅޭ  މި ، ބައިތަކާއި  އެއްޗެހީގެ  މި ، އެއްޗެއްސާއި  ބޭރުކުރާ 

  

  

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

 ޕްރޮޖެކްޓަރ ވީޑިއޯ )ށ(  
  

35%  

 ތަކެތި  ހުންނަ ހަދާފައި ފެންނަގޮތަށް  ފޮޓޯ ޓެލެވިޜަްނ، އާއިވީޑިއޯ )ނ(  
  

5%  

 ހުންނަ ހަދާފައި ދެއްކޭގޮތްަށ، ރެކޯޑްކުރާގޮތަށާއި ފޮޓޯ ޓެލެވިޜަން، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ )ރ(  
 ތަކެތި 
  

5%  

 ތަކެތި  ރެކޯޑްކުރާ އަޑު )ބ(  
  

5%  

 ތަކެތި ލަވަޖަހާ )ޅ(  
  

5%  

 އަދި ތަކެއްޗާއި  މި; ޑިސްކެޓް ފްލޮޕީ، ޑިސްކްއާއި ކްޓްކޮމްޕެ; ޓްޭޕއޯޑިއޯ; ވީޑިއޯޓޭޕް )ކ(  
 ތަކެތި  މިބާވަތުގެ މިނޫންވެސް

  

5%  

   ޓެލެފޯން )އ(  
  

5%  

 ޖެނެރޭޓަރ; މެޝިނަރީ އިލެކްޓްރިކް  ;ޓޫލް ހޭންޑް މެކޭނިކަލް އިލެކްޓްރިކް )ވ(  
  

20%  

 ސާމާނު ގެވެހި އިލެކްޓްރިކް )މ(  
  

5%  

 ޔުނިޓް ސަޕްލައި ޕަވަރ އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް )ފ(  
  

5%  

 ކެމެރާ  ވީޑިއޯ އިމޭޖް ސްޓިލް ކެމެރާއާއި ޑިޖިޓަލް )ދ(  
  

5%  

 ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ތ(  
 މިނޫންވެސް ، ލައިޓާއި، ބަރުގޮނާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި

 ވައިޕަރު އެއްޗެއްސާއި ބޭނުންކުރާ  އަޑުފޮނުވުމަށް، އިއަލިފޮނުވުމަށާ
  

100%  

 ބޭނުންކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި )ލ(  
، ލައިޓާއި، ބަރުގޮނާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް
 ވައިޕަރު، އެއްޗެއްސާއި ބޭނުންކުރާ  ފޮނުވުމަށްއަޑު، ފޮނުވުމަށާއި އަލި  މިނޫންވެސް

  

35%  

 އަލި މިނޫންވެސް، ލައިޓާއި، ބަރުގޮނާއި މޮޓޯސައިކަލްގެ ސައިކަލާއި އޮޓޯ )ގ(  
 އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ފޮނުވުމަށް އަޑު  ފޮނުވުމަށާއި

  

100%  
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 ޗެީހގެ އެއް ދުއްވާ އެއްގަމުގައި  ހަދާފައިހުންނަ ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ )ޏ(  
 ބޭނުންކުރާ ފޮނުވުމަށް އަޑު، ވުމަށާއިއަލިފޮނު މިނޫންވެސް، ލައިޓާއި، ބަރުގޮނާއި

 ވައިޕަރު، އެއްޗެއްސާއި
  

5%  

 
  86 ޗެޕްޓަރ

 
ނޑުގައި ، ޓްރޭމްއާއި ، ރޭލާއި  ; ބައިތައް  މިއާގުޅޭ ، އެއްޗެއްސާއި  މިނޫންވެސް  ދުއްވާ  ރޭލްދަގަ

ނޑާއި  ނޑާއި  ޓްރޭމް ، ރޭލްދަގަ ނޑު  މި ، ދަގަ ، ސާމާނާއި  ބޭނުންކުރާ  ހަރުކުރުމަށް  ދަގަ
 އިލެކްޓްރޯ  އަދި  މެކޭނިކަލް  ވައްތަރެއްގެ  ހުރިހާ  ސިގްނަލްދޭ  ޓްރެފިކް ; ބައިތައް  އެއާގުޅޭ 

 ސާމާނު  މެކޭނިކަލް 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  87 ޗެޕްޓަރ

 
ނޑާއި  ނޑުގައި  ޓްރޭމް ، ރޭލްދަގަ  ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި  ޔަވައި ފި  އެއްޗެހި  ދުއްވާ  ދަގަ

 މި ، ފިޔަވައި  ސްޕެއަރ އިންޖީނުގެ  އިންޖީނާއި  އެއްޗެހީގެ  މި ; އެއްޗެހި  އެހެނިހެން 
 ބައިތައް  އިތުރު  އެއްޗެއްސާގުޅޭ  މި  ސްޕެއަރއާއި  އެއްޗެހީގެ  ދުއްވާ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި 

  

  

 ތަކެތި ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

100%  

 އެއްޗެހި ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން )ށ(  
 ުހންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް  ބޭނުންކުރަން  ކަންކަމުގައި  ޞިނާޢީ ފިޔަވައި

 ހިއެއްޗެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި
  

35%  

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

  

35%  

 އެއްޗެއްސާއި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ހުްނނަ ހަދާފައި ޞަކޮށް ޚާއް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ )ރ(  
 އެއްޗެހި ދުއްވާ އިންޖީނުނުލާ

  

5%  

 އިންޖީނުގެ  އިންޖީނާއި ދުއްވާއެއްޗެހީގެ ބުނެފައިވާ ގައި) ރ( ޗެޕްޓަރުގެ މި )ބ(  
 އެހެނިހެން  އެއްޗެހީގެ  ދުއްވާ ބުނެފައިވާ ގައި) ރ( ޗެޕްޓަރުގެ  މި ފިޔަވައި ސްޕެއަރ
 އިތުރުބައިތައް ސްޕެއަރއާއި މިބައިތަކުގެ ބައިތަކާއި

  

5%  

 ޕާޓްސް ސްޕެއަރ ބައިބައާއި އޭގެ ބައިސްކަލާއި )ޅ(  
  

15%  
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 ޕާޓްސް ސްޕެއަރ ބައިބައާއި އޭގެ، ބޭބީކެރިޖާއި )ކ(  
  

15%  

 ޕާޓްސް  ސްޕެއަރ އޭގެބައިބައާއި ވީލްބަރޯއާއި )އ(  
  

25%  

 
  88 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  މީގެ ، ކާއި އުޅަނދުތަ  ޖައްވީ ، މަތިންދާބޯޓާއި 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  89 ޗެޕްޓަރ

 
 ސްޓްރަކްޗަރ ފްލޯޓިންގ ބޯޓްފަހަރާއި 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  90 ޗެޕްޓަރ

 
 ނުންކުރާ ބޭ  ނެގުމަށް  ބައިސްކޯފްފިލްމް  ނެގުމަށާއި  ފޮޓޯ ; އިންސްޓްރޫމެންޓްސް  އޮޕްޓިކަލް 
 އިތުރު  މިއާގުޅޭ ، ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންކުރާ  ޗެކްކުރުމަށް ، މިންނެގުމަށާއި  މިނުމާއި ، ތަކެއްޗާއި 
 ސަރޖިކަލް  ނުވަތަ  މެޑިކަލް ، އިންސްޓްރޫމެންޓާއި  ޕްރެސިޝަން ، ބައިތަކާއި 

 ބައިތައް  އިތުރު  ބައިތަކާއި  މިއާގުޅޭ ، ސާމާނާއި  ބޭނުންކުރާ  މިކަމަށް ، އިންސްޓްރޫމެންޓާއި 
  

  

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

  

