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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  މާލެ،            

  ދިވެހިރާއްޖެ.         

  

  ރުފް ތަޢާ 

  

ގައި  1979ސެޕްޓެމްބަރު  15 )79/31(ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު،

 9ގެ ނިޔަލަށް،  2011ޑިސެމްބަރ  1 ނޫނަށްމި ޤާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު،

، އުނިކޮށް އްމި އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުން އުނިކުރަންޖެހޭ މާއްދާތަގެނެވިފައިވެއެވެ.  އިޞްލާޙެއް
ގެ  2011ޑިސެމްބަރ  1އިޞްލާޙުކޮށް  އް ތުރުކޮށް އަދި ޢިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މާއްދާތައި އްއިތުރުކުރަންޖެހޭ މާއްދާތަ 

  ނިޔަލަށް، މި ޤާނޫނު އޮންނަވީގޮތް މިހާރު މިވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 

  ދަންނަވަނީއެވެ. އިޞްލާޙު ގެނެވުނު ތާރީޚްތައް މި މަތިން  މި ޤާނޫނަށް އެކިފަހަރު

 ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި ވަނީ  އެވެ.ގަ  1979އޮގަސްޓް  20 ރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވަނީ މި ޤާނޫނަށް ފު -1

ގައެވެ. ހަތަރުވަނަ  1985ބަރ ޑިސެމް  31ލާޙު ގެނެވިފައިވަނީ ޞްތިންވަނަ އި  ގައެވެ. 1983ނޮވެމްބަރ  3

ޖެނުއަރީ  1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވަނީސް ފަ ގައެވެ. 1989ޑިސެމްބަރ  30ލާޙު ގެނެވިފައިވަނީ ޞްއި

 ނެވިފައިވަނީ ގައެވެ. ހަތްވަނަ އިޞްލާޙު ގެ 1994ޖޫން  20 ހަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވަނީ ގައެވެ. 1994

މި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ގައެވެ.  2000މެއި  29 ށްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވަނީގައެވެ. އަ 1996ޖޫން  24

  ގައެވެ. 2011ޑިސެމްބަރ  1 ޓް ކުރެވިފައިވަނީގެޒެވަވަނަ އިޞްލާޙު ނު

މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއް އުވުނު ކަމަށާއި،  ހަތަރުމި ޤާނޫނުގެ  މުގެ ކުރިން،ގެނައު  ވަނަ އިޞްލާޙު 9މި ޤާނޫނަށް  -2

 ޤާނޫނު ،ގައި ގެޒެޓް ކުރެވުނު 2011އި މެ 11 އެގާރަވަނަ މާއްދާކަމުގައިއެ ޤާނޫނުގެ އެއީ، ފަނަރަވަނަ މާއްދާ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  109 ) ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ގެ ޤާނޫނު( 2011/8ނަންބަރު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ގެ (ށ) މާއްދާ ވަނަ  109ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް ގެ ޤާނޫނު ވެއެވެ.

  މިފަދައިންނެވެ. 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް  79/31ނަންބަރު "މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާ އުވުނީއެވެ. އަދި  14އަދި  11،12،13 އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ ތިރީގައި ލިޔެފައިވާ 

  ."ވީއެވެ ޙު ވަނަ މާއްދާ ކަމުގައި އިޞްލާ 11މާއްދާ އެއީ، އެ ޤާނޫނުގެ  15އެ ޤާނޫނުގެ 



2 
 

  

ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނަށް  އިޞްލާޙާ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ނުވަވަނަ  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް - 3

 8 ވަނަ ނަންބަރާއި 7 ގެންނަންޖެހުނު އިޞްލާހުތައް ގެނެވިފައިވާނީ، ނުވަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ.ނަންބަރުވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި ދެ 

. މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ 7 "

  ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  .8 

  "ޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާ

މި  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި 9ނަށް ގެނެވުނު ނުވަވަނަ އިޞްލާޙުގެ ޤާނޫ ގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  - 4

ގައި އެވެ. މި ނަންބަރުޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ނުވަވަނަ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ވެ 

  މިފަދައިންނެވެ. ވަނީ ންކޮށްފައިޔާބަ

  

ވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ބައެއް ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދި .9 "

 ޤާނޫނުން ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މި 

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

 2012ޖަނަވަރީ  1ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  ފެށިގެންނެވެ. މި

  "އިން ފެށިގެންނެވެ.

  1433ޝަޢްބާން  22

  2012ޖުލައި    12                               

  

  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                                              
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  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  މ. 1979-9-15

  

 ޤާނޫނު  ގެ އިމްޕޯޓް  ހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެ 

    

 ހ)(  1.

  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ރީއެކްސްޕޯޓް 

ކުރުމާއި، މިއިން ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި 

  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ  މި  (ށ)  

  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  

ދިވެހިރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކުރާ، ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މާވަހަރު ފިޔަވައި   (ހ)  2.

  އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކުން އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

  އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭން ރީއެސްޕޯޓްކުރާ ތަކެތިން   (ށ)  

  

  އެވެ.  50%މާވަހަރުން އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށް ނަގާނީ އޭގެ އެފް.އޯ.ބީ. އަގުގެ     3.

  

ދެިވހިރާއްޖޭން އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި މަކަރު     4.

ކުޑަކުރުމަކުން ވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ނަމަށް ހުތުރެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއަށް ހެދުމަކުން، ނުވަތަ ފަރުވާ 

  އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  

  ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.    5.

  މަޢާފްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އަދަދެއް.ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތިން ޑިއުޓީ   (ހ)  

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި ބޭނުންތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމަށް   (ށ)  

ނޑައަޅާ މިންވަރެއް.   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

  ތަކެތި.ރީއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ   (ނ)  

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީގެ މިންވަރު  97ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ  7ޤާނޫނުގެ  މި  (ރ)  

  (ސުމެއް އިންސައްތަ) ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި.%0

ޝީޓާއި، ޕޮލިތީން ޓިއުބްރޯލާއި، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ޕްލާސްޓިކް ގޯންޏާއި، ޕޮލިތީން ފިލްމާއި، ޕޮލިތީން   (ބ)  

ޕޮލިޔުރިތީންއާއި، ޕްރީފެބްރިކޭޓަޑް ގްރީންހައުސް ޔުނިޓާއި، ފެންވަޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި، 

ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް  ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް އަދި ޑްރިޕް އިރިގޭޝަންއަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި، މި 

  ތަކެތި.

އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ރިނިއުބަލް  (ޅ)  

އުޅަނދުފަހަރާއި، އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި، 

އެނަރޖީ  ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ މެޝިނަރީ، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރިނިއުބަލް 
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ޗެޕްޓަރ   ތައް މުދަލުގެ ގިންތީ   ޑިއުޓީގެ މިންވަރު 

  ނަންބަރު 

  1ޗެޕްޓަރ  ދިރޭ ޖަނަވާރު  

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

 ޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ޗެ މި 

 

%35 ހުއްދަނަގައިގެން ގެނެވޭ ޖަނަވާރު (ށ)  ޤާނޫނީގޮތުން     

  2ޗެޕްޓަރ  އެއްގަމު މަހާއި، ޖަނަވާރުގެ ކާންކަމުދާ ބައިތައް  

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  (ހ)  މި %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%50 އޫރުގެ ކާންބޭނުންކުރާ ބައިތައް (ށ)  އޫރުމަހާއި    

 

 

 

 

 

  ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުންތައް.

  ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި.  (ކ)  

ރުކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އި ވެލިއު އިތުބާވަތްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމަށާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ   (އ)  

  ތަކެއްޗާއި މަސް. އެންމެހައި 

 ،ފުޅާކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރުކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއިޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް   (ވ)  
  ރޯމެޓީރިއަލް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން، ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ   (މ)  

އު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެއްޗާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ވެލި

  އެންމެހައި މުދާ.

  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  5ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ     .6

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޗެޕްޓަރުގައި  97ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ  7ޤާނޫނުގެ  ފިޔަވައި އެހެން ތަކެތިން މި

މަތިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެޑްވެލޮރަމް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ 

މުދަލުގެ  މުދަލަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގައި މުދަލުގެ އަގުކަމަށް ބަލާނީ، އިންޝުއަރކޮށްގެން ގެންނަ މުދަލަށް އެ 

  އެފް. އަގެވެ. އިންޝުއަރ ނުކޮށް ގެންނަ މުދަލަށް އެމުދަލުގެ ސީ.އެންޑްސީ.އައި.އެފް. އަގެވެ. 

  

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ އަދި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދުނިޔޭގެ   (ހ)  .7

ސިސްޓަމް (އެޗް.އެސް)  ކަސްޓަމްސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލާއި  6އެވެ. މި ޤާނޫނުގެ 

ޗެޕްޓަރުގެ މައްޗަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ ޗެޕްޓަރެއްގައި  97މުދަލުގެ ގިންތިތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ އެޗް.އެސް ގެ 

ޓީ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. މި ތާވަލުގައި ހިމެނޭ މުދަލުން އިމްޕޯޓް ޑިއު

ތަކެއްޗަށް ދައްކަން މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމްޕޯޓް  ހިމަނާފައިވާ މުދަލުގެ ގިންތީގެ ނަމާއި، އެ

  ޑިއުޓީގެ މިންވަރު އިތުރަށް ތަފްޞީލު ކުރާނީ އެޗް.އެސް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް ފެނުގައި އުޅޭ  ކަކުންޏާއި، ރިނދައްޔާއި، އިއްސާއި، ޑިނގާއާއި މި  

 މައިކަށި ނުހުންނަ ބާވަތްތަކާއި، މަސް 

  3ޗެޕްޓަރ 

ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭ އެއްޗެހި  (ށ) މި %25

%15 ނޑީގެ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް.    (ނ) ކަލުބިލަމަހާއި، ކަންނެއްޔާއި، ލައްޓިއާއި އަދި ރާގޮ

 

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

 ބުނެފައި އަދި ހިމެނިފައިނުވާ ޖަނަވާރުން ލިބޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި 

4ޗެޕްޓަރ   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%50   (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

ޖަނަވާރުގެ ބައިތަކުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ  

 ބާވަތްތައް 

  5ޗެޕްޓަރ 

ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި  (ހ) މި  %25

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  (ށ) މި %0

   (ނ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް   %50

%50    އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް (ރ) އޫރުމަސް  

ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް  ޤުދްރަތީ ގަސްގަހާގެއްސާއި، އޭގެ ގޮނޑިއާއި، މުލާއި އަދި މި  

އެއްޗެއްސާއި، ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤުދްރަތީ މާމެލާމެއްޔާއި، އެކަމާގުޅޭ  ތުގެ މިބާވަ 

  ޤުދްރަތީ ފަތްޕިލާވެލި 

  6ޗެޕްޓަރ 

%25    އެންމެހައި ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  މި  - 

ކަމުދާ ބައެއް ބާވަތުގެ މުލާއި، އަޑިއަށް  ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތަރުކާރީއާއި، ކާން  ކެއުމަށް  

  ފައިބާ ގޮނޑި 

  7ޗެޕްޓަރ 

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  (ހ) މި  %0

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%50    (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

އި، މެލަންގެ ށް ބޭނުންކުރާ ހުތްމޭވާގެ ތޮށްޓާ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މޭވާއާއި، މަދު؛ ކެއުމަ  

 ބާވަތްތަކުގެ ތޮށި 

  8ޗެޕްޓަރ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި  (ހ) މި  %0

 ން ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެ މި 

 

  (ށ) ފޯއް  %15

  (ނ) ދޮންކެޔޮ، ކަރާ، ފަޅޯ، އަނބު  %15

%50  (ރ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  
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  9ޗެޕްޓަރ  ސައިފަތާއި، ހަވާދުގެ ބާވަތްތައް  ،ކޮފީ އާއި  

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%50   (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

  10ޗެޕްޓަރ  ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް  

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި   %0 -    

  11ޗެޕްޓަރ  ގޮވާން މުގުރައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ފުށް  

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި   %0 -    

ތެޔޮހުންނަ ބާވަތްބާވަތުގެ އޮށާއި، އެފަދަ މޭވާ؛ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގޮވާމާއި، އޮށާއި މޭވާ؛  

