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  2020/7ބިލު ނަންބަރު  
 

 

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

 އުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙު ގެނަ   ވަނަ   17

 

 . ެގނައުން އިޞްލާޙުތައް )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި  79/31ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ން އެކްސްޕޯޓްކުރާ، ރާއްޖޭަގއި އުފެދޭ ނުވަތަ ުއފައްދާ ޖެއިދިވެހިރާއް )ހ(  . 2 

ޤާނޫނުެގ   މި  ތެރެއިން  ބަޔާންކުރާ   3ތަކެތީެގ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ެއއްޗަކުން ެއކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީެއއް  ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ެއްއވެސް  

 ނުނެޭގނެއެެވ. 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

އަުގެގ   )ހ(  . 3  އެފް.އޯ.ބީ  ޭއެގ  ނަާގނީ،  ޑިުއޓީއަށް  އެކްސްޕޯޓް  މާވަހަރުން 

 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އެވެ.  50%

ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް، އޭެގ އެފް.އޯ.ބީ ައުގެގ  ވިޔަފާރި އުސޫލުން   )ށ(  

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ރޯޔަލްޓީެއއް ދައްކަންވާނެެއވެ.  5%
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 .އިތުރުކުރުން  ައކުރެއް ޮގތަށް އަންނަނިވި ފަހަތަށް ެގ( ދ) މާއްދާެގ ވަނަ  5 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .3

 

 ރަސްމީ   ކަނޑުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފިޔަަވއި  ސަރަޙައްދު  މާލެ  .1 )ތ(  . 5 

  ތަކެތީެގ  އެތެރެކުރާ  ބަނދަރުތަކަށް  ރަސްމީ  ވަިއެގ  ބަނދަރުތަކާއި

 ޗެޕްޓަރުތަކުަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ  7  ޤާނޫނުެގ  މި  ތެރެއިން،

 ޗެޕްޓަރުަގއި   އެ  ފިޔަވައި  ތަކެތި  އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ސްފަންސާ )  50%  ޑިއުޓީއިން  އިމްޕޯޓް  ތަކެއްޗަށް  ހިމެނޭ

 . ކުރުންފުމަޢާ( އިންސައްތަ

    (i) ،ިހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ދުންފަތުން  ދުންފަތާއ 

  ބޭނުންކުރާ   ބަދަލުގައި  ދުންފަތުގެ   ބާވަތްތަކާިއ،

 މިފަދަ  އަދި  ޓްސިިގރެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބާވަތްތަކާިއ،

 ؛ބައިބައި ޭއެގ އާލާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ވޭޕްކުރުމަށް

    (ii) ި؛ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ   ބަނުގރާ ބަނުގރަލާއ 

    (iii) ިބާވަތްތައް  ެއކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއ . 

 އެތެރެކުރެވޭ   ޮގތުެގމަތިން  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ(  1)  އަކުރުގެ   މި  .2   

 އެ  މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް   ތެރެއިން  ތަކެތީެގ

 ނުަވތަ  ުގދަންކުރެވޭ  ރަށުގައި  ނިސްބަތްވާ  ބަނދަރެއް  ސަރަޙައްދީ

 ބަނދަރުން   ލޯކަލް  ރަށުެގ  ނިސްބަތްވާ  ބަނދަރު  ސަރަޙައްދީ  އެ

 . ތަކެއްޗަށެވެ ބޭރުކުރެވޭ

  އެތެރެކުރެވޭ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ(  1)  އަކުރުެގ  މި  .3   

  ޑިއުޓީ   އިމްޕޯޓް  ޮގތުެގމަތިން  އަކުރުަގިއވާ   އެ  ތަކެއްޗަށް

 ކަސްޓަްމސް  ސް ވްމޯލްޑި  އެދި  އެކަމަށް  މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ

 އިމްޕޯޓް  ތަކެއްޗަށް  އެ  އަދި،.  ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ސަރވިސްއަށް
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 ދަށުން   ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލު  ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރުމުަގއިފުމަޢާ  ޑިއުޓީ

 ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ސަރވިސްއިން  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް

 . ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 6 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .4

 

ޤާނޫނުެގ    . 6  މި  ތެރެއިން  ތަކެތީެގ  އިމްޕޯޓްކުރާ  ވަނަ    5ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 7މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަަވއި އެހެން ތަކެތިން މި ޤާނޫނުެގ  

ހިމެނޭ   މާއްދާަގއި  ބަޔާންކޮށްފައި   97ވަނަ  ޮގތުެގމަތިން  ޗެޕްޓަރުަގއި  ވާ 

އެޑްވެލޮރަމް  ިމޮގތުން  ދަްއކަންވާނެއެވެ.  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް  ދިވެހިސަރުކާރަށް 

ޑިއުޓީ ދަްއކަންޖެހޭ މުދަލަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުުމަގއި މުދަލުެގ ައުގކަމަށް ބަލާނީ، 

 އެ މުދަލުެގ އެފް.އޯ.ބީ ައގެވެ. 
 

ޤާނޫނުެގ   .5 މާއްދާ  7ބުނެވިދިޔަ  ަގިއ   ެގަވނަ  ތިރީަގއި  )ހ(  ތެރެއިން،  ޗެޕްޓަރުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް، އިޞްލާޙުކުރުން.    ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗެޕްޓަރުތައް 

 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
  ދިޔަ  ކިރާއި،   ތެރަހާއި،   ލާއާއި،  ނަގާ   ބާވަތްތަކުން   ތަރުކާރީގެ  13ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    )ހ(  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 %0 ތަކެތި 

 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް )ށ( 
 
 

50% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
ތެރެއިން  ގަސްގާގެހިން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ   14ޗެޕްޓަރ  

ގަސްގަހާގެހިން ނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާފައި  ؛ ވިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަކަ 
ހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައި ނުވާ  

 ބާވަތްތައް 

 