25%  

 ލެންސް ލައްވާ ބޭރުން  އެތެރެއިންނާއި ލޮލުގެ، ބައިބައި  އޭގެ އައިނާއި ަނންބަރު  )ށ(  
  

5%  

 ގެޖެޓް  ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުމަށް ވިންދު ހިތުގެ )ނ(  
  

5%  

 އެއިޑް ހިޔަރިންގ )ރ(  
  

5%  

 އެޕްލަޔަންސަސް އޮތޯޕީޑިކް )ބ(  
  

5%  

 ތަލި ދަތްޕިލައާއި ދަތާއި )ޅ(  
  

5%  

 މެޝިނަރީ ޑެންޓަލް، ސަރޖިކަލް، މެޑިކަލް ވައްތަރެއްގެ ހުރިހާ )ކ(  
  

20%  

 ސާމާނު  ޑެންޓަލް، ސަރޖިކަލް، މެޑިކަލް )އ(  
  

5%  
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 ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ ކިޔެވުމަށް ންގެކުދި ސްކޫލް )ވ(  
  

10%  

 ކެމެރާ ފޮޓޯގްރެފިކް )މ(  
  

5%  

   ޕްރޮޖެކްޓަރ ސިނަމެޓޮގްރަފިކް  )ފ(  
  

35%  

 
  91 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  އެއްޗެއްސާގުޅޭ  މި  ،ބައިތަކާއި  އެއްޗެހީގެ  މި ، ގަޑިއާއި  ބާވަތެއްގެ  ހުރިހާ 
  

  

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

    

25%  

 ބައިބައި  ގަޑީގެ ގަޑިއާއި )ށ(  
  

5%  

 
  92 ޗެޕްޓަރ

 
 އެއްޗެއްސާގުޅޭ  މި ، ބައިތަކާއި  އިތުރު ، ބައިތަކާއި  އެއްޗެހީގެ  މި ، ސާމާނާއި  މިއުޒިކްކުޅޭ 

 ތަކެތި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

10%  

 
  93 ޗެޕްޓަރ

 
 ބައިތައް  އެއްޗެއްސާގުޅޭ  މި  ،ބައިތަކާއި  އެއްޗެހީގެ  މި ، ވަޒަނާއި ، ހަތިޔާރާއި 

  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

35%  

 
  94 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަންމަތި  ހުންނަ  އި ލައްވާފަ  އެއްޗެހި  އެތެރެއަށް ، ތަންމައްޗާއި ; ބާލީސް ; ގޮދަޑި ; ފަރުނީޗަރު 
، ބައްތިއާއި  ހިމެނިފައިނުވާ  ޗެޕްޓަރެއްގައި  އެހެން ، އެއްޗެއްސާއި  އެހެނިހެން  ބާވަތުގެ 

 މިނޫންވެސް، ނަންނަމާއި ، ނިޝާނާއި ، ނަންބޯޑާއި  ދިއްލޭ ، ފިޓިންގާއި  ލައިޓިންގ
 އިމާރާތް  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ރާވާގޮތަށް ; ތަކެތި  އެހެނިހެން  މިބާވަތުގެ 

  

  

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ  ޓަރުގައި ޗެޕް މި )ހ(  
 ތަކެތި  އެހެނިހެން ހިމެނޭ  ޗެްޕޓަރުގައި މި ފިޔަވައި

  

25%  

 ތަންމަތި ، ބާލީހާއި، ގޮދަޑިއާއި، ފަރުނީޗަރާއި )ށ(  
  

20%  

  %100 ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް ފަސިންޖަރުން ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި )ނ(  
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ނޑިއާއި ގެއެއްޗެހީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ނޑީގެ ގޮ  ބައިބައި  ގޮ
  

 ބޭނުންކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި ޞިނާޢީ ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި )ރ(  
ނޑިއާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް ނޑީގެ  ގޮ  ގޮ

 އި ބައިބަ
  

35%  

 ޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ އިން ތެރެ އެއްޗެހީގެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި )ބ(  
ނޑިއާއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ހުންނަ ހަދާފައި ނޑީގެ ގޮ  ބައިބައި  ގޮ

  

5%  

 
  95 ޗެޕްޓަރ

 
 އްސާގުޅޭ އެއްޗެ  މި ، ބައިތަކާއި  އެއްޗެހީގެ  މި ، ސާމާނާއި  ކުޅިވަރުކުޅޭ ، ޅޭއެއްޗެއްސާއި ކު 

 ތަކެތި ، ބައިތަކާއި 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި -  
  

25%  

 
  96 ޗެޕްޓަރ

 
 އެއްޗެހި  ވައްތަރުގެ  ތަފާތު  ހުންނަ  އުފައްދާފައި 

  

  

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

  

25%  

 ބޯޑު ވައިޓް ،ބޯޑާއި ރައިޓިންގ، ބޯޑާއި  ޑްރޯވިންގ )ށ(  
  

10%  

، ފިއްސާއި ކުރަހާ ، ޗޯކާއި ،ގަލަމާއި، ފަންސުރާއި ބޭނުންކުރާ  ލިޔެކިޔުމަށް )ނ(  
 ކްރެޔޯންސް

  

10%  

 ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  އިސްތިޢްމާލުކުރުމަށް ދުންފަތުގެ )ރ(  
  

50%  

 
  97 ޗެޕްޓަރ

 
 ތަކެތި  އާސާރީ ; ޕީސަސް  ކަލެކްޓަރސް ; އާރޓް  އޮފް  ސް ވާރކް 
  

  

 ތަކެތި  އެންމެހައި  ޗެޕްޓަރުގައިހިމެނޭ މި -  
  

25%  

 
 
  

    

 ހިންގުމަށް، ކުރުމަށާއި، ފެށްޓުމަާށއި  މަސައްކަތްަތއް ބޭުނންތެރި  ދިވެހިރާއްެޖއަށް އިޤްތިޞާީދގޮުތން )ހ(  8-
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 މަޢާފްކުރުމުގެ  ދުވަހްަށ ައހަރު 10 ގިަނވެގެން، އުޓީޑި ދައްކަންވާ  ަސރުކާރަށް ަތކެތިން އިމްޕޯޓްކުރާ

  .ވެެއވެ ލިިބގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރު
  

 އިމްޕޯްޓުކރާ  ަފއިދާއަްށޓަކައި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މުޅި ރަެށއްގެ  ނުވަތަ، ރައްޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ށ(  

 މެދުވެރިެވއްޖެ  ޙާލަތެއް ޚާއްޞަ ، ބައެއް ޓީންޑިއު އިމްޕޯޓް  ނުވަތަ، ޑިއުޓީ އިމްޯޕޓް ތަކެތީގެ

  .ެވއެވެ ލިބިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިއޚްތިޔާރު މަޢާފްކުރުމުގެ، ހިނދެއްަގއި
  

 ތަކެތީގެ  ެގންދާ އަިދ ގެންނަ ރާއްޖެ ފަރާްތތަކުން ދީފައިވާ އިމްތިޔާޒު ޑިޕްލޮމެޓިކް ަސރުކާރުން ދިވެހި )ނ(  

 އިސްތިސްނާ  ގޮތުގެމަިތން  ެއއްޮގްތވާ މުޢާަހދާތަކާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ކޮށްފައިވާ ލުގަބޫ ދިވެހިރާއްޖެ ޑިއުޓީ

  .ކުރެވޭނެެއވެ

  

 ފަރާތަކާމެދު  ލިބިދޭ ަސރުކާރަށް  ދިވެހި އިްޚތިޔާރު އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ޑިއުޓީ  ޤާނޫނަކުން އެހެން  9-

ނޑައެޅިަފއިވާ    .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިޤާނޫނު ކަށްޢަމަލުކުރުމަ ސަރުކާރުން ދިވެހި މަތިން ގޮތެްއގެ ކަ

  