 ގަސްގަހާގެހި؛ ހުޔާއި ގެރިބަކަރީގެ ކާނާ އެއްޗެހި އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ 

  12ޗެޕްޓަރ 

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި   %0 -    

  13ޗެޕްޓަރ  ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ލާއާއި، ތެރަހާއި، ކިރާއި، ދިޔަ  

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  (ށ) މި %0

%50   (ނ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

ވިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ވަކަ؛ ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން 

 ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބާވަތްތައް 

  14ޗެޕްޓަރ 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%0   (ށ) ބޮނބިއާއި ބޮނބިކުނޑި  

ޖަނަވާރުންނާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ތެލާއި، ސަރުބީއާއި، މިބާވަތްތައް  

ހުންނަ އެއްޗެހި؛ ކާންބޭނުންކުރާ މަޞްނޫޢީ ސަރުބީ؛ ޖަނަވާރުންނާއި  ވަކިކޮށްގެން އުފައްދާފައި 

 ނަގާ އުށް  ގަސްގަހާގެހިން 

  15ޗެޕްޓަރ 

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50

%50   (ނ) އޫރުގެ ތެލާއި ސަރުބީ  

މަހުންނާއި، މަސްމަހާމެހިންނާއި، ޖަނަވާރުގެ ކާންކަމުދާ ބައިތަކުންނާއި އަދި އެއްގަމު  

ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް ފެނުގައިއުޅޭ  ކަކުންޏާއި، ރިނދައްޔާއި، އިއްސާއި، ޑިނގާއާއި، މި 

 ހުންނަ ބާވަތްތައް  މައިކަށި ނުހުންނަ އެއްޗެހިން ތައްޔާރުކޮށްފައި 

  16 ޗެޕްޓަރ

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  (ހ) މި  %0

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

  

   (ށ) އޫރުމަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  %50

  (ނ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50
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%15 ހުންނަ  ކަންނެއްޔާއި، ލައްޓިއާއި، ރާގޮނޑީގެ މަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައި(ރ) ކަޅުބިލަމަހާއި،  

 ބާވަތްތައް 

 

  17ޗެޕްޓަރ  ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެތި  ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކާއި، މެޓާއާއި، ޗުއިންގަމާއި، މި  

%0  

 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%50   (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

  18ޗެޕްޓަރ  ކޮކޯއާއި، ކޮކޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%50   (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

  19ޗެޕްޓަރ  ގޮވާމާއި، ފުށާއި، ކިރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  (ށ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50

  (ނ) އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50

  20ޗެޕްޓަރ  ތަރުކާރީއާއި، މޭވާއާއި، މަދާއި، ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި  

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  ހުންނަ ފޯއް  (ށ) ހަވާދުލާފައި ނުވަތަ ތަފާތު ރަހަ ލައްވާފައި  %25

  (ނ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50

%150   (ރ) ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

  21ޗެޕްޓަރ  ގެ އެއްޗެހި ވައްތަރު ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރު  ކާން  

%0  

 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  ހުންނަ ބާވަތްތައް  (ށ) ދުފާއިރު ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި  %25

  (ނ) އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50

   (ރ) ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  %50

%150   (ބ) ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  

  22ޗެޕްޓަރ  ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތައްޔާރީ ދިޔާ އެއްޗެއްސާއި، ރާހުތް  

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

  

  ބާވަތްތައް (ށ) ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ  %50

%15   (ނ) ބޯފެނާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް  

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެއިންބާކީވާ ތަކެއްޗާއި، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، ޖަނަވާރަށް  

 ކާންދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

  23ޗެޕްޓަރ 

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބާވަތްތައް  މި  -  %25
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ދުންފަތާއި، ދުންފަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި، ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ  

 ބާވަތްތައް 

  24ޗެޕްޓަރ 

%150  

 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

ސިގިރެޓަކަށް 

90/-

ރި)ލާ ނުވަދިހަ(  

  (ށ) ސިގިރެޓް 

ލޮނާއި، ސަލްފަރާއި، ވެއްޔާއި، ހިލައާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް އުވަޖެހުމާއި، ސިމެންތިޖެހުން  

 ކަހަލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އުވަޔާއި، ސިމެންތި 

  25ޗެޕްޓަރ 

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  (ހ) މި  %0

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%15   (ށ) މާބްލް ޝީޓާއި ޓައިލްސް  

26ޗެޕްޓަރ  މަޢުދަން އެކުލެވޭ ވެއްޔާއި، ހިލައާއި، މަޢުދަން ވަކިކުރުމުން ބާކީހުންނަ ދަގުޔާއި، އަޅި    

  ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  -  %0

ބިމުންނަގާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތެލާއި، އަދި އެފަދަ އެއްޗެހި ސާފުކޮށްގެން  

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް؛ ތާރުގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާ އުށް 

  27ޗެޕްޓަރ 

  ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  -  %0

ދަނުގެ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް އެލިމެންޓުގެ ނުވަތަ އައިސޮޓޯޕްގެ އޯގަނިކް ނުވަތަ އަގުބޮޑު މަޢް  

 އިންއޯގަނިކް ކޮމްޕައުންޑް 

  28ޗެޕްޓަރ 

%10   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

  29ޗެޕްޓަރ  އޯގަނިކް ކެމިކަލް  

%10   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

  30ޗެޕްޓަރ  ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް  

%0   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

  31ޗެޕްޓަރ  ގަހުކާނާ  

%0   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

ބޭނުންކުރާ ކުލަ؛ ދަވާދާއި ވަރުނީސް؛ ފެން ކުލަޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުލަ؛ ކަޅިކުރަން  

 މިބާވަތްތަކާއި، ލިޔެކިޔުމަށާއި  މިނޫންވެސް  ،ލީކްވިޔަ ނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޓުންޏާއި 

 ޗާޕްކުރަން ބޭނުންކުރާ ދެލި 

  32ޗެޕްޓަރ 

%0   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

ދުއްވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި، ފެންވަރާ  އެސެންޝަލް އޮއިލާއި، ރެޒިނޮއިޑްސް؛ މީރުވަސް  

 ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

  33ޗެޕްޓަރ 

%0   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

 

 

ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފުއަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި،  

ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އުށްބައްތިޔާއި، މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާއި ފުޓުނި 

  34ޗެޕްޓަރ 
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%0   ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

 

 

ހުންނަ  ގަސްގަހާއި، ޖަނަވާރުގެ ޕްރޮޓިން އެކުލެވޭ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި  

 ބާވަތްތައް؛ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ތާން؛ ތެރަސް؛ އެންޒައިމް 

  35ޗެޕްޓަރ 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  (ށ) ލިޔެކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެރަސް  %10

%0   (ނ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  

އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރުގައި ބޭނުންކުރާ ބަޑިބޭހުގެ އެއްޗެހި؛ ގޮވާ ތަކެއްޗާއި (އެކްސްޕްލޯސިވްސް)،  

އަލިފާން ދަނޑިއާއި، އަލިފާން ހިފާގޮތަށް ހުންނަ އެލޯއީއާއި، އަލިފާންހިފާ ބައެއް ބާވަތުގެ 

 ތަކެތި 

  36ޗެޕްޓަރ 

%35  

 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%25 ގޭސް  (ށ) އަލިފާންފޮށްޓާއި، ލައިޓަރު ހިލައާއި، ލައިޓަރަށްއަޅާ      

ފޮޓޯނެގުމަށާއި، ބައިސްކޯފްފިލްމަށް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތުގެ ފިލްމާއި ކަރުދާހާއި  

 ކެމިކަލް 

  37ޗެޕްޓަރ 

%25  

 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%10   (ށ) ފޮޓޯ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުކުރާ ކެމިކަލް  

38ޗެޕްޓަރ  އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  ކެމިކަލުން    

%10   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

  39ޗެޕްޓަރ  ފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ކާއި، ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށް ޕްލާސްޓި  

%20  

 

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

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  (ށ) ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި، ގޯނި  %0

(ނ) ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ނޫން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ޕްލާސްޓިކް ގޯންޏާއި، ޕޮލިތީން ފިލްމާއި،  %400

 ޕޮލިތީން ޝީޓާއި، ޕޮލިތީން ޓިއުބްރޯލް 

 

  (ރ) ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިއާއި ފިޓިންގްސް  %0

   (ބ) ޕޮލިޔުރެތޭން   %0

ޖިއޯ ޓެކްސްޓައިލް  –) ޖިއޯ ފެބްރިކް ޅ( %0   

  40ޗެޕްޓަރ  ރަބަރާއި، ރަބަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  

(ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  %20

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

  އި ބޭރުހަން އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އެތެރޭހަމާ(ށ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ  %35

  (ނ) ފޮހޭ ރަބަރު  %0

%15   (ރ) ބައިސްކަލް އެތެރޭހަމާއި، ބޭރުހަން  

  41ޗެޕްޓަރ  ނުކުރާ ހަން ހަމާއި ދިބާޣު ކުޅަ ކެހެރިހަން ފިޔަވައި ދިބާޣު  

%20   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 
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ކުރަން ނުންކުރާ އެއްޗެހި؛ ދަތުރުފަތުރު އެއްޗެހި؛ އަސްދާނުގައި ބޭ ހަދާފައި ހުންނަ  ހަމުން  

ގެންގުޅޭ ފޮށްޓާއި، ދަބަހާއި، އަތްދަބަހާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ އެއްޗެހި؛ ފަށުއި 

 ފަނީގެ ގޮހޮރުން އުފައްދާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޖަނަވާރުގެ ގޮހޮރުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  

42ޗެޕްޓަރ   

%20   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

ހުންނަ  ނޫޢީ ކެހެރިހަމުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ޞްނޫޢީ ކެހެރި؛ ކެހެރިހަމާއި މަޞް ކެހެރިހަމާއި، މަ  

  ތަކެތި 

  43ޗެޕްޓަރ 

%20   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

44ޗެޕްޓަރ   ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި ދަރާއި ދެލި  ލަކުޑިއާއި، ލަކުޑިން ހަދާފައި    

%10  

 

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

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

   (ށ) ކުނބު   %0

   (ނ) ލަކުޑި   %0

   (ރ) ލަކުޑިއާއި ޕްލައިވޫޑް   %0

  45ޗެޕްޓަރ   ގަހު ފުޅިމަދާއި، ގަހު ފުޅިމަދުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  

%15   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

ހުއިން ނުވަތަ ހައިން ވިޔެފައި ނުވަތަ ގަތާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި މީގެ އިތުރުންވެސް  

  މިވައްތަރުގެ އެއްޗެހިން ގެތުމަށް ނުވަތަ ވިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި 

  46ޗެޕްޓަރ 

%25   ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

ލަކުޑި ޕަލްޕާއި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިބްރަސް ސެލިއުލޯސިކް އެއްޗެހީގެ ޕަލްޕް؛ އުކާލާ  

  ކަރުދާހާއި އުކާލާ ކާޑުބޯޑު 

  47ޗެޕްޓަރ 

%25   ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ނުވަތަ ކަރުދާހާއި ކާޑުބޯޑު؛ ކަރުދާހު ޕަލްޕުން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސާއި، ކަރުދާހުން  

  ހުންނަ އެއްޗެހި  ކާޑުބޯޑުން ހަދާފައި 

  48ޗެޕްޓަރ 

%0   ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެތި؛  ޗާޕްކުރި ފޮތް؛ ނޫސް؛ ފޮޓޯ އަދި ޗާޕްޚާނާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި  

  ޗާޕްކުރުމަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ދެލިކޮޕީ؛ ޗާޕްކުރުމަށް ކުރަހާފައި ހުންނަ ޗާޓާއި ކުރެހުން 

  49ޗެޕްޓަރ 

%0   ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  50 ޗެޕްޓަރ  ފަށުވި  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  51ޗެޕްޓަރ   ހުންނަ އުޅި  ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި އަހުގެ ކެހެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ކެހެރި؛ ކެހެރިން  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  52ޗެޕްޓަރ   ކަފަ؛ އުއި؛ އަދި ކަފަ ނުވަތަ އުއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަރަންޏާއި، ރޮއްޖާއި ފޮތި  

