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  ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނި

  ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ

  

 ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ޢަމަލު  – 2015 މައުރަޒު  ޤައުމީ ންތެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދު 

  

  ތަޢާރަފް 

ބައިތަކަށް  ރާވައި، ހިންގާ އަދި މައުރަޒުގެ  2015ޒު މައުރަ  ޤައުމީދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މި އުސޫލަކީ 

  ރާނެ އުސޫލެވެ.ޢަމަލުން ފް އިކޮނޮމިކް ޑެވްލޮޕްމަންޓުއިންސާފުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮ

މައުރަޒަކީ، އެހާރާއި މިހާރުގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އެއްތަނަކުން  ޤައުމީދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 
އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމަށް ހިތްވަރުދީ، ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަން ، ފެންނާނެހެން ދައްކައިދިނުމަށާއި

 ފެންވަރުގެ މައުރަޒެކެވެ.  ޤައުމީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބާއްވާ  ،ދުގައިމަޤުޞަކުރިއެރުވުމުގެ 
  

ގެ މުނާސަބަތުގައެވެ. މިއަހަރުގެ މިނިވަން ރަންޔޫބީލުނީ އުފާވެރި، މި އަހަރުގެ މައުރަޒު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ

މައުރަޒުގައި، ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައި ގަރުނުގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި 

 ކުރިއެރުން ދައްކައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.  

  

  ދު:މަޤުޞަ މައުރަޒުގެ  ޤައުމީ ޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއް 

ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރި،  .1

  އުފެއްދުންތައް އެއްތަނަކުން ދައްކައިލުން.

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ހާމަކުރުމާއި، ވާދަކުރެވޭނެ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ   .2

ނޑެއް  ގާއިމުކުރުން ޤައުމީ   .ފެންވަރުގެ އޮނިގަ

ހާތައް އިތުރުކޮށް، އުފައްދުންތެރިކަމުގެ ބަ، މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމާއި ވަށައިޖެހޭދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދުންތެރިކަމުގެ  .3

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، ހުރިހާ ރޮނގަކުން އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

  ހިތްވަރުދިނުން.
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އްދުންތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވާދަވެރި ބާޒާރުތައް ހޯދައިދިނުމާއި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި އުފެ .4

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އުވެމުން ނުވަތަ ހީނަރުވަމުންދާ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމާއި، 

 އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. 

ބާރުއެޅުމާއި ވިޔަފާރިއަށް ބާޒާރު ލިބެންހުރި އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމާއި ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓުމަށް  .5

.  މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު، ގިނަ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް  .6

 .  ހިތްވަރުދިނުން

  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އައު ހޯދުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. .7

 އުފެއްދުންތެރިކަން ޒަމާނާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ދިރުވައި އާލާކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ  .8

 

  މައުރަޒު ރޭވިފައިވާ ގޮތް: .1

ގައި ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ  2015މައުރަޒު  ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  1.1

. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހީން އުފައްދާ ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  އޮންނާނެއެވެ

 ނީއްވާބާއަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް އަހަރުކަމަށްވާތީ، މި އަހަރުގެ މައުރަޒު  50މި އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް  1.2

  އާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. 50މިނިވަން 

.  ،މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ އުފެއްދުންތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީމި  1.3    މި މައުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރި ފަރާތެވެ

. އަދި މައުރަޒުގައި  ،މި މައުރަޒަށް ހުށަހެޅި ތަކެއްޗަކީ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ

. ފުރުޞަތުކުމުގެ ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި، މައުރަޒުގައި ވިއް  އޮންނާނެއެވެ

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން، މައުރަޒުގައި ވާދަކުރާ ދާއިރާ އަދި ތަކެތި ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ގިންތިތައް،  1.4

  ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

. މި  ފުރުޞަތު ކުން ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމުގެ ގިންތިއަ 65އި މައުރަޒުގަ 1.5  މި  ގިންތީގެ ތަފުސީލު  65ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ

  .ވަނަ މާއްދާގައި އެވަނީއެވެ 12 ގެ އުސޫލު

  ދާއިރާއިންނެވެ.  6މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންނަނިވި  1.6

  (ހ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ދާއިރާ 

  (ށ) އަތޮޅުތަކުގެ ދާއިރާ 

  (ނ) ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ 

  މަރުކަޒުތަކުގެ ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ (ރ) 

  (ބ) ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާ

 (ޅ) ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދާއިރާ

ގިންތިއަށް  65ކޮށްފައިވާ ލިސްޓުވަނަ މާއްދާގައި  12ގެ އުސޫލުދާއިރާއިން ކުރެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިވެސް، މި  6މި 

 ނެއެވެ.ފެތޭ ތަކެތި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ
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މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް،  ޤައުމީމައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  1.7

ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދަރުބާރުގޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުރަޒު އޮފީހަށް  ސުންގަޑިމައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތަކާއި މެޝިނަރީ ފަދަ ތަކެއްޗަކީ         1.8 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަ

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ މިނޫން  ގެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 2008ޖަނަވަރީ  01

 ން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ގެ ފަހު  2012ޖަނަވަރީ  01އުފެއްދުންތަކަކީ  

ށެވެ. ކޮންމެ ދާއިރާއަ 6މައުރަޒަށް އިންސާފުކުރުމާއި އިނާމުދިނުމުގައި ބަލާނީ މި ފިޔަވައި  ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަށް 1.9

)  4(ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ގިންތިންކުރެ  65ދާއިރާއަކުންވެސް  ކޮންމެ ގިންތި ފިޔަވައި

ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ ބައިގައި  ވަނަ ހޮވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.3 ވަނަ އަދި 2 ވަނަ، 1 ގިންތިއަކުންވެސް 

ވަނަ 3 ވަނަ އަދި 2 ވަނަ، 1 ކުޅިވަރަކުންވެސް ވަރަށެވެ. ކޮންމެ އިންސާފުކުރުމާއި އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ކުޅި

 ހަމަޖެހިފައެވެ. ހޮވުމަށްވަނީ 

. އެފަރާތަކުން މައުރަޒުގައި  1.10 ނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ އެކިއެކި ގިންތިތަކުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމަށް އަދަދެއް ކަ

 .  ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ

ނޑު  1.11 ގިންތީގެ ތެރެއިން އެ އެއްޗަކާ ގުޅޭ ކޮންމެވެސް އެއް  65މައުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނީ މައިގަ

 ގިންތިއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 2ގިންތިއެއްގައެވެ. އެއް އައިޓަމެއް 

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެއްޗަކީ ދިވެއްސަކު ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ  1.12

 ށް ވާންވާނެއެވެ. މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ހުށަހެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ތަކެއްޗަ 

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި ބައިވެރިކުރަންވާނީ އެ ތަކެއްޗެއް ހެދި ދިވެއްސެއްގެ ނުވަތަ ދިވެހި ބައެއްގެ  1.13

. ތަކެތި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަން ރަނގަޅަށް ބަލަންވާނެއެވެ.  އަދި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ނަމުގައެވެ

ނޑިޔާރުންނަށް ޝައްކުވެއްޖެ  ތަކެއްޗަކީ އެ އެއްޗެއް ބައިވެރިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެދި ތަކެތިކަމާމެދު ފަ

މީހަކު ނުވަތަ އްޗަކީ، އެތަކެތި ބައިވެރިކުރި ހިނދެއްގައި އެ ފަރާތަކާ ނުވަތަ އެބަޔަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ތަކެ

. ބަޔަކު   ހެދި އެއްޗެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ އެ އެއްޗެއް މައުރަޒުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ  1.14 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް  6މައުރަޒުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކަ

. ބައިވެރިވާ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގައިވެސް ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.   އެއްދާއިރާއެއްގައެވެ

އިނާމު ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް މި މައުރަޒުގައި ، ރަޒެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފެންވަރުގެ އެހެން މުބާރާތެއް ނުވަތަ މައު ޤައުމީ 1.15

 ބައިވެރި ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މާރކްސް ހޯދާ ހުރިާހ  85ދާއިރާގެ ތެރެއިން، މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ ގިންތި އަކުންވެސް % 6މައުރަޒުގެ  1.16

އިނާމަށް ވާދަކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް  ޤައުމީއޮންނާނެއެވެ. އަދި  ޞަތު ފުރު އިނާމަށް ވާދަކުރުމުގެ  ޤައުމީފަރާތްތަކަކަށް 

ނޑައެޅޭނެއެވެ. ޤައުމީކޮންމެ ގިންތި އަކުންވެސް  ،އެއްކޮށް  އިނާމު ލިބޭ ފަރާތް ކަ

ނޑައެޅިފައި އޮންނާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ބައިވެރިން އެފަރާތްތަކުން  2މައުރަޒަށް ތަކެތި ފޮނުވުމުގައި  1.17     ގޮތެއް ކަ

. ދެވަނަ ގޮތަކީ މައުރަޒު  1.18ގެ އުސޫލުމި  ގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ގަޑިތަކުގައި ތަކެތި މައުރަޒު އޮފީހާ ހަވާލުކުރުމެވެ
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. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ، އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި އައްޔަންކުރާ ފަރާތާ (ފޯކަލް ޕޮއިންޓާ) ތަކެތި ހަވާލުކުރުމެވެ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް  ،ޕޮއިންޓާ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ގާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ. ފޯކަލް އަތޮޅެއްގައި މައުރަޒުގެ 

ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ފޯކަލް  ،ގޮސް އެފަރާތަކުން ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ލޭބަލްކޮށް  ހުންނަ ރަށަކަށް 

 ޕޮއިންޓާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުން  ވާ  2015ނޮވެމްބަރު  01ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި މައުރަޒު އޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ މައުރަޒުގައި  1.18

 ދުވަހެވެ. ތަކެތި އަންގާރަ ވާ 2015 ޑިސެންބަރު  01 ތާރީޚަކީ ފަހު އެންމެ  ހަވާލުކުރުމުގެ ތަކެތި  އަދި. ފެށިގެންނެވެ

 އަދި  އަށް 16:00 ފަހު މެންދުރު  އިން 9:00 ހެނދުނު ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ ބަންދުނޫން ސަރުކާރު ބަލައިގަންނާނީ

ނޑު  .އެވެ ދަރުބާރުގޭގަ އިން 22:30 އިން 20:30 ރޭގަ

. އަދި ޕޯކަލް ޕޮއިންޓު ހޮވުމުގައި އަޮތޅު  30ޕޮއިންޓުތައް އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމް ކުރެވޭނީ  ފޯކަލް  1.19 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ

. އަތޮޅުތަކުގައި އައްޔަންކުރެވޭ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެ މައުރަޒުގެ އޮފީހުން  ތަފުސީލުއެވެ

.  އާންމުފަހުން   ކޮށް އިޢުލާނުކުރާނެއެވެ

  

 މައުރަޒުގެ ވަނަތައް: ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  .2

  ންނެވެ.  ގެ މައުރަޒުގެ ވަނަތައް ހޮވޭނީ ދެ މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައި

  ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ވަނަތައް: 2.1

. އަދި ވަނަ ހޮވޭ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި، ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ތަކެތި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގިންތިއަކުން    ނެއެވެ

. ވަނަ ހޮވޭނެ 3ވަނަ  2ވަނަ  1ވެސް މި މަރުހަލާގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން  އެވެ

 ހޮވުން: ވަނަ ދެ ވަނަ މަރުހަލާގެ  2.2

ނޑައެޅޭނެއެވެ.  ޤައުމީދެވަނަ މަރުހަލާގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  އިނާމު ދިނުމަށް  ޤައުމީއިނާމު ލިބޭފަރާތްތައް ކަ

  ވަނަ މާއްދާގައި އެވަނީއެވެ.  3ގެ އުސޫލު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް މި

  

 އިނާމު: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  .3

މަރުކަޒުތަކުގެ ދާއިރާ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް  ތަޢުލީމީވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ، ، އަތޮޅުތަކުގެ ދާއިރާ، އަމިއްލަފަރުދުންގެ ދާއިރާ

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާއިން އަދި ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދާއިރާއިން މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިްނ 

އިނާމަށް  ޤައުމީން މަތިން މާރކްސް ހޯދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މާރކްސް އިން ފެށިގެ  85ކޮންމެ ގިންތި އަކުންވެސް %

ކޮންމެ ގިންތި އަކުންވެސް  ،މަށް ވާދަކުރާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް ހިމަނައިގެންއިނާ ޤައުމީވާދަކުރާނެއެވެ. އަދި 

ނޑައެޅޭނެއެވެ. ޤައުމީއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ    އިނާމުލިބޭ ފަރާތް ކަ

  އިނާމަށް ދެވޭ އިނާމު: މީ ޤައުއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  3.1



7 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންެމ  3ގެ އުސޫލުއަކުންވެސް މި ތިކޮންމެ ގިން

އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ޤައުމީއިނާމު ދެވޭނެއެވެ. އަދި  ޤައުމީމަތިން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

ފަރާތެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  5މަތިން މާރކްސް ހޯދާ 

. މި  ލޯނު  ދިނުމުެގ ލޯނަށް އެފަރާތްތައް ހޮވޭނެއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް ލޯނު ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  ކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ.ތަރައްޤީދަކީ އެފަރާތްތަކުން މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ އުފެއްދުމެއް ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަޤުޞަ

  

 ހާސިލު މައުރަޒުގައި ގިންތިތަކުން ވަނަތަކަށް ވާދަކުރުމަށް މާރކްސް  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  .4

  ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު:

  ވަނަ) 1އިންސައްތަ މާކުހަށްވުރެ މަތި ( 85 އެވްރެޖު. 1  

  ވަނަ) 2އިންސައްތަ މާކުހަށްވުރެ މަތި ( 65 އެވްރެޖު. 2  

  ވަނަ) 3އިންސައްތަ މާކުހަށްވުރެ މަތި ( 50އެވްރެޖު . 3  

  

  ވާ ގޮތް:މައުރަޒުގައި ގިންތިތަކުން ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  .5

ވަނަ މާއްދާގައި  4ގެ އުސޫލު ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ މި 3ވަނަ އަދި  2ވަނަ، 1 އަކުންވެސް ކޮންމެ ގިންތި 5.1

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް މާރކްސް ހާސިލުކޮށްގެންނެވެ.  

  

މައުރަޒުގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ވަނަތަކަށް ވާދަކުރުމަށް މާރކްސް  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  .6

  ހާސިލުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު:

  ވަނަ) 1އިންސައްތަ މާކުހަށްވުރެ މަތި ( 85 އެވްރެޖު. 1  

  ވަނަ) 2އިންސައްތަ މާކުހަށްވުރެ މަތި ( 65 އެވްރެޖު. 2  

  ވަނަ) 3އިންސައްތަ މާކުހަށްވުރެ މަތި ( 50. އެވްރެޖު 3  

  

  މައުރަޒުގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް: ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  .7

މައުރަޒުގެ ދާއިރާތަކުން ވަނަ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ  ޤައުމީދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  7.1

  ގިންތިއެއްގައި ވާދަކުރާނަމައެވެ.  7ފަރާތަކުން، މަދުވެގެން  5ދާއިރާއަކުންވެސް 
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ވަނަ މާއްދާގައި  6 ގެ އުސޫލު ވަނައަށް ވާދަކުރެވޭނީ މި 3ވަނަ އަދި  2ވަނަ، 1 ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް  7.2

  ވާ މިންވަރަށް އެވުރެޖު މާރކްސް ހާސިލުކޮށްގެންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި

 

ނޑު  .8  އިންސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު މިންގަ

 

ނޑުތައް  8.1   އިންސާފު ކުރުމުގައި ބަލާނެ އާންމު މިންގަ

 މާކުހުގެ މިންވަރު   މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  

  40%  ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދިކަން  ،މަސައްކަތުގެ ފަށުވިކަމާއި

  15%  މީހާގެ ހުނަރު ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުން އުފައްދާފައިވާ މިންވަރު 

ބޭނުންތަކަށް އުފެއްދުން  ދުމުގައި މިޒަމާނުގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުފެއްދުން ފަރުމާކޮށް އުފެއް

   ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

%15  

ގެންގުޅުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ފަސޭހަކަން ނުވަތަ  ،އުފެއްދުން ބަންދުކުރުމާއިއެ 

  މަރުކާ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

%15  

  15%  އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި މާކެޓްކުރުމަށް ވިސްނާފައިވާ މިންވަރު

  100%  ޖުމުލަ 

  

ނޑުތަކަށް ބަދަލުގެ ގެނައުމުގެ  8.2 ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެމަތިން އިންސާފުކުރާ މިންގަ މައުރަޒުގެ  އިޚުތިޔާރުއިސްފަ

.   ވިލަރެސް ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑުތަކަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް  8.3 ން ކުރި ގެ 2015ނޮވެމްބަރު  01މައުރަޒުގެ ވަނަ ހޮވުމުގައި އިންސާފުކުރާ މިންގަ
. ވަކި ގިންތިއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގިންތިތަކަކަށް އިންސާފުކުރާ ވޭނެއެކުރެ ކޮށް ގެޒެޓުއިޞްލާޙުމައުރަޒުގެ އުސޫލު  ވެ

. ޚާއްޞަ ނޑުތަކެއް ހަދަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ ނޑެއް ނުވަތަ މިންގަ   މިންގަ

 

 ސަގާފީ ކުޅިވަރު  .9
. މައުރަޒުގައި ޤައުމެދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެ ސަގާފީ އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުން އަންނަ  9.1 ކެވެ

  ހުޅުވާލާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކަކީ:  ފުރުޞަތު
  ހ. ތާރަޖެހުން 

  ށ. ލަނގިރިޖެހުން 
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ނޑިޔާޖެހުން    ނ. ބަ
  ރ. ބޮޑުބެރުޖެހުން

  ގައިވާ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެންވާނީ ދެޖިންސު ވަކިންނެވެ.  9.1ގެ އުސޫލު  މި  9.2
  

  ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން  9.3

 މިމައުރަޒުގައި ވާދަކުރެވޭ ހަދާއިރާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި ދެންހުރި ދާއިރާތަކުންނާއި ހ. 
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އަދި ކުޅިވަރު ގުރޫޕުތަކަށް މި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

  ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.  ފުރުޞަތު
ރޒުގައި  އަކަްށ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު ޖަމުއިޢްޔާރަޖިސްޓަރީށ. ބައިވެރިވާ ކުލަބު ޖަމިޢިއްޔާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާ

ވާންވާނެއެވެ. އަދި ކުލަބު ޖަމުއިޢްޔާތައް ހިންގުމުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ކުލަބު ޖަމުއިޢްޔާއެއް 
ކަމުގައިވެސް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ކުލަބު ޖަމުއިޢްޔާއަކުން ބައިވެރިވާނަމަ ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު 

  ގެ ކޮޕީވެސް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީޢްޔާއެއްގެ އެކުލަބެއްގެ ނުވަތަ އެ ޖަމުއި
 ގެ  ގެ 16:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2015ޑިސެމްބަރު  01ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ނ. 

