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 ފު ރަ ޢާ ތަ  .1
ރަޒުގެ ބައިތަކަށް ޢުރާވައި، ހިންގާ އަދި މަ 2019ޒު ރަޢުއުމީ މަޤަންތެރިކަމުގެ ދިވެހި އުފެއްދުމި އުސޫލަކީ 

 ން އަމަލުކުރާ ޢުޞޫލެވެ.ލޮޕްމަންޓުފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެއިންސާފުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮ
 

ްނތަކާއި ރަޒަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދުގައި ޙިއްޞާކުރާ ސިނާއަްތތަކަށް ޭބނުންވާ ދިެވހި އުފެއްދުޢުމި މަ
އާ އުފެއްދުންތައް އުފައްދައި ކުރިއަރުވައި އެފަދަ އުފެއްދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ މާކެޓެއް ހޯދަިއދީ، 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށާއި،  ،ވަރުދީފެއްދުންަތއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަޅުޖެހެމުންދާ ދިވެހި އު
 ރަޒެކެވެ.ޢުނޭ މާހައުލެއް ގާއިމުޮކށްދިނުމަށް ބޭއްވޭ މަފެންނާ އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެއްތާުކން 

 

 މަޤްސަދު: .2

ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރި، ބާރުއެޅުމާއި،  ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްހ. 
 ދިނުން ދައްކައި  ކުންއުފެއްދުންތައް އެއްތާ

ލެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްެތރިންގެ ޢުޞޫވާދަކުރެވޭނެ ، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ހާމަކުރުމާއި ށ.
ނޑެއް  ޤައަގު ވަޒަންކުރާ   އިމުކުރުންޤާއުމީ ފެންވަރުގެ އޮނިގަ

އްދުންތެރިކަމުގެ ބަހާތަްއ އުފެ  ،އިމުކުރުމާއިޤާއްދުންތެރިކަމުގެ ވަށާޖެހޭ މާހައުލެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެނ. 
ގަކުން އުފެއްދުންތެރިކަން ނުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، ުހރިހާ ރޮންއިތުރުކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދި

 ކުރިއެރުވުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން.

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތަަކށް ވާދަވެރި ބާޒާރުތައް ހޯދައިިދުނމާއިރ. 
އަށް ވަމުންދާ އުފެއްދުންތަްއ ކުރިއެރުވުމާއި، ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެތަކެތީގެ ތެރެއިން އުވެމުން ނުަވތަ ހީނަރު

 އިތުުރކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ މަގު ތަނަަވސްކޮށްދިނުން.  އްބޭނުންތެރި އުފެއްދުްނތަ

 ަތކަށްވިޔަފާރި ނިވިހެއްޓެކުރިއަރުވައި، ދެމެ ށްއުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮ ންނަ ދިވެހި ލިބެްނހުން ބާޒާރުބ. 
 ނުން.މަގުފަހިކޮށްދި

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭުންނކޮށްގެން މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެޭރގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު، ގިނަ ތަކެތި ޅ. 
 އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. 

 އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އައު ހޯދުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްިދުނން.ކ. 



 ކަށީގެންާވގޮތަށް ދިރުވައި އާލާކުރުން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ އުފެއްދުންތެރިކަން ޒަމާނާ އެއ. 

 ވ. ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުން. 

 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް: މަޢުރަޒު  .3

ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު  2019ވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒު ދި 3.1
އޮންނާނެއެވެ.  ކަށްވެސްފަރާތަތެރެއިން ކޮންމެ  ފަރާތްތަކުގެގައި ހިމެނޭ  3.5މިޢުޞޫލުގެ 

 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހީން އުފައްދާ ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަ ބައިވެރި ތަކެތި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ، އެތަކެތިގެ މިލްކުވެރި ފަާރތަށެވެ. ނުވަ މި މަޢުރަޒުގައި 3.2
ކުރާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޟަޚުސެއްނަމަ، އެފަރާތަކާއި ތަކެތީގެ މިްލކުވެރި ފަރާތާއި، ދެމެދު 
ލިއުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ބައިވެރި ކުރާ ތަކެތި މި މައުރަޒުގައި އެފަރާތުގެ 

ރުދަކު އުފެއްދި އަމިއްލަފަ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ފަރާތަކަށް ވާނަާވނެއެވެ.
އެއްޗެއް ދާއިރާއެއްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރަންވާނީ، އެދެފަރާތުގެ ެދމެދުގައި ލިޔުމަކުން ވެވޭ 

 އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

އަދި  ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން، މަޢުރަޒުގައި ވާދަކުރާ ދާއިރާ 3.3
 ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. ންވާ ގިންތިތައް،ރިކުރަން ބޭނު ތަކެތި ބައިވެ

މި  ވިފައެވެ.ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެ ގިންތިއަކުން ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމުގެ 76މަޢުރަޒުގައި  3.4
  .އްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެވަނަ މާ 5މިޢުޞޫުލގެ  ގިންތީގެ ތަފުސީލް 76

 ؛މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 3.5

 
  އަމިއްލަ ފަރުދުން)ހ( 

 ދާއިރާ   )ށ( ރަށު ފެންވަރުގައި ތަކެތި ަބއިވެރިކުރުމުގެ
)ނ( ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި 

 ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރިތައް(
 )ރ( ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ާދއިރާ

 )ބ( ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާ
 ލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދާއިރާ)ޅ( ކް

 



މައުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން، އަިމއްލަ ފަރުދެއްނަމަ މަތީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ  
އެއްގައި، ތެރެއިން )ހ( ގައި ބައިވެރިވާން ޝައުވެރިވާ ފަރާތުން )ށ(، )ރ( އަދި )ޅ( ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ދާއިރާ

ގިންތީގެ ތެެރއިން ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ކޮންމެ ެއއްޗެއް މަޢުރަޒުގައި  76ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  5މިއުސޫލުގެ 
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބައިވެރި

 
 ހުރިހައި ިގންތިއެއްގައި ވެސް ތަކެތި ފަރާތްތަކުން  ވާބައިވެރިމައުރަޒުގައި     3.6

 ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
       ގިންތީގެ ތެރެއިން އެ ެއއްޗަކާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް  76މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނީ    3.7

 އެއް ގިންތިއެއްގައެވެ. އެއް އައިޓަމެއް ދެ ގިންތިއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން " މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  މަޢުރަޒުގައި ބައިވެ  3.8

މިނިސްޓްރީ  ،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ  ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް
ނުވަތަ ރަށު  މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރަށް ، އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ކައުންސިލަށް 
  2010ޖަނަވަރީ  01ބައިވެރިކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މެޝިނަރީ ފަދަ ތަކެއްޗަކީ  މަޢުރަޒުގައި   3.9

  މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ މިނޫން  ގެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެިތ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 ގެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 2016ޖަނަވަރީ  01އުފެއްދުންތަކަކީ  

ޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެއްޗަކީ ދިވެއްސަކު ނުވަތަ ދިވެހިންެގ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެްނ މަ 3.10
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ގައި ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މުބާރާތެއް މައުރަޒެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެހެން 3.11
 އް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެމި މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރި

މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި ބައިވެރިކުރަންވާނީ އެ ތަކެއްޗެއް ހެދި ދިވެއްސެއްގެ ނުވަތަ  3.12
ދިވެހި ބައެއްގެ ނަމުގައެވެ. ތަކެިތ ބައިވެރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަްނ ރަނގަޅަށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

އް ބައިވެރިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެިދ އަދި މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެއްޗަކީ އެ އެއްޗެ
ނޑިޔާރުންނަްށ ޝައްކުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތަކާ ނުވަތަ ެއބަޔަކާ  ތަކެތިކަމާމެދު ފަ
ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ތަކެއްޗަކީ، އެތަކެތި ބައިވެރިކުރި  މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެިދ 

  އްޗެއް މަޢުރަޒުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.އެއްޗެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ އެ އެ

ތަނެްއ ދުވަސްތަކާއި ފަރާތަކާއި އަދި  ހަވާލުކުރަންވީތަކެތި  ގައި ބައިވެރިކުރާމަޢުރަޒު 3.13
 ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަާޅ ފާރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އަްނގާނެއެވެ. 



 ރަނގަޅަށް ބަންުދ  ،ބަލްކޮށްލޭހަވާލުކުރަންވާނީ ތަކެތި ގައި ބައިވެރިކުރާޢުރަޒުމަ 3.14
 ގައެވެ.ކުރުމަށްފަހު

ނޑައަޅާނީ  ،ށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުްނތައް ދިރާސާކޮށްމައުރަޒަ  3.15 އިނާމު ޙައްޤުވާ ފަރާތް ކަ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ންމިނިސްޓްރީ މިކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން  ސްޓެއަރިންގް ،އެކަމަށް  ކަ

 ފަންނީ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.ފަޑިޔާރުންގެ 

އިތުުރ އުފެއްދުންތަކުގެ  ،ށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުްނތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންމައުރަޒަ  3.16
 ،ތަކެތި އުފައްދާ ތަެނއް ބަލަން ދާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެތަނެއް ބެލުމުގައިއި މަޢުލޫމާތާ
 ގައި އެތަކެތި ބައިވެރިކުރި ފަރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންާވނެއެވެ.މަޢުރަޒު

 މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް އުފެއްދުމަކާގުޅިގެން ތެރެއިން  މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރި ކުރާތަކެތީގެ   3.17
ކަމެއް އުފެއްދުމެއްގައިވާފުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމުގައި ނުވަތަ ސާ

ންޖެހިއްެޖ މައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ތަކެިތ އުފައްދާ ތަެނއް ބަލަން ދާ  ،ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި
ގެ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު ފަޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަިދ ޙާލަތެއްގައި އެތަނެއް ބެލުމު

  މަގުފަހި ކޮށްޭދންާވނެއެވެ.ބެލުމަށް  ތަކެތި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތުން އެަތނެއް
       މެއް ހުށަހެޅުމެ ވާ ކޮންމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނު ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައުރަޒަށް މި   3.18

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީ މި ،ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ،ގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް އެއްޗެއް ހުށަހަޅައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަޢުޞޫލުގެ މަޢުރަޒު 3.19
ގެ ނަތީޖާ ރަޒުމަޢުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުރަޒުއެކަން އެނގުނު ވަގުތުން ެފށިެގން އެ އެއްޗެއް 

ފާޅުކުރުމަށްފަހު އެނގޭ މިފަދަ ެއނގުމަކުން ނަތީޖާައށް ަބދަލެއް ުނގެނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއެއްޗެއް 
މެޑެލް  ފައިސާގެ އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓާއި، އިނާމާއި، ތަށްޓާއި، ، ބައިވެރިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ވަނަާއއި

 އަތުލައި އެކަން އިޢުލާން ކުރެވޭެނއެވެ.