%0    އެންމެހައި ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  މި  - 

ކަފަ ފިޔަވައި ގަސްގަހާގެހިން ނަގާފައި ހުންނަ ނަރު؛ ޕޭޕަރ ޔާނާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ނަރުން  

  އުޅިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި  ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި، އެ 

  53ޗެޕްޓަރ 

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  -  
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  54ޗެޕްޓަރ   މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓްސް  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  55ޗެޕްޓަރ   ހުންނަ އުޅިއާއި، ވަލާއި، ފޮތި  މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައި  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ނުވިޔެ ބަތާނައަށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި؛  

އެއްޗެހިން  ހުންނަ ފަށާއި، ވަލާއި، ކެނބާއި، މި  ހަދާފައި ހުންނަ އުޅި؛ އުޅިން ހަދާފައި 

  ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި 

  56ޗެޕްޓަރ 

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  57ޗެޕްޓަރ   އެއްޗެހި ދޫލައާއި، ތަޅުންގަނޑުގައި އެޅުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި؛ ރޮދިން ފުއްޕުންލައި ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި؛  

ރޭނދާ؛ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްގޮތް ހަދައި އެލުވަން ނުވަތަ އަޅުވަން ފޮތިން ނުވަތަ 

ރޮދިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި؛ ވިހޭފަށްލާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތިނޯހުން  ރޭނދާއިން ނުވަތަ 

  ހުންނަ ތަކެތި  މާހަޖައިގެން ހަދާފައި 

  58ޗެޕްޓަރ 

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ކުލަ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ދުއްވައިގެން އޮފު ހުންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތި؛  

  ޞިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ފޮތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

  59ޗެޕްޓަރ 

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  60ޗެޕްޓަރ   ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތި  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ  

  އެއްޗެހި 

  61ޗެޕްޓަރ 

%0    ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  މި  - 

ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން  

  އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި 

  62ޗެޕްޓަރ 

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ކުނޑިފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛  ؛ހުންނަ އަންނައުނު ބޭނުންކޮށްފައި  

އި ހުންނަ ފަ ފޮތިންހަދާ ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑިފޮއްޗާއި، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި، 

  ބައެއް އެއްޗެހި 

  63ޗެޕްޓަރ 

%0  

 

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

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

   މުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ގޮނޑީގެ އުރަ (ށ) އެއްގަ   %35

   (ނ) ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއި، ގޯނި   %400

   (ރ) ރިޔާ   %0

  ޑަބަލް ކޮތަޅާއި ގޯނި (ބ) ބަޔޯޑިގްރޭ    %0

  

 



12 
 

ފައިވާނާއި ބޫޓުގެގޮތުގައި އަރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްސާއި ގެއިޓަރސް އަދި މި އެއްޗެހީގެ  

  ބައިބައި 

  64ޗެޕްޓަރ 

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  65ޗެޕްޓަރ   ތޮތްޕާއި، ތާކިހަލާއި، ހެލްމެޓާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެއްޗާއި، މިތަކެތީގެ ބައިބައި  

%15    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

މުށި؛ އަދި މިތަކެތީގެ ކުޑަ؛ އަސާ؛ އިށީނދެވޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ އަސާ؛ ޗާބޫކު؛ ހަން  

  ބައިބައި 

  66ޗެޕްޓަރ 

%25  

 

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

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

%15    (ށ) އާދައިގެ ކުޑަ  

ދޫނިފަތާއި، ފުށްފަތް، އަދި ދޫނިފަތާއި ފުށްފަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސާއި،  

  މަޞްނޫޢީ މާމެލާމެލި، އިސްތަށިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

  67ޗެޕްޓަރ  

%25    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

ހިލައާއި، ޕްލާސްޓަރާއި، ސިމެންތިއާއި، އެސްބެސްޓޮސްއާއި، އުޑުވިލާ؛ މި ތަކެތިން  

  އުފައްދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

 68ޗެޕްޓަރު  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

 69ޗެޕްޓަރ    ތި އި ހުންނަ ތަކެ ފަ ސެރަމިކުން ތައްޔާރުކޮށް  

(ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި   %10

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

%5    (ށ) ޓޭބަލްވެއަރއާއި ކިޗަންވެއަރ 

 70ޗެޕްޓަރ    ބިއްލޫރިއާއި، ބިއްލޫރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި  

(ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި   %10

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   (ށ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި   %10

%0    ކިޗަންވެއަރ(ނ) ބިއްލޫރިއާއި، ބިއްލޫރި ޓޭބަލްވެއަރއާއި،  

%0    (ރ) ނަންބަރު އައިނުގެ ލޯ  

%0    (ބ) ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި  

  

 

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

  ތަކެއްޗާއި، އިމިޓޭޝަން ގަހަނާ؛ ފައިސާފޮތި އެއްޗެހިން އުފައްދާ 

  71ޗެޕްޓަރ  

 

%25    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

 72ޗެޕްޓަރ    ދަގަނޑާއި އެކަތަ  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

 73ޗެޕްޓަރ    ދަގަނޑާއި، އެކަތައިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  

ތި ފިޔަވައި ން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެ ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއި(ހ) މި   %10

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

 74ޗެޕްޓަރ    ތި ޔާއި، ލޮއިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެ ލޮ  

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި (ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ   %10

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

%0    (ށ) ކަބީލާ ނަރު  

  75ޗެޕްޓަރ    ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  ނިކަލުން ނިކަލާއި،  

%20    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  76ޗެޕްޓަރ    އެލްމިނިއަމުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި އެލްމިނިއަމާއި،  

(ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި   %10

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

%0    (ށ) ޓިނު  

   (ނ) ތިނބި   %15

   (ރ) ދިޔަދޮވި   %15

%0    އެލްމިނިއަމް ޝީޓް، އެލްމިނިއަމް ޕްލޭޓް (ބ)  

%0    (ޅ) ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު  

ކުރިމަގުގައި ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެ އެއްޗެހިތަކެއް ލިޔުމަށް، ހާމަނައިޒްޑް ސިސްޓަމުގައި މި  

  ޗެޕްޓަރުވަނީ ހުހަށް ބާއްވާފައެވެ.

