
` 

 
 

 

 

  

 2020/7 ނަންބަރު: ޤާނޫނު 
 

 
 

  
 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

714އަދަދު:  2020 ޖުލައި 23 – 1441ޛުލްޙިއްޖާ  2ތާރީޚު:  ސްފަތިބުރާ 49ލިއުމް: ވޮ   

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

 ޤާނޫނު  އުމުގެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  17



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ދައުުރގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ބުދަވި  15މަހުގެ  ޖުލައި ވަނަ އަހަުރގެ  2020
ސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކް 79/31ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި  20
                         ،ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 92ގެނައުުމގެ ބިލު، ޤާނޫުނއަސާީސގެ ވަނަ އިޞްލާުޙ  17 އަށް
     ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންދުވަހު ރަ ބުރާސްފަތި( ވި 1441 އްޖާޙިޛުލް 2) 2020 ޖުލައި 23

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2020/7 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

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

 ޤާނޫނު އުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  17

 

 

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

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ން އެްކސްޕޯޓްުކރާ، ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ތަކެތީގެ ޖެއިދިވެހިރާއް )ހ(  .2 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތްަތއް ފިޔަަވއި އެހެން ވަނަ  3ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ 

 އެްއވެސް ެއްއޗަކުން ެއކްސްޯޕޓް ޑިއުީޓއެއް ނުެނގޭނެެއވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

        މާވަހަރުން އެކްސްޕޯޓް ޑިުއޓީއަށް ނަގާނީ، ޭއގެ ެއފް.އޯ.ބީ ައގުގެ  )ހ(  .3 

 )ފަންސާސް އިންަސއްަތ( އެވެ. 50%

     ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރީެއކްްސޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް، ޭއގެ ެއފް.އޯ.ބީ ައގުގެ  )ށ(  

 )ފަހެއް އިންަސއްތަ( ރޯޔަލްޓީެއއް ދައްކަްނވާނެެއވެ. 5%

 

 

 .އިތުުރކުރުން ައކުރެއް ގޮތަށް އަްނނަނިވި ފަހަތަށް ގެ( ދ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

 ރަސްމީ  ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޔަަވއި  ސަރަޙައްދު މާލެ  .1 )ތ(  .5 

 ތަކެތީގެ  އެތެރެކުރާ  ބަނދަރުތަކަށް ރަްސމީ ަވިއގެ ބަނދަރުތަކާއި

 ޗެޕްަޓރުތަކުަގއި މާއްދާގެ ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ މި ތެރެއިން،

 ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަުރަގއި އެ ފިޔަަވއި ތަކެތި އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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( އިންސައްތަ ފަންސާސް) 50% ޑިއުީޓިއން އިމްޕޯޓް ތަކެއްޗަށް

 .ކުރުންފުމަޢާ

    (i) ،ިބާވަތްތަާކިއ، ހުންނަ ތައްާޔރުކޮށްފައި ދުންފަތުން ދުންފަތާއ 

 އިލެކްޓްރޯިނކް  ބާވަތްތަާކއި، ބޭނުންުކރާ ބަދަލުގައި ދުންފަތުގެ

 ޭއގެ އާލާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ވޭޕްކުުރމަށް މިފަދަ އަދި ޓްސިގިރެ

 ބައިބައި؛

    (ii) ިބާވަތްތައް؛ އެކުެލވޭ  ބަނގުރާ ބަނގުރަލާއ 

    (iii) ިބާވަތްތައް ެއކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއ. 

 ެއތެރެކުރެވޭ ގޮުތގެމަތިން ަނންބަރުގަިއވާ ވަނަ( 1) އަކުރުގެ މި  .2   

 ސަރަޙައްދީ  އެ މަޢާފުކޮށްެދވޭނީ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ތެެރއިން ތަކެތީގެ

 ސަރަޙައްދީ އެ ނުވަތަ ގުދަންކުރެވޭ  ރަުށަގއި ނިސްބަތްވާ ބަނދަރެއް

 .ތަެކއްޗަެށވެ ބޭރުކުރެވޭ ބަނދަރުން ލޯކަލް ރަށުގެ ނިސްބަތްވާ ބަނދަރު

    ތަކެއްޗަށް  އެތެރެކުރެވޭ ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ( 1) އަކުރުގެ މި  .3   

 އެކަމަށް މަޢާފުކޮށްެދޭވނީ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ގޮުތގެމަތިން ައކުރުަގއިވާ އެ

 އަދި،. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ސަރވިްސއަށް ކަްސޓަމްސް ސްވް މޯލްޑި އެދި

  އުސޫލު ޢަމަލުކުރާނެ  ކުރުމުގައިފުމަޢާ ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް ތަކެްއޗަށް އެ

 ހަދާ  ސަރވިްސިއން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިްވސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 .ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ ގަާވއިދުަގއި

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 

ވަނަ މާއްދާގައި  5ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ   .6 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  7 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަކެތި ފިަޔވައި އެހެން ތަކެތިން މި ޤާނޫނުގެ

ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެިހސަރުކާރަށް އިމްޕޯްޓ  ޗެޕްޓަުރގައި  97ހިމެނޭ 

ޑިއުޓީ ދަްއކަންވާެނއެެވ. މިގޮުތން އެޑްވެލޮރަމް ިޑއުޓީ ދަްއކަްނޖެހޭ މުދަލަށް ޑިއުޓީ 