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

 %25 ތަކެތި 
 %0 )ށ( ބޮނބިއާއި ބޮނބިކުނޑި  
 ށިނ( މަސްބާނާ ދޮށި އަދި އޮނު ދޮ( 

 
0% 

ކަމުދާ   16ޗެޕްޓަރ   ކާން  ޖަނަވާރުގެ  މަސްމަހާމެހިންނާއި،  މަހުންނާއި،  އެއްގަމު 
ޑިނގާއާއި،  ބައިތަކުންނާއި އަދި ކަކުންޏާއި، ރިނދައްޔާއި، އިއްސާއި،  

މި ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް ފެނުގައި އުޅޭ މައިކަށި ނުހުންނަ އެއްޗެހިން  
 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް 

 

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

 %0 ތަކެތި 
 %50 )ށ( އޫރުމަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް 
 %50 )ނ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
  މަހުން   ރާގޮނޑީގެ  ލައްޓިއާއި،  ކަންނެއްޔާއި،  ކަޅުބިލަމަހާއި،)ރ(   

 %35 ބާވަތްތައް ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި

 )ބ( ސޮސެޖާއި މިފަދަ ބާވަތްތައް 
 
 
 

15% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
އާއި، ޗުއިންގަމާއި، މިތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް  ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކާއި މެޓަ  17ޗެޕްޓަރު  

 މިބާވަތުގެ ތަކެތި 
 

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

 %0 ތަކެތި 
މެޓަ  ުޝގަ އާއި،  )ށ(  މިފަދަ  ކޮންފެކްަޝނަރީގެ  ޗުއިންގަމާއި،  ރ 

 %15 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް
 )ނ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 

 
50% 

  ކޮކޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް   ، ކޮކޯއާއި  18ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 %0 ތަކެތި 

 %50 )ށ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
މެޓަ  އެކުލެވޭ  ކޮކޯ  ުޝގަ)ނ(  އެފަދަ  ކޮންފެކްަޝނަރީގެ  އާއި،  ރ 

 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް
 

15% 

ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުވައްތަރުގެ  ކާން ބޭނުންކުރަން   21ޗެޕްޓަރ  
 އެއްޗެހި 

 

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

 ތަކެތި 

0% 

 %25 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް )ށ( ދުފާއިރު ބޭނުންކުރަން  
 %50 )ނ( އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
 %50 )ރ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
 %200 )ބ( ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
 %5 )ޅ( ލުއިކާނާ 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
  އެއްޗެއްސާއި، ރާހުތް ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތައްޔާރީ ދިޔާ   22ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 
 

0% 

އަދި ލީޓަރަކަށް   %25 )ށ( ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް 
ރ. )ފަންސާސް 50

 ރުފިޔާ( 
 

 % ވިނިގަރއާއި  އެކުލެވޭ  ބަނގުރާ  މަދު    0.5)ނ(  އަށްވުރެ 
 މިންވަރަކަށް ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބުއިންތައް

 

50% 

 %15 ( ބޯފެންރ) 
 

ރ.  8ލީޓަރަކަށް  ( ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ބ) 
 )އަށެއް ރުފިޔާ(

 
 .ރ55/60ލީޓަރަކަށް  ޑްރިންކްސް  އެނަރޖީ( ޅ) 

)ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ  
 ލާރި( ހެއްފަންސާސްފަ

 

ރ.  15ލީޓަރަކަށް  ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބިއަރު ކ) 
 )ފަނަރަ ރުފިޔާ( 

 
އަދި ލީޓަރަކަށް   %25 ވައިން ނޮން ސްޕާކްލިންގ  ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ އ) 

ރ. )ފަނަރަ  15
 ރުފިޔާ( 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
އަދި )އ(  )ކ(    ، )ޅ(( މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(،  ވ) 

ދަދަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ތައްޔާރީ  ޢަ ގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި ގިނަ  
 ބުއިންތައް

 

15% 

ތަކެއްޗާއި،   23ޗެޕްޓަރ   ބާކީވާ  އެއިން  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ކާބޯތަކެތި 
ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، ޖަނަވާރަށް ކާންދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  

 ތަކެތި 
 

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

 ތަކެތި 

25% 

 )ށ( ޕޯލްޓްރީ ކާނާ  
 

0% 

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

 

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

 ތަކެތި 
 

200% 

 )ށ( ސިގިރެޓް 
 

އަދި ސިގިރެޓަކުން  25%  
 )ތިނެއް ރުފިޔާ( ރ. 3

 
ކުން ބިޑިއައަދި  %25 )ނ( ބިޑި    

)ތިނެއް ރުފިޔާ( ރ. 3  
 

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

 ބާވަތްތަކާއި، އުވަޔާއި، ސިމެންތި 
 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ތަކެތި  
 
 

0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
  އޯގަނިކް ކެމިކަލް  29ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

15% 

 %5 އެކުލެވޭ ތަކެތި R600)ށ( އައިސޮބިޔުޓޭން  
  R142B, R141B, R123, R22ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯކާބަންސް)ނ(   

 އެކުލެވޭ ތަކެތި 
 

100% 

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

 

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

 %0 ތަކެތި 
އެހެނިހެން   ފިޔަވައި  ބާވަތްތައް  ކޮސްމެޓިކްސް  ލަގްޒަރީ  )ށ( 

 ކޮސްމެޓިކްސް 
0% 

5% ބާވަތްތައް  ކޮސްމެޓިކްސްގެ ލަގްޒަރީ)ނ(    
 %10 ސެންޓު)ރ(  
 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮސްމެޓިކްސް )ބ( ބޭހުގެ  

 
0% 

ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފު އަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި،   34ޗެޕްޓަރ  
ބާވަތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމަށް  ހަލުވި  ފިލުވުމަށާއި،  ، ދަބަރު 

އުށްބައްތިޔާއި، މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  
 ފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާއި ފުޓުނި ތައްޔާރުކޮށް 

 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ތަކެތި  މި 
 
 
 
 

0% 



 

 

 

 

 

 

 9 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
ބޭނުންކޮށްގެން   35ޗެޕްޓަރ   ބައިތައް  އެކުލެވޭ  ޕްރޮޓީން  ޖަނަވާރުގެ  ގަސްގަހާއި، 