  77ޗެޕްޓަރ  

  78ޗެޕްޓަރ    ތަކެތި ތިމަރައާއި، ތިމަރައިން ހަދާފައި ހުންނަ  

%0    ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި  - 

  79ޗެޕްޓަރ    ޒިންކުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  ،ޒިންކާއި  

(ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި   %10

  ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 

 

   (ށ) ޓިނު   %15

%0    (ނ) ޒިންކް ޝީޓް، ޒިންކް ޕްލޭޓް  

   (ރ) ތިނބި   %15

   (ބ) ދިޔަދޮވި   %15

  80ޗެޕްޓަރ    ޖަސްތާއި، ޖަސްތުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  

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

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މި 

      

%0     (ށ) ޓިނު  

%0     ޝީޓް، ޖަސްތު ޕްލޭޓް  (ނ) ޖަސްތު 

    (ރ) ތިނބި   %15
  

  (ބ) ދިޔަދޮވި   %15
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ބޭސްމެޓަލް؛ މަޢުދަނާއި ތަށިމުށި އެއްކޮށްގެން ހޫނު ހިފަހައްޓާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  

  އުފައްދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ތަކެތި؛ މިބާވަތްތަކުން 

  81ޗެޕްޓަރ  

%5    މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  - 

މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ އާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އާލާތް؛  

  އެހެނިހެން ތަކެތި އުލާއި، ސަމުސަލާއި، ވަޅި؛ މިނޫންވެސް މޭޒުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ މިބާވަތުގެ 

  82ޗެޕްޓަރ  

%5    މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  - 

  83ޗެޕްޓަރ    ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެތި  

(ހ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި   %10

  އެހެނިހެން ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ 

 

   (ށ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި   %10

%0    (ނ) ބައިސްކަލްގެ ބައިބައި  

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

މެޝިނަރީއާއި، މެކޭނިކަލް ތަކެއްޗާއި، މި ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޓަރާއި، ބޮއިލަރާއި،  

  އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް 

  84ޗެޕްޓަރ  

%20  

 

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

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   ތަކެތީގެ ބައިބައި  ތަކެއްޗާއި މި  ޅާ ކޮމްޕިއުޓަރާގު (ށ) ކޮމްޕިއުޓަރާއި،   %0

   (ނ) އައިސްއަލަމާރި   %0

   (ރ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި   %35

%35 

 

(ބ) ފޯކްލިފްޓާއި، ކްރޭނާއި، ރޯޑް ރޯލަރާއި، އެކްސްކަވޭޓަރާއި، އަދި މިނޫންވެސް ބިންގަނޑު 

އެހެނިހެން އެއްޗެހި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމަށާއި، ކޮނުމަށާއި، ވެއްޔާއި، 

ބިންގަނޑު ހަރުކުރުމަށާއި، ފަސްގަނޑުޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ ފުރޮޅުލާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ 

  ތަކެތި 

 

 

 

 

%5  

 

(ޅ) ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ 

  ބައިބައި އިންޖީނާއި އޭގެ 

 

   (ކ) ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ވިންޗް   %0

 

 
ކަރަންޓު މެޝިނަރީއާއި، ސާމާނާއި، މި އެއްޗިއްސާގުޅޭ ބައިތައް؛ އަޑު ރެކޯޑްކުރާ 

އެއްޗެއްސާއި އަޑު ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، ޓެލެވިޜަންގެ ފޮޓޯއާއި އަޑު ރެކޯޑްކޮށް ބޭރުކުރާ 

  މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް  އެއްޗެއްސާއި، މި އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި،

  85ޗެޕްޓަރ  

%20  

 

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

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   ތަކެތި (ށ) ވީޑިއޯއާއި، ޓެލެވިޜަން ފޮޓޯ ފެންނަގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ   %5

(ނ) ވީޑިއޯ ފޮޓޯއާއި، ޓެލެވިޜަން ފޮޓޯ ރެކޯޑްކުރާގޮތަށާއި، ދެއްކޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ   %5

  ތަކެތި 

 

   (ރ) އަޑު ރެކޯޑްކުރާ ތަކެއްޗާއި މައިކްރޮފޯން   %5

   ލަވަޖަހާ ތަކެއްޗާއި، ސްޕީކަރާއި، ހެޑްފޯނާއި، އިއަރފޯން  (ބ)  %5
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   ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަށް (ޅ) ޑާޓާ ރައްކާކުރުމަށް   %0

   (ކ) ޓެލެފޯން   %5

   (އ) އިލެކްޓްރިކް ގެވެހި ސާމާނު   %0

   (ވ) އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް ޕަވަރ ސަޕްލައި ޔުނިޓް   %5

   (މ) ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއާއި ސްޓިލް އިމޭޖް ވީޑިއޯ ކެމެރާ   %5

   (ފ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި   %53

   ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި  ކޮށް ހަދާފައި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ (ދ)  %5

 (ތ) ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގާގައި ބޭނުންކުރާ ހަބްއާއި، ސުވިޗާއި،  %0

  ކް ކާޑް މޮޑެމްއާއި، ރައުޓަރއާއި، ނެޓްވަރ

 

   (ލ) ޑިޖިޓަލް ޤުރުއާން   %0

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ސޯލާޕެނަލް ސިސްޓަމްގައި (ގ)   %0

  ހަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ ބެޓެރި އަދި މިބާވަތުގެ ތަކެތި 

 

ރޭލާއި، ޓްރޭމްއާއި، ރޭލްދަގަނޑުގައި ދުއްވާ މިނޫންވެސް އެއްޗެއްސާއި، މިއާގުޅޭ ބައިތައް؛  

ޓްރޭމް ދަގަނޑާއި، މި ދަގަނޑު ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި، އެއާގުޅޭ  ،ރޭލްދަގަނޑާއި

ބައިތައް؛ ޓްރެފިކް ސިގްނަލްދޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މެކޭނިކަލް އަދި އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް 