 ދެއްކުމުަގއި މުދަލުގެ ައގުކަމަްށ ބަލާނީ، އެ މުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަެގވެ.
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ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަުކގެ ތެެރއިން، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 ތިރީަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް، އިޞްލާުޙކުުރން.  ،ޗެޕްޓަރުތައް 

 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
  ދިޔަ  ކިރާއި، ތެރަހާއި، ލާއާއި، ނަގާ  ބާވަތްތަކުން  ތަރުކާރީގެ  13ޗެޕްޓަރ 

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

 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް )ށ( 
 

50% 

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

 އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ބާވަތްތައް 

 

)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  
 %25 ވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތިފިޔަ

 %0 )ށ( ބޮނބިއާއި ބޮނބިކުނޑި  
 ށިނ( މަސްބާނާ ދޮށި އަދި އޮުނ ދޮ( 

 

0% 

އެއްގަމު މަހުންނާއި، މަސްމަހާމެހިންނާއި، ޖަނަވާރުގެ ކާން ކަމުދާ ބައިތަކުންނާއި އަދި  16ޗެޕްޓަރ 
ޑިނގާއާއި، މި ތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް ފެނުގައި ކަކުންޏާއި، ރިނދައްޔާއި، އިއްސާއި، 

 އުޅޭ މައިކަށި ނުހުންނަ އެއްޗެހިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް 

 

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

 %50 )ށ( އޫރުމަހުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއ ހުންނަ ބާވަތްތައް 
 %50 )ނ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
 ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި ަމުހން ރާގޮނޑީގެ ލައްޓިއާއި، ކަންނެއްާޔއި، ކަޅުބިލަމަހާއި،)ރ(  

 %35 ބާވަތްތައް

 )ބ( ސޮސެޖާއި މިަފދަ ބާވަތްތައް 
 

15% 

  އާއި، ޗުއިންގަމާއި، މިތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެތި ބާވަތްތަކާއި މެޓަ ހަކުރުގެ  17ޗެޕްޓަރު 

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

ރ ކޮންފެްކޝަަނރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުާރ ޝުގަ އާއި، ޗުއިންގަމާއި، މިފަދަ )ށ( މެޓަ 
 %15 ބާވަތްތައް
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
 )ނ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 

 
50% 

  ކޮކޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  ،ކޮކޯއާއި 18ޗެޕްޓަރ 

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

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

 ބާވަތްތައް
 

15% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
  0% 

 %25 )ށ( ދުފާއިރު ބޭނުންކުރަން ތަްއޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް  
 %50 އެުކލެވޭ ބާވަތްތައް)ނ( އޫރުމަސް  
 %50 )ރ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
 %200 )ބ( ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 
 %5 )ޅ( ލުއިކާނާ 

 

  ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތައްޔާރީ ދިޔާ އެއްޗެއްސާއި، ރާހުތް  22ޗެޕްޓަރ 

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

0% 
 

އަދި  %25 )ށ( ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެުކލެވޭ އެެހނިހެން ބާވަތްތައް 
ރ. 50ލީޓަރަކަށް 

)ފަންސާސް 
 ރުފިޔާ(
 

ބަނުގރާ އަށްުވރެ ަމުދ މިންވަރަކަށް  0.5)ނ( ބަނގުރާ އެކުލެޭވ ވިނިަގރއާއި % 
 އެކުލެވޭ ބުއިންތައް 

 

50% 

 %15 ( ބޯފެންރ) 
 

ރ. 8ލީޓަރަކަށް  ( ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ބ) 
 )އަށެއް ރުފިޔާ(
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
ލީޓަރަކަށް  ޑްރިންކްސް  އެނަރޖީ( ޅ) 

 ރ.55/60
)ފަސްދޮޅަސް 

ރުފިޔާ 
ފަންސާސްފަހެއް 

 ލާރި(
 

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

 
އަދި  %25 ވައިން ނޮން ސްޕާކްލިންގ ( ބަނގުރާ އެކުލެވޭ އ) 

ރ. 15ލީޓަރަކަށް 
 )ފަނަރަ ރުފިޔާ(

 
ގައި ބުެނފައިވާ އަދި )އ( )ކ(  ،( މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ(ވ) 

 ަދދަށް ހަކުރު އެުކލެވޭ ތައްޔާރީ ބުއިްނތައްޢަތަކެތި ފިޔަވައި ގިނަ 
 

15% 

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

 

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

25% 

 )ށ( ޕޯލްޓްރީ ކާނާ  
 

0% 

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

 

)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  
 ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތިފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި 

 
200% 

 )ށ( ސިގިރެޓް 
 

އަދި  %25
 ސިގިރެޓަކުން 

)ތިނެއް ރ. 3
 ރުފިޔާ(
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
އަދި  25% )ނ( ބިޑި  

ކުންބިޑިއަ  
)ތިނެއް ރ. 3

 ރުފިޔާ(
 

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

 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމާހ ތަކެތި  
 

%0  

  އޯގަނިކް ކެމިކަލް  29ޗެޕްޓަރ 
)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  

 އެހެނިހެން ތަކެތިފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ 
%15  

5% އެކުލެވޭ ތަކެތި R600)ށ( އައިސޮބިޔުޓޭން    
 އެކުލެވޭ ތަކެތި  R142B, R141B, R123, R22)ނ( ހައިޑްރޯކްޯލރޯްފލޯރޯކާބަްނސް 

 
%100  

 

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

 