 ޤައުމެއްގެ  ބޭރު ަސރުކާރާ ދިެވހި ނުވަަތ، ދަށުން މުޢާހަދާއެްއގެ ބަިއނަލްައޤްވާމީ ނުވަަތ ަސރަޙައްީދ  10-

 ތަކެީތގެ  ގެންދާ ރާއްޖެއިން އަދި، ގެންނަ ރާއްޖެއަށް، ދަށުން އެގްރީމަންޓެްއގެ ކުރެވޭ ދެމެދު ސަރުކާރަކާ

 މިޤާނޫނު  ހަމަޖެއްސުމަކަށް ގޮުތެގމަތިން ެއގްރީމަންެޓއްަގއިވާ އެ ުނވަތަ ޢާހަދާއެއްއެމު، ލަމަްއސަ ޑިއުީޓގެ

  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް

  

 ހުންނަ  ޮކށްފައި އިމްޕޯޓް ގޮތެއްަގއި ޢާންމު، ތަކެއްޗާއި ނުހުންނަ  އެނގެން ައގު ކުރުމުގައި އިމްޕޯޓް )ހ(  11-

ނަޑއަޅާނީ އަގެއް ދައްކާނެ  ޑިއުޓީ ތަކެތިން ުހންނަ އަގެްއގައި ދަށް  އަގަްށވުރެ  އެދުަވސްވަރެއްަގއި  ކަ

  .ސަރުކާރުންނެވެ ދިވެހި ބަލަިއގެން އަގުަތަކށް ހުންނަ ކޮށްފައި ިއމްޕޯޓް ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޢާންމުކޮށް
  

 ކޮށްފައި  އެކްސްޯޕޓް ގޮތެއްަގއި ޢާންމު ، ތަކެއްޗާއި  ނުުހންނަ އެނގެން އަގު ކުރުމުގައި އެކްސްޯޕޓް )ށ(  

ނޑައަާޅނީ  އަެގއް ދައްކާނެ ޑިއުޓީ ތަކެތިން  ހުްނނަ އަގެްއގައި ދަށް އަގަްށވުރެ ހުންނަ  ކަ

 ބަލައިެގން  އަގުަތކަށް  ުހންނަ ކޮށްފައި އެކްސްޯޕޓް ތަކެތި ރާއްޖޭން ޢާންމުކޮށް އެދުވަްސވަރެއްަގއި

  .ސަރުކާރުންނެވެ ދިވެހި
  

ނޑައަޅާ ރުކާރުންަސ ވެހިދި ގޮުތގެަމތިން ގަިއވާ) ށ( އާއި) ހ( މިމާއްދާގެ )ނ(    މުދަލުގެ ައގާމެުދ ކަ

 ެއމައްސަލައެއް  ެދއްކުމަށްފަހު ޑިުއޓީ ައގުން އެ، އޮެވއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ނުކުރާ ަގބޫލު ވެރިފަރާތުން

 ހުށަހަޅާ އެފަރާތުން  އެމައްސަލަިއގައި. ލިބިގެްނވެެއވެ  އެފަރާތަކަށް  ޙަްއޤު ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރީޢަތަށް

، ަފއިސާ ދައްކާަފއިވާ ިއތުރަށް ޑިއުޓީައށް، ެވއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ންއަެގއްކަ ޞަްއޙަ  އަގަކީ

  .ދޭންވާެނއެވެ ައނބުރާ ވެރިފަރާތަށް އެމުދަލުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި
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ނޑައަޅަްނޖެހޭ  ަސރުކާރުން  ދިެވހި، އަގެއް ދައްކާނެ  ޑިއުޓީ ގޮތުން މާއްދާގަިއވާ ވަނަ 11 މިޤާނޫނުގެ  12-  ކަ

ނޑައެިޅގެން ފަރާތުން ކުރާ އެކްްސޕޯޓް ނުވަތަ ކުރާ އިމްޕޯޓް އެމުދަލެއް އި މައްސަލަތަކުގަ   އޮޅުވާލުަމށް  ކަ

  .ނުބެލެވޭެނެއވެ ކަމަކަށް ޚިލާފުވި މިޤާނޫނާ ެއއީ، ނުވާނަމަ ސާބިތު ކޮްށފައިވާަކން މަސައްކަތް

  

 އެއްެޗއް  ދީފައިނުވާ ދަހުއް ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮުތގެމަިތން ޤާނޫނުގަިއވާ މި )ހ(  13-

 އެއްެޗއް  ދީފައިނުވާ ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެކްސްޯޕޓް  ކުރުމާއި އެތެރެ ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 މުދަލަކަށް އެ މުދަލެއް  އެއްެވސް ދައްަކންޖެހޭ ޑިއުޓީ، ބޭރުކުރުމާއި ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖޭން 

، އެެތރެކުރުމާއި ސިއްރުން ިދވެހިރާއްޖެއަށް މަނާވެަގތުމަށްޓަކައި ދެްއުކމުން ިޑއުޓީެއއް ދައްކަންޖެހޭ

  .ކުށެެކވެ އުޅުމަކީ ކުރަން  މިއިންކަމެއް، ބޭރުކުރުމާއި ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖޭން
  

، ގެނައުމާެއކު  ދިވެހިރާއްޖެއްަށ މުދަލެއް، ބެލޭނީ  ކަމަށް އެތެރެކުރުން  މުދާ ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ށ(  

ނޑަައޅާ ންކަސްޓަމްސު ބޭލުމަށް އެމުދަލެއް  ނުވަތަ، ބޭލުމަށް އެމުދަލެއް ތަނަކަށް ސަރަޙައްދުނޫން ކަ

ނޑައަޅާފަިއވާ ކަސްޓަމްސުން ބަހައްޓަން މުދާ  ގެންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ، ހުއްޓާ ސަރަޙައްދެްއގައި  ކަ

 ބޭރަށް މުދާ ސަރަޙައްދުން އެ، ުނހޯދައި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސުން ުނަވތަ، ނާންގައި ކަސްޓަމްސަށް

  .ކުރުމަށެވެ އެތެރެ މުދާ ރާްއޖެއަށް ނުދައްކައި ޑިއުޓީއެއް ދައްަކްނޖެހޭ ނުވަތަ، މަށްގެންދިއު
  

 ުނވަަތ، ނާންގައި ކަސްަޓމްސްަށ ބެލޭނީ ކަމަށް ބޭރުކުރުން މުދާ ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖޭން  )ނ(  

 މުދާ  ބޭރުކުރާ ންހިރާއްޖޭދިވެ ނުވަތަ ބޭރުކުރުމަށް މުދާ  ދިވެހިރާއްޖޭން، ނުހޯދައި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސުގެ

ނޑައަޅާފަިއވާ ަކސްޓަމްސުން ބަހައްޓަން ، ނާންަގއި ކަސްޓަމްސަށް ހުއްޓާ  މުދާ ސަރަޙައްދެްއގައި  ކަ

، ފޮނުވުމަށް ނުަވތަ ގެންިދއުމަށް ބޭރަށް ސަރަޙައްދުން  އެ ، ނުހޯދައި ހުއްދަ ކަްސަޓމްސުން ނުވަތަ

  .ފޮނުވުމަށެވެ  ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް މުދާ ރަށް ބޭ ޖެއިންާރއް، ނުދައްކައި ޑިއުޓީއެއް ދައްަކްނޖެހޭ ނުވަތަ

  

 ކުށެއް  އެަފަދ ނުވަަތ ޮކށްފިަނމަ ކުށެއް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި) ހ( ވަނަމާއްާދގެ  13 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  14-

ނަޑއެޅޭ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ، އުޅެފިނަމަ ކުރަން  ބަދަލު ، މުދާ ހިމެނޭ އެކަެމއްަގއި، ިދނުމާއެކު އަދަބު ކަ