  ސާމާނު 

  86ޗެޕްޓަރ  

%25    މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  - 

ދަގަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން ޓްރޭމް  ރޭލްދަގަނޑާއި، 

އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ 

  ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް 

  87ޗެޕްޓަރ  

%35  

 

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

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   (ށ) ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި   %100

%35  

 

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

ޗެޕްޓަރުގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި  ފިޔަވައި މި 

  ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް 

 

%5  

 

(ރ) ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި 

  ތަކެތީގެ ބައިބައި  ންޖީނު ނުލާ ދުއްވާ އެއްޗެހި އަދި މިއި

 

%5  

 

(ބ) މި ޗެޕްޓަރުގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި، އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ 

ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި 

  އިތުރު ބައިތައް ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި 

 

   (ޅ) ބައިސްކަލާއި އޭގެ ބައިބައި   %15

   (ކ) ބޭބީކެރިޖާއި، އޭގެ ބައިބައި   %15

   (އ) ވީލްބަރޯއާއި އޭގެ ބައިބައި   %25

  (ވ) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން، ކަރަންޓު ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްޗެހި   %0
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  88ޗެޕްޓަރ    އުޅަނދުތަކާއި، މީގެ ތަކެތި މަތިންދާބޯޓާއި، ޖައްވީ  

   މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  -  %25

  89ޗެޕްޓަރ    ބޯޓްފަހަރާއި ފްލޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރ 

   މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  -  %25

ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮޕްޓިކަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް؛ ފޮޓޯ ނެގުމަށާއި ބައިސްކޯފް ފިލްމް  

ތަކެއްޗާއި، މިނުމާއި މިންނެގުމަށާއި، ޗެކްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، މިއާގުޅޭ އިތުރު 

ބައިތަކާއި، ޕްރެސިޝަން އިންސްޓްރޫމެންޓާއި، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސަރޖިކަލް 

  އިތައް އިންސްޓްރޫމެންޓާއި، މިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި، މިއާގުޅޭ ބައިތަކާއި އިތުރު ބަ 

  90ޗެޕްޓަރ  

%20  

 

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

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   (ށ) ނަންބަރު އައިނާއި އޭގެ ބައިބައި، ލޮލުގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ލައްވާ ލެންސް   %0

   ހިތުގެ ވިންދު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގެޖެޓްއާއި އޭގެ ބައިބައި (ނ)   %0

   (ރ) ހިއަރިންގ އެއިޑް   %0

   (ބ) އޮތޯޕީޑިކް އެޕްލަޔަންސަސް   %0

   (ޅ) ދަތާއި، ދަތްޕިލައާއި، ތަލި   %0

   (ކ) މެޑިކަލް، ސަރޖިކަލް، ޑެންޓަލް މެޝިނަރީއާއި ސާމާނު   %0

   ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި (އ) ކިޔެވުމަށާއި   %10

   (ވ) ފޮޓޯގްރެފިކް ކެމެރާ   %5

 91ޗެޕްޓަރ    އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި އެއްޗިއްސާގުޅޭ ތަކެތި  ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަޑިއާއި، މި  

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

  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  މި 

 

   (ށ) ގަޑިއާއި ގަޑީގެ ބައިބައި   %5

  92ޗެޕްޓަރ    މިއުޒިކްކުޅޭ ސާމާނާއި، މި އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، އިތުރު ބައިތަކާއި، މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ތަކެތި  

   މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  -  %10

  93ޗެޕްޓަރ    އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް ހަތިޔާރާއި، ވަޒަނާއި، މި  

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  - 35%

  

 

ފަރުނީޗަރު؛ ގޮދަޑި؛ ބާލީސް؛ ތަންމައްޗާއި، އެތެރެއަށް އެއްޗެހި ލައްވާފައި ހުންނަ ތަންމަތި  

ހިމެނިފައިނުވާ ބައްތިއާއި، ލައިޓިންގ  އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ، ބާވަތުގެ އެހެނިހެން އެއްޗެއްސާއި

ފިޓިންގާއި، ދިއްލޭ ނަންބޯޑާއި، ނިޝާނާއި، ނަންނަމާއި، މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން 

  ތަކެތި؛ ރާވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އިމާރާތް 

  94ޗެޕްޓަރ  

%20  

 

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

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   (ށ) ފަރުނީޗަރާއި، ގޮދަޑިއާއި، ބާލީހާއި، ތަންމަތި   %5

%35  

 

(ނ) މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮނޑިއާއި، 

  ގޮނޑީގެ ބައިބައި 
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%5 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި (ރ) މި  

  ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮނޑިއާއި، ގޮނޑީގެ ބައިބައި 

 

އެއްޗެއްސާގުޅޭ  ކުޅޭއެއްޗިއްސާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ސާމާނާއި، މިއެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި  

  ބައިތަކާއި، ތަކެތި 

  95ޗެޕްޓަރ  

   މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  -  %0

 96ޗެޕްޓަރ    އި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި އުފައްދާފަ  

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

  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

 

   (ށ) ޑްރޯވިންގ ބޯޑާއި، ރައިޓިންގ ބޯޑާއި، ވައިޓް ބޯޑު   %10

   (ނ) ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި   %10

   (ރ) ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި   %150

   (ބ) ސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި ޓެމްޕޮންސް   %0

  97ޗެޕްޓަރ    ވާރކްސް އޮފް އާރޓް؛ ކަލެކްޓަރސް ޕީސަސް؛ އާސާރީ ތަކެތި  

   މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  -  %25

 

 ށ)(  

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ތާވަލުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  7މި ޤާނޫނުގެ 

ހަތަރުލައްކަ މިލިޔަން (ހަ -/6,425,000ޔުނިޓްގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު  އިމްޕޯޓްކުރާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އެއް 

ފަންސަވީސްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  މިންވަރަށެވެ.