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

0% )ށ( ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސް ާބވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެިނހެން ޮކސްމެޓިކްސް    
5% ބާވަތްތައް ކޮްސމެޓިކްސްގެ ލަގްޒަރީ)ނ(    
10% ސެންޓު)ރ(    
 )ބ( ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮސްމެޓިކްސް  

 
%0  

ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފު އަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި،  34ޗެޕްޓަރ 
މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ އުށްބައްތިޔާއި، ، ހަލުވި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާއި ފުޓުނި 
 

 ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމާހ ތަކެތި  މި 
 

0% 

ގަސްގަހާއި، ޖަނަވާރުގެ ޕްރޮޓީން އެކުލެވޭ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  35ޗެޕްޓަރ 
 ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ތާން؛ ތެރަސް؛ އެންޒައިމް ބާވަތްތައް؛ 

 

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

 %0 )ށ( ލިޔެކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެރަސް 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
 ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  )ނ( މި 

 
0% 

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

 

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

 %10 ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިަކލް ފު)ށ( ފޮޓޯ ސާ 
 ފިްލމް އަދި ްޕޭލޓްސް )ނ( އެކްސްރޭ 

 
0% 

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

 %15 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 %0 )ށ( ސިމެންތީގެ ބާވަތްތަކާއި ސިމެންތިއާ އެއްކޮށްގެން ބޭނުްނކުރާ އެޑްމިްކސްޗަރ 
 %0 )ނ( މަދިރި މެުރމާއި މަިދރިން ރައްކާތެރިުވމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި 
، R502)ރ( ހައިޑްރޯްކލޯރޯްފލޯޯރކާބަންސް އެކުެލވޭ ތަކެތީގެ ބްލެންްޑސް ކަމުގަިއވާ  

R402B ،R409A ،R408A ،R406A ،ި100 އެކުެލވޭ ތަކެތ% 
ާމލުުކރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަށް އަޅާ ޢު)ބ( އީ.ސިގިރެޓްއަށް އަދި ދުްނފަތުގެ އިސްތި 

 %200 ފްލޭަވރ އާއި ެކމިކަްލސް 
 %0 އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުްނކުރާ ކެމިަކލް )ޅ(  
 )ކ( ލެބޯރަޓަރީ އަދި ޑައިގްޯނސްޓީކް ރީއެޖެންޓް  

 
0% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
20% 

 %0 )ށ( ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި، ގޯނި 
 %400 )ނ( ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ނޫން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ޕްލާސްޓިކް ޯގނި 
 %0 )ރ( ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިއާއި ފިިޓންގްސް  
 %0 )ބ( ޕޮލިޔުރެތޭން  
 %0 ިޖޯއ ގްރިޑް )ޅ( ޖިއޯ މެމްބްރޭން އަދި  
 %400 )ކ( ޑްރިންކިންގ ސްޓްރޯ  
)އ( ސިންގަލް ޔޫސް ނުވަަތ ޑިސްޕޯސަބަލް ިފލްމާއި، ޝީޓާއި، ޓިއުބުރޯލް ައދި  

 ޕްލޭޓްސްއާއި ކަޓްަލރީސް ަފދަ ތަކެތި 
200% 

)ވ( ލައިފްބޮއި، ަލއިފް ެޖކެޓް، ސްވިމިްނގ ރިންގ ފަދަ ަސލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް  
 އެހެިނހެން ތަކެތިބޭނުން ކުރެވޭ 

0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
 %0 )މ( އަލިފާން ނިއްުވމަށް ބޭނުންކުރާ ބްލޭންކެޓް  
 %0 ކޮށް މެޑިކަލް ބޭނުމަށް ބޭުނންކުރާތަކެތިޞައް ޚާ)ފ( މެޑިކަލް ޑްރޭޕްްސއާއި  
 %0 ތިނބި، ދިޔަދޮވި ައދި ދިޔަޮދވީގެ ފިިޓންގްސް ، )ދ( ރޫފިންގ ޝީޓްސް 
 %0 ަފދަ މަްސވެރިކަމަށް ޭބނުންކުރާ ސާމާނު )ތ( ކަންވާރު އޮޅަން ގެންގުޅޭ ސްޕޫލް  
 %0 )ލ( ފައިބަގްާލސް މަސަްއކަތަށް ބޭނުންކުރާ ރެސިން  
 %5 ( ޓޭބަލްވެއަރ އަދި ކިޗަްނެވއަރގ) 
 ނުވަތަ ޫޔސް ސިންގަލް ކޮތަޅާއި  ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ ބަންދުކުރުމަށް ކާބޯތަކެތި)ޏ(  

 %0 ޓިއުބްރޯލް  އަދި ޝީޓު ިފލްމާއި ޑިސްޕޯސަބަލް
 %0 ސްޓޭޝަނަރީ )ސ(  

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
20% 

 %50 އެއްގަމުގައި ދުްއވާ އިންީޖނުލީ އެއްެޗހީގެ އެތެރޭ ަހމާއި ބޭރުހަން )ށ(  
 %0 )ނ( ފޮހޭ ރަބަރު  
 ަހމާއި، ބޭރުހަން  )ރ( ބައިސްކަލް އެތެރޭ 

 
0% 

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

 ފަނީގެ ގޮހުރުން އުފައްދާ ތަކެތި ފިޔަވައި ޖަނަވާރުގެ ގޮހޮރުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެތި 
 

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

20% 

 )ށ( ޕްލާސްޓިކް ނޫން އެހެން މެޓީރިއަްލގެ ޢާންުމކޮށް ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ ކޮތަޅު 
 0% 