 އެއްވެސް  ބޭރުކޮށްގެން  ނުަވތަ އެތެރެކޮށްގެން މުދާ  ސިއްރުން އަދި. އަތުލެޭވނެެއވެ ލައިދިނުމަކާނު

ނޑައެޅޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި، ހޯދާފައިވާނަމަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ  މުދަލެއް ، ދިނުމާއެކު އަދަބު ކަ

  .އަތުލެޭވނެެއވެ ފައިސާއެއް ނުަވތަ އެމުދަލެއް
  

 ބޭރުކޮށްފި މުާދ ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖޭން ނުވަތަ މީހެއްގެ އެތެރެކޮށްފި ާދމު  އްރުންސި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ށ(  

، އަރުވާލުން  ނުވަތަ ، ޖަަލށްލުން މުއްދަތަކަށް ދެމެދުގެ އަހަރާ 2 މަސްދުވަހާއި 6، އަދަަބކީ މީހެއްގެ

  .ކުރުމެވެ ބަންދު ޭގަގއި ނުވަތަ
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 އުޅެފި ބޭރުކުރަން މުދާ  ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖޭން ނުވަތަ އެތެރެކުރަން މުދާ ސިއްރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ނ(  

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްުލން މުއްދަތަކަށް ދެމެދުގެ އަހަރާ 1 ½، މަސްދުވަހާއި 4، އަދަަބކީ މީހެއްގެ

 ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ 100,000/-ރުފިޔާއާއި 10,000/-  ނުވަތަ، ަބންދުކުރުން ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  .ވެކުރުމެ ޖޫރިމަނާ އަދަދަކުން
  

ނޑައެޅޭ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ، ކޮށްފިނަމަ ތަކުރާރު  ކުށް ގަިއވާ ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 13 ޤާނޫނުގެ މި )ރ(    ކަ

، އަރުވާލުން ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން އަހަރަށް 1 ފަހަރަކަށް ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރި ކުށް، ތެެރައށް އަދަބުގެ

  .ކުރެވޭެނއެވެ އިތުރު، ބަންދުކުރުން ޭގަގއި ނުވަތަ
  

 ހިމެނޭ އެކަމުގައި ފަހަރު ފުރަތަމަ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ ދަްށއަެގއް އޮުޅވާލަިއގެން ކުރުމުގައި އިމްޕޯޓް މުާދ )ބ(  

، ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ ފަރާތް އެކުށްކުރި އަދަދަކުން  ބޮޑުޫނން ެދގުނަައށްވުރެ ހަމައަގުގެ މުދަލުގެ

 ެދގުނަައށްވުރެ  ހަމައަގުގެ މުދަލުގެ ހިމެނޭ އެކަމުގައި، ކޮށްފިަނމަ މިކުށް ގިނަފަހަރަށް އެއްފަހަރަްށވުރެ

، މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން އަހަރަްށުވރެ 2، ކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ ފަރާތް އެުކށްކުރި  އަދަަދކުން ބޮޑުނޫން

  .ލިބިގެްނވެެއވެ ސަރުކާރަށް ދިވެހި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ  ބަންދު ކުރުން ިއމްޕޯޓް އެފަރާތަކުން
  

 އެކަުމަގއި  ފުރަތަމަފަހަރު ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ ދަށްއަެގއް އޮޅުވާލަިއގެން  ރުމުގައި ކު ކްސްޕޯޓްއެ މުދާ )ޅ(  

، ކުރުމާއި  ޖޫރިމަނާ  ފަރާތް އެކުށްކުރި އަދަދަުކން ޮބޑުނޫން ދެގުނަައށްވުރެ ހަމައަގުގެ  މުދަލުގެ ހިމެނޭ

 ދެގުނައަްށުވރެ  މައަގުގެހަ މުދަލުގެ ހިމެނޭ  އެކަމުގައި ، ކޮށްފިނަމަ މިކުށް ފަހަރަށް  ގިނަ އެއްފަހަރަްށވުރެ

 މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން އަހަރަށްުވރެ 2، ކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ ފަރާތް އެކުށްކުރި  އަދަަދކުން ބޮޑުނޫން

  .ލިބިގެްނވެެއވެ ސަރުކާރަށް ދިވެހި އިްޚތިޔާރު ކުރުމުގެ ބަންދު ކުރުން  ެއކްސްޕޯޓް އެފަރާތަކުން
  

ނޑަ އަދަބު ޤާނޫނުގައި  މި )ކ(    ޚިާލފު  މާއްދާއަކާ އެހެން ޤާނޫނުގެ މި ފިޔަަވއި  ުކށްތައް އެޅިފަިއވާކަ

 އެކުށްކުރި އަދަދަކުން  ބޮުޑނޫން ެދުގނައަްށވުރެ އަގުގެ ހަމަ މުދަލެއްގެ ހިމެނޭ  ެއކަމުގައި، ވެއްޖެނަމަ

 އެކަެމއް ، އެނިގއްޖެނަމަ އުޅެފިކަން  ުކރަން ޢަމަލެއް މިފަދަ އަދި. ކުރެވޭނެެއވެ ޖޫރިމަނާ  ފަރާތް

 އެ  އަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ހަމައަގަްށުވރެ މުދަލުގެ އުޅުނު ބޭނުންކުރަން ނުވަތަ  ބޭުނންކުރި ހިންގަން

  .ކުރެވޭނެެއވެ ޖޫރިމަނާ ފަރާތް އުޅުނު ހިންަގން ޢަމަލެއް
  

 ގަޫބލު  ފަާރތުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ  ޖޫރިމަނާއަކާމެދު ުކރެވޭ ގަިއވާޮގތުން) ކ) (ޅ) (ބ( މާއްދާގެ މި )އ(  

 ޝަރީޢަތަށް މައްސަލައެއް އެ، ދެއްުކމަށްފަހު ޖޫރިމަނާއެއް އެ، ޮއވެއްެޖނަމަ ލައެއްމައްސަ ރާނުކު

 ނުވާކަމަށް  ޚިާލފު ޤާނޫނާ އެފަާރތް މައްަސލައިަގއި އެ. ލިބިގެްނެވެއވެ އެފަރާތަަކށް ަޙއްޤު ހުށަހެޅުމުގެ

 އަނބުރާ ރާތަކަށްއެފަ ސަރުކާރުން ޖޫރިމަނާ ދައްކާފަިއވާ ފަރާތުން އެ، ނިންމައިފިނަމަ ޝަރީޢަތުން

 .ދޭންވާނެެއވެ

  

 -:މިޤާނޫނުގައި  15-



 31

  

 ާޒތަށް  އެަތކެތީގެ، ތަކެތި ކުރެވިފަިއވާ  އިމްޯޕޓް ދިވެހިާރއްޖެއަށް ގަާވއިދުން، ކުރުމަކީ ރީއެކްސްޕޯޓް )ހ(  

  .ގެންދިުއމެވެ ގަާވއިދުން ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ނުެގެނސް ބަދަލެއް
  

 އުޅަނދަކަށް  އްޮތ ބަނދަރުގައި ވަިއގެ ނުަވތަ ، ބަނަދރުގައި، އަާގއި ގެތަކީެތ، ކީައގަ . ބީ .އޯ.އެފް )ށ(  

 އިްނުޝއަރެންސެއް  ާނލާއި ތެރޭގައި މިޚަރަދުގެ . ޚަރަެދވެ ހިނގި ހަމައަށް އެރުުވމާ އެތަކެތި

  .ނުހިމެނެއެވެ
  

  .ައގެވެ ހޭޗަކަށްޖެއެެއއް ނާލާއެކު، އިްނޝުއަރެންސާއި، އަގާއި ތަެކތީގެ ، އަގަކީ. އެފް.އައި.ސީ )ނ(  
  