  

  

  

މިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ (ހަ  -/6,425,000އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު  .1 

(ބާރަމިލިޔަން އަށްލައްކަ  12,850,000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވެފައި  ފަންސަވީސްހާސް) ދިވެހި

  އިންސައްތަ)  ތޭރަ( 13ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަވާނަމަ % ފަންސާސްހާސް)

(ބާރަމިލިޔަން އަށްލައްކަ  12,850,000/- އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު  .2   

(ފަންސަވީސްމިލިއަން ހަތްލައްކަ)   -/25,700,000ފަންސާސްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

  (ހަތެއް އިންސައްތަ) 7ދިވެހި ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ މުދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ، %

 ފަންސަވީސްމިލިއަން( 25,700,000/-އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު  .3   

(ތިރީސްއަށްމިލިއަން ފަސްލައްކަ  -/38,550,000 ހަތްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

(ފަހެއް  5ފަންސާސްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގެ މުދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ، %

 އިންސައްތަ) 

(ތިރީސްއަށްމިލިއަން  -/38,550,000ފް އަގު އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްގެ ޔުނިޓެއްގެ ސީ.އައި.އެ .4

(ހަތަރެއް  4ފަސްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު މުދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ، %

 އިންސައްތަ) 

  

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން  ،ކަނޑާއި )ނ(  

ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި މުދަލާއި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ރާއްޖޭގައި 
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ގޮތުން ގެންނަ ތަފާތު އުޅަނދުފަހަރު ކުރެވޭ އެކިއެކި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ވަގުތީ

  ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާ އުޅަނދުފަހަރަކީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ    (ރ)  

މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ އުޅަނދުފަހަރު ކަމުގައި ވިޔަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 

ހުއްދައެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ގެނެވޭ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގައި 

ފަދަ ހުރިހާ  ބޭނުންކުރާ މުއްދަތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ އެހެން ޤާނޫނުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއާއި ފީ

އް ދެއްކުމާއި، އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. މިފަދަ ތަކެއްޗެ

  އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  

  . އުޅަނދު އުފެއްދި ތާރީޚް 1   

  . އުޅަނދުންކުރެވޭ ބޭނުން 2

  . އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިން 3

  . އުޅަނދުގެ އަގު 4

  . އުޅަނދުގެ އިންޝުއަރެންސް 5

  . އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ 6

  ލިޔުން . އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭނެކަމުގެ 7

  . އުޅަނދު އެތެރެކުރާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 8

. އުޅަނދު އެތެރެކުރި ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޓެކްސް އޮތޯރިޓީގައި 9

  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

  . އުޅަނދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް 10

  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ  (ބ)  

އެއްވެސް ސްޕެއަރ ޕާޓްސް އެއްފަދަ އެއްޗަކުން ނަގަންޖެހޭ ޑިއުޓީ މަޢާފެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

-/10,000ން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށް އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެނެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރެއި 

  (ދިހަހާސް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއުގެ ފީއެއް ސަރުކާރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

  

މިފަދަ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މުއްދަތުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާ ނުވަތަ އުޅަނދު އެތެރެކުރި  (ޅ)  

ހަމަޖައްސާނަމަ، ސަރުކާރަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު އެފަދަ އުޅަނދެއް ވިއްކާލާ ފަރާތުގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި 

  ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުރެވިދާނެއެވެ.

  

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތައް ފެއްޓުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އެ  (ހ)  .8

މަޢާފްކުރުމުގެ ، ތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ، ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ބައެއްމަސައްކަތް ހިންގުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ 

  އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ، ނުވަތަ ރަށެއްގެ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ފައިދާއަށްޓަކައި އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ  (ށ)  

ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ބައެއް، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ

  މަޢާފްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޑިއުޓީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ ގެންނަ އަދި ގެންދާ ތަކެތީގެ  (ނ)  

ދިވެހިރާއްޖެ ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްތިސްނާ 

  ކުރެވޭނެއެވެ.

  

އެހެން ޤާނޫނަކުން ޑިއުޓީ އިސްތިސްނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބިދޭ ފަރާތަކާމެދު    .9

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރުމަކަށް މިޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

  

ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން،    .10

ސަރުކާރަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން، ރާއްޖެއަށް ގެންނަ، އަދި ރާއްޖެއިން ގެންދާ ތަކެތީގެ 

ޑިއުޓީގެ މައްސަލަ، އެމުޢާހަދާއެއް ނުވަތަ އެ އެގްރީމަންޓެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖެއްސުމަކަށް މިޤާނޫނު 

  އެވެ.ހުރަހެއް ނާޅަ

  

   -މި ޤާނޫނުގައި:   .11

ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި، އެތަކެތީގެ ޒާތަށް ބަދަލެއް  ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަކީ، ގަވާއިދުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް  (ހ)  

  ނުގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ގަވާއިދުން ގެންދިއުމެވެ.

ނުވަތަ ވައިގެ ބަނދަރުގައި އޮތް އުޅަނދަކަށް އެތަކެތި  އެފް.އޯ.ބީ. އަގަކީ، ތަކެތީގެ އަގާއި، ބަނދަރުގައި، (ށ)  

  އެރުވުމާ ހަމައަށް ހިނގި ޚަރަދެވެ. މިޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ނާލާއި އިންޝުއަރެންސެއް ނުހިމެނެއެވެ.

  ތަކެތީގެ އަގާއި، އިންޝުއަރެންސާއި، ނާލާއެކު އެއެއްޗަކަށްޖެހޭ އަގެވެ.، ސީ.އައި.އެފް. އަގަކީ (ނ)  

  ޗަކަށްޖެހޭ އަގެވެ.ނާލާއެކު އެއެއް ،ތަކެތީގެ އަގާއި ،ސީ.އެންޑް އެފް. އަގަކީ (ރ)  

ނޑައަޅާ މުދަލުގެ އަގުގެ އިންސައްތައެވެ. (ބ)     އެޑްވެލޮރަމް ޑިއުޓީއަކީ، ޑިއުޓީގެ މިންވަރުކަމުގައި ކަ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ނިސްބަތްކޮށް  ސްޕެސިފިކް ޑިއުޓީއަކީ، މުދަލުގެ އަދަދަށް، ނުވަތަ ބަރުދަނަށް، ނުވަތަ މުދަލުގެ  (ޅ)  

  ކަނޑައެޅޭ ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ވަކި މިންވަރެކެވެ.

  

   *******  