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

 %5 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 )ށ( ލަކުޑި، ޕްލައިވޫޑް އަދި ުކނބު 

 
 

0% 

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

 

 

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

0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
 ސިގިރޭޓާއި ބިޑިހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަުރދާސް )ށ(  

 
200% 

  ފަށުވި  50ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތި 

 
0% 

  ކެހެރިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި އަހުގެ ކެހެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅި  ؛ކެހެރި 51ޗެޕްޓަރ 
 ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި  

 
0% 

  ރޮއްޖާއި ފޮތި ، ކަފަ؛ އުއި؛ އަދި ކަފަ ނުވަތަ އުއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަރަންޏާއި 52ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތި 

 
0% 

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

 

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

0% 

 )ށ( ރޯނު  
 

50% 

  މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓްސް  54ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތި 

 
0% 

  މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި، ވަލާއި، ފޮތި  55ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތި 

 
0% 

ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ނުވިޔެ ބަތާނައަށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި؛  56ޗެޕްޓަރ 
ހަދާފައި ހުންނަ އުޅި؛ އުޅިން ހަދާފައި ހުންނަ ފަށާއި، ވަލާއި، ކެނބާއި، މި އެއްޗެހިން 

 ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި 
 

)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  
 ތަކެތިފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން 

15% 

 %0 )ށ( ފެހުމާއި މާޖެުހމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
 %0 )ނ( ދާ )ނެޓު( 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
ބޭނުން ތަކަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި، ރޮދިން ފުއްޕުން ލާފައި ވިޔެފައި ހުންނަ  ޞަ ޚާއް 58ޗެޕްޓަރ 

ފޮތި؛ ރޭނދާ؛ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްގޮތް ހަދައި އެލުވަން ނުވަތަ އަޅުވަން ފޮތިން 
ނުވަތަ ރޭނދާއިން ނުވަތަ ރޮދިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި؛ ވިހޭފަށްލާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި 

 ން މާޖަހައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ތިނޯހު 

 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތި 
 

0% 

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

 

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

15% 

 )ށ( ފެހުމާއި މާޖެުހމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 
 

0% 

  ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތި  60ޗެޕްޓަރ 
 %0 ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތިމި  

 
ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުނު؛ ކުނޑި ފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން  63ޗެޕްޓަރ 

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

 

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

15% 

 %0 )ށ( ރިޔާ  
ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ނޫން ެއހެނިެހން މެޓީރިއަްލގެ ކޮތަޅާިއ ކޮތަޅު )ނ( ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް  

 ގޯނި
0% 

 %50 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ިއންީޖނުލީ އެއްެޗހީގެ ގޮނީޑގެ އުރަ )ރ(  
 %0 ތަކެތި ކޮށް މެޑިކަލް ބޭނުމަށް ބޭުނންކުރާޞައް ޚާ)ބ( މެޑިކަލް ޑްރޭޕްސްއާއި  
 %0 )ޅ( ލައިފް ޖެކެޓް، ލަިއފް ބެްލޓް އަދި މިފަދަ ތަކެތި  
 %0 )ކ( އަލިފާން ނިއްުވމަށް ބޭނުންކުރާ ބްލެންކެޓްސް  
 ޖިއޯ ިޓއުބު އަދި ޖިއޯ ބޭގްސް)އ(  

 
0% 

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

 

)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  
 %15 އެހެނިހެން ތަކެތިފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ 

 )ށ( ހެލްމެޓް 
 

0% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
  ސެރަމިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި  69ޗެޕްޓަރ 
)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  

 %10 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 %5 ކިޗަްނެވއަރ )ށ( ޓޭބަލް ވެއަރއާއި 
 )ނ( ތަށިމުށި  

 
0% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
10% 

 %50 އެއްގަމުގައި ދުްއވާ އިންީޖނުލީ އެއްެޗހީގެ ބައިބައި )ށ(  
 %0 )ނ( ބިއްލޫރި 
 %0 )ރ( ނަންބަރު އައިނުގެ ލޯ  
ކޮށް ހަާދފައި ހުންނަ އެްއަގމުގައި ދުްއވާ އެއްޗެީހގެ ޞަ)ބ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއް  

 ބައިބައި
 

0% 
 %5 )ޅ( ޓޭބަލްވެއަރއާއި، ކިޗަންެވއަރ 
ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެްއޗެހީގެ ތެރެިއން ަފއިބަރު ބޯޓް ބިލްޑިންގަގއި ބޭނުންކުާރ )ކ( މި  

 ތަކެތި 
 

0% 

 މުތާއި، ޖަވާހިރާއި، އަގުބޮޑު މަޢުދަނާއި، އަގުބޮޑު މަޢުދަނުން ޕްލޭޓްކުރި މަޢުދަނާއި،  71ޗެޕްޓަރ 
 މި އެއްޗެހިން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އިމިޓޭޝަން ގަހަނާ؛ ފައިސާ ފޮތި 

 

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

 )ށ( ރަނާއި އަދި ރިހީގެ ަމޢުަދން 
 

0% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
5% 

 %10 )ށ( ޓިނު  
 ާމރާތްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ދަގަނޑު ޢިޑާއި އެކަތަ ޝީޓް، ޕްލޭޓް އަދި ނ)ނ( ދަގަ 