 

 :ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒުގެ ވަނަތައް ވެހި ދި  .4

ވަަނ  1 ހޮވާނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރި ކުރާމި  :ދާއިރާތަކުގެ ވަނަ  4.1
 .ވަނަ 3ވަނަ  2

ވަނަ  1 ގިންތިއަކުން ހޮވާނީކޮންމެ  މަޢުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރި ކުރާ މި  :ންތިތަކުގެ ވަނަ ގި 4.2
 .ވަނަ 3ވަނަ  2



މި  :ރަންވަނަ ވަނަ ) މުޅިމަޢުރަޒުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަސް އުފެއްދުން( 4.3
މަތިްނ   އަށް ވުރެ 85މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރި ކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ކޮންމެ ގިްނތި އަކުންވެސް %

ނޑިޔާރުން މާރކްސް ލިބޭ ތަކެތި މުޅި މައުރަޒުގެ ރަންވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ފަ
ނޑައަޅުއްވާ އެންމެ ރަނގަޅު    އުފެއްދުމަށް ރަންވަނަ ދެވޭނެެއވެ 5ކަ

    

ލިބެންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒުގައި ގިންތިތަކުން ވަނަތަކަށް ވާދަކުރުމަށް މާރކްސް  4.4
 މިންވަރު:

މިންވަރަށް މާރކްސް  އަންނަނިވި  ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ 3ނަ އަދި ވަ 2ވަނަ، 1 ންވެސް ކޮންމެ ގިންތި އަކު      
 ގެންނެވެ. ލިބި

 މާރކްސް )އިންސައްތަ( ވަނަ

 އިން ފެށިގެން މަތި  މާރކްސްއިންސައްތަ  85 1

 ފެށިގެން މަތި  ރކްސް އިންމާ އިންސައްތަ 65 2

 ފެށިގެން މަތި އިން މާރކްސް އިންސައްތަ 50 3

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޢުރަޒުގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ވަނަތަކަށް ވާދަކުރުމަށް މާރކްސް  4.5
 މިންވަރު:ލިބެންޖެހޭ 

އަށް ވާދަކުރެވޭނީ އެ ދާއިރާއަކުން ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން ވަނަ  ދާއިރާ( 5) ޖުމްލަ  މަޢުރަޒުގެ ދާއިރާތަކުންމި 
  ބަިއވެރިވެގެންނެވެ. ގިންތިއެއްގައި  5މަދުވެގެން 

ރެޖު މިންވަރަށް އެވައަންނަނިވި ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ  3ވަނަ އަދި  2ވަަނ، 1 ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް 
 ވެ.މާރކްސް ހާސިލުކޮށްގެންނެ

 މާރކްސް )އިންސައްތަ( ވަނަ

 އިން ފެށިގެން މަތި މާރކްސް އިންސައްތަ 85އެވަރެޖް  1

 ރކްސް އިން ފެށިގެން މަތިމާ އިންސައްތަ 65 އެވަރެޖް 2

 ފެށިގެން މަތި އިން މާރކްސް އިންސައްތަ 50އެވަރެޖް  3

 



 ބައިތައް ންސާފު ކުރުމުގައި ބަލާނެ އާންމު އި   4.6
 

 ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދިކަން ،މަސައްކަތުގެ ފަށުވިކަމާއި، ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި -1
 އުފެއްދުން އުފައްދާފައިވާ މިންވަރުމީހާގެ ހުނަރު ބޭނުންޮކށްގެްނ  -2

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް އުފެއްދުން  އުފެއްދުން ފަރުމާކޮށް އުފެއްދުމުގައި ޒަމާނީ -3
 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

ގެންގުޅުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގަިއ ހުރި ފަސޭހަކަން ނުވަތަ މަރުކާ  ،އެ އުފެއްދުން ބަންދުކުރުމާއި  -4
 މިންވަރުކުރެވިފައިވާ 

 އުފައްދަން ބޭނުންޮކށްފައިވާ މެޓީރިއަލްސް -5

 އުފެއްދުން މާރކެޓް  ކުރެވިދާނެ މިންވަރު  -6

 އުފެއްދުމުގައި ތިމާވެށްޓާއި ަރހުމަތްތެރި މިންވަރު  -7

 
ނޑިޔާރުންގެ 4.7 ނޑުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އި ކޮމެޓީގެ އިސްފަ ތިޔާރު ޚުލަފާގެމަތިން އިންސާފުކުރާ މިންގަ

ވަކި ގިންިތއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގިންތިތަކަކަްށ އަދި  ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސްޓެއަރިންގް މަޢުރަޒު
ނޑުތަކެއްޚާއިންސާފުކުރާ  ނޑެއް ނުވަތަ މިންގަ ހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަދަ ހަަދންޖެ އްސަ މިންގަ

ނޑުތަކެއް ހެދުމުގެ   ންވެއެވެ.ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެސްޓެއަރިންގް ތިޔާރު މަޢުރަޒު ޚުއިމިންގަ
 
 
 ގިންތި: 77ގެ މަޢުރަޒު  5

 ގައި އެވަނީ ަމޢުރަޒުގެ ގިންތިތަކާއި ގިންތިތަކަްށ ދެވިފައިވާ ކޯޑުތަކެވެ.ތާވަލު އަންނަނިވި

 ކޯޑު ގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރާނެ ގިންތިތައް މަޢުރަޒު

  އަތްތެރި މަސައްކަތް 1. 

 0101 ލާޖެހި ތަކެތި ލިޔެ

 0102 އަރދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސުވެނި

ނޑަ  0103 ނެގުން )ކާވިންގ( އިކަ

 0104 ކަސަބުން އުފައްދާތަކެތި 



 0105 ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް 

 0106 ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުންތައް 

 0107 ގެ އެހެނިހެްނ ބައިތައްއަތްތެރި މަސައްކަތު

  ދަނޑުވެރިކަން . 2

ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް )ވެލިއު އެޑިޝަން(  0208 ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން  0209 ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތް )ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ(  0210 ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުްނތައް   0211 ދަ

  މަސްވެރިކަން . 3

 0312 ެއޑިޝަން( އުތައް )ވެލިމަހުގެ އުފެއްދުން

 0313 ންމަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދު

 0314 މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް )ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ(

 0315 މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 

  . ދަތުރުފަތުރު 4

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް 1640 ކަ  

ނޑުދަތުރު  0417 ގައި ބޭނުްނކުރާ އާލާތްތައްއުޅަނދު ކަ

ނޑުދަތުރު  0418 ތައް އާ އުފެއްދުން އުޅަންދުގެ ކުރާކަ

 0419 އެއްގަމުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް

 0420 އުފެއްދުން )މޮޑެލް( އެއްގަމުދަތުރުގެ

 0421 ދަތުރުފަތުރުގެ އެހެނިހެން އުފެއްުދންތައް 

  އިމާރާތްކުރުން . 5

 0522 ކުރާ އާލާތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުން



 0523 ތަކެތި ކުރާބޭނުން އިމާރާތްކުރުމުގައި

 0524 އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާ އުފެއްދުން

 0525 ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް –އެތެރެ ފަރުމާ )އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން( 

 0526 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 

  އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ . އިންފޮމޭޝަން 6

6270 އެޕްލިކޭޝަން ފޯނު  

 0628 ރކޮންޕިއުޓަރު ސޮފްޓްވެއަ

 0629 ކޮންޕިއުޓަރު އެނިމޭޝަންގެ މަސައްކަތް

 0630 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާއަތްތަކަށް ޭބނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ

 0631 އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް 

 0632 ގޭމިންގ 

 0633 ރޮބަޓްސް އެންޑް ރޮބަޓް ޓެކްނޮޮލޖީ

 0634 ގެ އުފެއްދުންތައް  VRޑީ  3

 0635 އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެިނހެން ުއފެއްދުންތައް އިންފޮމޭޝަން 

  )ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އެންޑް ޑިޒައިން( ކުރުން . އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ 7

6370 ކުރެހުން )ޑްރޯވިންގ(   

3D ް0737 އާޓްސ 

 0738 ޕެއިންޓިންގ

 0739 ސްކަލްޕްޗަރ އަދި މޮނިއުމެންޓްސް

 0740 ޑިޖިޓަލް އާޓްސް

 0741 ކެލިގްރަފީ

 0742 ޕޯސްޓް ކާޑު 



 0743 އާޓްގެ އެހެނިހެން ބާަވތްތައް 

  . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން 8

 0844 ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ އުފެއްދުން 

 0845 ފޮތި ޑިޒައިންކުރުން

8460 އެމްބްރޮއިޑަރީ މަސައްކަތް   

 0847 ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިންގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 

  . ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒް 9

 0948 ން އުފައްދާ ތަކެތި ރަންރިހި

 0949 ބޫޓު / ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި 

 0950 ޕަރސަނަލް އެކްސެސަރީޒް 

 0951 ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުްނތައް

  ކަތަ )އެނަރޖީ(. ހަ 10

 1052 ހަކަތައިގެ އުފެއްުދންތައް  (ރިނިއުއެބަލް / ގްރީން އެނަރޖީއިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި )

  . ކާބޯތަކެތި 11

 1153 ގިނަދުވަހު ހުންނަޮގތަށް ަބންދުޮކށްފައިވާ ކާތަކެތި 

 1154 އިްނތައް ގިނަދުވަހު ހުންނަޮގތަށް ަބންދުޮކށްފައިވާ އެކިބާވަތުގެ ބު

 1155 ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރިގޮތަށް ަބންދުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަެކތި 

 1156 ކާބޯތަކެތީގެ އެހެނިެހން އުފެއްދުްނތައް

  . މެޝިނަރީ އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓްސް 12

1 މަސައްކަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް  572  

 1258 އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ އުފެއްދުންތައް

 1259 ބޭނުންކޮްށފައިވާ ތަކެތި ރީސައިކަލް ކުރެވޭ މެޝިނަރީއާއި އިކްޕްމަންޓްސް



 1260 އެހިނިހެން މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް

   އުފެއްދުންތައް ލަކުޑީގެ . 13

 1361 ތެދުއުއި ވަޑާމުގެ އުފެއްދުންތައް

 1362 އުފައްދާފަިއވާ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް  ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން

  ބަހުގެ އުފެއްދުންތައް  .14

 1463 (ލިޔުންތައްއެހީ ) އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ 

 1464 ފޮތް 

 1465 މުނިފޫހިފިލުމުގެ ލިޔުންތައް 

 1466 ޅެންވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް 

 1467 ކުރެވޭ އުގަންނާދޭ ތަކެތި  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިްނނަށް ޚާއްޞަ

 1468 ތާރީޚީ ލިޔުންތައް 

 1469 ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް

  . އެހެނިހެން 15

 1570 ގަލުގެ މަސައްކަތް 

 1571 ފޮޓޯގްރަފީ 

 1572 ދެމެދު( މިނެޓާއި 30މިނެޓާއި  5ޑޮކިއުމެންޓްރީ )

 1573 ދަނގަޑާއި އެހެނިހެން މައުދަނުެގ އުފެއްދުން

 1574 ސައްކަތްފައިބަރުގެ މަ

 1575 ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭސާމާނު 

 1576 އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެޭވނެ ތަކެތި ޚާ

 1577 ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކް ވީހާވެސް މަދުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ނުވަތަ ތަކެތި 

 
 



 އެވެ.(ގައި ހިމެނިފައިވާނެ 1ގިންތިތަކުގެ ތަފްސީލު ޖަދުވަލު )
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ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމް ފުހިހަމަކޮށް،  2019ބައިވެރިވެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މައުރަޒު ގައި މަޢުރަޒު  6.1
 ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށެވެ. 

ރަޒާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ މަުޢލޫމާތު ޢުވާ ފަރާތުގެ އިތުރުން މަމަޢުރަޒުގައި ބައިވެރި  6.2
 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ގައި ތަމްސީލު މަޢުރަޒު ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަށް މައުރަޒަށް އާދެވެންނެތް ނަމަ، ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް މަޢުރަޒު  6.3
/ އީމެއިލް  ށް ސިޓީމި މިނިސްޓްީރއަނަމަ އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާ

(mauraz@trade.gov.mv) ައޮފީހުގައި  މަޢުރަޒު ންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ފަރާތް އަކުން އ
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ  ންގްސްޓެއަރިގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ މަޢުރަޒު ޢުޞޫލު މި  6.4
 މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   7
 މި އުސުލޫށް އަމަލުކުރުން ފަށަީނ މި ޢުޞޫލު ދިވެހި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

 
 

 1 ޖަދުވަލު 

 ގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތަފްޞީލް މަޢުރަޒު .1
 
  މަސައްކަތް: އަތްތެރި . 1

ތި އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، މީހަކު އެމީހެއްގެ ކުޅަދާނަކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެއްޗެވެ. މިގޮތުން ތަކެ 
ފައިާވ ތަކާއި މެޝިންފަދަ ތަކެއްޗަކީ ސިދާ އެ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ބައްޓަންޮކށްއާަލތް އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ 

ަލުކިޑަގނުޑ ، ބޭނުންކުރާ، ިލޔާ ހަރާއި ކަށިއެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

. މިތަކެއްޗަކީ، އޭެގޒާތުގައި ލިޔެލާޖެހި ތަކެތި އުަފއްދާ މެޝިނެއް ނޫނެވެ. މީހާެގ ަބްއަޓްނުކުރަމްށ ޭބުންނުކާރ ަތެކްއެޗވެ 
 ކުޅަދާނަކަމުން މިތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން މަސައްކަތަށް ހަލުވިކަމެއް ގެނެސްދެނީއެވެ. ހުނަރުވެރިކަމާއި 

ގެ އަތުލިޔުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންކުރި ަގލަމަކީ ދެލިހިނުގމުގައި އެހެންގަލަމާ ތަާފތުކަމެއްުހރި ގަލަމަކަށްވިޔަސް ލިޔުމު
ނޑެއް  ރީތިކަމާއި ފަށުވިކަން ގެނެސްދެވޭނީ އެމީހެއްގެ މޮޅުކަމާއި ކުޅާދަނަކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔުންގަ



ލިޔުން ލިޔެ ހުށަހެޅުމަކީ، ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މޮޅުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭކަމެއް ނޫނެވެ. ހުށަހެޅިފަރާތުން ކުރިމަސައްކަތަކީ އެ
 ހިމެނޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.  ތެރޭތައި  ޓައިޕްކުރުމެވެ. މިއީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ

 

 

  ލާޖެހިތަކެތި:ލިޔެ . 0101
މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ލާބޭުނންކޮްށގެން އުފައްދާ ތަފާތުތަކެއްޗެވެ. ސްވެނިއަރގެ ގޮތުގައި އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި ސްވެނިއަރ 

ލާޖެހިތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ލިޔެމަ މިބައިގައި ހިމޭނެއެވެ. ނޫން ބޭނުްނތަކަށް އުފައްދާތަކެތިެވސް ލިޔެލާޖަހައިގެން އުފައްދާފައިވާނަ
އްކަތެއް ލާފެންކުރުމާއި ދެފަށްލާޖެހުމާއި ލާދުއްވުމާއި މި ނޫންވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ލާބޭނުންޮކށްގެން ކުރާހުރިހާ މަސަ

 ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ.

 . ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒްކޮށްދޭ ސްވެނިއަރ:0102
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަޤާފަތާއި ދިވެހިތާރީޚާއި ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާ، ގުޅުންހުރި ދިވެހިވަންތަ  ސިފައެއް ، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ

ގެންގުޅެން ފަސޭހަކޮށް  ،އަތްމައްޗަށް ލުއި ،ލޭ ގޮތަށްއްގެ ބައްޓަން ނުަވތަ އަސްލު ނުގެ ދައްކުވައިދޭ ތަކެތީގެ ސިފައަށް އޭ 
ށް ހަދާފައި ުހންނަ ތަކެއްޗެވެ. މިސާލަކަށް: ކުރީޒަމާނުގައި ދިވެހި އަޞްލު ސައިޒަށް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ކުދިކޮ

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ދިޔަހިއްކަން ގެންގުޅުނު ފައި، މަސްއައިންމަތީގައި ފެންލާން ގެންގުޅުނު ފެންފުޅަފި، ކިރުފެލަން ގެންގުޅުުނ 
އި މިނޫންވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރި މިފަަދތަެކއްޗާ ،ތެޔޮ ހޭނުމުގެ މަސައްކަުތގައި ގެންގުޅުނު އޮބި، ތަގަރި

ްށ ހިފާގެންގުޅުނު ތަކެއްޗާއި، ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ނުވަތަ އާމްދަނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންުކރި ތަކެތީގެ ސިފައަ
 ހަދާފައި ހުންނަތަކެއްޗެވެ.  

 ނެގުން )ކާވިންގ(:އި . ކަނޑަ 3010
 

އި ނުވަތަ ގަލުގައި ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކްގައި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ތަކެތި އުފެއްދުމުގަމިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ލަކުޑީގައި 
ނޑާނަގާފައި ހުންނަ މަންޒަރު، ލިޔުން ބޭނުންކުރާ ފުރަތަމަ ވަޞީލަތުގައި  ތަނެްއގެ ސިފަ ދައްކުވައިދޭ  ،)ރޯމެޓީރިއަލް( ކަ

ނޑަނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ   އުފެއްދުންތަކެވެ.  މިފަދަ ަފއިހުންނަގާނައިމާހައުލު ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ކަ

 . ކަސަބުން އުފައްދާތަކެތި:4010
ކަސަބު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ތަފާތުތަކެއްެޗވެ. އެންމެގިނައިން، ޒަމާނުއްސުރެ ކަސަބު ބޭނުންކުރަމުން ، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ

ޅާފައިހުންނަ ހިރު ގެތުމަެށވެ. މަދުންނަމަވެސް، އައިސްފައިވަނީ، ދިވެހިލިބާހުގެ ކަރުގެ ކައިރިފަށުގައި ވަށައިގެން އަ
ކަސަބުތާކިހާ، ކަސަބުމުންޑު، ކަސަބުޖެހިފޭލި، އުފައްދާފައިހުރެއެެވ. ކަސަބުގެ އުފެއްދުންތައް ގިނައިން ހުންނަނީ ފޭރާންފަަދ 

ން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގައެވެ. ނަމަވެސް ކަސަބު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ  އަންނައުނު އަދި ހެދު
   ތަފާތު ތަކެތި އަދި ސްވެނިއަރެގ ގޮތުގައި ކަސަބުން އުފައްދާ ތަާފތުތަކެތި މިބައި ހިމެޭނނެއެވެ.

 



 

 . ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް:5010
ނުވަތަ  ފޭރާންަތކެއްޗާއި  ވިޔެފައިހުންނަނާިއ ބޭނުްނނުކޮށް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔާހަރު  ،ފިޔަވައި ުކނާ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ

ފޮތި ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ވިޔާހަރަކީ، އޭގެޒާތުގައި ވަކިވައްތަރެއްގެ ފޭއްޔެއް ނުވަތަ ވަކިވައްތަރެއްގެ ފޮއްޗެއް ވިޔުމަށް ނުވަތަ 
ވަކި ސައިޒަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޑިޒައިންނަކަށް ފޮތި ވިޔުމުގެ ާޤިބލްކަން ލިބިފައިާވ އެއްޗެއް ނޫެނވެ. ވިޔާ ފޮތީގެ ނުވަަތ 

މުންކަމާއި ފަށުވިކަން އަދި ތަފާތު ޑިޒައިންތަކާއި ތަފާތު ކުލަތައް އެ ފޭރާމަކުން ދައްކުވައިދޭނީ، ވިޔާމީހާގެ ފޭރާމުގެ ހި
ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުްނނެވެ. މިޒާމާނުގައި އުފައްދާފައިުހންނަ ފޭރާންވިޔާ މެިޝން ޭބުނންކޮށްގެން ވިޔާތަކެިތ 

ލި، ސަާޓ، ފަންގި ރާއްޖޭގައި މީހުން އަތުްނވިޔެ އަދި ވިޔަމުންދާ ސާންތި، ތޮށައެވެ. މިބައިގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެޭވނެ
 ފަދަތަކެތި މިބައިގައި ހިމެޭނނެއެެވ. 

 . ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުން:6010

އި ކުނާވިޔެއުޅުނީ، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ވިޔެފައިހުްނނަ ތަފާތުވައްތަރުގެ ކުނަލާއި ކުާނަފދަ ތަކެއްޗެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގަ
ވަކަ ނުވަތަ ސުތުލިފަދަ އެއްޗެއް ދިގަށް ފުރައިގެން ހައި ނުވަަތ ކަށިކެޔޮފަތް ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. ކުނަލުގެ ވައްތަރުގެ 

ތުޑުކުނާ އަދި ިމނޫންވެސް ތަފާތު ަނންނަމުގައި ކުނާހުރެއެވެ. މިހުރިހާ ، ތެރޭގައި އާދައިގެ ކުނާ ކުރެހިކުނާ މަލިންކުނާ
އްގެ ކުނާވެސް ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ. ދެން މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކުަނލުން އުފައްދާ ތަކެއްެޗވެ. މިސާލަކަށް، ކުާނ ވައްތަރެ

 ވޯލްހެންގަރ، މޭޒުމަތީ މެޓް، މިަފދަތަކެއްޗެވެ.  ،ބޭނުންކޮށްެގންހަދާ އަތްަދބަސް

 :ބައިތައް  އެހެނިހެން ގެ އަތްތެރިމަސައްކަތު . 7010

ބައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭކަމަށް ފެންނަ، އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ  7އިސްވެަބޔާންކުރެވުނު،  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ،
ޗެއް އުފެއްދި އްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން އެއެ 1އުފެއްދުންތަކެވެ. މި އުފެއްދުްނަތއްވެސް ހުންނަންވަީނ، ނަްނބަުރ 

އެކުލެވޭގޮތަށެވެ. މެޝިނެއްގެ ނުވަތަ ޭބނުންކުރި އެހެންވެސް  މީހެއްގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން
 އާލާތެއްގެ މޮޅުކަމުން އުފެއްދި އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޑުވެރިކަން: -2  ދަ

ނޑުވެރިކަމަކީ، ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މަސައްކަތެއްގެގޮތުގައި ބިމުގައި ގޮވާން ކުރުމާއި ގަސްގަހާގެހި ހެްއދުމެވެ. މީގެތެރޭގަ އި ކާބޯތަެކތި ދަ
މާމެލާމެލީގެ ގަސްގަހާގެއްސާއި ބަގީޗާގައި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި، ހިޔާހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަަތ ، އަޅާ ގަސްގަހާގެއްސާއި

ތެރެ މާހައުލުގެ ވައިސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ލަކުޑީގެ ބޭނުމުގައި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިވެހިރުކާއި ގޭ
 ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދާ ގަސްގަހާގެހި ހިމެނޭނެއެވެ.  

 . ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން )ވެލިއު އެޑިޝަން(:8020

މީބައިގައި ހިމެނޭީނ ތަފާުތބާވަްތަތކުގެ ގޮވާމާއި ތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަްތތަކާއި ފަތްިޕލާވެއްޔާއި ގޮބޮޅި މިރި 
ދަޅު، ކޮތަޅުފަދަ ، ފުޅިރޮޅި ފަދަ ކާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން )މަދުވެގެން އެްއމަސްދުވަހަށް( ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ކުނރުބާ ކާށި ކު



ގައި ަކޯބތަކެއްޗެވެ. މީގެތެރޭތަކެތީގައި ަބންދުކޮށްގެްނ ގިނަުދވަހަށް )މަދުވެެގން އެއްމަސްދުވަހަށް( ބެހެއްޓެގޮަތށް އުފައްދާ 
ލުން އުފައްދާ ތަފާތު ބާވަްތތައް، ެތުލލިފަތް އަދި ތެލުލިއަލަފަަދ އުފެްއދުންތައް ހިމެޭނނެއެވެ. ތަރަފަނަ، ތެލުލިކެޔޮ. ފަޅޮ

މިބައިގައި ކުރިން ބަޔާންކުރެވުުނފަދަ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި ަފްތޕިލާވެއްޔާއި ތަރުކާރީ ނުވަތަ މޭވާ ސީދާ ބައިވެރިއެއް 
ތަރުކާރީ ނުވަަތ ގޮވާން ޭބނުންކޮށްގެްނ ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ޯބ އެއްޗެއް  ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބައިވެރި ކުރެވޭީނ، މޭވާ ނުވަތަ 

 އުފެއްދުމުން އެ އެއްޗެކެވެ. 

 . ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން:0902

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ މެޝީނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓާއި ޓޫލްސްފަދަ ތަ ކެތި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ދަ
ބޭނުންކޮށްެގން މިހާރު މަސައްކަތްކުރާވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ނުވަތަ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހަކޮށް ކުރެވޭނެ 
އުފެއްދުންތަކާއި، ނުވަތަ މިހާުރ އަތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ކުރެވޭނޭ ވަޞީލަތްތައް 

 ދުންތަކެވެ. ބޭނުންކޮށްެގން އުފައްދާ އާ އުފެއް

 )މެޝިނަރީ / ޓޫލްސް(: އާލަތް . ދަނޑުވެރިކަމުގެ 0021

ނޑުވެިރކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުުރމަށް ހަދާ މެޝިނަރީއާއި އިކްިވޕްމަންޓާއި ޓޫލުސްފަދަ  މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، ދަ
ނޑުމަށް ،ތަކެއްޗެވެ. މީގެތެރޭގައި ނޑުޖެހުމަށް، ގޮވާންއުކުމަށް، ގޮވާންކެ ންިދނުމަށް، ގަސްރުވުމަށް، ފެ، ފަސްގަ

މޭވާ ނުވަަތ ތަުރކާރީ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ާބވަތްތައް އެއްތަުނން އަނެއް ަތަނށް ގެންދިއުމަށް އަދި ، ގަސްއިންދުމަށް
 ރާ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭނެއެވެ.ބަންދުކުރުމަށް ޭބނުންކު

 :. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 0211

ނޑުވެރިކަމުގެ ބައިގައި  3މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ަދނޑުވެރިކަމުގެ ބައިން މަތީގައި ބަޔާންުކރެވިދިޔަ  ގިންތި ފިޔަވައި ދަ
 ހިމެނޭ އެހެނިހެން އުފެއްުދންތަެކވެ. 

 މަސްވެރިކަން: -3

އި ވަދުއެޅުމާއި ލޭނުއެޅުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ުކރަމުންއައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާ
މާކެޔޮޅުކަމާއި، ފަޅުތެރޭގައި ދާއަޅައިގެން މަސްހިފުމާއި ލާނދާއުކައިގެން މަސްހިފުމާއި،  ،ފައްތައިގެންކުރާ އާދައިގެ މަސްވެރިކަމާއި

ހާވައްތަރެއްގެ ހުރިރޮދުއެޅުމާއި، މިޒަމާނުގައިކުރާ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންފަަދ މަސްބޭނުމަށް ނުަވތަ މަސްިހފުމަށްކުރާ 
 ން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. މަސްވެރިކަ

 . މަހުގެ އުފެއްދުން )ވެލިއު އެޑިޝަން(:0312

މީބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކަޅުބިލަަމސް، ލޯބޮޑު ކަންނެލި، ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި، ނިގޫ ދިގުކަްނނެލި، ލައްޓި، ރާގޮޑިފަދަ 
ނޑުމަހުގެ ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ މަހުގެ ބާވަތްތަކާއި،  ފަރުމަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކާއި، ައދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކަ

ނޑުފަޅުގައިއުޅޭ ނޑާފަދަ ތަފާތު މަސްމަހާމެހި ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަދުވަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ، ކަ އިހި، ކަކުނި، ރިދަލި ހުއިފިލަ



ނޑަށް ފެތޭޮގތަށްގޮތަށް ) ތަކެއްޗާއި ސުރުވާފަދަ ބޯތަކެއްޗެވެ. ( އުފައްދާ ކާފައިވާަބންދުޮކށް ރައްކާތެރިކަމާއި، ޞިްއހީ މިންގަ
މީގެތެރޭގައި މަސްމިރުސް، ރިހާކުރުގެ ބާވަތްތައް، ހިކިމަހުގެ ބާަވތްތަކާއި މަސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ބާވަތްތައްވެސް 

ރި ކުރެވޭނީ، ކުރެވުނުފަދަ މަސްމަހާމެހި ސީދާ ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބައިވެންހިމެނޭނެއެވެ. މިބައިގައި ކުރިން ބަޔާ
 އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަސްމަހާމެހި ބޭނުންކޮށްެގން ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުން އެ އެއްޗެކެވެ. 

 . މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން:0313

ޕްމަންޓާއި ޓޫލްސްފަދަ ތަކެިތ މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ބޭުނންކުރާ މެޝީނަރީއާއި އިކްވި
ބޭނުންކޮށްެގން މިހާރު މަސައްކަތްކުރާވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ނުަވތަ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހަކޮށް ކުރެވޭނެ އާ 
 އުފެއްދުންތަކާއި، މިހާރު އަތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ކުރެވޭނޭ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން 

   އުފައްދާ އާ އުފެއްދުންތަކެވެ.

 )މެޝިނަރީ/ޓޫލްސް(: އާލަތް .  މަސްވެރިކަމުގެ 0314

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާ މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓާއި ޓޫލްސްފަދަ 
، ވަދު، ބަރި، ަނނުފަދަ އާާލތާއި، ނަނު ފެއްތުމަށާއި، ބުޅި، ކަންވާރު، މިޔަވާލި، ދޮށީ، ދާަވނި ،ތަކެއްޗެވެ. މީގެތެރޭގައި

 ،އެންއުކުމަށާއި، ފެންލުމަށާއި ބުިޅ ނެއްޓުމަށާއި ކަންވާރު އޮޅުމަށާއި، މަސްމެރުންފަދަ ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލްސްއާއި
ނޑުމަށާއި، މަްސއުފުލުމަށާއި، މަސްކިރުން ފަދަ ަކންތައްތަކަށް ބޭނުންކުާރ އޮޑިމަތީގައި މަސް ތާޒާކޮށް ބެހެްއޓުމަށާއި މަސްކެ

 މެޝިނަރީފަދަ ތަކެއްޗެވެ.  

 . މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް: 0315

ގިންތި ފިޔަވައި މަސްވެރިކަމުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ  3މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، މަސްވެރިކަމުގެ ބައިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 
  ދުްނތަކެވެ.އެހެނިހެން އުފެއް

 ދަތުރުފަތުރު: -4

ނޑުމަގުން ނުވަތަ ވައިގެ މަތުން އުފުލުމަށް  ، ދަތުރުފަތުރަކީ، މީހުންނާއި ތަެކތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްަގމުމަގުން ނުވަތަ ކަ

 އެކަމަކަށް މުނާސަބު ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން މިކަންކަން ފުރިަހމަކުރުމެވެ. 

 ނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް: . ކަނޑުދަތުރުގައި ބޭ 6140

ނޑުދަތުުރތަކުގައި، މީހުންނާއި، މުދާ އުފުުލމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ަބނުމަށް ފައި ތައްޔާރުކޮށް މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކަ
ށް މޮޑެލްތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި، ދަތުރުވެރިން )ފަސިންޖަރުން( އުފުލުމަ)ސްވެނިއަރގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ( ހުންނަ 

ހާއްޞަކޮށްގެން ބަްނނަ އުޅަނުދފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި މުދާއުފުލުމަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ަބންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި 
މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިޔާތަެކތި އުފުލުމަށް ހާއްޞަޮކށްގެން ަބންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި މުދަލާއެކު ދަތުރުވެރިން 



ޞަކޮށްގެން ބަްނނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ކަނޑު ދަތުރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އުފުލުމަށް ހާއް
 މޮޑެލްތަކެވެ. 

 :އާލަތް . ކަނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ 7140

 މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ފަސިންަޖރުންނާއި މުދާއުފުލުމަށް ބޭުންނކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ އުޅަނދަކުން ކުރުމަށް 
ފުރީއްސުރެ ދަތުރު ނިމުމާހަމައަްށ  ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފަސޭހަކަމާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ުކރުމަށް އެ އުޅަނދެއް

ދަތުރުމަތީގައި އެ އުޅަނދަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާއެއްޗެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއުޅަނދެއް ބަނުމުގައި އުޅަނދާ 
ުހންނަ ނުަވތަ ގުޅިފައިހުންނަ ތަކެިތފިޔަވައި، އުޅަނދުގައި ބޭުނންކުރާ އަދި ބޭުނންކުރަންޖެޭހ ވަކިނުކުރެވޭނެގޮތަށް ހަރުކޮްށފައި

ހުރިހާއެއްޗެއް ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ. މީގެތެރޭގައި، ވާވެލާވެއްޔާއި، ނަގިއްޔާއި، ޖެޓީފަދަ ތަންތަނަށް ކައިރިކުރާއިރު 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު މީހުންނާއި މުދާބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި، އުޅަނދުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، 

ނޑުމައްޗަށް  ނޑުމަތީގައި ގިނަދުވަސް ނުވަތަ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ މީުހން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުާރތަކެއްޗާއި، ކަ ކަ
 ސާމާނުފަދަ ތަކެިތ ހިމެނެއެވެ.  ހާއްސަ ބަދިގެ

 އްދުން:. ކަނޑުދަތުރުގެ އާ އުފެ 4180

ނޑުގައި ދަތުރުކުރަން މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކާ ތަފާތު  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ޕަސިންޖަރުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށް ކަ
ބޮޑެތި  ، ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވުމާއެކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށްވުރެ ގެންގުޅުމުގައި ނުވަތަ ދުއްވުމުގައި ތަފާތު

ބޮޑު މިންވަރަކަށް ޚަރަދުކުޑަ ނުވަތަ މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ، ތަފާތު ފަސޭހަތަކެއް ނުވަތަ
މިބައިގައި ބައިވެރިވާްނ ނޫން ހަކަތައެއް ބޭނުންޮކށްގެން ުދއްވޭނެ، މުޅިންއާ އުފެއްދުމެއް ަކމަށް ބެލެވޭފަދަ އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 އުފެއްދުންތަކުގެ ތްރީޑީ މޮޑެލްތައް.  ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކުންވެސް މިފަަދ 

 . އެއްގަމު ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް:4190

މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، އެއްގަމު ަދތުރުތަކުގައި ބޭުނންކުރަން ދިވެިހރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތަކާއި 
ސް، އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ފަރުމާތަކަށް ގެންނަ ަބދަލަކުްނ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުވަަތ ބަލާބެލުަމށް އެއްގޮތްކަމަށް ފެުނުނ ނަމަވެ

ވުރެ ކުޑަ ނުވަތަ ބޮޑު ޢާންމުކޮށް ބޭުނންުކރާ ސައިޒުގެ އުޅަނދުތަކާއި، އެއަށް ފަސޭހަކަމެއް ފެނިގެންދާ މޮޑެލްަތކާއި، މިހާރު
 އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކެވެ. 

 :)މޮޑެލް( އްދުން އެއްގަމު ދަތުރުގެ އާ އުފެ . 4200

 ވާ އުޅަނދުތަކާއި،މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، އެއްގަމު ަދތުރުތަކުގައި މިހާރު ޭބނުންކުރާ ުއޅަނދާ ތަފާތު ޮގތަކަށް ފަރުމާކޮްށފައި
 އެކުލެވޭ އުޅަނދުތަކާއި، މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށްވުރެ ގެންގުޅުމުގައި ނުވަތަ ދުއްވުމުގައި ތަފާތުބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް

މިހާރު ބޭނުންުކރާ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ޭބނުންކުރާ ހަކަތަ ޫނން ހަކަތައެްއ  އުޅަނދުތަކާއި، ބޮޑު ިމންވަރަކަށް ޚަރަދުކުޑަތަފާތު
ބިމަށް ހަުރކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތެއް ނެއެވެ. މުޅިންއާ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭއުޅަނދުތަކަކީ ބޭނުންކޮށްެގން ދުއްވޭނެ، 

ންކުރާ އަދި ބިމުއަިޑން ދަތުރުކުރާ ރޭލުފަދަ އެއްގަުމ ދަތުރުގައި ބޭނު  ޭކބަލް ކާރު ނުވަތަ ރޭލު ންދުއްވާމެދުވެރިކޮށް މަތި



ން ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭެނ ހިމެނޭނެއެވެ. މިއިމިބައިގައި ތަކެތި 
 ވާންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ ބޭުނންކުރަން އެކަށީގެންާވ އުޅަނދަކަށް

 . ދަތުރުފަތުރުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް.2104

ގިންތި ފިޔަވައި ދަތުރުފަުތރުގެ ބައިގައި ހިމެޭނ  6މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، ދަތުރުފަތުުރގެ ބައިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 
 އެހެނިހެން އުފެއްދުްނތަކެވެ.