  .އަގެވެ ޖެހޭ އެެއއްޗަަކށް ނާާލއެކު، ައގާއި ތަކެީތގެ، އަގަކީ. އެފް އެންޑް.ސީ )ރ(  
  

  .އިންސަްއތަެއވެ އަުގގެ މުދަލުގެ ަކނޑައަޅާ  މިންވަރުކަުމގައި ޑިއުީޓގެ، ިޑއުޓީައކީ އެޑްވެލޮރަމް )ބ(  
  

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް  މުދަލުގެ ނުވަތަ ، ނަށްބަުރދަ ނުވަތަ، އަދަދަށް މުދަލުގެ، ޑިއުޓީައކީ ސްޕެސިފިކް )ޅ(  

  .މިންވަރެކެވެ ަވކި ަކނޑައަޅާ ގޮުތގައި ޑިުއީޓގެ ަކނޑައެޅޭ ނިސްބަތްކޮށް

 
      
     

      

                                                 
  

ވަނަ  12، ވަނަ މާއްދާއާއި 11އިން މި ޤާނޫނުގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު( 2011/8ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ∗
  .ވަނަ މާއްދާ ވަނީ އުވާލާފައި 14، ވަނަ މާއްދާއާއި 13މާއްދާއާއި، 



ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

ެެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވިައ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv

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(

 
 

%0 
%50 

 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

 
 

 
%0 
%25 
%15 

 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
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  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(
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  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(
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  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(
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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(
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%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(
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  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 
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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(
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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(
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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(
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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(
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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(
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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(
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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 
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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(
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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(
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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

%5 
 
%0 
%0 

 
%0 

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
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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.



ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

gazette@po.gov.mv 

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2014

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

10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 56      ތާރީޚު: 24 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435  -  24 އެޕްރީލް 2014   ބުރާސްފަތި
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 56                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  40މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  4102
 އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  77/10ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި " 7

  ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން 74ނުއަސާސީގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޤާނޫ 01ޤާނޫނު( އަށް 
ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ބުރާސްފަތިހ( ވި 0211ޖުމާދަލްއާޚިރާ  42) 4102އެޕްރީލް  42

 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                65 އަަދދު: 34 ވޮލިުއމް:

 3 

 4103/11 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

  ޤާނޫނު( އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ) 79/31 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވަނަ  01

 އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. (ޤާނޫނު ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ) 97/40ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ތިރީގައިވާ ޗެޕްޓަރުތައް އަްނނަނިވި ތެރެއިން ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ގައި( ހވަނަ ާމއްދާގެ ) 9ނުެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .0
 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް

 
ޗެޕްޓަރ 
 ނަންބަރު 

 ޑިއުޓީގެ މިންވަރު  މުދަލުގެ ގިންތިތައް 

 ދިރޭ ޖަނަވާރު  0ޗެޕްޓަރ 
އިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ )ހ( މި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި
 )ށ( ޤާޫނނީގޮތުން ހުއްދަ ނަގަިއގެން ގެނެވޭ ޖަނަވާރު

 ކުއެއިލް އަދި ފިޔޮއް  ޓާރކީ، އަސްދޫނި، )ނ( ކުކުޅު،

 
 

%46 
%46 
%1 

 އި، މިތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެތި ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކާއި، މެޓައާއި، ޗުއިންގަމާ  09ޗެޕްޓަރ 
)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި
 )ށ( މެޓާ 

 )ނ( ަބނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 

 
 
%1 
%6 
%61 

އްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެއިން ބާކީވާ ތަކެއްޗާއި، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، ޖަނަވާރަށް ކާބޯތަކެތި ތަ  44ޗެޕްޓަރ 
 ކާންދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

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

 ކުކުޅު ކާނާ )ށ(

 
 
 

%46 
%1 

އަގުބޮޑު މަޢުދަނުގެ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް އެލިމެންޓުގެ ނުވަތަ އައިސޮޓޯޕު އޯގަނިކް ނުވަތަ  42ޗެޕްޓަރ 
 އިންއޯގަނިކް ކޮމްޕައުންޑް 

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

 އެކުލެވޭ ތަކެތި  R717)ށ( އެމޯނިއާ 
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 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                65 އަަދދު: 34 ވޮލިުއމް:

 4 

 އޯގަނިކް ކެމިކަލް  47ޗެޕްޓަރ 
 )ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 މިކަލް ގަސްކާނާ)ށ( އޯގަނިކް އަދި ކެ

 )ނ( އޯގަނިކް ޕެސްޓިސައިޑް
 އެކުލެވޭ ތަކެތި  R600)ރ( އައިސޮބިޔުޓޭން 

އެކުލެވޭ ތަކެތި އަދި R22،R123  ،R141B،  R142B)ބ( ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯކާބަންްސ 
، R141B ،R502،R402B  ،R409A ،R408Aއޭގެ ބްލެންޑްސް ކަމުގައިވާ 

R406A  ިއެކުލެވޭ ތަކެތ 
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ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފުއަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި،  43ޗެޕްޓަރ 
ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އުށްބައްތިޔާއި، މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާއި ފުޓުނި 
 )ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 )ށ( ލުބްރިޭކޓިންގ އޮއިލް 
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 ފަށުވި  61ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި - 
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 ކެހެރިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި އަހުގެ ކެހެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅި ކެހެރި؛  60ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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 ކަފަ؛ އުއި؛ އަދި ކަފަ ނުވަތަ އުއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަރަންޏާއި، ރޮއްޖާއި ފޮތި  64ޗެޕްޓަރ 
 އެންމެހައި ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  މި -
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ކަފަ ފިޔަވައި ގަސްގަހާގެހިން ނަގާފައި ހުންނަ ނަރު؛  ޕޭޕަރ ޔާނާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ނަރުން  64ޗެޕްޓަރ 
 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި، އެ އުޅިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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 ފިލަމެންޓްސް  މޭންމޭޑް  63ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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 މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި، ވަލާއި، ފޮތި  66ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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އެއްޗެހި؛ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ހަދާފައި  ނުވިޔެ ބަތާނައަށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  65ޗެޕްޓަރ 
ހުންނަ އުޅި؛  އުޅިން ހަދާފައި ހުންނަ ފަށާއި، ވަލާއި، ކެނބާއި، މި އެއްޗެހިން ހަދާފައި 

 ހުންނަ ތަކެތި 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                65 އަަދދު: 34 ވޮލިުއމް:

 5 

 ހެނިހެން އެއްޗެހި ދޫލައާއި، ތަޅުންގަނޑުގައި އެޅުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެ  69ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި، ރޮދިން ފުއްޕުންލައި ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި، ރޭނދާ؛  62ޗެޕްޓަރ 
ން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްގޮތް ހަދައި އެލުވަން ނުވަތަ އަޅުވަން ފޮތިން ނުވަތަ ރޭނދާއި 

ނުވަތަ ރޮދިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި؛ ވިހޭފަށްލާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތިނޯހުން މާޖަހައިގެން 
 ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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އި ހުންނަ ފޮތި؛ ކުލަ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ދުއްވައިގެން އޮފު ހުންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ  67ޗެޕްޓަރ 
 ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ފޮތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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 ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި  51ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%06 

އި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޓްކޮށްފަ  50ޗެޕްޓަރ 
 އެއްޗެހި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން  54ޗެޕްޓަރ 
 ރާ އެއްޗެހި އެޅުމުގައި ބޭނުންކު 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުނު؛ ކުނޑިފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛  54ޗެޕްޓަރ 
ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑި ފޮއްޗާއި، ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި
 )ށ( ރިޔާ

ނޑީގެ އުރަ   )ނ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ގޮ
 ގޯނި، )ރ( ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި ުހންަނ ކޮތަޅާއި

 ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި ގޯނި  )ބ(
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 ދަގަނޑާއި، އެކަތަ  94ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -
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ްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު .4

