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ތަޢާރުފު:
އނާ ސައުތު އޭޝިޔާ އެކްސްޕޯ ( ކުންމިންގ ފެއަރ  ) 2017އަކީ،
ވމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  5ވަނަ ޗަ ި
ޗައިނާގެ ކުންމިންގ ގައި ބޭއް ު
ޗއިނާގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން ސައުތު އޭޝިޔާގެ ގިނަޤައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ބައިވެރިވާ ފެއަރއެކެވެ .މިފެއަރގައި ،ދިވެހިއުފެއްދުންތައް
ދެއްކުމާއި ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވެއެވެ .މި ފެއަރގައި

ނމާއި ،ޗައިނާގެ
ދ ު
ދިވެހިއުފެއްދުންތަކަށް މާކޭޓް ހޯދައި ި

ށ
ތކަށް މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ އެފުރުޞަތު ދިވެހިންނަ ް
ނންވާ ފަރާތް ަ
ވިޔަފާރިތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދެހިކުރުމަށް ބޭ ު
ހޯދައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުން މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެބޮޑުމަޤްޞަދެވެ.
މަޤްޞަދު:
 .1ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރި އުފެއްދުންތައް ބޭރުގެ
ބާޒާރުގައި ދެއްކުމާއި ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.
 .2މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅުކުރުމާއި ބޭރުގައި ވާދަކޮށް އިތުރު ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމާއި ވިޔަފާރި މާރކެޓްކުރުމަށް
ތައްޔާރުކުރުން.
ވދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ވާދަވެރި މާރކެޓްތަކުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ާ
 .4ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ފުޅާކޮށް ޒުވާން އުފެއްދުންތެރިންތަކެއްގެ އާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން މިޒަމާނުގެ އުފެއްދުންތަކެއް
ސކޮށްދިނުން.
މާރކެޓަށް ނެރުމަށް މަގުތަނަވަ ް
ރޞަތު
ގ ފު ު
ދކަށް ތަކެތި އުފެއްދުމު ެ
ގނަ އަދަ ަ
ކށްގެން ި
އ ބޭނުން ޮ
ޞލަތްތަ ް
ށ މެޝިނަރީފަދަ ވަ ީ
 .5ދިވެހިއުފެއްދުން އިތުރުކުރުމަ ް
ހޯދައިދިނުން.
 .6އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުމުން ފިލާވަޅުލިބި އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ދިވެހިއުފެއްދުމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމަށް ގެނައުން.
ނން.
 .7ވިޔަފާރިގެ އާ އުކުޅުތަކާއި ހުނަރުތައް ހޯދުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދި ު
އެކްސްޕޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތް:
ވނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
މި އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިއުފެއްދުންތައް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެހައި ދިވެހިފަރާތްތަކަށް ަ
ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް  16އެޕްރީލް  2017ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް
ހަވާލުކުރުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރުން.
ށ  9X9ފޫޓްގެ ސްޓޯލެއް ކުއްޏެއްނެތި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ފެއަރގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ސްޓޯލް

ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި

ސްޓޯލަށް

ނންވާ
ބޭ ު

ތކެއްޗެއް
ހުރިހާ ަ

ޚަރަދުގައިކުރުން.

2

ހޯދުމާއި

ސްޓޯލްގެހުރިހާ

މަސައްކަތެއް

އަމިއްލަ

ކުންމިންގ އަށް ދިއުމާއި އެނބުރި އައުމާއި ކުންމިންގ ތިބުމާއި ދަތުރުފަތުރާއި ކެއުމާއި މިކަންކަން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
އިންތިޒާމްކުރުން.
އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިކުރަން ގެންދާތަކެތި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގެންދިއުމާއި އަނބުރާގެނައުން.
އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ތަކެތި:
 .1ލަކުޑި ދޯނި
 .2ބޮލީގެ އުފެއްދުންތައް
 .3ލަކުޑީގެ އުފެއްދުންތައް
 .4ނާށީގެ އުފެއްދުންތައް
 .5މަހުގެ އެކިއެކި ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް
 .6ރުކުގެ ސާމާނުގެ އުފެއްދުންތައް
އ
 .7ލިޔެލާޖެހި އުފެއްދުންތަ ް
 .8ގަލުގެ މަސައްކަތް
އ
 .9ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުންތަ ް
އ
 .10ކުރެހުމުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތަ ް
އ
 .11ވިޔުމުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތަ ް
 .12ސޮފްޓް ޓޮއިސް
ތށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި
 .13ޕެކްކޮށް ގިނަދުވަހު ހުންނަގޮ ަ
 .14ރަންރިހީގެ މަސައްކަތް
ތން އުފައްދާފައިވާ ކަރުގައިއަޅާ ހާރު
 .15ތަފާތުތަކެ ި
 .16ފައިވާން
 .17ދަބަސް
 .18ވާރޖިންގ ކޮކްނަޓް އޮއިލް އަދި ތަފާތު އުފެއްދުންތައް
އ
ދންތަ ް
 .19ކާށި ތެލުގެ ތަފާތު އުފެއް ު
ކސްމެޓިކްސް
ވތްތަކުގެ ދިވެހި ޮ
 .20އެހެނިހެން ބާ ަ
އ
ތ އާލާތްތަ ް
ފ ު
 .21މަސްބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަ ާ
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އ
 .22މަހުގެ އުފެއްދުންތަ ް
 .23މަސްދަޅު
އ
 .24އިންފޮރމޭޝަން އަދި ކޮމިޔުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތަ ް
 .25ވީޑީއޯ އަދި ފޮޓޯގްރަފީގެ މަސައްކަތް
އެކްސްޕޯގައި ތަކެތި ވިއްކުން:
އެކްސްޕޯގައި ތަކެތިބައިވެރިކުރާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ ސްޓޯލްގައި ތަކެތި އެތުރުމާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި ތަކެތި ވިއްކުމާއި ފައިސާ
ލކުރުމާއި މި ހުރިހާކަމެއް އިންތިޒާމްކުރާނީ އެފަރާތުގެ އަމިއްޚަރަދުގައެވެ.
ހވާ ު
ބަލައިގަތުމާއި ވިކުނުތަކެތި ަ
އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު:
 .1އަމިއްލަ އުފެއްދުން ބޭރުޤައުމެއްގައި ވިއްކުމާއި މާރކެޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
އކު ގުޅިގެން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
 .2ބޭރުޤައުމުތަކުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ެ
ގ ފުރުޞަތު
 .3އެސް.އެމް.އީ ،އީ ކޮމާރސް ޕްލެޓްފޯމްގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމު ެ
 .4އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
-----------------------------------------------------------------------
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