ނޑައަޅާފައިވާ މައުރަޒު އޮފީހަށް  ކުރިން ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު  .ދަރުބާރުގޭގައި ކަ   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ބައިވެރިންނެވެ. އަދި  8އް ހުށަހަޅައިދޭއިރު ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ތިބެންވާނީ މަދުވެގެން ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަ ރ. 

. 24ބައިވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ޓީމުލިސްޓުގައި ރިޒާވަރުންނާއެކު  16ގިނަވެގެން    ބައިވެރިންގެ ނަން ހިމެނިދާނެއެވެ
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ލިސްޓުގައި ނަމާއި  ލިސްޓު . ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިންގެ ބ

.  އެޑްރެސް، އުފަން   ތާރީޚު އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ
. . ކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަޅ   ހަޅަންވާނެއެވެ
.  2015ޑިސެމްބަރު  29ން އި 21 ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް އިންސާފުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ .ކ   އަށެވެ
  އަށް މާލޭގައި ތިބެންވާނެއެވެ. 2015ޑިސެމްބަރު  29ން އި 21ވާ ޓީމުތައް . ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިއ

  
ނޑުތައް ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް އިންސާފު  9.4   ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

  މާކުހުގެ މިންވަރު   މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  
  25% ސަގާފަތާއި ގުޅުންހުރި މިންވަރު 

ނޑުގެ ހަރަކާތްތައް ހަމައާހަމަ ހިފެހެއްޓުމާއި ހަ    20%  އެއްވަރަށް ގެންގުޅޭ މިންވަރު  ށިގަ

  5%  ފޯރިއާއި ޖޯޝް 

  10%  ގުޅިފައިވާ މިންވަރުރަކާތް ޙަ އަޑާއި 

  10%  ގުޅުންހުރި މިންވަރު  ޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ކުޅިވަާރހެދުންއެ 

  20%  އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު 
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  10%  ހުށަހެޅުން އަސްލު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރު 

  100%  ޖުމުލަ 

 
ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް: .10  ކަ

ނޑުދަތުރުގަ 10.1 ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް މިމައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ، ކަ އި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ކަ

ކުރިން ގެ ގެ  16:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2015ޑިސެމްބަރު  01އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  މަށް ކުރުބައިވެރި

ނޑައަޅާފައިވާ މައުރަޒު .ންނެ ހެޅުމުހުށައޮފީހަށް  ދަރުބާރުގޭގައި ކަ   ވެ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް  10.2 މިމައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ކަ

  ފެތެންވާނެއެވެ. 

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު،  10.3 ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ބުރާސްފަތި  ވާ 2015ޑިސެމްބަރު  24މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ކަ

ނޑު ވާ ހުކުރު  2015ޑިސެމްބަރު  25ފެށިގެން ން އި 9:00 ކައިރިން ނުވަތަ މާލެ  މާލެ އަށް 11:00ދުވަހުގެ ރޭގަ

ނޑައަޅާ ސަރަހައްދެއްގައި އަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.    ބަނދަރުން މިވުޒާރާއިން ކަ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށް  10.4   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައެވެ.  ގައި 10.3ގެ އުސޫލު ސާފުކުރާނީ މިއިންކަ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކު 10.5 ބާަޔންކޮށަްފއިވާ ދުވަސްތަކުގައި އަޅާފައި އޮންނަންވާނީ  ގއި  10.3ގެ އުސޫލު ރާ އުޅަނދު މިކަ

 .   މިވުޒާރާއިން އަންގާ އިންތިޒާމީ ތަރުތީބުންނެވެ

ނޑުދަތުރުގައި 10.6 ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  10.3ގެ އުސޫލު  ބައިވެރިކުރެވޭނީ މި  ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް މައުރަޒުގައި  ކަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ނުވަތަ ހާލަތާގައި  10.5ގެ އުސޫލު  ރެއްނެތި މިމަގުބޫލު އުޒު ،ދުވަސްތަކުގައި 

ޑިސެމްބަރު  20 މާވެއްޖެނަމައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މަގުބޫލު އުޒުރެއް ދި މިވުޒާރާއިން ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން 

. މަގުބޫލު އުޒުރެއްގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2015 ކުރިން ލިޔުމަކުން މިވުޒާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

. ފަދަ ކަން  ދުރަތީ ހާދިސާތަކާއި ކާރިސާތައް ޤުމޫސުން ތަންނުދިނުން ނުވަތަ    ތައްތަކެވެ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުން ވަނަ ހޮވުމުގައި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށާއި އުޅަނދު ބަނުމުގައި ނުވަތަ  10.7 ކަ

  ވެސް ވަނަ ދެވޭނެއެވެ.  ޑިޔާއަށްވަ އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މާ

  

 ކާބޯތަކެތި  .11
. މިސާލަކަށް ތެލުލިކެޔޮމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކާބޯތަކެތީގެ ދިވެހި  11.1 ތެލުލިފަތް، ކުދިގުޅަ، މަސްމިރުސް،  ،އުފެއްދުންތަކެވެ

ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. މިބައިގައި ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްވެސް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް (މަދުވެގެްނ  ތެލުލިއަލަ 

  .ވާންވާނެއެވެ ފަދަ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައި އެއްމަސްދުވަހަށް) ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓޭ

ކާބޯތަކެތީގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު އެޑިޝަން) ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އުފެއްދުމުގެ ނަމާއި އުފެއްދި  11.2

އުފެއްދުމެއްގައި ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން  އެ ، ޚުއި މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚާތާރީ

ނޑުތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ.ކާބޯތަކެތި    ވިއްކުމުގެ މިންގަ
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  ސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް)ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން: (ޓޭއަދި ބުއިންތައް އް ދިވެހިރަހަތަ 11.3

 ބައިގައި  ކެތީގެ ކާބޯތަވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އަދި ބުއިންތައް  ދިވެހިރަހަތައްހ. 

ކުރިން ގެ ގެ  16:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2015ޑިސެމްބަރު  01ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

ނޑައަޅާފައިވާ މައުރަޒު އޮފީހަށް  .ންނެ ހެޅުމުހުށަދަރުބާރުގޭގައި ކަ   ވެ

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރަހަތައް ވަގުތުން ތުން ތައްޔާރުކުރުން ކުރިއަށްދާނީ، ދިވެހިރަހަތައް ވަގު ށ. 

ގެ ނިޔަލަށް މައުރަޒު އޮފީހުން ދޫކުރާ  2015ޑިސެމްބަރު  10ފެށިގެން އިން  2015ޑިސެމްބަރު  06ފަރާތްތަކަށް 

ދިވެހިރަހަތައް ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން ކުރިއަށްދާނީ މައުރަޒު އޮްނނަ  ގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.ކަރުދާހު

ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ޚާއްޞަގައި ދިވެހިރަހަތައް ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަރަހައްދު

  ބަދިގެތަކުގައެވެ. 

  

ނޑުތައް  11.4   ކާބޯތަކެއްޗަށް އިންސާފު ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

  މާކުހުގެ މިންވަރު   މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  
  10% އުފެއްދުމަށް ތައްޔާރުވެފައިހުރި މިންވަރުކާބޯތަކެތި 

  25%  ކެއްކުމުގެ ފަންނާއި ވައްޓަފާޅި (ސާފުތާހިރުކަން، ހުނަރު، ބަދިގޭގެ ތަރުތީބު)

  15%  ދުމަތާއި ހުށަހެޅުން ޚި

  50%  ރަހަ 

  100%  ޖުމުލަ 
  
ނޑުތައް  11.5   ދިވެހި ބުއިންތަކަށް އިންސާފު ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

  މާކުހުގެ މިންވަރު   މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  
 25% ފެންނަ ގޮތާއި ހުށަހެޅުން 

  50%  ރަހައިގެ ހަމަހަމަކަން 

  25%  ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅި 

  100%  ޖުމުލަ 
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 ގިންތި: 65މައުރަޒުގެ  .12

  ގައި އެވަނީ މައުރަޒުގެ ގިންތިތަކާއި ގިންތިތަކަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑުތަކެވެ. ތިރީގައި ތާވަލު 12.1

  ކޯޑު   މައުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރާނެ ގިންތިތައް 

  އަތްތެރި މަސައްކަތް 1. 