  ވެ.ނެފެށިގެން

________________________ 



ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

gazette@po.gov.mv 

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 43/2014

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

11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 496       ތާރީޚު: 26 ޞަފަރު 1436  -  18 ޑިސެންބަރު 2014   ބުރާސްފަތި
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 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަ ވި  01މަހުގެ  ޑިސެްނބަރުވަނަ އަހަުރގެ  4102
 އަްށ  (ޤާނޫނުެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 97/10ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި 42
  ޑިސެންބަރު  02 ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 74ޤާނޫނުއަސާީސގެ  "ލުބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  00

މި ބިލު  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރައީ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 0211 ޞަފަރު 41) 4102
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 4103/34 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 97/13ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  33

 )ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 99/40ނަްނބަރު ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޗެޕްޓަރުތައް ތިރީގައިވާ  9ނުގެ ޤާނޫބުނެވިދިޔަ  .0
  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް  ޗެޕްޓަރ ނަންބަރު 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

  ން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި ތަރުކާރީއާއި، މޭވާއާއި، މަދާއި، ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކު  41ޗެޕްޓަރ 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 42% ހަވާދުލާފައި ނުވަތަ ތަާފތު ރަހަަލއްވާފައި ހުންނަ ފޯއް  )ށ( 

 21% ވޭ ބާވަތްތައް ބަނގުރާ އެކުލެ )ނ( 

 411% ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަްތތައް  )ރ( 

  ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުވައްތަރުގެ އެއްޗެހި  ކާން  40ޗެޕްޓަރ 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި

 42% ދުފާއިރު ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާަވތްތައް  )ށ( 

 21% އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް )ނ( 

 21% ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  )ރ( 

 411% ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަްތތައް  )ބ( 

43ޗެޕްޓަރ  ކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި، ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ދުންފަތާއި، ދުންފަތުން ތައްޔާރު  
 ބާވަތްތައް 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 411% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
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 ސިގިރެޓަކަށް ސިގިރެޓް )ށ( 

42/0 

ފިޔާ )އެއް ރު
ފަންސަވީސް 

 ލާރި(

49ޗެޕްޓަރ  ބިމުންނަގާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތެލާއި، އަދި އެފަދަ އެއްޗެހި ސާފުކޮށްގެން  
  ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް؛ ތާރުގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާ އުށް

 

ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 01% ތެލުގެ ބާވަްތތަކުން  )ށ( 

44ޗެޕްޓަރ  އެސެންޝަލް އޮއިލާއި، ރެޒިނޮއިޑްސް؛ މީރުވަސް ދުއްވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި، ފެންވަރާ  
  ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 2% ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކޮސްމެޓިކްސް )ށ( 

 41% ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް )ނ( 

 41% ސެންޓު )ރ( 

43ޗެޕްޓަރ  ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފުއަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި،  
ބައްތިޔާއި، މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ ށް އު  ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި،

  އި ފުޓުނި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 2% ލުބްރިކޭޓިންގ އޮއިލް  )ށ( 

 2% ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް )ނ( 

31ޗެޕްޓަރ     ކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައްރަބަރާއި، ރަބަރުން ތައްޔާރު  

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އެތެރޭހަމާއި ބޭރުހަން )ށ( 



5

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 394 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 496                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5 

 1% ފޮހޭރަބަރު )ނ( 

 02% ބައިސްކަލް އެތެރޭހަމާއި، ބޭރުހަން  )ރ( 

44ޗެޕްޓަރ  ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުނު؛ ކުނޑިފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛  
ހަދާފައި ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑިފޮއްޗާއި، ފޮތިން 

  ބައެއް އެއްޗެހި

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 02% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 1% ރިޔާ  )ށ( 

 1% ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި ގޯނި )ނ( 

ނޑީގެ އުރަ )ރ(   21%     އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ގޮ

 311% ހުްނނަ ކޮތަޅާއި، ގޯނި ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި )ބ( 

91ޗެޕްޓަރ     ބިއްލޫރިއާއި، ބިއްލޫރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި،  )ހ( 
 01% ން ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެ

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ށ( 

 1% ބިއްލޫރިއާއި، ބިއްލޫރި ޓޭަބލްވެައރއާއި، ކިޗަންވެއަރ )ނ( 

 1% ނަންބަރު އައިނުގެ ލޯ  )ރ( 

 1% އިކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބަޞަނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއް )ބ( 

90ޗެޕްޓަރ   މުތާއި، ޖަވާހިރާއި، އަގުބޮޑު މަޢުދަނާއި، އަގުބޮޑު މަޢުދަނުން ޕްލޭޓްކުރި މަޢުދަނާއި،  
 މި އެއްޗެހިން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އިމިޓޭޝަން ގަހަނާ؛ ފައިސާ ފޮތި 

 

ޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަކެތި ފި )ހ( 
 42% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 1% ރަނުގެ މަޢުދަން  )ށ( 

34ޗެޕްޓަރ    ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެތި  

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 01% އެހެނިހެން ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ 
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 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ށ( 

 1% ބައިސްކަލްގެ ބައިބައި  )ނ( 

 2% ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ރ( 

33ޗެޕްޓަރ   އި، މެޝިނަރީއާއި، މެކޭނިކަލް ތަކެއްޗާއި، ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޓަރާއި، ބޮއިލަރާ  
  މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 1% ތަކެތީގެ ބައިބައި  އި މިކޮމްޕިއުޓަރާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅާ ތަކެއްޗާ )ށ( 

 1% އައިސްއަލަމާރި  )ނ( 

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި )ރ( 

ފޯކްލިފްޓާއި، ކެރޭނާއި، ރޯޑް ރޯލަރާއި، އެކްސްކަވޭޓަރާއި އަދި މިނޫންވެސް ބިންގަނުޑ  )ބ( 
އެއްތަނުން އަންެއތަންަށ ގެންދިޔުމަށާއި،  ކޮނުމަށާއި، ވެއްޔާއި ެއހެނެިހްނ އެއްޗެހި 

 ބިންގަނުޑ ހަރުކުރުމަށާއި، ފަސްގަނޑުޖެހުމަށް ގެންގޭުޅ ފުރޮޅުލާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ
 21% ތަކެތި 

ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަޮކށް ހަދާފައި ހުްނނަ އިންޖީުނލީ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  )ޅ( 
 2% އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި 

 1% ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ވިންޗް )ކ( 

32ޗެޕްޓަރ  ކުރާ އެއްޗެއްސާއި ޑް އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް؛ އަޑު ރެކޯ  މެޝިނަރީއާއި، ސާމާނާއި، މި  ޓު ކަރަން 
 އަޑު ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، ޓެލެވިޜަންގެ ފޮޓޯއާއި އަޑު ރެކޯޑްކޮށް ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، 

 ބައިތައް  އްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު އެ  މި އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި 

 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 2% ވީޑިއޯއާއި، ޓެލެވިޜަން ފޮޓޯ ފެްނނަގޮތަށް ހަދާފައި ުހންނަ ތަކެތި  )ށ( 

ޓޯއާއި، ޓެލެވިަޜން ޮފޓޯ ރެކޯޑްކުރާގޮތަށާއި، ދެއްކޭޮގތަށް ހަދާފަިއ ހުންަނ ވީޑިއޯ ފޮ )ނ( 
 2% ތަކެތި 

 2% ކުރާ ތަކެއްޗާއި މައިކްރޮފޯންޑްއަޑު ރެކޯ )ރ( 

 2% ލަވަޖަހާ ތަކެއްޗާއި، ސްޕީކަރާއި، ހެޑްފޯނާއި، އިއަރފޯން )ބ( 

 1% ލަތްތައްސީޑާޓާ ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަ )ޅ( 
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 2% ޓެލެފޯން  )ކ( 