 . ޢިމާރާތްކުރުން:5

ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ޭބނުންތައް ހިފުަމށް،  ،ކުރުމަށާއިމުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާ ،ިދރިއުޅުމަށާއިޢިމާރާތް ކުރުމަކީ، މީހުން 
ން ންމުގޮތެއްގައި އަތްވާއި ވާރެއިން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭގޮތަށް އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ވެއްޔާއި ހިރަފުހާއި ކިސަޑުން ރައްކާތެރިކައާ

ބޭނުންކޮށްެގން ކޮންްކރީޓްކޮށް ތަންަތންހެދުމާއި އަދި  ޑުނތިއާއި ހިލައާއި ހިލަވެއްޔާިއ ދަގައާންމުޮގތެއްގައި ސިމެން ،ލިބޭގޮތަށް
ބިމުގައި ހަދާ ތަންތަނާއި، ، މިނޫންވެސް ތަފާތު ތަކެތި ބޭނުްނކޮށްގެން، ވަކިމާހައުލެއް ޤާއިމުވާގޮތަށް ތަންަތންހެދުމެވެ. މީގެތެޭރގައި

 ބިމުގެ އަޑީގައި ހަދާ ތަންތަނާއި، ފެނުންމަތީގައި ހަދާ ތަްނތަނާއި، ފެނުތެރޭގައި ހަދާ ތަންަތން ހިެމނޭނެއެވެ.

 ތް:މާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލަ. ޢި 5220

އި ފުރާޅުހިޔާކުރުމަށާއި ކަރަންޓާއި މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، ކޮންކްރީްޓ ކުރުމަށާއި ރާނާ ސިމެންތި ެޖހުމަށާއި މުށިޖެހުމަށާ
ތާއި ރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަފެންވަޔަރު ކުރުމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ފު

 މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މެޝިނަރީަފދަ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ ސާމާނެވެ. އަދި 

 ތަކެތި:  ނުންކުރާ . އިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭ 5230

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަާފތު މެޓީރިއަލްސްތަކުގެ ތެރެއިން، އާންމުކޮށް ބޭުނންކުރާ 
 ފިޔަވައި މެޓީރިއަލްސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެްއޗެވެ. ެވިލ ަފަދ ަތެކިތ ، ސިމެންތިއާއި، ހިލައާއި

 

 :އާ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ  . ޢިމާރާތްކުރުމުގައި 4250

ސިމެންތިޖެހުމަށާއި މުށިޖެހުމަށާއި ފުރާޅުހިޔާކުރުމަށާއި ކަރަންޓާއި  ،މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކޮންކްރީްޓ ކުރުމަށާއި ރާނާ
މިހާރު  ފެންވަޔަރު ކުރުމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ރަނގަޅު ނުވަތަ ޚަރަދުކުޑަ ނުވަތަ ފަސޭހަ ނުވަތަ މަސައްކަތް  ބޭނުންތައްކުރެވޭ ފެންވަރުފަދަ ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި
 އަވަހަށް ނިންމާލެވޭފަދަ އާ އުފެްއދުންތަކެވެ. 

 މޮޑެލް: ފަރުމާ )އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން( . އެތެރެ 5250

 ތަނަވަސްކަމާއި، ސާދާކަމާއި، ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދޭ ފަރުމާތަކެވެ. ، އެތެރޭގެ ރީތިކަމާއި ގެއިމާރާތްތަކު މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، 



 ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް: . އިމާރާތް 0526

ރުމުގެ ގިންތި ފިޔަވައި އިމާރާތްކު 5މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާގެ ބައިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 
 ބައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން އުފެްއދުންތަކެވެ.

 ޓެކްނޮލޮޖީ   އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  . އިންފޮމޭޝަން 6

ލޫމާތާިއ، ފޮޓޯއާއި، ލިޔެކިޔުން އެކުލެވޭ ތަފާތު މަޢު ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ، ހިސާުބ ކިތާބުފަދަ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފޮރމޭޝަން
ކާއި މީގެ އިތުރުންވެސް މިއާ އެއްފަދަ ވަސީލަތްތަކެވެ. ކޮންޕިއުޓަރާއި ކޮންޕިއުޓަރުފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވީޑީއޯއާއި، އޯޑީއޯގެ ވަޞީލަތްތަ

ލޫމާތު ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އުފެއްދުންތަކާއި ތަފާތު ބޭނުްނތަކަށް މަޢު ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުްނވާ ތަފާތު
 ،ކެތި ފައިލްކޮށް ރައްކާކުރެވޭނެއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ކަްނތައް ކުރެވެނޭ އުފެއްދުންތަކާއި ތަ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުޅިވަރާ 

ލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެއްތަނުން އަނެްއތަނަށް ޮފނުވޭެނ އް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަމާއި މަޢުއިންޓަނެޓްފަަދ މުވާސަލާތީ ވަީޞލަތެ
 ނެ އުފެއްދުންތަކެވެ. އަދި މީހުންގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކުރެވޭ

 . ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން:6270

ލޫމާތު ންނައިިދނުމުގެ ފަސޭހަތަކާއި މަޢުމިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ވިޔާފާރިާއގުޅޭ ކަންކަމުގެ ފަސޭހަތަކާއި އުނގެނުމާ އުނގަ
ރުދާހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ލޫމާތު ލިބިަގތުމުގެ ފަސޭހަތަކާއި، އާމުދަނީ ޯހދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ކަޙިއްޞާކުރުމާއި މަޢު

މަދުކުރެވޭނެ ފަސޭހަތަކާއި ތަންތަނަށްގޮސްގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިެޔކިޔުންތައް އެތަންތަނަށް ނުގޮސް ހުށެހެޅޭނެ ފަސޭހަތަކާއި، 
އޮްނލައިން އަދި އޮފްލައިްނ  މިފަދަ، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ބޭނުްނ މުހިންމު ކަންކަން ޯފނުގެ ަޒރީޢާއިން ކުރެވޭނެ

 ޕްލިކޭޝަންތަކެވެ. އެ

 . ކޮންޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން 6280

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ވިޔަފާރީެގ ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުންނާއި ިއދާރީ ހިންގުމުގެ ތަފާތު ބައިަތކުންނާއި އުނގެނުމާއި  
ތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ތަާފތު ދާިއރާތަކުންނާއި މީގެ އިތުރުންވެސް ފަންނީގޮތުްނނާއި މަސައްކަ

ކަންކަމާއި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިެޔކިޔުންތައް، އިންސާނީ ވަޞީލަްތތައް ބޭނުންކޮށްެގން ބެލެހެްއޓުމާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި 
ކަތުގެ ހޭދަވާވަގުތާއި ޭބނުންވާ މީުހންާނއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އަދި ވަގުތު ސަލާމަތްކުރެވުމުގެ އިތުރުން މަސައް

 ޔަޤީންކަމާއި އިތުބާރާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިމަސައްކަތް ކޮންޕިއުޓަރު މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަށް އުފައްދާ ސޮފްޓްވެއަރއެވެ. 

 . ކޮންޕިއުޓަރ އެނިމޭޝަން މަސައްކަތް 6290

ފައިހުްނނަ ތަފާތު ޙިޔާލުތަކުގެ ލަތެއް ބޭނުންޮކށްގެން ވީޑިއޯކޮށް ބަލާލުމަށް ހަދާ ސީމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކޮމްޕިއުޓަރފަދަ ވަ
ވެރިވާފަދަ ބެލުންތަެކއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކެއް ދައްކުވައިދޭ މީހުން ޝައުޤުލާފު ކަންތައްތަވޭ އާދަޔާހިމައްޗަށް އެކުލެ

ލަވާލެވޭ ލަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުސީއެނިމޭޝަން މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުފަންވެފައިނުވާ ކަންތައްތަކާއި ވަ
  ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ އެނިމޭަޝންތައްެވސް ހިމެނޭނެއެވެ.  ކަންތައްތަކާއި  ހިޔާލު



 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ:6300

ނޑުވެރިކަން، ޓުއަރިޒަމް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އަދި އެކްސްޕޯޓްފަދަ ދިވެމިބަ ހިރާއްޖޭގެ އިގައި ހިމެނޭނީ، މަސްވެރިަކން، ދަ
ލަހަްއޓާ ބެލެހެއްުޓންތަކާއި ޙިއްޞާއެއްކުރާ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި މިހާރު އިދާރީގޮތުން ބަ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު

ލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމާއި މަސައްކަތް ރާވާހިންގުމުގައި މިހާރު ހޭދަވާ ވަގުތާއި ބޭނުންކުރާ އިންސާނީ ވަޞީލަތާއި މަޢު
ގެން އުފައްާދ ޞިާނޢަތްތަަކށް ޚާއްޞަކޮށް ފަދަކުރެވޭނެ ރޭވުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާަލއިގެން މިކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަ

 ސޮފްޓްވެއަރއެވެ. 

 . އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް: 1063

ގޮތުން، ާތފާުތ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އުފެއްދުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 
 ބޭނުންކުރުމަށް އާޓިިފޝަލް އިންަޓލިޖެންސް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމަނައިގެްނ  އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކެވެ.

 :ގޭމިންގ. 0632

އިލް ފޯނު، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، މުނިފޫހިިފލުވާލުމުގެ ގޮތުންނާއި، ހުސްވަގު ބޭނުން ހިފުމުގެ ގޮތުން، ކޮމްޕިއުޓަރ، މޯބަ 
ލެޕްޓޮޕް، އަދި މިނޫނަސް މިފަދަ ވަސީލަތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާތު ގޭމް ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި، 
ވިސްނުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، އަދި މިނޫންވެސް ބޭނުންަތކަށް ތައްޔާރުކޮށް، ސޮޕްޓްވެއަރ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރެޭވ 

 ގޭމްތަކެވެ. 

 :. ރޮބަޓްސް އެންޑް ރޮބަޓް ޓެކްނޮލޮޖީ 3063

      މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްެގން އިންޑަސްޓްރިއަލް ތަފާތު ބޭނުންތަކަްށ، ފެކްޓްރީތަކުގައި، ނުވަަތ 
ނުންތައް ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި، ނުވަތަ އޮީފސްތަކުގެ އިތުރުން މިނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ތަފާތު އެކިއެިކ ބޭ

 އުފައްދާފައިވާ ރޮބަޓިކް އުފެއްދުްނތަކާއި، ރޮބަޓް ޓެކްޮނލޮޖީގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 :ގެ އުފެއްދުންތައް  VRޑީ  3. 4063

 VRޑީ  3މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، އުފެއްދުމެްއގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ އަސްލުގޮްތ ދައްކުވައިދީ އިހްސާސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
 ބޭނުންކުރެވިދާ ކޮންެމ އުފެއްދުމެކެވެ.  ގެ ގޮތުގައި

 އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް:  . އިންފޮމޭޝަން 5063

 5މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އިންފޮމޭަޝން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ބައިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިދިޔަ 
 ފޮމޭޝަން ެއންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖގެ ބައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ުއފެއްދުންތަކެވެ.ގިންތި ފިޔަވައި އިން

 

 



 . އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ )ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އެންޑް ޑިޒައިން:( 7

އިޙްތިރާމް ލިބެނެވި ކަންތަްއތަކެއް  ފަރުމާއަކީ  އުފެއްދުންތެރި އާ ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި ރަނގަޅު އަދި ،އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި
 އުފަންކުރެވިދާނެ ތަސްވީރުތަކެއް ދައްކުވައިދީ އަދި  އެ ތަސްވީރުތަކަކީ ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ބޭުންނތެރި އުފެއްދުންތަކަކަށް ވެގެން 

ކުރެހުން ނުވަތަ ޑިޒައިނަކީ ހުށަހަާޅ މިގޮތުން ބައިވެރިކުރާ . ަތކެވެނުވަތަ ފަރުމާ ންފަދަ ކުރެހުދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަަމށް ބެެލވޭނެ
 ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ފަރާެތއްގެ އުފެއްދުމުގެ ނަކަލަކަށް ވެގެންނެއް ނުވާނެއެވެ. 