 0101 ލާޖެހި ތަކެތި 

 0102 ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސުވެނިއަރ

 0103 ތަކެތި އުފެއްދުން  ދިރޭތަކެތީގެ ހަން (ލެދަރ) ބޭނުންކޮށްގެން 

ނޑަ  0104 ނެގުން (ކާވިންގ) އި ކަ

 0105 ތަކެތި  ކަސަބުން އުފައްދާ

 0106 ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް 

 0107 ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުންތައް 

 0108 ގެ އެހެނިހެން ބައިތައް އަތްތެރި މަސައްކަތު

ނޑުވެރިކަން. 2   ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު ) ދަ  0209 އެޑިޝަން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން   0210 ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތް  0211 (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ) ދަ

  މަސްވެރިކަން . 3

 0312 އެޑިޝަން) އުތައް (ވެލިމަހުގެ އުފެއްދުން 

 0313 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން

 0314 މެޝިނަރީ)މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް (ޓޫލްސް / 

  . ފަތުރުވެރިކަނ4ް

 0415 ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އާ އުފެއްދުންތައް 
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  . ދަތުރުފަތުރު 5

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް  0516 ކަ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް   0517 ކަ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް   0518 ކަ

ނޑުދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން  0519 ކަ

 0520 ވައިގެދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް 

 0521 ވައިގެދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން 

 0522 އެއްގަމުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް 

 0523 އެއްގަމުދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން (މޮޑެލް)

  އިމާރާތްކުރުން. 6

 0624 އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތައް 

 0625 އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާ އުފެއްދުން 

 0626 ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް  –މޭސްތެރިކަން (އާކިޓެކްޗަރ) 

 0627 ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް  –އެތެރެ ފަރުމާ (އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން) 

  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ . 7

 0728 އެޕްލިކޭޝަންފޯނު 

 0729 ކޮންޕިއުޓަރު ސޮފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން

 0730 ކޮންޕިއުޓަރު އެނިމޭޝަންގެ މަސައްކަތް 

.ސީ.ޓީގެ އާ އުފެއްދުންތައް   0731 އައި

 0732 ތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރޢަނާ ޞިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

)ރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ (ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އުފެއްދުންތެ . 8   އެންޑް ޑިޒައިން

 0833 ކުރެހުން (ޑްރޯވިންގ) 
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 0834 ޕެއިންޓިންގ

 0835 ސްކަލްޕްޗަރ އަދި މޮނިއުމެންޓްސް 

 0836 ޑިޖިޓަލް އާޓްސް 

 0837 ފައިން އާޓްސް 

 0838 ޕޯސްޓް ކާޑު 

 0839 އާޓްގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް 

  . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން 9

 0940 އުފެއްދުން ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ 

 0941 އެމްބްރޮއިޑަރީ މަސައްކަތް 

  . ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒް 10

 1042 ރަންރިހީގެ އުފެއްދުން

 1043 ބޫޓު / ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި 

 1044 ޕަރސަނަލް އެކްސެސަރީޒް 

   . ހަކަތަ (އެނަރޖީ)11
ބޭނުންކޮށްގެން  )ރިނިއުއެބަލް / ގްރީން އެނަރޖީޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ (ށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ތިމާވެ

 1145 އުފައްދާފައިވާ މޮޑެލްތައް 

  ކާބޯތަކެތި . 12

 (  1246 ދިވެހި ރަހަތައް ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން (ޓޭސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 1247 ދިވެހި ބުއިންތައް ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން 

 1348 ޕްރޮޑަކްޓް  -އިންޖިނިއަރިން އެންޑް މެޝިނަރީ 

 1449 ގެ އުފެއްދުންތައް އިލެކްޓްރޯނިކްސް 

 1550 ރީޔޫސް، ރީސައިކަލް އުފެއްދުން 

 1651 ލަކުޑީގެ މަސައްކަތް 
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 1752 ގަލުގެ މަސައްކަތް 

 1853 ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީ (ޓީޗިންގ އެއިޑްސް)

 1954 ފޮތް (ލިޓްރޭޗަރ)

 2055 ޑިޖިޓަލް އަދި ޕްރިންޓް ފޮޓޯ  –ފޮޓޯގްރަފީ 

 2156 ގަޑިއިރާ ދެމެދު) 1މިނެޓާއި  30ޑޮކިއުމެންޓްރީ (

 2257 ދަނުގެ އުފެއްދުން ޢުދަނގަޑާއި އެހެނިހެން މަ

 2358 ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް

 2459 ކުޑަކުދިންގެ ފޮތާއި ކުޅޭސާމާނު 

 2560 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެތި  ޞަޙާއް
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  2661  ތާރަޖެހުން 

  2662  ލަނގިރިޖެހުން 

ނޑިޔާޖެހުން    2663  ބަ

  2664  ބޮޑުބެރުޖެހުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަކެތި   2765 ކަ

  
 13. ތާޒާރަހަ (ކެންޓީނު)

.ޞަ މިއީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކެންޓީނު ހިންގުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރު 13.1   ތެކެވެ
ވާނީ  ވާން ޙަރަކާތްތެރިދުމަތެއްގައިވެސް) ޚިކާންދިނުމުގެ ހުރިހާ  އިދުމަތެއްވެސް (ކެއްކުމާޚި ކެންޓީނުގެ ހުރިހާ  13.2

  ދިވެހީންނެވެ.
ގެ ކުރިން ކެންޓީނު  14:00ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2015 ނޮވެމްބަރު 1ކެންޓީނު ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  13.3

  ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަ ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް، 
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 14. މުހިއްމު އިތުރު މަ ޢު ލޫމާތު 

ނަންބަރު   ގެ  2015 ބަރު އޮކްޓޫ 8 ،މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ މި މިނިސްޓްރީގެ  14.1
(IUL)101-AF/2015/127 ިމައުަރޒު  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ،ލާނުން ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ޢު އ

  ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 2015
ނޑައަޅާނީ އެކަމަށް ،މައުރަޒުށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ދިރާސާކޮށް 14.2 މިވުޒާރާއިްނ   ،އިނާމު ޙައްޤުވާ ފަރާތް ކަ

 ލާފައިވާ ފަންނީ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.އި އެކުލަވަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ  ،ގޮތުން މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމުގެ  14.3

މައުރަޒަށް ހުށަހެޅޭ ތަކެތި އުފައްދާ ތަނެއް   ،މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމުގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަމެއް ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި
ވެރިކުރި ފަރާތަކުން އެއްބާރުލުން މައުރަޒުގައި އެތަކެތި ބައި  ،ލަތެއްގައި އެތަނެއް ބެލުމުގައިހާ ބަލަން ދާންޖެހިއްޖެ 

 ދޭންވާނެއެވެ.
މިވުޒާރާއަށް  ،ތިޔާރު ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚު  މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެފަދަ  14.4

 ލިބިގެންވެއެވެ.
އެކަން އެނގުނު ވަގުތުން  ،ހުށަހަޅައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް އެއްޗެއް އުސޫލުމައުރަޒުގެ  14.5

. މައުރަޒުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށްފަހު އެނގޭ މިފަދަ އެނގުމަކުން  ފެށިގެން އެ އެއްޗެއް މައުރަޒުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ
ސެޓްފިކެޓާއި، އިނާމާއި،  ، އިނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއެއްޗެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ވަނައާ

 ތަށްޓާއި، މެޑެލް އަތުލައި އެކަން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން  ރިވާ ފަރާތުގެ އިތުރުން މައުރަޒާމައުރަޒުގައި ބައިވެ 14.6

 ވާނެއެވެ. 
މައުރަޒުގައި ތަމްސީލު މަ، ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް ނެތް ނަ މައުރަޒަށް އާދެވެން އުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަށް މަ 14.7

. އަދި ބަދަލުގައި  ގެ ކުރެވިދާނެއެވެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން މައުރަޒު އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
  ވެ. ކުރަން ވާނެއެ ރަޖިސްޓަރީ އޮފީހުގައި  ގެފޮނުވާ ފަރާތް މައުރަޒު

ގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ މައުރަޒު ވިލަރެސް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ އުސޫލު މި  14.8
  މަތިންނެވެ.