ބާވަތްތައް  ހުންނަ  ތާން ؛ ތައްޔާރުކޮށްފައި  ގެނެސްފައިވާ  ؛ ބަދަލު 
 އެންޒައިމް ؛ ތެރަސް 

 

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

 %25 ތަކެތި 
 %0 )ށ( ލިޔެކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެރަސް 
ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ   )ނ( މި 

 ތަކެތި 
 

0% 

ފޮޓޯ ނެގުމަށާއި، ބައިސްކޯފްފިލްމަށް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތުގެ   37ޗެޕްޓަރ  
 ފިލްމާއި ކަރުދާހާއި ކެމިކަލް 

 

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

 %25 ތަކެތި 
 %10 ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ފު)ށ( ފޮޓޯ ސާ 
 ފިލްމް އަދި ޕްލޭޓްސް )ނ( އެކްސްރޭ 

 
0% 

  ކެމިކަލުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  38ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި  
 %15 ތަކެތި 

ބޭނުންކުރާ   އެއްކޮށްގެން  ބާވަތްތަކާއި ސިމެންތިއާ  ސިމެންތީގެ  )ށ( 
 އެޑްމިކްސްޗަރ 

0% 

 %0 )ނ( މަދިރި މެރުމާއި މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި 
ބްލެންޑްސް   ތަކެތީގެ  އެކުލެވޭ  ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯކާބަންސް  )ރ( 

، R502 ،R402B ،R409A ،R408A ،R406Aކަމުގައިވާ 
 %100 އެކުލެވޭ ތަކެތި 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
މާލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢު )ބ( އީ.ސިގިރެޓްއަށް އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތި 

 %200 އާލާތްތަކަށް އަޅާ ފްލޭވަރ އާއި ކެމިކަލްސް 
 %0 އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް )ޅ(  
 )ކ( ލެބޯރަޓަރީ އަދި ޑައިގްނޯސްޓީކް ރީއެޖެންޓް  

 
0% 

  ޕްލާސްޓިކާއި، ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  39ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

20% 

 %0 )ށ( ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި، ގޯނި 
 %400 )ނ( ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ނޫން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ޕްލާސްޓިކް ގޯނި 
 %0 )ރ( ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިއާއި ފިޓިންގްސް  
 %0 ޕޮލިޔުރެތޭން )ބ(  
 %0 )ޅ( ޖިއޯ މެމްބްރޭން އަދި ޖިއޯ ގްރިޑް  
 %400 )ކ( ޑްރިންކިންގ ސްޓްރޯ  
ީޝޓާއި،   ފިލްމާއި،  ޑިސްޕޯސަބަލް  ނުވަތަ  ޔޫސް  ސިންގަލް  )އ( 

 ޓިއުބުރޯލް އަދި ޕްލޭޓްސްއާއި ކަޓްލަރީސް ފަދަ ތަކެތި
200% 

ފަދަ ސަލާމަތާއި )ވ( ލައިފްބޮއި، ލައިފް ޖެކެޓް، ސްވިމިންގ ރިންގ   
 ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

0% 

 %0 )މ( އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބްލޭންކެޓް  
ޑްރޭޕްސްއާއި    މެޑިކަލް  ބޭނުމަށް ަޞއްޚާ)ފ(  މެޑިކަލް  ކޮށް 

 ބޭނުންކުރާތަކެތި
0% 

 %0 ދިޔަދޮވީގެ ފިޓިންގްސް ތިނބި، ދިޔަދޮވި އަދި  ،  )ދ( ރޫފިންގ ީޝޓްސް 
)ތ( ކަންވާރު އޮޅަން ގެންގުޅޭ ސްޕޫލް ފަދަ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ  

 ސާމާނު 
0% 

 %0 )ލ( ފައިބަގްލާސް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ރެސިން  
 %5 ( ޓޭބަލްވެއަރ އަދި ކިޗަންވެއަރ ގ) 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
 ކޮތަޅާއި  ޕްލާސްޓިކް  ބޭނުންކުރާ  ބަންދުކުރުމަށް  ކާބޯތަކެތި)ޏ(   

 %0 ޓިއުބްރޯލް   އަދި  ީޝޓު  ފިލްމާއި  ޑިސްޕޯސަބަލް  ނުވަތަ  ޔޫސް  ސިންގަލް
 ސްޓޭަޝނަރީ )ސ(  

 
0% 
 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

20% 

 %50 )ށ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އެތެރޭ ހަމާއި ބޭރުހަން  
 %0 )ނ( ފޮހޭ ރަބަރު  
 ހަމާއި، ބޭރުހަން  )ރ( ބައިސްކަލް އެތެރޭ 

 
0% 

؛ އަސްދާނުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި ؛ ހުންނަ އެއްޗެހި ހަމުން ހަދާފައި   42ޗެޕްޓަރ  
ދަތުރު ފަތުރުކުރަން ގެންގުޅޭ ފޮއްޓާއި، ދަބަހާއި، އަތްދަބަހާއި، މީގެ  

ފަށުއި ފަނީގެ ގޮހުރުން އުފައްދާ  ؛ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ އެއްޗެހި 
 ތަކެތި ފިޔަވައި ޖަނަވާރުގެ ގޮހޮރުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެތި 

 

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

 ތަކެތި 
20% 

)ށ( ޕްލާސްޓިކް ނޫން އެހެން މެޓީރިއަލްގެ ޢާންމުކޮށް ބާޒާރުކުރަން  
 ބޭނުންކުރާ ކޮތަޅު

 
0% 

  ލަކުޑިއާއި، ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި ދަރާއި ދެލި  44ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 %5 ތަކެތި 

 )ށ( ލަކުޑި، ޕްލައިވޫޑް އަދި ކުނބު 
 

0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
ކަރުދާހު ޕަލްޕުން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސާއި،  ؛ ކަރުދާހާއި ކާޑުބޯޑު  48ޗެޕްޓަރ  

 ކަރުދާހުން ނުވަތަ ކާޑުބޯޑުން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 
 