 . ކުރެހުން )ޑްރޯވިންގ(7360

ާއ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ުންނޮކްށެގްނ ޮކީފ ަފަދ ެއްއެޗްއ ބޭ ، ަފންސޫރު، ގަލަން، ޗާކޯލް، ކާބަންމިބައިގައި ހިމެނޭީނ، 
ތަޞައްވަރު ކުރެވޭ ޚިޔާލީ ކުރެހުންތަކާއި، ކުރެހުމުން ދައްކުވަިއދޭ ފަރުމާތަކެވެ. މިފަދަ ކުރެހުްނތަކާއި، ފަރުމާތަކަކީ، 

ގުދައްކައިދޭެނ  ތަފާތު ފަންނުތަަކށް ނުވަތަ ކަންކަމަށް، ލޯހުޅުވައިދީ، ބަލާމީހުްނ ޝައުޤްވެރިކުރުވައި، މުސްތަޤްބަލަށް މަ
 ވާންާވނެއެވެ.  ފަރުމާއަކަށް އުފެއްދުންތެރި ބޭނުްނތެރި ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ

7370 .3D  ްއާޓްސ 

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ިތން ޑައިމެންޝަނުން ފެްނނަފަދަ ގޮތަކަށް ދައްކުވައިދީ ކުރާހާފައިވާ ނުވަތަ ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ 
 އުފެއްދުމެކެވެ. 

 . ޕެއިންޓިން 7380

މިާއ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮްށގެން، ފިހިން ނުވަތަ ވަޅިްނ ނުވަތަ  ،ބައިވަތްތައްމިބައިގައި ހިމެނޭީނ، ަތފާތު ކުަލއިގެ 
ފޮތީަގއި ނުވަތަ ކަރުދާހުގައި ކެންވަސްގައި ނުވަތަ  އްފަދަ އެއްޗަކުންނުވަތަ މިއާއެ ސްނުވަތަ އެައރބުރު އިސްޕަންޖުން ނުވަތަ

އެއްޗެއްގައި ޕެއިންޓްކޮށްފައި ހުންަނ އެހެން މިފަދަ ތަށިމުށީގައި ނުވަތަ ނުވަތަ ބިއްލޫރީގައި ނުވަތަ  ނުވަތަ ލަކުޑީގައި
 . އުފެއްދުންތަކެވެ

 . ސްކަލްޕްޗަރ އަދި މޮނިއުމެންޓް:7390

ސް ނުވަތަ ޕްލާސްޓާ އޮފް ޕެރިމިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ތްރީޑީ ގޮތަށް ފެންނަެހން، ޕްލާސްޓިކުން ުނވަތަ ކްލޭއިން ނުވަތަ 
ލަކުޑިން އަދި މީގެއިތުރުންވެސް މިފަދަ ެއއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ  ސިމެންތިން ނުވަތަ ހިލައިން ނުވަަތ ސެރަމިކުން ނުަވތަ

ނޑާަނގައިގެން ހަދާފައި ހުްނނަ ސްކަްލޕް ތަކުގެ ހަނދާނުގައި ުނވަަތ ޘާޗަރއާއި، އެކިއެކި ޙާދިހަދާފައި ހުންަނ ނުވަތަ ކަ
ބަތާ ގުޅިފައިވާ ތާރީޚީ ހަނދާނުގައި ހަދާފައި ހުންނަ މޮނިއުމެންޓްފަދަ ތަކެއްޗާއި އަދި މީގެއިތުރުން އެކި މުހިންމު މުނާސަ

   އުފެއްދުންތަކެެވ. ޒަމާނާގުޅޭތޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ަތފާތު ފަރުމާތަކުގެ 

 . ޑިޖިޓަލް އާޓް:7400

ޕްލިކޭޝަނަކުން ފަރުމާކޮްށ އުފައްދާފައިވާ އާޓުގެ ފޯނު އެނުވަތަ ސޮފުޓޮވެއަރ އަކުން މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކޮމްޕއުޓަރ 
 ބާވަތްތަކެވެ. މިފަދަ އުފެއްދުްނަތއް ހުންނަންވާނީ ކަރުދާސް، ކެްނވަސް، ފޮތި ފަދަ އެއްޗަކަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ. 



  ކެލިގްރަފީ: . 7410

ށް ލިޔެފަިއ މާތަކަށް ނުަވތަ ަތފާތު ފޮންޓްތަކަ ގަލަންފަދަ އެއްޗެއް ޭބނުންކޮށްގެން ތަފާތު ފަރުފިިހ، އަދި މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، 
  ން އުފައްދާފަިއވާ އުފެއްދުންތަކެވެ. ހުންނަ ލިޔުންތަކު

 . ޕޯސްޓްކާޑު: 7420

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ތަފާތު ތަްނތަނުގެ މަންޒަރުތަކާއި ގަސްގަހާގެހި ނުވަތަ މާމެލާމެލި ނުވަތަ ިޢމާރާތް ނުވަތަ މީހުން 
މަހާމެހި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ސިފަކޮށް ކުރެހުމަށްފަހު ނުވަތަ ފޮޓޯނެގުަމށްފަުހ ނުވަތަ ޖަނަވާރާއި މަސް

 އެ ތަސްވީރުތައް ޕޯސްކާޑު ސައިޒަށް ޚާއްޞަ ކަރުދާހަކަށް ޗާޕްކޮށް ނުވަތަ ޕްރިންޓްކޮށްފައި ހުްނނަ ޕޯސްޓްކާޑެވެ. 

 . އާޓްގެ އެހެންބާވަތްތައް:7430

ބައި ފިޔަވައި އާޓާގުޅުންހުރި ނުވަތަ އާޓްކަމަށްބެލެވިދާނެ  7ޓްގެ ތެރެއިން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މިބައިގައި ހިމެނޭނީ އާ
 އާޓްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން:8

ރިހަމަކުރުމުގަިއ ޝަން އެންޑް ޑިޒައިން ކަމުގައި ބަލާނީ އަްނނައުނާއި އަންނައުުނގެ އެކިއެކި ބައިތަކާއި ހެދުންއެޅުމާއި ހެދުން ފުފެ
ެއ އަދި  ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ފައިާވނާއި ބޫޓާއި އަްތދަބަހާއި ކަމަރުފަަދ ޕާރސަނަލް އެކްސެސަރީޒްގޮތުގައި ބޭނުންކުރާތަކެއްޗެވެ.

 ދުވަސްވަރެއްގައި ޢާންމުވެފައިވާ ފެޝަންތަކާ ތަާފތުކަމެއް ގެނެސްދޭ އާ ފެޝަންތަކެއް ފަުރމާކޮށް މިފެޝަންތައް އިތުރަށް 
 މުއްސަނދިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާުތ ފަރުމާތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 . ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ އުފެއްދުންތައް:8440

ފައްދާ ތަާފުތ  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޮފތި ޭބނުްނކޮށްގެން އުފައްދާ އަންނަުއނާއި އަންނައުނުނޫން ބޭުނންތަކަށް ޮފތިން އު
ފަހާފޮށި ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަތަ މިފަދަ މެޝިނެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ އަތުންފަހާ ތިނޯސް ބޭނުންކޮށްެގްނ އި އުފެއްދުންތަކާ

 ފެހުމުގެ މަސައްކަތުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކެވެ. 

 . ފޮތި ޑިޒައިން ކުރުން: 0845

އިން ކުރުމުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ މެޝިނަރީ ފޮތި ޑިޒަ .ވެ މެމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ފޮތި ޑިޒައިން ކުރު
 ނުވަތަ ޓޫލުސް ބޭުނންކޮށްގެން ުއފައްދައިފައިވާ އުފެއްދުންތައް މިަބއިގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.  

 . އެމްބްރޮއިޑަރީގެ މަސައްކަތް:8460

އެއްފަދަ އެއްޗެއްގައި ބަރަނިން މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ފަހާފޮށި ނުަވތަ އަތުންފަހާ ތިނޯސް ބޭުނންކޮްށގެން ފޮތީގައި ނުވަތަ ފޮއްޗާ
ނޑާއި ތަފާތު  ނުވަތަ ފަށުވިން ނުަވތަ މި ނޫްނވެސް ވިދުވަރު ނުވަތަ ކުލަވަރު ހުންނަ ގޮތަށް ތައްޔާކޮށްފައިވާ ުކރެހުންގަ



ރުމުގައި ތަޞައްވަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ސިފަތަކަށް ފޮތީގައި ހަދާފައި ހުންަނ މަންޒަރުތަކާއި މީގެ ބައެއްބައިތައް ތައްޔާރު ކު 
ނޑު ފޫދުއްވައިގެން ކޮށްފަިއހުންނަ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެވެ.   ފޮތިގަ

 . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިންގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް: 0847

ފެަޝން އެންޑް ޑިޒައިންއާއި ބައި ފިޔަވައި  3އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  މިބައިގައި ހިމެނެނީ ެފޝަން އެްނޑް ޑިޒައިންގެ ބައިން
 ހުރި އުފެއްދުންތަކެވެ. ގުޅުން

 . ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސެސަރީޒް:9

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ހެދުން އެޅުމުގައި ނުވަތަ ޒީނަތްތެރިވުމުގައި ބޭނުންކުރާ 
 އެކްސެސަރީޒްއެވެ. 

 . ރަންރިހީގެ އުފެއްދުން:0948

 އުފައްދާނަވަތަ މިއިން ބާވަތެްއގެ ތެރެއަށް އެހެނިހެން މައުދަްނ އެއްކޮށްގެން ހިން މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ރަނުން ނުަވތަ ރި
 އުފައްދާ ތަފާތު ތަކެއްޗެވެ. ގަހަނާއާއި ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް 

 . ބޫޓް/ދަބަސްފަދަ ތަކެތި:0949

 ވައްަތރުތަކެވެ.  ތަާފތު އްދާ ބޫޓާއި ފައިވާނާއި ދަބަހުގެބޭނުންކޮށްގެން އުފަ ތަާފތު ތަކެތި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ 

 

 . ޕާރސަނަލް އެކްސެސަރީޒް 0950

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ހެުދން އެޅުމުގައި ނުވަތަ އާއްމުކޮށް އުޅޭއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕާރސަނަލް އެކްސެސަރީޒްއެވެ. މީގެ 
ބޮލުގައިޖަހާ ދަިތ  ،/ ބުރުގާްސާކރފް ، ކަމަރު، ޓައި، ތަކެއްޗާއި ވޮލެޓް، ޕާރސް އަޅާތެރޭގައި އަތާއި ފައި އަދި ކަރުގައި

 ހިމެނޭނެއެެވ. ފަދަ އެއްމެހާ ތަކެތި 

 . ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް: 0951

ޖުވެލަރީ އެންޑް ބައި ފިޔަވައި  3އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  މިބައިގައި ހިމެނެނީ ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒުގެ ބައިން
 ގުޅުންހުރި އުފެއްދުންތަކެވެ.އި އެކްސަސަރީޒުއާ

  

 :(ހަކަތަ )އެނަރޖީ -10

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކޮންެމ  ތެރެއިންގެ ލަތްތަކުސީއް އުފައްދައިދޭ ވަކަތަހައެނަރޖީގޮތުގައި ބަލާީނ، 
 އުފެއްދުމެކެވެ. 