  
  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .15

.ގެެޒޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީުޚން ސަރުކާރުގެ މި އުސޫލު ދިވެިހ  ،ކުރުން ަފށަނީޢަަމލުްށ މި އުސޫލަ   ފެށިެގންނެވެ
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  ޖަދުވަލު 

ނޑައަޅާފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތަފްޞީލް މަ  .1  އުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމަށް ކަ
  
  އަތްތެރި މަސައްކަތް:. 1

. މިގޮތުން  އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، މީހަކު އެމީހެއްގެ ކުޅަދާނަކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެއްޗެވެ
ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މެޝިންފަދަ ތަކެއްޗަކީ ސިދާ އެ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ޚާއްޞަކޮށް 

. މިސާލަކަށް ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ، ލިޔާ ހަރާއި ކައްޓަކީ، ބައްޓަންކޮށްފައިވާ އެއްޗަ ކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ
ނޑު ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ. މިތަކެއްޗަކީ، އޭގެޒާތުގައި ލިޔެލާޖެހި ތަކެތި އުފައްދާ މެޝިނެއް ނޫނެވެ.  ލަކުޑިގަ

  މުން މިތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތަށް ހަލުވިކަމެއް ގެނެސްދެނީއެވެ. މީހާގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ކުޅަދާނަކަ

ގެ އަތުލިޔުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންކުރި ގަލަމަކީ ދެލިހިނގުމުގައި އެހެންގަލަމާ ތަފާތުކަމެއްހުރި ގަލަމަކަށްވިޔަސް ލިޔުމު
. ނަމަވެސް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން  ރީތިކަމާއި ފަށުވިކަން ގެނެސްދެވޭނީ އެމީހެއްގެ މޮޅުކަމާއި ކުޅާދަނަކަމުންނެވެ

ނޑެއް  ލިޔެ ހުށަހެޅުމަކީ، ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މޮޅުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭކަމެއް ނޫނެވެ. ހުށަހެޅިފަރާތުން  ލިޔުންގަ

. މިއީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭތައި  .  ކުރިމަސައްކަތަކީ އެލިޔުން ޓައިޕްކުރުމެވެ   ހިމެނޭނެ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ

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

. ލާޖެހިތަކެތީގެ ތެރޭގައި،  ނޫން ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާތަކެތިވެސް ލިޔެލާޖަހައިގެން އުފައްދާފައިވާނަމަ މިބައިގައި ހިމޭނެއެވެ
އްކަތެއް ވުމާއި މި ނޫންވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ލާބޭނުންކޮށްގެން ކުރާހުރިހާ މަސަލާފެންކުރުމާއި ދެފަށްލާޖެހުމާއި ލާދުއް

.   ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ

  . ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒްކޮށްދޭ ސްވެނިއަރ:0102
ފައެއް މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތާއި ދިވެހިތާރީޚާއި ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާ، ގުޅުންހުރި ދިވެހިވަންތަ  ސި

ގެންގުޅެން ފަސޭހަކޮށް  ،އަތްމައްޗަށް ލުއި  ،ދައްކުވައިދޭ ތަކެތީގެ ސިފައަށް އޭގެ ބައްޓަން ނުވަތަ އަސްލު ނުގެންލޭ ގޮތަށް 
އަޞްލު ސައިޒަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުދިކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ. މިސާލަކަށް: ކުރީޒަމާނުގައި ދިވެހި 

ކަން ގެންގުޅުނު ފައި، މަސްއައިންމަތީގައި ފެންލާން ގެންގުޅުނު ފެންފުޅަފި، ކިރުފެލަން އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ދިޔަހިއް
މިފަދަތަކެއްޗާއި މިނޫންވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގަިއ  ،ގެންގުޅުނު ތަގަރި، ތެޔޮ ހޭނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުނު އޮބި

ނުވަތަ އާމްދަނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތީގެ  ބޭނުންކުރި ހިފާގެންގުޅުނު ތަކެއްޗާއި، ކިޔަވައި ދިނުމުގައި
.  ސިފައަ   ށް ހަދާފައި ހުންނަތަކެއްޗެވެ

  އުފެއްދުން: ތަކެތި  ދިރޭތަކެތީގެ ހަން (ލެދަރ) ބޭނުންކޮށްގެން . 0103  
. އުފައްދާ އެއްޗެއް ދިރޭތަކެތީގެ ހަން (ލެދަރ) މިބައިގައި ހިމެނޭނީ،  ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ތަފާތު ތަކެއްޗެވެ

އުފެއްދި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި  އިންއުފެއްދިނަމަވެސް އެއީ ލެދަރ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ލެދަރ

 ގޮތުން ތަންތަންކޮޅުގައި ލެދަރ ނުބެލެވޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް ލަކުޑިން އަސައެއް ހެދުމަށްފަހު ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ



18 
 

ގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ލަކުޑިން ފައިވާނެއް އް އަޅާފައިހުރުމުން އެއީ ލެދަރބޭނުންކޮށްގެން ބަންދެ
ން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި އިހަދާފައިވީނަމަވެސް އެއީ ލެދަރ އިން ށްފަހު ހަމައެކަނި ވަދު ލެދަރހެދުމަ

ނެއެވެ. އެއީ، ވަދަކީ ފައިވާނުގެ ބައެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފައިވާނުގެ ބޮޑުބައި އުފައްދާފައިވަނީ ލަކުޑިން ނުބެލެވޭ
  ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ނޑަ 0104   ނެގުން (ކާވިންގ):އި . ކަ
ފެއްދުމުގައި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ލަކުޑީގައި ނުވަތަ ގަލުގައި ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކްގައި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ތަކެތި އު 

ނޑާނަގާފައި ހުންނަ މަންޒަރު، ލިޔުންކޮޅު، ނުވަަތ  ބޭނުންކުރާ ފުރަތަމަ ވަޞީލަތް (ރޯމެޓީރިއަލް) ބޭނުންކޮށްގެން ކަ
ނޑަތަނެއްގެ ސިފަ ދައްކުވައިދޭ ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ   މިފަދަ  ގާފައިހުންނަނައި މާހައުލު ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ކަ

  އުފެއްދުންތަކެވެ. 

  ކަސަބުން އުފައްދާތަކެތި:. 0105
ކަސަބު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ތަފާތުތަކެއްޗެވެ. އެންމެގިނައިން، ޒަމާނުއްސުރެ ކަސަބު ، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ

 . ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ، ދިވެހިލިބާހުގެ ކަރުގެ ކައިރިފަށުގައި ވަށައިގެން އަޅާފައިހުންނަ ހިރު ގެތުމަށެވެ

. ކަސަބުގެ އުފެއްދުންތައް ަކަސުބާތިކާހ، ަކަސުބުމްނުޑ، ަކަސުބެޖިހފިޭލ، ުއަފްއާދަފިއުހެރެއވެ ، މަދުންނަމަވެސް 
ގިނައިން ހުންނަނީ ފޭރާންފަދަ ތަކެތި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގައެވެ. ނަމަވެސް ކަސަބު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ  އަންނަުއނު 

ސްވެނިއަރގެ ގޮތުގައި ކަސަބުން އުފައްދާ ތަފާތުތަކެތި މިބައި  އަދި ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ތަކެތި އަދި 
    ހިމެނޭނެއެވެ.

  . ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް:0106

ނުވަތަ  ފޭރާންތަކެއްޗާއި  ވިޔެފައިހުންނަ ނާއި ބޭނުންނުކޮށް ބޭނުންކޮށްގެންމިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކުނާފިޔަވައި ވިޔާހަރު 
. ވިޔާހަރަކީ، އޭގެޒާތުގައި ވަކިވައްތަރެއްގެ ފޭއްޔެއް ނުވަތަ ވަކިވައްތަރެއްގެ ފޮއްޗެއް ވިޔުމަށް ނުވަތަ  ފޮތި ފަދަ ތަކެއްޗެވެ
. ވިޔާ ފޮތީގެ ނުވަތަ  ވަކި ސައިޒަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޑިޒައިންނަކަށް ފޮތި ވިޔުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ

ންކަމާއި ފަށުވިކަން އަދި ތަފާތު ޑިޒައިންތަކާއި ތަފާތު ކުލަތައް އެ ފޭރާމަކުން ދައްކުވައިދޭނީ، ވިޔާމީހާގެ ފޭރާމުގެ ހިމު
ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުންނެވެ. މިޒާމާނުގައި އުފައްދާފައިހުންނަ ފޭރާންވިޔާ މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔާތަކެތި 

. މިބައިގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ، ރާއްޖޭގައި މީހުން އަތުންވިޔެ އަދި ވިޔަމުްނާދ މިބައިގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެ ވެ
 .   ސާންތި، ތޮށަލި، ސަޓާ، ފަންގި ފަދަތަކެއްޗެވެ

  . ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުން:0107

އްޖޭގައި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ވިޔެފައިހުންނަ ތަފާތުވައްތަރުގެ ކުނަލާއި ކުނާފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ރާ
 . ކުނާވިޔެއުޅުނީ، ވަކަ ނުވަތަ ސުތުލިފަދަ އެއްޗެއް ދިގަށް ފުރައިގެން ހައި ނުވަތަ ކަށިކެޔޮފަތް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

ތުޑުކުނާ އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ނަންނަމުގައި ، ކުނަލުގެ ވައްތަރުގެ ތެރޭގައި އާދައިގެ ކުނާ ކުރެހިކުނާ މަލިންކުނާ
. މިހުރިހާ ވަ އްތަރެއްގެ ކުނާވެސް ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ. ދެން މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކުނަލުން އުފައްދާ ކުނާހުރެއެވެ

  ވޯލްހެންގަރ، މޭޒުމަތީ މެޓް، މިފަދަތަކެއްޗެވެ.  ،ތަކެއްޗެވެ. މިސާލަކަށް، ކުނާ ބޭނުންކޮށްގެންހަދާ އަތްދަބަސް



19 
 

  . އެހެނިހެން އަތްތެރިމަސައްކަތް:0108

ބައިގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭކަމަށް ފެންނަ، އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ  7ވެބަޔާންކުރެވުނު، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އިސް
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއެޗެއް އުފެއްދި  1އުފެއްދުންތަކެވެ. މި އުފެއްދުންތައްވެސް ހުންނަންވަނީ، ނަންބަރު 
ވޭގޮތަށެވެ. މެޝިނެއްގެ ނުވަތަ ބޭނުންކުރި އެހެންވެސް މީހެއްގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން އެކުލެ