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

 ތަކެތި 
0% 

 )ށ( ސިގިރޭޓާއި ބިޑިހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް  
 

200% 

  ފަށުވި  50ޗެޕްޓަރ  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 

 
0% 

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

 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 
 

0% 

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

 

 ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި  
 

0% 

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

 ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި 
 

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

 ތަކެތި 
0% 

 )ށ( ރޯނު  
 

50% 

  މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓްސް  54ޗެޕްޓަރ  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 

 
0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
  އުޅިއާއި، ވަލާއި، ފޮތި މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ   55ޗެޕްޓަރ  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 

 
0% 

އެއްޗެހި  56ޗެޕްޓަރ   ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ބޭނުންކުރަން  ބަތާނައަށް  ؛ ނުވިޔެ 
އުޅިން ހަދާފައި ހުންނަ  ؛ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ އުޅި 

 އެއްޗެހިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ފަށާއި، ވަލާއި، ކެނބާއި، މި  
 

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

 ތަކެތި 
15% 

 %0 )ށ( ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
 )ނ( ދާ )ނެޓު(  

 
0% 

ބޭނުން ތަކަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި، ރޮދިން ފުއްޕުން ލާފައި    ޞަ ޚާއް  58ޗެޕްޓަރ  
ފޮތި  ހުންނަ  ގޮތްގޮތް  ؛ ރޭނދާ ؛ ވިޔެފައި  ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި 

ހަދައި އެލުވަން ނުވަތަ އަޅުވަން ފޮތިން ނުވަތަ ރޭނދާއިން ނުވަތަ  
ތަކެތި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ތަކެއްޗާއި  ؛ ރޮދިން  ހުންނަ  ވިހޭފަށްލާފައި 

 ން މާޖަހައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ތިނޯހު 

 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 
 

0% 

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

 

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

 ތަކެތި 
15% 

 )ށ( ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
 

0% 

  ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތި  60ޗެޕްޓަރ  
 %0 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
އަންނައުނު  63ޗެޕްޓަރ   ހުންނަ  ހަދާފައި  ؛ ފޮތި ކުނޑި  ؛ ބޭނުންކޮށްފައި  ފޮތިން 

އެއްޗެހި  އެހެނިހެން  ފޮއްޗާއި،  ؛ ހުންނަ  ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި 
ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑި ފޮއްޗާއި، ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ ބައެއް  

 އެއްޗެހި 

 

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

 ތަކެތި 
15% 

 %0 )ށ( ރިޔާ  
ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް    އެހެނިހެން ކޮތަޅު  )ނ(  ނޫން  ޕްލާސްޓިކް  ނުވަތަ 

 މެޓީރިއަލްގެ ކޮތަޅާއި ގޯނި 
0% 

 %50 )ރ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ގޮނޑީގެ އުރަ  
 ކޮށް މެޑިކަލް ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާަޞއް ޚާ)ބ( މެޑިކަލް ޑްރޭޕްސްއާއި   

 ތަކެތި 
0% 

 %0 )ޅ( ލައިފް ޖެކެޓް، ލައިފް ބެލްޓް އަދި މިފަދަ ތަކެތި  
 %0 )ކ( އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބްލެންކެޓްސް  
 ޖިއޯ ޓިއުބު އަދި )އ( ޖިއޯ ބޭގްސް 

 
0% 

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

 

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

 %15 ތަކެތި 
 )ށ( ހެލްމެޓް 

 
0% 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 %10 ތަކެތި 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
 %5 )ށ( ޓޭބަލް ވެއަރއާއި ކިޗަންވެއަރ  
 )ނ( ތަށިމުށި  

 
0% 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

10% 

 %50 ބައިބައި )ށ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ  
 %0 )ނ( ބިއްލޫރި 
 %0 )ރ( ނަންބަރު އައިނުގެ ލޯ  
ކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި  ަޞ)ބ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއް 

 ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި 
0% 

 %5 )ޅ( ޓޭބަލްވެއަރއާއި، ކިޗަންވެއަރ  
ތެރެއިން    އެއްޗެހީގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  ބޯޓް  )ކ(  ފައިބަރު 

 ބިލްޑިންގގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
 

0% 

މަޢުދަނުން   71ޗެޕްޓަރ   އަގުބޮޑު  މަޢުދަނާއި،  އަގުބޮޑު  ޖަވާހިރާއި،  މުތާއި، 
ޕްލޭޓްކުރި މަޢުދަނާއި، މި އެއްޗެހިން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އިމިޓޭޝަން  

 ފައިސާ ފޮތި ؛ ގަހަނާ 
 

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

 %25 ތަކެތި 
 )ށ( ރަނާއި އަދި ރިހީގެ މަޢުދަން 

 
0% 

  އެކަތަ  ، ދަގަނޑާއި  72ޗެޕްޓަރ  
ތިރީގައި    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

5% 



 

 

 

 

 

 

 16 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
 %10 )ށ( ޓިނު  
މާރާތްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިޑާއި އެކަތަ ީޝޓް، ޕްލޭޓް އަދި  ނ)ނ( ދަގަ 

 ދަގަނޑު 
 

0% 

  ތަކެތި   ހުންނަ   ހަދާފައި   އެކަތައިން ، އި ދަގަނޑާ  73ޗެޕްޓަރ  
މި    ތިރީގައި  )ހ(  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

10% 

 %0 )ށ( ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު 
 %5 ކިޗަންވެއަރ  ،)ނ( ޓޭބަލްވެއަރއާއި 
ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް )ރ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ   

 ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
 

0% 

  ނިކަލާއި، ނިކަލުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  75ޗެޕްޓަރ  
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި 

 
10% 

  މުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި އަ ނި މި މާއި، އެލްއަ ނިމި އެލް  76ޗެޕްޓަރ  
މި    ތިރީގައި  )ހ(  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

10% 

 ،މިނިއަމް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ީޝޓް)ށ( އެލް 
 ކެތިއެލްމިނިއަމް ޕްލޭޓް އަދި އެހެނިހެން ޕްރައިމަރީ ތަ