 
0% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 

10% 
 %0 )ށ( ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
5% ކިޗަްނެވއަރ ،)ނ( ޓޭބަލްވެއަރއާއި   
 ފެހުމާއި ާމޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި )ރ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 
0% 

  ނިކަލާއި، ނިކަލުން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި  75ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ިހމެނޭ އެންެމަހއި ތަކެތި 

 
10% 
 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 
 

10% 
އެލްިމނިއަމް ޕްލޭޓް  ،މިނިއަމް މަސައްކަތްުކރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިައމް ޝީޓް)ށ( އެލް 

 ެކތިއަދި އެހެިނހެން ޕްރަިއމަރީ ތަ
 

0% 
 %0 )ނ( ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ކުނބު 

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

 %10 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 %0 ތިނބި އަދި ދިޔަދޮވި ، )ށ( ޓިނު 
 ޒިންކް ޕްލޭޓް)ނ( ޒިންކް ޝީޓް،  

 
0% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 

10% 
 ( ޖަސްތު ޝީޓް، ޖަސްތު ޕްލޭޓްށ) 

 
0% 

މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ އާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އާލާތް؛  82ޗެޕްޓަރ 
ސަމުސަލާއި، ވަޅި؛ މިނޫންވެސް މޭޒުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ މި ބާވަތުގެ އެހެނިހެން  ،އުލާއި
 ތަކެތި 

 

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

5% 

 ތަކެތި ށާިއ، ފެހުމާއި މާޖެުހމަށް ބޭނުންކުރާމަ)ށ( ސުކޫލް ކުދިން ކިޔެވު 
 

0% 

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

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަުރގައި ހިެމޭނ އެހެނިހެން ތަކެތި
 

10% 
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ
އެއްެޗހީގެ އިންޖީނުލީ )ށ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެްއޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްަގމުގައި ުދްއވާ  

 ބައިބައި

 
50% 

 %0 )ނ( ބައިސްކަލްގެ ބައިބައި 
މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާަފއި ހުންނަ އެއްަގމުގައި ދުްއވާ އެއްޗެީހގެ )ރ( ނުކުޅެދޭ  

 ބައިބައި
 

0% 
  ތަކެތި ށާިއ، ފެހުމާއި މާޖެުހމަށް ބޭނުންކުރާމަ)ބ( ސުކޫލް ކުދިން ކިޔެވު 

0% 
        ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޓަރާއި، ބޮއިލަރާއި، މެޝިނަރީއާއި، މެކޭނިކަލް ތަކެއްޗާއި،  84ޗެޕްޓަރ 

 އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް މި 
 

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

 
20% 

 %0 )ށ( ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅޭ ތަކެއްޗާއި މި ތަކެތީގެ ބައިބައި 
0% އައިސްއަލަާމރި )ނ(    
50% )ރ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ިއންީޖނުލީ އެއްެޗހީގެ އިންީޖނާއި އޭެގ ބައިބައި   
އެްކސްކަވޭަޓރާއި، އަިދ މިނޫްނވެސް ، )ބ( ފޯކްލިފްޓާއި، ްކރޭނާއި، ރޯޑް ޯރލަާރއި 

ބިންގަނޑު ކޮނުމަށާއި، ވެްއޔާއި އެހެނިހެން ެއއްޗެހި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 
ގެންދިއުމަށާއި، ބިންގަނޑު ަހރުކުރުމަށާއި، ަފސްގަނުޑޖެުހަމށް ގެންގުޅޭ ފުރޮުޅލާފައި 

50% ހުންނަ އިންޖީުނލީ ތަކެތި  
)ޅ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާްއޞަކޮށް ހަާދފައި ހުންނަ އިްނޖީނުލީ ދުއްވާ ެއއްޗެީހގެ  

 އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި 
%0  

0% )ކ( ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ިވންޗް   
ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެޭނ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެހުާމއި މާޖެުހމަށް ބޭނުންކުރާ  )އ( މި 

 މެޝިނާއި މިތަކެތީގެ ބައިބައި
%0  

 %0 )ވ( މެރިން އިންޖީނާއި ޭއގެ ބައިބައި 
0% ންިޑޝަނަރރ ކޮއަ ރޓަރ އެވަމ( އިން(   
0% ެގެވހި ސާމާނު )ފ( ފެން ފިލްޓަރ ުކރުމަށާއި ސާފުކުުރމަށް ބޭނުންކުރެވޭ    
10% އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހެން)ދ( އިންވާޓަރ އެއަރކޮްނިޑޝަނަރ ފިޔަވައި އެހެނި   
0% )ތ( ޑޮމެސްޓިކް ދޮންނަ މެޝިން   
)ލ( މޭޒުމަތީގަާޔއި ތަޅުުމގައި ބަހައްޓާ ފަންކާ ާއއި ފަންގިފިާލގަާޔއި ފާރުަގއި ހަރުކުާރ  

 ފަންކާ
%0  

ސަލާމަތްވުމަށް އަދި ރައްާކތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރެޭވ )ގ( އަލިފާުނގެ ހާދިސާތަކުން  
0% ތަކެތި  

 ކާދު އެތަކެތިން ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ަރއްކާތެރިކަާމއެކު ކާބޯތަކެތި އުކާލެވޭ)ޏ(  
 މެޝިން ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުމަށް

%0  
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ކޯޑުކުރާ ރެއްސާގުޅޭ ބައިތައް؛ އަޑު ޗެ މާނާއި، މި އެއްސާ ކަރަންޓް މެޝިނަރީއާއި،  85ޗެޕްޓަރ 
އްސާއި، ޓެލެވިޜަންގެ ފޮޓޯއާއި، އަޑު ރެކޯޑުކޮށް ޗެ އެއްޗެއްސާއި، އަޑު ބޭރުކުރާ އެއް

 އްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް ޗެ ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، މި އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި އެއް
 

ަތކެތި )ހ( މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  
20% ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  

5% )ށ( ވީިޑއޯާއއި، ޓެެލވިޜަން ފޮޓޯ ފެންނަގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި   
)ނ( ވީޑިއޯ ފޮޓޯާއއި، ޓެެލިވޜަން ފޮޓޯ ރެކޯޑުކުރާގޮތަށާިއ، ދެއްކޭގޮތަށް ހަދާފައި  

 ހުންނަ ތަކެތި
 
%5  

5% ތަެކއްާޗއި މައިކްރޮ ފޯން ޯކޑުކުރާ ރެ)ރ( އަޑު    
5% )ބ( ލަވަޖަހާ ތަކެއްާޗއި، ްސޕީކަރާއި، ހެޑްފޯާނއި، ިއއަރ ފޯން   
0% އް )ޅ( ޑާޓާ ރަްއކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަ   
5% )ކ( ޓެލެފޯން   
0% )އ( އިލެްކޓްރިކް ގެވެހި ސާާމނު   
0% )ވ( އަްނއިންޓަރަޕްޓަބަލް ޕަަވރ ސަޕްލައި ޔުނިޓް    
5% )މ( ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއާއި ސްިޓލް އިމޭޖް ވީޑިއޯ ކެމެރާ   
50% )ފ( އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ އިްނޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ަބއިބައި    
ހުންނަ އެއްަގމުގައި ދުްއވާ ެއއްޗެީހގެ  )ދ( ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި 

 ބައިބައި 
%0  

ވިުއގާަގިއ ބޭނުންކުރާ ހަބްއާއި، )ތ( ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ  
އަދި މިނޫންވެްސ  ޑުސުވިާޗއި، މޮޑެމްާއއި، ަރއުޓަރާއއި، ނެްޓވަރްކ ކާ 

 ަގއި ބޭނުންކުރާ މިފަދަ ތަކެތިގނެޓްވަރކިން 
0% 

 %0 )ލ( ޑިޖިޓަލް ޤުރުއާން 
0% )ގ( ސޯލާ ޖެނެރޭޓަރ އަދި ސޯލާ ޕެނަލް   
0% )ޏ( ފަޔަރ އެލާމް   
 އެހެނިހެން  ފިޔަަވއި ެބޓެރީ ވެހިކަލްތަުކގެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި( ދ) މާއްދާގެ  މި)ސ(  

 ބެޓެރި
%5  

0% )ޑ( ލެޑް ބޮްއކާއި އެހެނިހެން ހަކަތަ ސަމަކާރަ ބޮކި   
 އާލާތްތަާކއި ބޭނުންކުރާ ވޭޕްކުރުމަށް މިފަދަ އަދި ިސގިރެާޓއި އިެލކްޓްރޯނިކް)ޒ(  

 ަބއިބައި  އޭގެ
 

%25  



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 147 އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

17 

 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ

ޓްރޭމް ދަގަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ރޭލްދަގަނޑާއި،  87ޗެޕްޓަރ 
އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި، މި 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް 

 

ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަތކެތި )ހ( މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ  
35% ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި  

 ދުްއވާ އެްއގަމުަގއި ހުްނނަ ހަދާފައި ޚާއްޞަކޮށް އުފުލުމަށް  ފަސިންޖަރުން)ށ(  
100% ވޭން  ޖީޕް، ކާުރ، ބޭނުންކޮްށފައިނުވާ ތެރެއިން އެްއޗެހީގެ  

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮްށ ހަދާފައި ހުންނަ އެްއގަމުަގއި ުދއްާވ )ނ(  
200% ހުންނަ ކާރު، ޖީޕް، ޭވން އެްއޗެހީގެ ތެރެއިްނ، ބޭނުންޮކށްފައި  

)ރ( ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެްއގަމުަގއި ދުްއާވ  
ސަިއކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް ފިޔަވައި  އެްއޗެހީގެ ތެރެއިން، ކާުރ، ޖީޕް، ވޭން، އޮޓޯ

150% އެހެނިހެން އުޅަނދު  
100% )ބ( އޮޓޯ ސަިއކަލާއި މޮޓޯަސއިކަލް    
)ޅ( ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުްނނަ އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ  

ުދއްާވ ހައިބްރިްޑ އުޅަނދުެގ ތެރެއިން،  ެއްއަގމުގައި ،އެްއޗެހީގެ ތެެރއިން
100% ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ ުއޅަނދު  

)ކ( ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފަިއ ހުންނަ އެްއގަމުަގއި ުދއްާވ  
ުދއްާވ ހައިބްރިްޑ އުޅަނދުެގ ތެރެއިން،  ެއްއަގމުގައި ،އެްއޗެހީގެ ތެެރއިން

150% ބޭނުންކޮށްފައިވާ ުއޅަނދު  
 )ޅ( ގައި ބުނެފަިއވާ ުދއްވާ)އ( މި ޗެޕްޓަުރގެ )ށ(، )ނ(، )ރ( )ބ( އަދި  

އެްއޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަަވއި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ(، )ނ(، 
)ބ( އަދި )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުްއވާ ެއއްޗެީހގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި  ،)ރ(

50% ބައިތަުކގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުުރ ބައިތައް   
ޚާްއޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އިންީޖނުލީ ދުއްވާ އެްއެޗއްސާއި )ވ( ނުުކޅެދޭ މީހުންނަށް  

 އިންޖީނު ނުލާ ދުއްވާ ެއއްޗެިހ އަދި މި ތަކެތީގެ ބައިަބއި 
%0  

0% )މ( ބައިސްކަލާއި އޭގެ ަބއިަބއި    
0% )ފ( ބޭބީކެރިޖާއި ޭއގެ ބައިބައި    
0% )ދ( ވީލްބަރޯާއއި ޭއގެ ބައިަބއި    
ެއްއޗެހީގެ ތެެރއިން ކަރަންޓް ހަަކތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުްއވާ )ތ( އެްއގަމުަގއި ުދއްވާ  

 އެްއޗެހި
%0  

 )ލ( ކާޓްސް އަދި ޓްެރއިލަރސް 
 

%25  

  ބޯޓް ފަހަރާއި ފްލޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރ 89ޗެޕްޓަރ 
25% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންެމހައި ތަކެތި   
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ނެގުމަށާއި ބައިސްކޯފް ފިލްމް ނެގުމަށް އޮޕްޓިކަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް؛ ފޮޓޯ  90ޗެޕްޓަރ 
ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، މިނުމާއި މިންނެގުމަށާއި، ޗެކް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، 
މިއާގުޅޭ އިތުރު ބައިތަކާއި، ޕްރެސިޝަން އިންސްޓްރޫމެންޓާއި، މެޑިކަލް ނުވަތަ 

މިއާގުޅޭ ބައިތަކާއި ، ސަރޖިކަލް އިންސްޓުރޫމެންޓާއި، މިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި
 އިތުރު ބައިތައް 

 

 

)ހ( މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަތކެތި  
 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 
 
%20  

0% )ށ( އައިާނއި ޭއގެ ބައިަބއި، ލޮލުގެ ލެންސް އަދި ސޭފްޓީ ގޮގޮލްސް    
0% ހިތުގެ ވިންދު އުފެއްދުަމށް ބޭނުންކުރާ ގެޖެޓްއާއި ޭއެގ ބައިބައި )ނ(    
0% )ރ( ހިއަރިންގ ެއއިޑް    
0% )ބ( އޮތޯޕީޑިކް އެޕްލަޔަންަސސް   
0% )ޅ( ދަތާއި، ދަތްޕިލަާއއި ތަލި   
0% )ކ( މެޑިކަލް، ސަރިޖކަލް، ެޑންޓަލް މެޝިނަރީއާއި ސާމާނާއި ޭއގެ ބައިަބއި    
0% ކިަޔވައި ިދނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )އ( ކިެޔވުމަށާއި    
5% )ވ( ފޮޓޯގްރެފިކް ކެމެރާ   
0% މ( ފެހުމާއި މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެްއޗާއި މިތަކެީތގެ ަބއިބައި )   
ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ ތަކެތީެގ ތެރެއިން މަްސވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުާރ  )ފ( މި 

 އާލާތްތަކާއި އޭގެ ަބއިބައި 
%0  

 ންްސއާއި އޭގެ ަބއިބައި ޔައެޕްލަ ގބްރީތިން)ދ(  
 

%0  

  އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް  މި ، ހަތިޔާރާއި، ވަޒަނާއި، މިއެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި 93ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންެމހައި ތަކެތި 

 
%30  

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

، ބައްތިއާއި، ލައިޓިންގ ފިޓިންގާއި، ދިއްލޭ ނަންބޯޑާއި، ނިޝާނާއި، ނަންނަމާއި

 މާރާތް ޢި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން ތަކެތި؛ ރާވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ 

 

)ހ( މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަތކެތި  
 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 
%20  

5% )ށ( ފަރުނީޗަރާއި، ގޮދަޑިާއއި، ބާލީހާއި، ތަންމަތި   
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 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ  ގިންތިތައް  މުދަލުގެ  ނަންބަރު  ޗެޕްޓަރ

އިންޖީނުލީ )ނ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެޭނ އެްއޗެހީގެ ތެރެއިން އެްއގަުމގައި ުދއްވާ  
 އެްއޗެހީގެ ގޮނޑިާއއި، ގޮނީޑެގ ބައިބައި 

 
%50  

0% ލެޑް ލައިޓްާއއި އެހެނިެހން ހަކަތަ ސަމަކާރަ ލައިޓް)ރ(    
ކޮށް ޞަ)ބ( މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެްއޗެހީގެ ތެެރއިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއް 

 ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުަގއި ދުއްވާ އެްއޗެހީގެ ގޮނޑިާއއި، ގޮނީޑގެ ބައިަބއި 
 
%0  

 )ޅ( ރާވާ ގޮތަށް ތައްޔާުރކޮްށފައި ހުންނަ ޢިމާރާތް  
 

%0  

  އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި  96ޗެޕްޓަރ 
ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަތކެތި )ހ( މި ޗެޕްޓަުރގަިއ ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ  

 ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 

25% 
0% ަރއިިޓންގ ބޯޑާިއ، ަވއިޓް ބޯޑު ، )ށ( ޑްރޯވިްނގ ބޯޑާއި    
0% )ނ( ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި   
200% )ރ( ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުުކރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި   
0% ސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި ޓެމްޮޕންސް)ބ(    
ޗެޕްޓަުރގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ފެހުމާިއ މާޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ  )ޅ( މި 

 ތަކެއްާޗއި މިތަކެީތގެ ބައިަބއި 
 
%0  

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

 
 

 މާއްދާގެ )ރ(، )ބ(، )ޅ( ައދި )ކ( އުނިކުރުން.ވަނަ  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

ަގިއ ހިމެނޭ އެއްޗެއްސަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ އިމްޕޯޓް  87މި މާއްދާގެ ޗެޕްޓަރު  )އ(  .7 

   ޑިއުީޓގެ މިންވަރުތައް އެފަދައިން ކަނޑަައޅާފަިއވީނަމަވެްސ، މި މާއްދާގެ 

)ވ(، އަދި )މ( ަގއި ބަޔާްނުކރާ ގޮުތގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ 

       ގެ  87، މި މާއްާދގެ ޗެޕްޓަރު ރަށްތަކެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަްށ ގެންނަ

)ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( އަދި )ކ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އެްއޗެހިން ޑިއުީޓ 

 މަޢާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.
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 މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަުކގެ )ވ(  

ތެރެއިން، މާލެސިޓީ ފިޔަަވިއ، ރަށުގެ ބޮޑުމިނާިއ، ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ 

ވަސީލަތްތަުކގެ މުހިންމުކަމަށް ބަލައި، އެފަދަ ރަށްތައް ކަނަޑއަޅާީނ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެއވެ. މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ރަށްަތކަކީ ކޮބަިއކަން 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަކުާރ ރަށެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ އުޅަނެދއް  )މ(  

ގެންނަ ފަރާތުން އެ އުޅަނދެއް ވިްއކާލި ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ދަށުން 

         ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ލިސްޓުަގއި ހިމެނޭ ރަށެއްަގއި މެނުވީ

ވެ. އެނޫން ރަެށްއގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެ އުޅަނެދއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވާނެއެ 

އެ އުޅަނދެްއގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރެވޭނީ،   މަ، އެފަދަ އުޅަނދެއް ވިްއކާލާނަ

       ގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( އަިދ )ކ( ގެ ދަށުން  87ޗެޕްޓަރު 

 އެ އުޅަނދަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ދެްއކުމަށްފަހުގަެއވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުުރން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

ން އިމްޕޯޓްކުާރ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯްޓކުާރ ޖެއިދިވެހިރާއް  .1-7 ފީ  ރެވެނިއު 

ރ. 100މުދަލަށް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިްނ، ކަނޑަައޅާ އަގުގެ ކޮންމެ 

ރ. )އެެކއް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން ރެެވނިއު ފީއެއް ސަުރކާރަްށ 1ައކުން )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

 
 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޢާންމުން ދުރުހެލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުން ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ  ދުންފަތް ސިގިރެާޓއި .9

 ޗެޕްޓަރ އަދި، 48 ޗެޕްޓަރ ާއިއ، 24 ޗެްޕޓަރ ތެރެއިން ޗެޕްޓަރުތަުކގެ މާއްދާގެ ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ  މި ހިންގުމަށްޓަކައި،

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު، (އިންސައްތަ ތިެނއް ) 3% ިޑއުީޓގެ ނެގޭ ާބވަތްތަކުން  އެކުލެވޭ ންފަތްދު ސިގިރެާޓއި ދަށުން، ގެ 85

 ފަންޑަށް ހެލްތް ޕަބްލިކް ޤާއިމުކޮށްަފިއވާ ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޞިއްޙަތު  ޢާންމު) 2012/7

 .ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ 
 

ޖ. )އެިކއެިކ ލިޔުންތަުކގަިއ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ 70/4މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10

       ކޮންމެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސްާއއި އިމްޕޯްޓ ލައިސަންސްއަށް، ލަިއސަންސް ދޫކުރެވޭ ޢަދަދުގެ 
 ލާރީގެ މަގުން ޖަހަމުންއައި ރެވެިނޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. 10ރުފިޔާއަކަށް   100



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 147 އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ
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ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ެގ ދަށުން އެތެރެކޮށްަފއިާވ އުޅަނދުފަަހރު،  7ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ިމ ޤާނޫނުގެ  މި .11

ފެށުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ، އެ ެއއްެޗއް ދިވެިހރާއްޖެ އެތެރެކުރިއިރު އެ ެއްއޗެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
އެ ތާރީުޚގެ ފަހުން އެފަދަ  ގެ ނިޔަަލށެވެ.  2023 ބަރުންޑިސެ 31ބޭނުންކުރަން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ުނވަތަ 

 އެފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިޑއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގަެއވެ. އުޅަނދެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޭބނުންކުރެވޭނީ،

 
ވަނަ މާއްދާެގ ޗެޕްޓަރުތަކުަގއި ހިމެނޭ އެްއޗެހީގެ ތެރެއިން ޕްލާސްޓިާކއި، ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި  7މި ޤާނޫނުގެ  .12

           ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ާބވަތްތަްއ،ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެެރއިން، ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްިޓކްގެ ގޮތުަގއި ރައީސުލް
 އިން ފެިށގެން ދިވެހިރާއްެޖއަށް އިމްޕޯްޓކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 2021 ޖަނަވަރީ 1

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