  އާލާތެއްގެ މޮޅުކަމުން އުފެއްދި އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޑުވެރިކަން: - 2  ދަ

ނޑުވެރިކަމަކީ، ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މަސައްކަތެއްގެގޮތުގައި ބިމުގައި ގޮވާން ކުރުމާއި ގަސްގަހާގެހި ހެއްދުމެވެ. މީގެތެރޭގައި  ދަ
މާމެލާމެލީގެ ގަސްގަހާގެއްސާއި ބަގީޗާގައި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި، ހިޔާހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ، ކާބޯތަކެތި އަޅާ ގަސްގަހާގެއްސާއި

ނުވަތަ މާހައުލުގެ ވައިސާފުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ލަކުޑީގެ ބޭނުމުގައި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި 
  ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދާ ގަސްގަހާގެހި ހިމެނޭނެއެވެ.   ދިވެހިރުކާއި ގޭތެރެ

  . ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން (ވެލިއު އެޑިޝަން):0209

މީބައިގައި ހިމެނޭނީ ތަފާތުބާވަތްތަކުގެ ގޮވާމާއި ތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ގޮބޮޅި މިރި 

ަދުޅ، ، ޅި ފަދަ ކާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން (މަދުވެގެން އެއްމަސްދުވަހަށް) ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ފުޅިކުނރުބާ ކާށި ކުރޮ

(މަދުވެގެން އެއްމަސްދުވަހަށް) ބެހެއްޓެގޮތަށް އުފައްދާ ޮކަތުޅަފަދ ަތެކީތަގިއ ަބްނުދޮކްށެގްނ ިގަނުދަވަހްށ 

. މީގެތެރޭ . ފަޅޮކަބޯތަކެއްޗެވެ އުފައްދާ ތަފާތު ބާވަތްތައް، ތެލުލިފަތް އަދި ތެލުލިއަލަފަދަ  ލުންގައި ތަރަފަނަ، ތެލުލިކެޔޮ
އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭނެއެވެ. މިބައިގައި ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނުފަދަ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކާއި ފަތްޕިލާވެއްޔާއި ތަރުކާރީ 

. ބައިވެރި ކުރެވޭނީ، މޭވާ ނުވަތަ ތަ  ރުކާރީ ނުވަތަ ގޮވާން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މޭވާ ސީދާ ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
 .   ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުން އެ އެއްޗެކެވެ

  . ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން:0210

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ މެޝީނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓާއި ޓޫލްސްފަދަ  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ދަ
ތި ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރާވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ނުވަތަ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހަކޮށް ކުރެވޭނެ ތަކެ

އުފެއްދުންތަކާއި، ނުވަތަ މިހާރު އަތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ކުރެވޭނޭ ވަޞީލަތްތައް 
. ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އާ އުފެއްދުން   ތަކެވެ

  . ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތް (މެޝިނަރީ / ޓޫލްސް):0211

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާ މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓާއި ޓޫލުސްފަދަ  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ދަ
. މީގެތެރޭގައި ނޑުމަށް ،ތަކެއްޗެވެ ނޑުޖެހުމަށް، ގޮވާންއުކުމަށް، ގޮވާންކެ ފެންދިނުމަށް، ގަސްރުވުމަށް، ، ފަސްގަ

މޭވާ ނުވަތަ ތަރުކާރީ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ބާވަތްތައް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމަށް އަދި ، ގަސްއިންދުމަށް
  ރާ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭނެއެވެ.ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކު
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ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންއައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި ވަދުއެޅުމާއި ލޭނުއެޅުމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ، ދިވެހިން
 ފައްތައިގެންކުރާ އާދައިގެ މަސްވެރިކަމާއި މާކެޔޮޅުކަމާއި، ފަޅުތެރޭގައި ދާއަޅައިގެން މަސްހިފުމާއި ލާނދާއުކައިގެން މަސްހިފުމާއި،

ންފަދަ މަސްބޭނުމަށް ނުވަތަ މަސްހިފުމަށްކުރާ ހުރިހާވައްތަރެއްގެ ރޮދުއެޅުމާއި، މިޒަމާނުގައިކުރާ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަ

  މަސްވެރިކަމެވެ. 

  . މަހުގެ އުފެއްދުން (ވެލިއު އެޑިޝަން):0312

މީބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކަޅުބިލަމަސް، ލޯބޮޑު ކަންނެލި، ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި، ނިގޫ ދިގުކަންނެލި، ލައްޓި، ރާގޮޑިފަދަ 
ނޑުމަހުގެ ޢާއިލާގަ  އި ހިމެނޭ މަހުގެ ބާވަތްތަކާއި، ފަރުމަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކާއި، އަދި މީގެ އިތުރުންވެްސ ކަ

ނޑުފަޅުގައިއުޅޭ ނޑާފަދަ ތަފާތު މަސްމަހާމެހި ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަދުވަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ، ކަ އިހި، ކަކުނި، ރިދަލި ހުއިފިލަ
) އުފައްދާ ކާތަކެއްޗާއި ސުރުވާފަދަ ގޮތަށް (ފުޅި، ދަޅު، ކޮތަޅުފަދަ ތަކެތީގައި ބަންދުކޮށް ގެން ގިނަދުވަހަށް ބެހެއްޓެގޮތަށް

ބޯތަކެއްޗެވެ. މީގެތެރޭގައި މަސްމިރުސް، ރިހާކުރުގެ ބާވަތްތައް، ހިކިމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި މަސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ 

. ކުރެވުނުފަދަ މަސްމަހާންބާވަތްތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. މިބައިގައި ކުރިން ބަޔާ މެހި ސީދާ ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ބައިވެރި ކުރެވޭނީ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު މަސްމަހާމެހި ބޭނުންކޮށްގެން ކާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުން އެ 

 .   އެއްޗެކެވެ

  . މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން:0313

ތުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ މެޝީނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓާއި ޓޫލްސްފަދަ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަ 
ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރާވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ނުވަތަ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ފަސޭހަކޮށް ކުރެވޭނެ އާ 

ވަހަށް ކުރެވޭނޭ ވަޞީލަތްތައް އުފެއްދުންތަކާއި، މިހާރު އަތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް އެއަށްވުރެ އަ
.     ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އާ އުފެއްދުންތަކެވެ

  .  މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް (މެޝިނަރީ/ޓޫލްސް):0314

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާ މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓާއި ޓޫލްސްފަދަ 
ބުޅި، ކަންވާރު، މިޔަވާލި، ދޮށީ، ދާވަނި، ވަދު، ބަރި، ނަނުފަދަ އާލާތާއި، ނަނު ފެއްތުމަށާއި،  ،މީގެތެރޭގައިތަކެއްޗެވެ. 

، އެންއުކުމަށާއި، ފެންލުމަށާއި ބުޅި ނެއްޓުމަށާއި ކަންވާރު އޮޅުމަށާއި، މަސްމެރުންފަދަ ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލްސްއާއި

ނޑުމަށާއި، މަސްއުފުލުމަށާއި، މަސްކިރުންފަދަ ކަންތައްތަކަށް އޮޑިމަތީގައި މަސް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓު މަށާއި މަސްކެ
  ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީފަދަ ތަކެއްޗެވެ.  

  ފަތުރުވެރިކަން: - 4

ނޑުމަގުން ނުވަތަ ވައިގެމަގުން، ހި  ވެރިވާ ތަންތަން ތް އުފާކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ޝައުޤުފަތުރުވެރިކަމަކީ، އެއްގަމުމަގުން ނުވަތަ ކަ
ލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ދަތުރުތައް އިންތިޒާމުކޮށް ދިނުމާއި، ކެއުންބުއިމާއި ނިދުމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ބަލައި
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އެބަޔަކަށް، ދަތުރުމަތީގައި ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންކަމާއި، ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރި ކަންކަންވެސް އިންތިޒާމްކޮށްދެވޭނެ 
. ޚިދްމަތްތަކެއްދޭ މަސަ   އްކަތެތެވެ

  . ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އާ އުފެއްދުން:0415

ނޑުތަކާގުޅިފައިވާ ސާފުމޫދުތަކާއި، މުރަކައިގެ ބަގީޗާތަކުން  ނޑުދޮށްތަކާއި، ނޫކުލައިގެ ކަ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ދޮންވެލި ގޮ
އް ފިޔަވައި، ފަތުރުވެރިން އުފާ ހޯދުމަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މިހާރު ޢާންމުވެފައިވާއިރު، މިކަންތައްތަ

ޓް ލިބޭނެގޮތަށް ން ދެނެގަނެ، އެކަންކަމަށް މާރކެޝައުޤުވެރިވާނެ، އާ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގެ ތެރެއި
 . އުފަންކުރެވޭ އާ ކަންތައްތަކާއި ތަކެއްޗެވެ. އާ ކަންތައްތައް ހުންނަންވާނީ ވީޑިއޯއިން ނުވަތަ ތްރީޑީކޮށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ

ލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ނުވަތަ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓުތަކެއް ދެނެގަނެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި މިސާ
  ރިސޯޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ އާއުފެއްދުންތަކެވެ. 