 1% އިލެކްޓްރިކް ގެވެހި ސާމާނު (އ) 

2% އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް ޕަވަރ ސަޕްލައި ޔުނިޓް )ވ(   

2% ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއާއި ސްޓިލް އިމޭޖް ވީޑިއޯ ކެމެރާ  )މ(   

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ފ( 

 2% ދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައިނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަ )ދ( 

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގާގައި ބޭނުންކުރާ ހަބްއާއި، ސްވިޗާއި،  )ތ( 
1% މޮޑެމްއާއި، ރައުޓަރއާއި، ނެޓްވޯކް ކާޑު   

1% ންއާޑިޖިޓަލް ޤުރު )ލ(   

ނޑުަމތީ އުޅަނދު )ގ(  ފަހަރުގައި ޭބނުްނކުރާ ސޯލާ ޕެނަލް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކަ
 1% ސިސްޓަމްގައި ހަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ ބެޓެރީ އަދި މިބާވަތުގެ ތަކެތި 

39ޗެޕްޓަރ  ރޭލްދަގަނޑާއި، ޓްރޭމް ދަގަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން  
ފިޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާިއ އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ 

  ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް

 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 42% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

އުފުލުމަށް ޚާްއޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންަނ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  ފަސިންޖަރުން )ށ( 
 411% ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާްއޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންަނ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  )ނ( 
 021% ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން އުޅަނދު 

މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ  )ރ( 
ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  ސްޕެއަރ

 21% އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި ބަިއތަުކގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް

ޚާއްޞަކޮްށ ހަދާފައި ހުންނަ އިންީޖނުީލ ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް  )ބ( 
 2% ތަކެތީގެ ބައިބައި  އިންޖީނު ނުލާ ދުއްވާ އެއްޗެހި އަދި މި

އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި، އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ  މި ޗެޕްޓަރުގެ )ބ( ގައި ބުނެފަިއވާ ދުއްވާ )ޅ( 
 އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ 

 2% ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް މި
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 02% ބައިސްކަލާއި އޭގެ ބައިބައި )ކ( 

 02% ބޭބީކެރިޖާއި، އޭގެ ބައިބައި  (އ) 

 42% ވީލްބަރޯއާއި އޭގެ ބައިބައި  )ވ( 

 1% ނުންޮކށްގެން ދުއްވާ އެއްޗެހިއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން، ކަރަންޓު ހަކަތަ ބޭ  )މ( 

39ޗެޕްޓަރ     ބޯޓުފަހަރާއި ފްލޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރ  

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 42% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

ނޑުގައި ދުއްވާ   ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް )ށ(   1% ގެންނަ ކަ

93ޗެޕްޓަރ  ޗާއި، އެތެރެއަށް އެއްޗެހި ލައްވާފައި ހުންނަ ތަންމަތި އް ފަރުނީޗަރު؛ ގޮދަޑި؛ ބާލީސް؛ ތަންމަ  
ބާވަތުގެ އެހެނިހެން އެއްޗެއްސާއި، އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައްތިއާއި، ލައިޓިންގ 

އި، ދިއްލޭ ނަންބޯޑާއި، ނިޝާނާއި، ނަންނަމާއި، މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން ފިޓިންގާ 
  ތަކެތި؛ ރާވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޢިމާރާތް 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން

 2% ފަރުނީޗަރާއި، ގޮދަޑިއާއި، ބާލީާހއި، ތަންމަތި  )ށ( 

ނޑިއާއި،  (ނ)  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮ
ނޑީގެ ބައިބައި  21% ގޮ

ށް ހަދާފައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަްށ ޚާއްޞަކޮ (ރ) 
ނޑީގެ ބައިބައި ނޑިއާއި، ގޮ  2% ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮ

  އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި   94ޗެޕްޓަރ 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 42% އެހެނިހެން ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ

 01% ޑްރޯވިންގ ބޯޑާއި، ރައިޓިންގ ޯބޑާއި، ވައިޓް ބޯޑު )ށ( 

 01% ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  )ނ( 

 411% ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  )ރ( 

 1% ންސްޕޮސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި ޓެމް (ބ) 
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  ގެ )ށ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާްއދާ 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ  މި )ނ( .9 
ނޑުގައި ދުއްވާ ލަގްޒަރީ  މުދަލުގެ ތެރެއިން، ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ ކަ

)ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ  6,425,000/- ޔުނިޓްގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު އުޅަނދެއްގެ، އެއް
 ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވިނަމަވެސް، އެ އުޅަނދަކަށް ޑިއުޓީ ނަގާނީ، 

ގައި، އެ މުދަލަށް  39ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ތާވަލުގެ ޗެޕްޓަރ  9މި ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓުންނެވެ.  ކަ

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫުނން ގެންަނ  .4
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 4102ޕްރީލް އެ 0މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ،  .3

 

________________________ 
 
 
 



ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2015

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

12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ހޯމަ   2015 އެޕްރީލް   27  -  1436 ރަޖަބު   8 ތާރީޚު:      175 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  22މަހުގެ  އެޕްރީލްވަނަ އަހަރުގެ  2015
އަށް  ޤާނޫނު) އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެރާއްޖޭގެ ދިވެހި( 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 19
 އެޕްރީލް 27 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ  "ލު ބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  12

 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ހޯމަ ހ) ވި 1436 ރަޖަބު 8( 2015
  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި
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 2015/7 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  އަށް ) ޤާނޫނު  އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެރާއްޖޭެގ ދިވެހި ( 79/31ނަންބަރު ޤާނޫުނ 
  ޤާނޫނު  ވަަނ އިޞްލުާޙ ގެނައުމުގެ  12

  .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް ) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޗެޕްޓަރުތައް ތިރީގައިވާ  7ނުގެ ޤާނޫ ބުނެވިދިޔަ .1
   ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

  

ޗެޕްޓަރ 
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

61ޗެޕްޓަރ  އި، ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޯޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާ  
 އެއްޗެހި 

 

  0% ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި - 

62ޗެޕްޓަރ  ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޯޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން  
   އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި 

  0% ތަކެތި  ހައިއެންމެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި - 

87ޗެޕްޓަރ  ނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން  ރޭލް   ނޑާއި، ޓްރޭމް ދަގަ ދަގަ
އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ދުއްވާ 

  ތުރު ބައިތައް ގުޅޭ އި  އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާ 

  

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި  (ހ) 
  35%  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީެގ  (ށ) 
  200%  ޖީޕް، ވޭން ، ތެރެއިން، ކާރު 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީެގ  (ނ) 
އޮޓޯ ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ، ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން

  150%  އުޅަނދު

  100%  އޮޓޯ ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް  (ރ) 
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 ިއން  1 މަހު އެޕްރީލް 2015 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ ތަކެތީގެ މުދަލާއި ގައިވާ) ރ( ގެ 87 ޗެޕްޓަރ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި.2
ނޑައަޅާނީ ފެށިގެން ނޑައަޅާފައިވާ ޑިއުޓީކަމުގައި  އެ ތަކެތީގެ މި ޤާނޫނުގައި ކަ ވަަނ  1އެޕްރީލް މަހު  2015ދި . އަ އަދަދެވެ ކަ

 ފަށާ ތާރީޚާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި އިސްވެ  މަލުކުރަންޢަޤާނޫނަށް  ދުވަހުން ފެށިގެން މި
ނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެްއވެ މުގައި މިރު މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުބަޔާންކުރެވުނު  ްސ ޤާނޫނުން ކަ
   ފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ދައުލަތުން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.ގި ފައިސާއެއް ނެ

ގައި ޓުގެޒެ ގެދިވެހިސަރުކާރު ކޮށް،ދީޤުޞްތަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، .3
  ރުމުންނެވެ.ޝާއިޢުކު