0% 

 )ނ( ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު 
 

0% 

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

ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި  
 %10 ތަކެތި 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
 %0 ތިނބި އަދި ދިޔަދޮވި، )ށ( ޓިނު 
 )ނ( ޒިންކް ީޝޓް، ޒިންކް ޕްލޭޓް 

 
0% 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

10% 

 ( ޖަސްތު ީޝޓް، ޖަސްތު ޕްލޭޓްށ) 
 

0% 

ބޭސްމެޓަލުން   82ޗެޕްޓަރ   ތެރެއިން  އާލަތްތަކުގެ  ގެންގުޅޭ  ކުރަން  މަސައްކަތް 
އާލާތް  ހުންނަ  ވަޅި   ، އުލާއި ؛ ހަދާފައި  މިނޫންވެސް  ؛ ސަމުސަލާއި، 

 މޭޒުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ މި ބާވަތުގެ އެހެނިހެން ތަކެތި 
 

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

 ތަކެތި 
5% 

 ށާއި، ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާމަ)ށ( ސުކޫލް ކުދިން ކިޔެވު 
 ތަކެތި 
 

0% 

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 
 ތަކެތި 

10% 

)ށ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ   
 އެއްޗެހީގެ ބައިބައިއިންޖީނުލީ 

50% 

 %0 )ނ( ބައިސްކަލްގެ ބައިބައި 
)ރ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއަްޞކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި   

 ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި 
0% 

 ށާއި، ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާމަކިޔެވު)ބ( ސުކޫލް ކުދިން   
 ތަކެތި 

0% 



 

 

 

 

 

 

 18 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
މެކޭނިކަލް   84ޗެޕްޓަރ   މެޝިނަރީއާއި،  ބޮއިލަރާއި،  ރިއެކްޓަރާއި،  ނިއުކްލިއަރ 

 ތަކެއްޗާއި، މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް 
 

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

 ތަކެތި 
20% 

 %0 )ށ( ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅޭ ތަކެއްޗާއި މި ތަކެތީގެ ބައިބައި 
 %0 )ނ( އައިސްއަލަމާރި  
އޭގެ    އިންޖީނާއި  އެއްޗެހީގެ  އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ  އެއްގަމުގައި  )ރ( 

 %50 ބައިބައި
އެކްސްކަވޭޓަރާއި، އަދި  ، )ބ( ފޯކްލިފްޓާއި، ކްރޭނާއި، ރޯޑް ރޯލަރާއި 

އެއްޗެހި   އެހެނިހެން  ވެއްޔާއި  ކޮނުމަށާއި،  ބިންގަނޑު  މިނޫންވެސް 
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށާއި، ބިންގަނޑު ހަރުކުރުމަށާއި، 

 %50 ތިފަސްގަނޑުޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ ފުރޮޅުލާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ ތަކެ
އިންޖީނުލީ    ހުންނަ  ހަދާފައި  ޚާއްަޞކޮށް  މީހުންނަށް  ނުކުޅެދޭ  )ޅ( 

 ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި
0% 

 %0 )ކ( ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ވިންޗް 
ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް   )އ( މި 

 މިތަކެތީގެ ބައިބައިބޭނުންކުރާ މެިޝނާއި 
0% 

 %0 )ވ( މެރިން އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި 
 %0 ންޑިަޝނަރ ރ ކޮއަ ރޓަރ އެވަމ( އިން( 
ގެވެހި    ބޭނުންކުރެވޭ  ސާފުކުރުމަށް  ކުރުމަށާއި  ފިލްޓަރ  ފެން  )ފ( 

 ސާމާނު 
0% 

އެހެނި  ފިޔަަވއި  އެއަރކޮންޑިޝަނަރ  އިންވާޓަރ    ހެން )ދ( 
 އެއަރކޮންޑިޝަނަރ 

10% 

 %0 )ތ( ޑޮމެސްޓިކް ދޮންނަ މެޝިން 
)ލ( މޭޒުމަތީަގޔާއި ތަޅުމުަގއި ބަހައްޓާ ފަންކާ އާއި ފަންިގފިލާަގޔާިއ   

 ފާރުަގއި ހަރުކުރާ ފަންކާ 
0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 
)ގ( އަލިފާނުެގ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަދި ރައްކާތެރިވުމަށް  

 %0 ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި 
  ނުވަތަ  ނައްތާލުމަށް  ރަްއކާތެރިކަމާއެކު   ކާބޯތަކެތި  އުކާލެވޭ)ޏ(   

 މެޝިން ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުމަށް ކާދު އެތަކެތިން
 

0% 

؛ އްސާގުޅޭ ބައިތައް ޗެ މާނާއި، މި އެއްސާ ކަރަންޓް މެޝިނަރީއާއި،   85ޗެޕްޓަރ  
އެއްރެ އަޑު   ބޭރުކުރާ  އަޑު  އެއްޗެއްސާއި،  އްސާއި،  ޗެކޯޑުކުރާ 

ޓެލެވިޜަންގެ ފޮޓޯއާއި، އަޑު ރެކޯޑުކޮށް ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، މި  
 އްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް ޗެއެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި އެއް 

 

ތިރީަގިއ    ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުެގ  ހިެމނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި  މި  )ހ( 
އެހެނިހެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވަިއ މި ޗެޕްޓަރުަގިއ ހިމެނޭ  

 %20 ތަކެތި
ހަދާފައި ހުންނަ   ފެންނަޮގތަށް  ފޮޓޯ  )ށ( ވީޑިޯއާއއި، ޓެލެވިޜަން 

 %5 ތަކެތި
ރެކޯޑުކުރާޮގތަށާއި،    ފޮޓޯ  ޓެލެވިޜަން  ފޮޓޯާއއި،  ވީޑިއޯ  )ނ( 

 ދެއްކޭޮގތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި
5% 

 %5 ކޯޑުކުރާ ތަކެއްޗާއި މައިކްރޮ ފޯން ރެ)ރ( އަޑު  
 %5 ލަވަޖަހާ ތަކެއްޗާއި، ސްޕީކަރާއި، ހެޑްފޯނާއި، ިއއަރ ފޯން)ބ(  
 %0 އް )ޅ( ޑާޓާ ރަްއކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަ 
 %5 )ކ( ޓެލެފޯން 
 %0 )އ( އިލެކްޓްރިކް ގެވެހި ސާާމނު 
 %0 )ވ( އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް ޕަަވރ ސަޕްލައި ޔުނިޓް  
 %5 އިމޭޖް ވީޑިއޯ ކެމެރާ)މ( ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއާއި ސްޓިލް  
 %50 )ފ( އެްއަގމުަގއި ދުްއވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީެގ ބައިބައި  
ހުންނަ ެއއްަގމުަގިއ    )ދ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާްއޞަކޮށް ހަދާފައި 