 :)ރިނިއުއެބަލް / ގްރީން އެނަރޖީ( ހަކަތައިގެ އުފެއްދުންތައް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ތިމާވެށްޓާއި ރަށްޓެހި . 1052

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ތިމާވެށްޓާއި ރަްށޓެިހ މިބައިގައި ހިމެނޭީނ، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ުއފައްދާ 
ވައިން، ވާރޭއިން، ދިޔަވަރުން  ،ލިންމީގެ ތެރޭގައި އިރުގެއަނަރޖީ( ހަކަތައިގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. )ރިނިއުއެބަލް / ގްރީން އެ

ޔާއި، މިނޫންެވސް މިފަދަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ހަކަތަ އުފައްދާ ހަކަތަ، ނުވަތަ އޮއިވަރުން އަދި ރާޅުން
    ހިމެނޭނެއެވެ. ބޭނުންކުރާ މޮޑެލްތައް މިބައިގައި އުފައްދަން 

 ކާބޯތަކެތި: -11

ފަުހން ބުއިމަށް ނުވަތަ  އުމަށް ނުވަތަވަގުތުން ކެކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.  ަމށް ނުވަތަ ބުއިަމށް ބޭުނންކުރާކާބޯތަކެތި ކަމުގައި ބަާލނީ ކެއު
ިތ ކާބޯތަކެ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަޅުގައި ، ޕެކެޓްގައި، ފުޅީގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް

  މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

 :ގިނަދުވަހު ހުންނަގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކާތަކެތި . 1153

ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ގިަނދުވަހަށް ހުންނަޮގތަްށ،  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދިވެިހން ޒާމާނުއްސުރެ
ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނެމޭ ހެދިކާގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުފެއްދުމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ޚާއްޞަ އުފެއްދުން

 ބާވަތްތަކާއި، ޒަމާނީ ގޮތަށް ރަނަގޅު ފެންވަރެއްގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަފާތު ލުއިކާނާގެ ބާވަތްތައް މީެގތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

 :ގިނަދުވަހު ހުންނަގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ އެކިބާވަތުގެ ބުއިންތައް . 1154

ކުގެ އިތުރުްނ ތަފާތު ވަްއތަރުތަކުގެ ުބއިންތައް ަޒމާނުއްސުރެ ބުއިމުގެ ގޮތުގައި ޭބނުންކުރާގައި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ރާއްޖޭ
 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދުކޮްށފައިވާ އުފެއްދުންތަކެވެ.  އަލަށް އުފައްދާ ބުއިންތަކުގެ ތެެރއިން

 
 . ތިމާވެށްޓާއި ރަހުމަތްތެރިގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި: 1155

ބައިގައި ހިމެނޭނީ އާއްމުގޮތެްއގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ާކބޯތަކެތީގެ ތެރެިއން ތިމާވެއްޓާިއ ރަހުމަތްތެރިގޮތަކަްށ މި
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަެކތީގެ ާބވަތްތަކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރަން ބޭނުންކޮްށފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ ހުރިހާ 

 އި ރަހުަމތްތެރި މާއްދާތަކަކަށް ވާންވާނެއެެވ. ގޮތަކުންވެސް ތިމާވެށްޓާ
 

 . ކާބޯތަކެތީގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް: 1156
ކާބޯތަކެތީގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތުެގ ބައި ފިޔަވައި  3އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކާބޯތަކެތީެގ ބައިން

އުފެއްދުމަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދުކޮށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަްށ މިބައިގައި ބަިއވެރިކުރާ ކޮންމެ  އުފެއްދުންތަކެވެ.
 ހަލާކުނުވެ ހުންނަ އުފެއްދުމެއްކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ. 

 
 މެޝިނަރީ އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓްސް:  .12



ނުވަތަ ތަާފތު އެކިއެކި ، ށްނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާަހއުލަ ،މެޝިނަރީ އެންޑް އިކްޕްމަންޓްސްގެ ގޮތުގައި ބަލާީނ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް
 އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޭބނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކްޕްމަންޓްސް ފަދަ އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 
 :މަސައްކަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް . 1257

ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ބޭނުްނތެރި މަސައްކަތެއް
 މެޝިނަރީއާއި އިކްޕްމަންޓެވެ.   އުފައްދާމަސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ގެނެސް ދިނުމަށް 

 
 . އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ އުފެއްދުންތައް:1258

ށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ބޭނުްނތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަ
 އިލެކްްޓރޯނިކް އުފެއްދުންތަކެވެ.އުފައްދާ ، ނުމަށްއިތުރު ހަލުވިކަމެއް ގެނެސްދިމަސައްކަތަށް 

 
 :ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ރީސައިކަލް ކުރެވޭ މެޝިނަރީއާއި އިކްޕްމަންޓްސް . 1259

 ޭބނުންކޮށްަފއިވާ ތަކެތި ރީސަކައިކަލް ކުރުމަށް އުފައްދާ މެޝިނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް އެވެ. ހިމެނޭނީ މިބައިގައި 
 
 
 
 ޕްމަންޓްސް: އި . އެހެނިހެން މެޝިނަރީއާއި އިކް 6012

ބައި ފިޔަވައި މެޝިނަރީ  3މިބައިގައި ހިމެނޭނީ މެޝިނަރީ އެންޑް އެކްއިޕްމަންސްގެ ބައިން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
ންޑް އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އާއްމު ދިރިއުޅުމާއި، އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ލުއިފަސޭހަކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެ

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ މެިޝނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް އެވެ. 
  

 :އުފެއްދުންތައް  ލަކުޑީގެ  .13
 ން އުފައްދާ ޭބނުންތެރި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުފެްއދުންތަކެވެ. ބޭނުންޮކށްގެގެ ބާަވތްތައް ލަކުޑީމިބައިގައި ހިމެނޭނީ 

 
 . ތެދުއުއި ވަޑާމުގެ އުފެއްދުންތައް: 1361

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ލަކުޑީގެ ާބވަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ުއފައްާދފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތެދުުއއިވަޑާމުގެ އުފެއްދުމެއްގެ 
ފެއްދުމެވެ. މީގެތެރޭގައި އާއްމު ދިރިއުޅުމާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި މާނަ ކުރެވިދާނެ ކޮންމެ އު

 ފަރުނީޗަރުގެ އުފެއްދުން ފަދަ އުފެއްދުންތައް ހިމެނެއެވެ. 
 

 . ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް: 1362



ގެ ތެރެއިން ަމތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތެދުއުއިވަޑާމުގެ ުއފެއްދުންތައް ފިޔަވައި މިބައިގައި ހިމެނޭީނ ލަކުޑީގެ އުެފއްދުންތަކު
 ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފަިއވާ އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 
 ބަހުގެ އުފެއްދުންތައް:  .14

ންތަކެވެ. އުގަންނާއިިދނުމާއި، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިބަސް ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަސް ޭބނުންޮކށްގެން އުފައްދާފައިވާ ބަހުގެ އުެފއްދު
ާވ މުނިފޫހި ފިލުވައިިދނުމާއި، މައުޫލމާތު އެއްކޮށް ޖަމާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތަކެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި

 އުފެއްދުންތަކެވެ. 
 

 (:ލިޔުންތައް ) އެހީ  އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ . 1463

ނުވަތަ  އިހުންނަ ައކުރު ސެޓާއި ރާވަ އުފައްދާފައިބާުރއެޅޭގޮތަށް ވިސްނައިގަތުމަށް ނުވަތަ ދަސްކުރުމަށް ފަސޭހައިން ކަންކަން 
އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭެނ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ތަރުތީބުކުރާ ގޮތަށް ހަދާފައިުހްނ ތަކެއްޗާއި އަދި މީގެއިތުރުންވެސް 

ކީވެސް އުފެއްދުމައައު މިބައިގައި ހިމެނޭނެއެވެ. މިބައިގައި ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ  ބިނާކުރަނިވި ކޮންމެ އާ އުފެއްދުމެއްވެސް
   އެހީގެ ގޮުތގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުފެއްދުމަކަށް ާވންވާނެއެވެ. އުނގަންނައިދިނުމުގެ

 
 :. ފޮތް 1464

މައްޗަށް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރި އަދި  ށް ނުވަތަ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތުގެމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޢިލްމީ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މައްޗަ
ތާއި، ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްފޮޢާންމުކޮށްފައިވާ  ،ޗާޕްކޮށްގެން ނެރެފޮތް ފޮތެވެ. ފައިވާ އުފައްދާބިނާކުރުވަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ލިޔެ

 ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށް، ނިންމިަފއިވާ ފޮތްތަކެވެ. 
 

 ހި ފިލިވުމުގެ ލިޔުންތައް: . މުނިފޫ 1465
ގު ވާހަކަ އާއި ދިފިލުވުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިބަުހްނ ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިވާ މުނިފޫހި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ 

 ކުރުވާހަކައެވެ.
 

  ވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް: ޅެން . 1466
ން، ަފރިހި، ރައިވަރު، އަންބާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ މިއިން ބާވަތެއްެގ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދިެވހި އަދަިބއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅެ

 ސަފުހާއާއި ދެމެދުގެ ދިގުމިނުގެ  ފޮތްފޮތެވެ.   500ސަފުހާއާއި  100ެއުކަލާވާލަފިއވާ ، މައްޗަށް ނުވަތަ ބާވަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް
 

 ދޭ ތަކެތި: ނގަންނައި . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އު 1467
މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

 އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރެިވދާނެ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. 



 
 . ތާރީޚީ ލިޔުންތައް: 1468

ނޑައަޅާފައިާވ ތަންތަނާއި ގުޅުވައިގެްނ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ރާއްޖޭގެ ާތރީޚާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި، ތާ ރީޚީ ތަންތަންކަމުގައި ކަ
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އިހުަޒމާނުގައި އުޅެފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަފާތު ީމހުންގެ ދިރިުއޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތެވެ.  
 

 . ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް:1469
ޑަކުދިންަނށް ޚާއްޞަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފޮތްފޮތެވެ. ިމބައިގައި ބައިވެރިުކރާ ފޮތްތަކުގައި، އެފޮތެްއ މިބައިގައި ހިމެނޭީނ ކު

 ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އުމުރުފުރާއެއް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 އެހެނިހެން  .15
 ެތރެއިން ތިރީގައިމިވާ ބައިތަކެވެ. ގިންތީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިނުވާ ދާއިރާތަކުގެ 69މިބައިގައި ހިމެނޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

   
 :ގަލުގެ މަސައްކަތް . 1570

  ދިވެހިންެގ ޘަގާފަތާއި ފަންނުވެރިކަން ދައްުކވަދޭ ގޮތައް އުފައްދާފައިވާ ގަލުގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމެކެވެ.މިބައިގައި ހިމެނޭނީ   
 

 :. ފޮޓޯގްރަފީ 1571   

އް ތަޘާކިއެކި ޙާދިޮފޯޓއެވެ. މީހުންނާއި ތަންަތނާއި ތަކެީތގެ ފޮޓޯއާއި އެ ފައި ހުންނަމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކެމެރާ ޭބނުންކޮށްގެން ނަގާ   
އަިދ މިނޫންވެސް ތަފާތުކަންކަމާއި ގުދުރަތީ ވެށީގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކާއި ، ގެެވށި ދައްކުވަދޭ ފޮޓޯއާއިޘާހިންގަމުންދާ ވަގުތު އެޙާދި

 ތައް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.  ހުްނނަ ޮފޓޯ ކޮށްފައިތަފާތު ތަސްވީރުތައް ނަގައި ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓް
 

 :ދެމެދު( މިނެޓާއި  30މިނެޓާއި  5. ޑޮކިޔުމަންޓްރީ )1572

އޯއާއި އެކިއެކި ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންާދ މެއް ހިނގާވަގުތު ނަާގފައިވާ ވީޑިމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޙަޤީޤީ ަކްނކަން އެކަ
އަކާއި ގުޅިގެން އެއްކުރަންޖެހޭ ޘާ ީވޑީއޯ  ނުވަތަ ހިނގާދިޔަ ޙާދި ތެއް ހިނގަމުންދާވަގުތު ނަގަމުންދާއެމަސައްކަ ،މަސައްކަތްތައް

ޑޮކިޔުމެންޓްރީ ފިލްމާއި މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނޭ މަޢްލޫމާތުހޯދުމަށް މީުހންނާއި ުކރެވޭ އިންޓަވިޔުތައް ހިމަނައިގެްނ، ތައްޔާރުކުރާ 
 ރިޕޯޓެވެ. 