  

________________________  
 
 
  

ރުގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި މި  ޗެޕްޓަ  )ބ( 
ޗެޕްޓަރުގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ  އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި މި

ބައިތަކުގެ އިތުރު  ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި މި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި 
  50%  ބައިތައް 

 އެއްޗެއްސާއި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ހުންނަ ހަދާފައި ގެންޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ (ޅ) 
  5%  ބައިބައި  މި ތަކެތީގެ  އަދި އެއްޗެހި ދުއްވާ ނުލާ އިންޖީނު

އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި، އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ  ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ ޅމި ޗެޕްޓަރުގެ ( (ކ) 
 ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި )ޅފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ (

  5%  ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް 

  15%  ބައިބައި  އޭގެ ބައިސްކަލާއި (އ) 

  15%  ބޭބީކެރިޖާއި އޭގެ ބައިބައި  )ވ( 

  25%  ބައިބައި  އޭގެ  ވީލްބަރޯއާއި (މ) 

  0%  އެއްޗެހި  ދުއްވާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ ކަރަންޓު  ންތެރެއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި (ފ) 



` 

 
 

 
 

 2017/2 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

38 އަދަދު: 2017  މާރިޗު  2 – 1438  ދަލްއާޚިރާޖުމާ 3  ތާރީޚު: ބުރާސްފަތި  46 ވޮލިއުމް:   

  އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 13

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  1މަހުގެ  މާިރޗުވަނަ އަހަރުގެ  2017
ޤާނޫނު( އަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 9
  2017 މާރިޗު 2 ،މަތިންވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 92ެގ އަާސސީޤާނޫނު" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 13
މި ބިުލ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުންރަ  ުދވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1438 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 3)

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2017/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  13

 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަްނނަނިވި އިޞްލާޙުތައް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުން.

ެގ  22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަުކގެ ތެރެއިްނ ޗެޕްޓަރ  7ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .1
 )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކޮށް، އެ ޗެޕްޓަރަށް އަންަނނިވި އަކުރުަތއް އިތުުރކުރުން.

 

 ޗެޕްޓަރ
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

  ކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތައްޔާރީ ދިޔާ އެއްޗެއްސާއި، ރާހުތް ބުއިމަށް ބޭނުން  22ޗެޕްޓަރ 

 )ނ( ބޯފެން  
 

%15 

 
 60/4ލީޓަރަކަށް  )ރ( ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް  

)ހަތަރު ރުފިޔާ 
 ފަސްދޮޅަސް ލާރި(

 
 64/33ލީޓަރަކަށް  )ބ( އެނާޖީ ޑްރިންކްސް  

)ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ 
ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު 

 ލާރި(
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   ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗެޕްޓަރުަތކުެގ ތެރެއިން ޗެޕްަޓރ  7ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ . 2

 ގެ )ށ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 24
 

 ޗެޕްޓަރ
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

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

 )ށ( ސިގިރެޓް 
 

 
 

 އަދި  %25
  2/-ސިގިރެޓަކަށް 
 )ދެ ރުފިޔާ(
 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ، ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ . 3
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 
 

_________________ 



` 

 
 

 
 

 2017/5 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

88 އަދަދު: 2017  ޖޫން  15 – 1438  ރަމަޟާން 20  ތާރީޚު: ބުރާސްފަތި  46 ވޮލިއުމް:   

  އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 14

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  14މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2017
ޤާނޫނު( އަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 6
  2017 ޖޫން 15 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ސީޤާނޫނުއަސާ" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 14
ިމ ބިުލ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުންރަ  ދުވަހު ބުރާސްފަތި ހ( ވި 1438 ރަމަޟާން 20)

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2017/5 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  14

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޯޕޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙު ގެނައުން. 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 27ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަުކގެ ތެރެިއން ޗެޕްޓަރ  ގައި ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  7 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .1
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.އަންނަނިވި 

 

 ޗެޕްޓަރ
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

 
ބިމުންނަގާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތެލާއި، އަދި އެފަދަ  27ޗެޕްޓަރ 

ސާފުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް؛ ތާރުގެ  އެއްޗެހި 
 ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާ އުށް 

 
( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިެމނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެެރއިން ތިރީގައި ހ)

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިަޔަވއި މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ ެއހެނިހެން 
 ތަކެތި
 
 ތެލުގެ ބާވަތްތަކުން ( ށ)

 
 
 
 
 
 
%0 

 
 

%5 
 

 
  

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ، ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ  .2

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
 

 
 

 _________________ 
  

 



` 

 
 

 
 

 2018/11 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
މެންދުރު ތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފު  ފޮނުއްވުމުގެ

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ިޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

201 އަދަދު: 2018  ޑިސެންބަރު 20 –1440  ރަބީޢުލްއާޚިރު 13  ތާރީޚު: ބުރާސްފަތި 47 ވޮލިއުމް:   

 ވަނަ  15 އަށް ( ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
  ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަ ވި  11މަހުގެ  ޑިސެްނބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2018
އަށް ޤާނޫނު(  ގެވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓުދި) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި 20
 ބަރުޑިސެން 20 ،ަމތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ލު،ބި ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 15

މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ރަ ދުވަހު  ބުރާސްފަތިހ( ވި 1440 ރުރަބީޢުލްއާޚި 13) 2018
 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2018/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

       އަށް ( ޤާނޫނު  ގެ ވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު ދި ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 15

 
 .ގެނައުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި  އަށް( އެކްސްޕޯޓް އިމްޯޕޓުގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )މ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ނޑުވެިރކަމާބެހޭ  )މ( .5  ނޑުވެިރކަން ކުރުމަށް ެއތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތެެރއިްނ ދަ ދަ
ނޑަެއޅުމުެގ  މަސްއޫލިްއޔަތު ަޙވާލުކުެރިވފައިވާ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތަްއ ކަ

 ވުޒާާރއިން ޢާންމުކޮށް ޝާއިުޢކުރާ ތަކެތި.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެެޒޓުަގިއ  .2

 .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ

________________________ 



` 

 
 

 
 

 2018/16 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
މެންދުރު ތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފު  ފޮނުއްވުމުގެ

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ިޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

206 އަދަދު: 2018  ޑިސެންބަރު 20 –1440  ރަބީޢުލްއާޚިރު 13  ތާރީޚު: ބުރާސްފަތި 47 ވޮލިއުމް:   

 ގެ ޤާނޫނު( އަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 16
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ ބުދަވި  12މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2018
އަށް ޤާނޫނު(  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓްގެ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި 21
 ބަރުޑިސެން 20 ،ަމތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބިލު، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 16

މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ރަ ދުވަހު  ބުރާސްފަތިހ( ވި 1440 ރުރަބީޢުލްއާޚި 13) 2018
 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2018/16 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 16

 

 އަންނަނިިވ އިޞްލާޙު ގެނައުން. އިމްޯޕޓްގެ ޤާނޫނު( އަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު ިއތުރުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިކަްނކުރާ މަސްދޯނިފަހަރުގައި  (1) )ފ( .5 

 ބޭނުންކުރާ ޑީސެލް.

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1) މި އަކުުރގެ (2)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ، އެކަމަްށ 

އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްއަްށ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1މި އަކުުރގެ ) (3)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ކަރަންޓުެގ  (1) )ދ(  

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް 

 ބޭނުންކުރާ ޑީސެލް.

ަބޔާންކުާރ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި 1މި އަކުުރގެ ) (2)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ، އެކަމަްށ 

އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްއަްށ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
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( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1މި އަކުުރގެ ) (3)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި 

ދަށުން ހަދާ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު، މި ޤާނޫނުގެ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަުހން  ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން .2

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