 ދުއްވާ އެްއޗެހީެގ ބައިބައި 
0% 



 

 

 

 

 

 

 20 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 

)ތ( ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ވިުއާގަގއި ބޭނުންކުރާ  
ކާ ނެޓްވަރކް  ރައުޓަރާއއި،  މޮޑެްމާއއި،  ސުވިޗާއި،    ޑުހަބްއާއި، 

 ަގއި ބޭނުންކުރާ މިފަދަ ތަކެތިގ އަދި މިނޫންވެސް ނެޓްވަރކިން 
0% 

 %0 )ލ( ޑިޖިޓަލް ޤުރުއާން 
 %0 )ގ( ސޯލާ ޖެނެރޭޓަރ އަދި ސޯލާ ޕެނަލް 
 %0 )ޏ( ފަޔަރ އެލާމް 
 ބެޓެރީ  ވެހިކަލްތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި(  ދ)  މާއްދާެގ  މި)ސ(   

 ބެޓެރި އެހެނިހެން  ފިޔަވައި
5% 

 %0 )ޑ( ލެޑް ބޮްއކާއި އެހެނިހެން ހަކަތަ ސަމަކާރަ ބޮކި 
 ބޭނުންކުރާ  ވޭޕްކުރުމަށް  މިފަދަ  އަދި  ސިިގރެޓާއި   އިލެކްޓްރޯނިކް )ޒ(   

 ބައިބައި  އޭެގ  އާލާތްތަކާއި
 

25% 

ފިޔަވައި   87ޗެޕްޓަރ   އެއްޗެހި  ދުއްވާ  ދަގަނޑުގައި  ޓްރޭމް  ރޭލްދަގަނޑާއި، 
މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި  ؛ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން އެއްޗެހި

ދުއްވާ   ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުގައި  މި  ފިޔަވައި،  ސްޕެއަރ  އިންޖީނުގެ 
 އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް 

 

މި    ތިރީަގިއ  )ހ(  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުެގ  ހިެމނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވަިއ މި ޗެޕްޓަރުަގިއ ހިމެނޭ އެހެނިހެން  

 %35 ތަކެތި
 ހުންނަ   ހަދާފައި  ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް  ފަސިންޖަރުން)ށ(   

  ކާރު،  ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ  ތެރެއިން  ެއއްޗެހީގެ   ދުއްވާ  އެްއަގމުަގއި
 %100 ވޭން ޖީޕް،

ހުންނަ   ހަދާފައި  ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް  ފަސިންޖަރުން  )ނ( 
ބޭނުންކޮށްފައި ތެރެއިން،  އެްއޗެހީެގ  ދުއްވާ  ހުންނަ   އެްއަގމުަގއި 

200% ކާރު، ޖީޕް، ވޭން   
ހުންނަ   ހަދާފައި  ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް  ފަސިންޖަރުން  )ރ( 

އެްއަގމުަގއި ދުއްވާ ެއއްޗެހީެގ ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން، އޮޓޯ  
 %150 ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން އުޅަނދު



 

 

 

 

 

 

 21 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 

 %100 )ބ( އޮޓޯ ސަިއކަލާއި މޮޓޯސައިކަލް  
ހުންނަ   ހަދާފައި  ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް  ފަސިންޖަރުން  )ޅ( 

ދުއްވާ   ތެރެއިންއެްއަގމުަގއި  ދުއްާވ    ެއއްަގުމގައި  ،ެއްއޗެހީެގ 
 %100 ހައިބްރިޑް އުޅަނދުެގ ތެރެއިން، ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ އުޅަނދު 

ހުންނަ   ހަދާފައި  ޚާއްޞަކޮށް  އުފުލުމަށް  ފަސިންޖަރުން  )ކ( 
ތެރެއިން ެއްއޗެހީެގ  ދުއްވާ  ދުއްާވ    ެއއްަގުމގައި  ،އެްއަގމުަގއި 

 %150 ތެރެއިން، ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ހައިބްރިޑް އުޅަނދުެގ 
ަގިއ    )ޅ(  އަދި  )ބ(  )ރ(  )ނ(،  )ށ(،  ޗެޕްޓަރުެގ  މި  )އ( 

ދުްއވާ ސްޕެއަރ   ބުނެފައިވާ  އިންޖީނުެގ  އިންޖީނާއި  އެްއޗެހީެގ 
)ބ( އަދި )ޅ( ަގއި    ،ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުެގ )ށ(، )ނ(، )ރ(

ބުނެފައިވާ ދުްއވާ އެްއޗެހީެގ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި ބަިއތަކުެގ  
 %50 ސްޕެއަރާއއި އިތުރު ބައިތައް 

)ވ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ   
ދުއްވާ އެްއޗެއްސާއި އިންޖީނު ނުލާ ދުއްވާ ެއއްޗެހި އަދި މި ތަކެތީެގ  

 ބައިބައި 
0% 

 %0 )މ( ބައިސްކަލާއި އޭެގ ބައިބައި  
 %0 )ފ( ބޭބީކެރިޖާއި ޭއެގ ބައިބައި  
 %0 )ދ( ވީލްބަރޯާއއި ޭއެގ ބައިބައި  
ހަކަތަ   ކަރަންޓް  ތެރެއިން  ެއއްޗެހީެގ  ދުއްާވ  އެްއަގުމަގއި  )ތ( 