 
 ހެން މައުދަނުގެ އުފެއްދުން:. ދަގަނޑާއި އެހެނި 1573

 މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދަނގަޑާއި ެއހެނިހެން މައުދަން ޭބނުންކޮށްެގްނ އުފައްދާ ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ވަްއތަރެއްގެ ތަކެއްޗެވެ. 



 
 . ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް: 1574

 އްގެ ތަކެއްޗެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ފައިބަރު ޭބުނންކޮށްގެން އުފައްދާ ބޭުނންތެރި ހުރިހާ ވައްތަރެ
 
 

 . ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭސާމާނު:1575

ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެން  ފުރާތަކާއިޢުމުރު އެކިމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކުޑަކުދިންގެ އެކި
 ޅު އިޙްސާސްތަކެއް ކުރުވާ ނުވަތަ ށް ރަނގަހަދާފައިހުންނަ ކުޅޭތަކެއްޗެވެ. މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ކުޅޭތަކެއްޗަކީ އެކުދިންނަ

މިބައިގައި ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ އެއްޗެއް މަންފާއެއް ލިބޭ ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދޭނެ ތަކެއްޗަށްވާންވާނެއެވެ. 
 ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އުމުރުފުރާ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެތި:  . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 1576

ލުއިކަމެއް ނުވަތަ ފަސޭހަކަމެއް ލިބޭެނ  ،(ެއހީބޭނުންވާ ކަމަކަށް )މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް 
 އުފެއްދުންތަކެވެ. 

 
   : ސިންގަލް ޔޫސްޑް ޕްލާސްޓިކް ވީހާވެސް މަދުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ ތަކެތި . 1577

ޭވ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ އެއްފަހަރު ޭބނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކާއި، ޕްލާސްޓިކް ފަދަ ތިމާވެށްޓަށް ނުރައްކާތެރިކަމަށް ބެލެ
މާއްދާތަކުގެ ބަދަލުގައި، މިފަަދ ބޭނުންތަކަށް ތިމާެވށްޓާއި ރަހުމަތްތެރި ގޮތްތަކަށް ދެމެހެއްެޓނިވިގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ 

  ޝްރޫއުތަކާއި، ހަރަކާތްތަކެވެ.މަ

 

 

 

 

 

 

 



 2ޖަދުވަލު 

 : ގެ ވަނަތައް މަޢުރަޒު  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

 ދާއިރާތަކުގެ ވަނަތައް: 

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަަނ،  1ބައިން  އަމިއްލަ ފަރުދުން
 ވަނަ 3ނަ އަދި ވަ 2ވަނަ،  1އިން ދާއިރާ  ރަށު ފެންވަރުގައި ތަކެތި ބައިވެިރކުރުމުގެ

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަނަ،  1އިން  ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރިތައް(
 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަނަ،  1އިން ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދާއިރާ

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2 ވަނަ، 1އިން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކުގެ ދާއިރާ
 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަނަ،  1އިން ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދާއިރާ

 

 މައިގަނޑު ބައިތައް: 

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަނަ،  1ގެ ބައިން އަތްތެރި މަސައްކަތު. 1

ނޑުވެރިކަ. 2  ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1މުގެ ބައިން ދަ

 ވަނަ  3އަދި ވަނަ  2ވަން،  1މުގެ ބައިން މަސްވެރިކަ. 3

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ގެ ބައިން . ދަތުރުފަތުރ4ު

 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1މުގެ ބައިން އިމާރާތްކުރު. 5

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައިން . އިންފޮމޭޝަން 6

 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ބައިން އާޓްސް އެންޑް ޑިޒައިން( )ކްރިއޭޓިވް ކުރުން. އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމ7ާ

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ބައިން . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިނ8ް

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ބައިން . ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒ9ް

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ބައިން . ހަކަތަ )އެނަރޖީ(10

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ބައިން ގެ ތަކެތީ. ކާބ11ޯ

 ވަނަ 3ަވނަ އަދި  2ވަން،  1. މެޝިނަރީ އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ބައިން 12

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ބައިން އުފެއްދުންތަކުގެ ލަކުޑީގެ . 13

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ބަިއން . ބަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ 14



 

 ބައި: ގިންތިތަކުގެ 

 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ގިންތިން ލާޖެހި ތަކެތީލިޔެ .1

 ވަނަ 3ަވނަ އަދި  2ވަން،  1ސުވެނިއަރގެ ގިންތިން  ރަމްޒުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖެ .2

ނޑައި .3   ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ިގންތިން  ނެގުން )ކާވިންގ(ކަ

 ވަނަ 3ދި ވަނަ އަ 2ވަން،  1އުފައްދާތަކެތީގެ ގިންިތން  ކަސަބުން .4

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1މަސައްކަތުގެ ގިންތިން  ވިޔުމުގެ .5

 ވަނަ 3ވަނަ ައދި  2ވަން،  1އުފެއްދުންތަކުެގ ގިންތިން  ކުނަލުގެ ކުނަލާއި .6

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ގެ އެހެނިހެްނ ބައިތަކުގެ ގިންތިން މަސައްކަތު އަތްތެރި .7

 
ނޑުވެރިކަމުގެ .8  ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ގިންތިން  (އެޑިޝަން ވެލިއު) އުފެއްދުންތައް ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ .9  ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިން  އާ ދާއިރާގެ ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ .10  ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ގިންތިން  (މެޝިނަރީ/  ޓޫލްސް) އާލާތް ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެ .11  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ނިހެން އުފެއްދުްނތަކުގެ ގިންިތން ދަ

 ވަނަ

 
 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ގެ ގިންތިން  ެއޑިޝަން( އުތައް )ވެލިއުފެއްދުން މަހުގެ .12

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިން  އާ ދާއިރާގެ މަސްވެރިކަމުގެ .13

 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ަވން،  1ގެ ގިންތިން  (މެޝިނަރީ/  ޓޫލްސް) އާލާތް މަސްވެރިކަމުގެ .14
 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތަކުގެ ގިްނތިްނ  .15

 ވަނަ

 
ނޑުދަތުރުގައި .16  ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1މޮޑެލްތަކުގެ ގިންތިން  އުޅަނދުގެ ބޭނުންކުރާ ކަ

ނޑުދަތުރު އުޅަނދު .17  ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ަވން،  1ކުގެ ގިންތިން ބޭނުްނކުރާ އާލާތްތަގައި ކަ



ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަންދުގެ .18  ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ތަކުގެ ގިންތިން އާ އުފެއްދުން ކަ

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1މޮޑެލްތަކުގެ ގިންތިން  އުޅަނދުގެ އެއްގަމުދަތުރުކުރާ .19

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ގެ ގިންތިން  ލް(އުފެއްދުން )މޮޑެ އެއްގަމުދަތުރުގެ .20

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ދަތުރުފަތުރުގެ އެހެނިހެން އުފެއްުދންތަކުގެ ގިންތިން  .21

 
 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ކުގެ ގިންިތން ކުރާ އާލާތްތަބޭނުން އިމާރާތްކުރުމުގައި .22

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ތަކެތީގެ ގިންތިން  ކުރާބޭނުން އިމާރާތްކުރުމުގައި .23

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިން  އާ ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްކުރުމުގައި .24
ވަނަ  2ވަން،  1ގެ ގިންތިން ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލު –)އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން(  ފަރުމާ އެތެރެ .25

 ވަނަ 3އަދި 

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ދުންތަކުގެ ގިންިތން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އުފެއް .26

 
 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1އެޕްލިކޭޝަންގެ ގިންތިން  ފޯނު .27

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ސޮފްޓްވެއަރގެ ގިންތިން  ކޮންޕިއުޓަރު .28

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ގިންތިން މަސައްކަތު އެނިމޭޝަންގެ ކޮންޕިއުޓަރު .29

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ސޮފްޓްވެއަރގެ ގިންތިން  ޭބނުންވާ ސިނާއަތްތަކަށް އްޖޭގެދިވެހިރާ .30

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ ގިންިތްނ  .31

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގޭމިންގ ގިންތިން  .32

 ވަނަ 3ވަަނ އަދި  2ވަން،  1ތިން ރޮބަޓްސް އެންޑް ރޮބަޓް ޓެކްނޮޮލޖީގެ ގިން .33

 ވަނަ 3ވަނަ ައދި  2ވަން،  1ގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިން  VRޑީ  3  .34
 1ގިންިތން އެންޑް ކޮމިއުނިޭކޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެިނހެން ުއފެއްދުންތަކުގެ  އިންފޮމޭޝަން .35

 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން، 

 
 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ގިންިތން ( ޑްރޯވިންގ) ކުރެހުން .36



37.  3D  ްވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1އާޓްސްގެ ގިންތިނ 

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1ޕެއިންޓިންގ ގިންތިން  .38

 ވަނަ 3ވަަނ އަދި  2ވަން،  1މޮނިއުމެންޓްސްގެ ގިންތިން  އަދި ސްކަލްޕްޗަރ .39

 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގެ ގިންތިން އާޓްސް ޑިޖިޓަލް .40

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގިންތިން  ކެލިގްރަފީގެ .41

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ކާޑުގެ ގިންތިން  ޕޯސްޓް .42

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ބާަވތްތަކުގެ ިގންތިން  އެހެނިހެން އާޓްގެ .43

 
 ވަނަ 3ވަަނ އަދި  2ވަން،  1އުފެއްދުންަތކުގެ ގިންތިން  ފެހުމުގެ އަދި ފޮތީގެ .44

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގިންތިން ފޮތި ޑިޒައިންކުރުމުގެ  .45

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1މަސައްކަތުގެ ގިންތިން  އެމްބްރޮއިޑަރީ .46

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިންގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންިތން  .47

 
 ނަވަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ރަންރިހިން އުފައްދާ ތަކެތީގެ ިގންތިން  .48

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ތަކެތީގެ ިގންތިން  ފަދަ ދަބަސް/  ބޫޓު .49

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1އެކްސެސަރީޒުގެ ގިންތިން  ޕަރސަނަލް .50
 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުްނތަކުގެ ގިްނތިން  .51

 ވަނަ

 
ހަކަތައިގެ  (ރިނިއުއެބަލް / ގްރީން އެނަރޖީމާވެއްޓާ ރައްޓެހި )އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ތި .52

 ވަނަ 3ވަނަ އަދި  2ވަްނ،  1އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތިން 

 
 ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގިންިތން ގިނަދުވަހު ހުންނަޮގތަށް ަބންދުޮކށްފައިވާ ކާތަކެތީގެ  .53

ވަނަ  2ވަން،  1ގިންތިން ތުގެ ބުއިްނތަކުެގ ގިނަދުވަހު ހުންނަޮގތަށް ަބންދުޮކށްފައިވާ އެކިބާވަ .54
 ވަނަ 3އަދި 



 3ވަނަ އަދި  2ވަން،  1ގިންިތން ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރިގޮތަށް ަބންދުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަެކތީގެ  .55
 ވަނަ
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 :ރަންވަނަ ވަނަ ) މުޅިމަޢުރަޒުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަސް އުފެއްދުން(

މަތިްނ   އަށް ވުރެ 85މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރި ކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ކޮންމެ ގިްނތި އަކުންވެސް %
ނޑިޔާރުން މާރކްސް ލިބޭ ތަކެތި މުޅި މައުރަޒުގެ ރަންވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ފަ

ނޑައަޅުއްވާ އެންމެ ރަނގަޅު    އުފެއްދުމަށް ރަންވަނަ ދެވޭނެެއވެ.  5ކަ

 