 ބޭނުންކޮށްެގން ދުއްވާ ެއއްޗެހި 
0% 

 )ލ( ކާޓްސް އަދި ޓްރެއިލަރސް 
 

25% 

  ބޯޓް ފަހަރާއި ފްލޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރ  89ޗެޕްޓަރ  
 މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެންެމހައި ތަކެތި 

 
 
 

25% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 

ފޮޓޯ ނެގުމަށާއި ބައިސްކޯފް ފިލްމް  ؛ އޮޕްޓިކަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް  90ޗެޕްޓަރ  
ޗެކް   މިންނެގުމަށާއި،  މިނުމާއި  ތަކެއްޗާއި،  ބޭނުންކުރާ  ނެގުމަށް 

ބައިތަކާއި،  ކުރުމަށް   އިތުރު  މިއާގުޅޭ  ތަކެއްޗާއި،  ބޭނުންކުރާ 
ސަރޖިކަލް   ނުވަތަ  މެޑިކަލް  އިންސްޓްރޫމެންޓާއި،  ޕްރެސިޝަން 
މިއާގުޅޭ   ސާމާނާއި،  ބޭނުންކުރާ  މިކަމަށް  އިންސްޓުރޫމެންޓާއި، 

 ބައިތަކާއި އިތުރު ބައިތައް 

 

ތެރެއިން    ބާވަތްތަކުެގ  ހިެމނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި  މި  ތިރީަގިއ  )ހ( 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވަިއ މި ޗެޕްޓަރުަގިއ ހިމެނޭ އެހެނިހެން  

 ތަކެތި
20% 

 %0 )ށ( އައިނާއި ޭއެގ ބައިބައި، ލޮލުެގ ލެންސް އަދި ސޭފްޓީ ޮގޮގލްސް 
 %0 )ނ( ހިތުެގ ވިންދު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ެގޖެޓްާއއި ޭއެގ ބައިބައި  
 %0 )ރ( ހިއަރިންގ ެއއިޑް  
 %0 )ބ( އޮތޯޕީޑިކް އެޕްލަޔަންސަސް 
 %0 )ޅ( ދަތާއި، ދަތްޕިލަާއއި ތަލި 
)ކ( މެޑިކަލް، ސަރޖިކަލް، ޑެންޓަލް މެޝިނަރީއާއި ސާމާނާއި އޭެގ   

 ބައިބައި 
0% 

 %0 )އ( ކިޔެވުމަށާއި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު  
 %5 )ވ( ފޮޓޯްގރެފިކް ކެމެރާ 
 %0 މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި މިތަކެތީެގ ބައިބައި މ( ފެހުމާއި  ) 
ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ ތަކެތީެގ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުަގިއ    )ފ( މި 

 ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި އޭެގ ބައިބައި 
0% 

 ންސްއާއި އޭެގ ބައިބައި ޔައެޕްލަ ގ )ދ( ބްރީތިން 
 

0% 

އެއްޗެއްސާގުޅޭ    މި ، މިއެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއިހަތިޔާރާއި، ވަޒަނާއި،   93ޗެޕްޓަރ  
 ބައިތައް 

 

 މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެންެމހައި ތަކެތި 
 

30% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 

އެއްޗެހި  ؛ ބާލީސް؛ ގޮދަޑި ؛ ފަރުނީޗަރު 94ޗެޕްޓަރ   އެތެރެއަށް  ތަންމައްޗާއި، 
އެއްޗެއްސާއި  އެހެނިހެން  ބާވަތުގެ  ތަންމަތި  ހުންނަ  ، ލައްވާފައި 

ލައިޓިންގ  އެހެން   ބައްތިއާއި،  ހިމެނިފައިނުވާ  ޗެޕްޓަރެއްގައި 
ނަންނަމާއި ނިޝާނާއި،  ނަންބޯޑާއި،  ދިއްލޭ  ، ފިޓިންގާއި، 

ތަކެތި  އެހެނިހެން  މިބާވަތުގެ  ރާވާގޮތަށް  ؛ މިނޫންވެސް 
 މާރާތް ޢި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  

 

ތެރެއިން    ބާވަތްތަކުެގ  ހިެމނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި  މި  ތިރީަގިއ  )ހ( 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވަިއ މި ޗެޕްޓަރުަގިއ ހިމެނޭ އެހެނިހެން  

 ތަކެތި
20% 

 %5 )ށ( ފަރުނީޗަރާއި، ޮގދަޑިާއއި، ބާލީހާއި، ތަންމަތި 
ެއއްަގމުަގިއ    ތެރެއިން  އެއްޗެހީެގ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި  މި  )ނ( 

 އެއްޗެހީެގ ޮގނޑިއާއި، ޮގނޑީެގ ބައިބައި އިންޖީނުލީ ދުއްވާ  
50% 

 %0 ލެޑް ލައިޓްާއއި އެހެނިހެން ހަކަތަ ސަމަކާރަ ލައިޓް)ރ(  
ނުކުޅެދޭ   ތެރެއިން  އެއްޗެހީެގ  ހިެމނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި  މި  )ބ( 

ޚާއް ދުއްާވ  ޞަމީހުންނަށް  ެއއްަގުމަގިއ  ހުންނަ  ހަދާފައި  ކޮށް 
 އެްއޗެހީެގ ޮގނޑިާއއި، ޮގނޑީެގ ބައިބައި 

0% 

 )ޅ( ރާވާ ޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޢިމާރާތް  
 

0% 

  އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި  96ޗެޕްޓަރ  
ހިެމނޭ    ޗެޕްޓަރުަގއި  މި  ތިރީަގިއ  )ހ(  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވަިއ މި ޗެޕްޓަރުަގިއ ހިމެނޭ އެހެނިހެން  
 ތަކެތި

25% 

0% ރައިޓިންގ ބޯޑާިއ، ަވއިޓް ބޯޑު ، )ށ( ޑްރޯވިންގ ބޯޑާއި    
 %0 )ނ( ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
 %200 އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި)ރ( ދުންފަތުެގ  
0% )ބ( ސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި ޓެމްޕޮންސް   
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ 

މި  ފެހުމާއި   )ޅ(  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުެގ  ހިެމނޭ  ޗެޕްޓަރުަގއި 
 މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި މިތަކެތީެގ ބައިބައި  

0% 

 %0 )ކ( ނެޕީއާއި ނާސިންގ ޕެޑް  
 %0 )އ( ދަތް އުނުގޅަން ބޭނުންކުރާ ބުރުސް 

 

 އުނިކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(، )ބ(، )ޅ( ައދި )ކ(   7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން.   7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
ަގިއ ހިމެނޭ އެއްޗެއްސަށް ކަނޑަައޅާފައިާވ    87މި މާއްދާެގ ޗެޕްޓަރު   ( އ)  . 7 

ކަނޑައަޅާފަިއވީނަމަވެސް،  އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީެގ މިންވަރުތަްއ އެފަދައިން  

ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )މ(  އަދި  )ވ(،  މާއްދާެގ  މި 

ބޭނުންކުރުމަށް  ރަށްތަކެްއަގއި  ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ެގ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(،    87ެގންނަ، މި ާމއްދާެގ ޗެޕްޓަރު  

މަޢާފުކުރުމުެގ ޑިއުޓީ  އެްއޗެހިން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ކ(  އަދި    )ޅ( 

 އިޚްތިޔާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )އ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ   ( ވ)  

ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން، މާލެސިޓީ ފިޔަަވއި، ރަށުެގ ބޮޑުމިނާއި، ދަތުރު 

އެފަދަ ރަށްތައް ފަތުރުކުރުމުެގ ވަސީލަތްތަކުެގ މުހިންމުކަމަށް ބަލައި،  

ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިްއޔާެއވެ. މިޮގތުން ކަނޑައަޅާ ރަށްތަކަކީ  

 ކޮބައިކަން ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

ެގންނަ  )މ(   ބޭނުންކުރުމަށް  ރަށެއްަގިއ  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

އުޅަނދެއް ވިްއކާލި ނަމަވެސް، މި އުޅަނދެއް ެގންނަ ފަރާތުން އެ  

މާއްދާެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ލިސްޓުަގއި ހިމެނޭ  
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ރަށެއްަގއި މެނުީވ ެއ ުއޅަނދެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެެވ. އެނޫން  

ވިްއކާލާނަ އުޅަނދެއް  އެފަދަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ެއ  ރަށެއްަގއި  މަ، 

ބަދަލުކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރީ  ޗެޕްޓަރު  އުޅަނދެްއެގ  )ށ(،   87ނީ،  ެގ 

އުޅަނދަކަށް  އެ  ދަށުން  ެގ  )ކ(  ައދި  )ޅ(  )ބ(،  )ރ(،  )ނ(، 

 ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ދެްއކުމަށްފަހުގައެެވ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 

އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ެއކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ ން  ޖެއިދިވެހިރާއް  . 1-7 ފީ   ރެވެނިއު 

މުދަލަށް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސްއިން، ކަނޑައަޅާ އަުގެގ ކޮންމެ 

ރ. )އެކެއް ރުފިޔާ( ެގ މަުގން ރެވެނިުއ  1ރ. )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަކުން  100

 ފީއެއް ސަރުކާރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 
  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ  ޢާންމުން  ދުރުހެލިކުރުމަށް  ބޭނުންކުރުމުން  ބާވަތްތައް  އެކުލެވޭ   ދުންފަތް  ސިިގރެޓާއި .9

  ާއއި،   24  ޗެޕްޓަރ  ތެރެއިން  ޗެޕްޓަރުތަކުގެ   މާްއދާެގ  ވަނަ  7  ޤާނޫނުގެ   މި  ހިންުގމަށްޓަކަިއ،  ޕްރޮްގރާމްތައް
  3% ޑިއުޓީެގ ނެޭގ  ބާވަތްތަކުން އެކުލެވޭ ންފަތްދު  ސިިގރެޓާއި ދަށުން،  ެގ 85  ޗެޕްޓަރ  އަދި، 48 ޗެޕްޓަރ

 ދަށުން  ެގ(  ޤާނޫނު  ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ   ޞިއްޙަތު  ޢާންމު)  2012/7  ނަންބަރު  ޤާނޫނު (،  އިންސައްތަ  ތިނެއް)
 . ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ ފަންޑަށް ހެލްތް ޕަބްލިކް ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ

 

ޖ. )އެކިއެކި ލިޔުންތަކުަގއި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް  4/ 70ރު  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަ .10
ޖެހުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސްއާިއ އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްއަށް، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ  

ަމުގން ޖަހަމުންއައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުން ނިމުމަކަށް   10ރުފިޔާއަކަށް    100ޢަދަދުެގ ކޮންމެ   ލާރީެގ 
 ނެއެވެ. އަންނާ

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން އެތެރެކޮށްފައިވާ    7ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން މި ޤާނޫނުެގ    މި .11
އުޅަނދުފަހަރު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރެވޭނީ، އެ ެއއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެ 
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  2023  ބަރުންޑިސެ  31ބޭނުންކުރަން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުެގ ނިޔަލަށް ނުވަތަ  އެތެރެކުރިއިރު ެއ ެއއްޗެއް  
ެގ ނިޔަލަށެވެ. އެ ތާރީޚުެގ ފަހުން އެފަދަ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރެވޭނީ، ެއފަދަ އުޅަނދުތަކަށް 

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޑިުއޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. 

 
ޤާނޫނުެގ   .12 ޕްލާސްޓިކުން   7މި  ޕްލާސްޓިކާއި،  ތެރެއިން  އެްއޗެހީެގ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރުތަކުަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޮގތުަގއި  ޕްލާސްޓިކްެގ  ޔޫސް  ތެރެއިން، ސިންަގލް  އެއްޗެހީެގ  ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި 
 ހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އިން ފެށިެގން ދިވެ  2021 ވަރީނަޖަ 1ކަނޑައަޅާ ބާވަތްތަްއ، 

 
 . ފެށިެގންނެވެ އިން   2020 އޮަގސްޓު 1 ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .13

 

 