  ދަތުރުފަތުރު: - 5

ނޑުމަގުން ނުވަތަ ވައިގެ މަތުން   ދަތުރުފަތުރަކީ، މީހުންނާއި ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްގަމުމަގުން ނުވަތަ ކަ
. ، އުފުލުމަށް  އެކަމަކަށް މުނާސަބު ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމެވެ

  ކަނޑު ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް:. 0516
ނޑުދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުޅަނދުތަކެވެ. އޭގެތެރޭގައި މީހުން ، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކަ

)، މުދާ މުދަލާއެކު ދަތުރުވެރިން، ފަތުރުވެރިން، ، މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިޔާތަކެތި، ދަތުރުވެރިން (ފަސިންޖަރުން
   ކޮށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.ޚާއްޞަށް އަދި އަރާފޭބުމަށް މަސްވެރިކަމުގެ އެކި ބާވަތްތަކަ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް: 0517   . ކަ

ނޑުދަތުރުތަކުގައި، މީހުންނާއި، މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށްކޮށްފައި  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކަ
) އުފުލުމަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ  ހުންނަ މޮޑެލްތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި، ދަތުރުވެރިން (ފަސިންޖަރުން

ޞަކޮށްގެން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިޔާތަކެތި މޮޑެލްތަކާއި މުދާއުފުލުމަށް ހާއް
އުފުލުމަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި މުދަލާއެކު ދަތުރުވެރިން އުފުލުމަށް ހާއްޞަކޮށްގެން 

. ބަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ކަނޑު ދަތު    ރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ މޮޑެލްތަކެވެ

ނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތް:0518   . ކަ

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާއުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެ އުޅަނދަކުން ކުރުމަށް 
ފުރީއްސުރެ ދަތުރު  ،އެ އުޅަނދެއްޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފަސޭހަކަމާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ކުރުމަށް 

ނިމުމާހަމައަށް ދަތުރުމަތީގައި އެ އުޅަނދަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާއެއްޗެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއުޅަނދެއް ބަނުމުގައި 
 އުޅަނދާ ވަކިނުކުރެވޭނެގޮތަށް ހަރުކޮށްފައިހުންނަ ނުވަތަ ގުޅިފައިހުންނަ ތަކެތިފިޔަވައި، އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރާ އަދި 
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހުރިހާއެއްޗެއް ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ. މީގެތެރޭގައި، ވާވެލާވެއްޔާއި، ނަގިއްޔާއި، ޖެޓީފަދަ ތަންތަނަށް 
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ކައިރިކުރާއިރު އުޅަނދުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު މީހުންނާއި މުދާބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާ 
ގައި ގިނަދުވަސް ނުވަތަ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ މީހުން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާތަކެއްޗާއި، ސާމާނާއި، ކަނޑުމަތީ

ނޑުމައްޗަށް  .   ޚާއްޞަކަ   ބަދިގެ ސާމާނުފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ

ނޑުދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން:0519   . ކަ

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

އްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ޚަރަދުކުޑަ ނުވަތަ މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ދު، ފަސޭހަތަކެއް ނުވަތަ ތަފާތު 
 .   ހަކަތަ ނޫން ހަކަތައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވޭނެ، މުޅިންއާ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ އުފެއްދުންތަކެވެ

 . ވައިގެ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް:0520

ފައި ހުންނަ އުޅަނދުގެ ފަރުމާތަކާ އަލާބަލާއިރު މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ވައިގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން މިހާރު އުފައްދާ 

އެއްގޮތްކަމަށް ފެނުނު ނަމަވެސް، އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ފަރުމާތަކަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ތަފާތުބޮޑު ފަސޭހަކަމެއް ފެނިގެންދާ 
ނދުފަހަރު އުފެއްދުމަށް ގޮތަށް ކުރެވޭ ފަރުމާތަކާއި، މިހާރު ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސައިޒަށްވުރެ ކުދި ނުވަތަ ބޮޑެތި އުޅަ

  .   ކޮށްފައި ހުންނަ ފަރުމާތައްފަދަ ފަރުމާތަކެވެ

  . ވައިގެ ދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން:0521

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ވައިގެ ދަތުރުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދާތަކާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވުމާއެކު މިހާރު 
ޅުމުގައި ނުވަތަ ދުއްވުމުގައި ތަފާތުބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ނުވަތަ ތަފާތުބޮޑު މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށްވުރެ ގެންގު

ޚަރަދުކުޑަ ނުވަތަ މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ނޫން ހަކަތައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވޭނެ، 
  ވެ.މުޅިންއާ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ އުފެއްދުންތަކެ

  . އެއްގަމު ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް:0522

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތަކާއި 

ށް ގެންނަ ބަދަލަކުން ބޮޑު ތަފާތެއް ނުވަތަ ބަލާބެލުމަށް އެއްގޮތްކަމަށް ފެނުނު ނަމަވެސް، އުޅަނދުގެ އެތެރޭގެ ފަރުމާތަކަ
ފަސޭހަކަމެއް ފެނިގެންދާ މޮޑެލްތަކާއި، މިހާރު ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސައިޒަށްވުރެ ކުޑަ ނުވަތަ ބޮޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 .   މޮޑެލްތަކެވެ

  :(މޮޑެލް) އެއްގަމު ދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން . 0523

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވުމާއެކު މިހާރު 
ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށްވުރެ ގެންގުޅުމުގައި ނުވަތަ ދުއްވުމުގައި ތަފާތުބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ނުވަތަ ތަފާތުބޮޑު މިންވަރަކަށް 

ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ނޫން ހަކަތައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވޭނެ،  ޚަރަދުކުޑަ ނުވަތަ މިހާރު
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މުޅިންއާ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ އުފެއްދުންތަކެވެ. މި އުފެއްދުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ބިމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ 
ރޭލް އަދި ބިމުއަޑިން ދަތުރުކުރާ ރޭލުފަދަ އެއްގަމު ދަތުރުގައި ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް މަތިންދުއްވާ ކޭބަލް ކާރު ނުވަތަ 

ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ. މިއީން ކޮންމެ އުޅަނދެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުތަކުގައި 
 .   ބޭނުންކުރެވޭނެ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ

  ން:. ޢިމާރާތްކުރު 6

ކުރުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ބޭނުންތައް ހިފުމަށް، ނުވަތަ މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާ ޢިމާރާތް ކުރުމަކީ، މީހުން ދިރިއުޅުމަށާއި
ންމުގޮތެއްގައި އަތްވާއި ވާރެއިން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭގޮތަށް އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ވެއްޔާއި ހިރަފުހާއި ކިސަޑުން އާ

ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންކްރީޓްކޮށް  ޑުނއާންމުގޮތެއްގައި ސިމެންތިއާއި ހިލައާއި ހިލަވެއްޔާއި ދަގަ ،ލިބޭގޮތަށް ރައްކާތެރިކަން 
. މީގެތެރޭގައި  ، ތަންތަންހެދުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، ވަކިމާހައުލެއް ޤާއިމުވާގޮތަށް ތަންތަންހެދުމެވެ

ގެ އަޑީގައި ހަދާ ތަންތަނާއި، ފެނުންމަތީގައި ހަދާ ތަންތަނާއި، ފެނުތެރޭގައި ހަދާ ތަންތަން ބިމުގައި ހަދާ ތަންތަނާއި، ބިމު
  ހިމެނޭނެއެވެ.

  . ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތް:0624

ޓާއި މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކޮންކްރީޓް ކުރުމަށާއި ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމަށާއި މުށިޖެހުމަށާއި ފުރާޅުހިޔާކުރުމަށާއި ކަރަން
ފެންވަޔަރު ކުރުމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތާއި 

  ސާމާނެވެ. އަދި މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މެޝިނަރީފަދަ ތަކެއްޗެވެ. 

 . ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާ އުފެއްދުން:0625

ސިމެންތިޖެހުމަށާއި މުށިޖެހުމަށާއި ފުރާޅުހިޔާކުރުމަށާއި ކަރަންޓާއި  ،ހިމެނޭނީ، ކޮންކްރީޓް ކުރުމަށާއި ރާނާމިބައިގައި 
ފެންވަޔަރު ކުރުމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު 

ރަނގަޅު ނުވަތަ ޚަރަދުކުޑަ ނުވަތަ ފަސޭހަ ނުވަތަ މަސައްކަތް  ތައްކުރެވޭ ފެންވަރުބޭނުންކުރާ ތަކެތި ފިޔަވައި މިބޭނުން

 .   އަވަހަށް ނިންމާލެވޭފަދަ އާ އުފެއްދުންތަކެވެ

  ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް: - . މޭސްތިރިކަން (އާކިޓެކްޗަރ) 0626

ންކުރާ ތަކެއްޗާއި  އެތަންތަނުގެ ނުއި ބޭމިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރުމާއި ޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ ތަންތަނުގަ 
 .   މާހައުލާ ގުޅިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ރީތިކަމާއި ސާދާކަމާއި ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދޭ ފަރުމާކުރުންތަކެވެ

  ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް: - . އެތެރެ ފަރުމާ (އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން) 0627

ތަނަވަސްކަމާއި، ސާދާކަމާއި، ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދޭ ، އެތެރޭގެ ރީތިކަމާއިމިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ގޯތިގެދޮރުގެ 
  ފަރުމާތަކެވެ. 
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 . އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  7

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ، ހިސާބު ކިތާބުފަދަ ލިޔެކިޔުން އެކުލެވޭ ތަފާތު މަޢްލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، ވީޑީއޯއާއި، އޯޑީއޯގެ 
. ކޮންޕިއުޓަރާއި ކޮންޕިއުޓަރުފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެްއ  ވަޞީލަތްތަކާއި މީގެ އިތުރުންވެސް މިއާ އެއްފަދަ ވަސީލަތްތަކެވެ

ނުންވާ ތަފާތު މަޢްލޫމާތު ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އުފެއްދުންތަކާއި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަ މެދުވެރިކޮށް ބޭ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ކަންތައް ކުރެވެނޭ އުފެއްދުންތަކާއި ތަކެތި ފައިލްކޮށް ރައްކާކުރެވޭނެ އަދި
ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަމާއި މަޢްލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޮނުވޭނެ  އިންޓަނެޓްފަދަ މުވާސަލާތީ 

 .   އަދި މީހުންގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކުރެވޭނެ އުފެއްދުންތަކެވެ

 . ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން:0728

ންނައިދިނުމުގެ ފަސޭހަތަކާއި މަޢްލޫމާތު މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ވިޔާފާރިއާގުޅޭ ކަންކަމުގެ ފަސޭހަތަކާއި އުނގެނުމާ އުނގަ
ޙިއްޞާކުރުމާއި މަޢްލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ފަސޭހަތަކާއި، އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ކަރުދާހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

ށެހެޅޭނެ މަދުކުރެވޭނެ ފަސޭހަތަކާއި ތަންތަނަށްގޮސްގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެތަންތަނަށް ނުގޮސް ހު

އޮންލައިން އަދި  މިފަދަ، ފަސޭހަތަކާއި، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ބޭނުން މުހިންމު ކަންކަން ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން ކުރެވޭނެ 
 .   އޮފްލައިން އެޕްލިކޭޝަންތަކެވެ

  . ކޮންޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން 0729

ހިންގުމުގެ ތަފާތު ބައިތަކުންނާއި އުނގެނުމާއި   މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ވިޔަފާރީގެ ތަފާތު ރޮނގުރޮނގުންނާއި އިދާރީ
އުނގަންނައިދިނުމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުންނާއި މީގެ އިތުރުންވެސް ފަންނީގޮތުންނާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން 

މާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް، އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބެލެހެއްޓު
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހޭދަވާވަގުތާއި ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެތައް ގުނައެއްކުޑަކޮށް އަދި ވަގުތު 
ސަލާމަތްކުރެވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ ޔަޤީންކަމާއި އިތުބާރާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިމަސައްކަތް ކޮންޕިއުޓަރު 

  ދާ ސޮފްޓްވެއަރއެވެ. މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަށް އުފައް

 . ކޮންޕިއުޓަރ އެނިމޭޝަން މަސައްކަތް 0730

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކޮމްޕިއުޓަރފަދަ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވީޑިއޯކޮށް ބަލާލުމަށް ހަދާފައިހުންނަ ތަފާތު ޙިޔާލުތަކުގެ 
ވާފަދަ ބެލުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އާދަޔާޙިލާފު ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މީހުން ޝައުޤްވެރި

އެނިމޭޝަން މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުފަންވެފައިނުވާ ކަންތައްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް 
  އެކުލަވާލެވޭ ކަންތައްތަކާއި  ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ އެނިމޭޝަންތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.  
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  . އައިސީޓީގެ އާ އުފެއްދުންތައް:0731

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އިންފޮރމޭޝަން އަދި ކޮމްޕިއުޓިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މިހާރު ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުންތަކާ ތަފާތު 
އް ކުރެވިދާނެ އާ ކަންކަންކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އާ ތަފާތު ބޭނުންތަކުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ބޭނުންތެރި ނުވަތަ ބޭނުންތަކެ

    އައިޓީސީގެ އާ އުފެއްދުންތަކެވެ.

  . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ:0732

ނޑުވެރިކަން، ޓުއަރިޒަމް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން، އަދި އެކްސްޕޯޓްފަދަ މިބަ އިގައި ހިމެނޭނީ، މަސްވެރިކަން، ދަ
ޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި މިހާރު އިދާރީގޮތުން ބަލަހައްާޓ ޙިއްޞާއެއްކުރާ އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު 

ބެލެހެއްޓުންތަކާއި މަޢްލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމާއި މަސައްކަތް ރާވާހިންގުމުގައި މިހާރު ހޭދަވާ ވަގުތާއި ބޭނުންކުރާ އިންސާނީ 

ގެން ގެން މި ޞިނާޢަތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްވަޞީލަތާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ރޭވުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލައި
 .   އުފައްދާ ސޮފްޓްވެއަރއެވެ

  . އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ (ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އެންޑް ޑިޒައިން:) 8

އި އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ކުރެހުން ނުވަތަ ފަރުމާއަކީ  އުފެއްދުންތެރި އާ ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގަ
ރަނގަޅު އަދި އިޙްތިރާމް ލިބެނެވި ކަންތައްތަކެއް އުފަންކުރެވިދާނެ ތަސްވީރުތަކެއް ދައްކުވައިދީ އަދި  އެ ތަސްވީރުތަކަކީ ޢަމަލީ 
މައިދާނުގައި ބޭނުންތެރި އުފެއްދުންތަކަކަށް ވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭނެފަދަ ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ފަރުމާއަކަށް 

. ވާން   ވާނެއެވެ

  . ކުރެހުން (ޑްރޯވިންގ)0833

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، އާ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ތަޞައްވަރު ކުރެވޭ ޚިޔާލީ ކުރެހުންތަކާއި، ކުރެހުމުން ދައްކުވައިޭދ 
ބަލާމީހުން ފަރުމާތަކެވެ. މިފަދަ ކުރެހުންތަކާއި، ފަރުމާތަކަކީ، ތަފާތު ފަންނުތަކަށް ނުވަތަ ކަންކަމަށް، ލޯހުޅުވައިދީ، 

ޝައުޤްވެރިކުރުވައި، މުސްތަޤްބަލަށް މަގުދައްކައިދޭނެ  އުފެއްދުންތެރި ބޭނުންތެރި ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ ފަރުމާއަކަށްވުން 
  އެދެވިގެންވެއެވެ.

  . ޕެއިންޓިން 0834

މިއާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ތަފާތު ކުލައިގެ ދަވާދާއި ދަވާދާއެއްފަދައިން ޕެއިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ނުވަތަ އެއަރބުރުހުން ނުވަތަ މިއާއެއްފަދަ  އިސްޕަންޖުން ބޭނުންކޮށްގެން، ފިހިން ނުވަތަ ބުރުހުން ނުވަތަ ވަޅިން ނުވަތަ 
އެއްޗަކުން  ފޮތީގައި ނުވަތަ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ލަކުޑީގައި ނުވަތަ ފާރުގައި ނުވަތަ ބިއްލޫރީގައި ނުވަތަ ކޮންކްރީޓްގައި 

 .   ނުވަތަ މިފަދަ އެއްޗެއްގައި ޕެއިންޓްކޮށްފައި ހުންނަ ޕެއިންޓްކުރުންތަކެވެ
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  މޮނިއުމެންޓް: . ސްކަލްޕްޗަރ އަދި 0835

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ތްރީޑީ ގޮތަށް ފެންނަހެން، ޕްލާސްޓިކުން ނުވަތަ ކްލޭއިން ނުވަތަ ހިލައިން ނުވަތަ ސެރަމިކުން 
ނޑާނަގައިގެން  ނުވަތަ ލަކުޑިން އަދި މީގެއިތުރުންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ނުވަތަ ކަ

ޗަރއާއި، އެކިއެކި ޙާދިސާތަކުގެ ހަނދާނުގައި ނުވަތަ އެކި މުހިންމު މުނާސަބަތާ ގުޅިފައިވާ ހަދާފައި ހުންނަ ސްކަލްޕް 

ތާރީޚީ ހަނދާނުގައި ހަދާފައި ހުންނަ މޮނިއުމެންޓްފަދަ ތަކެއްޗާއި އަދި މީގެއިތުރުން ޒަމާނާގުޅޭތޮށް ހަދާފައި ހުންނަ 
  .   ތަފާތު ފަރުމާތަކުގެ ތަކެއްޗެވެ

 . ޑިޖިޓަލް އާޓް:0836

ބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކޮމްޕއުޓަރ ނުވަތަ އޯވަރހެޑް ޕްރޮޖެކްޓަރ މިނޫންވެސް މިފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މި

ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނުން ފިޔަވައި އެހެންހުރިހާ ދިރޭތަކެތީގެ ހަރަކާތްތަކާއި ދިރިއުޅުން ނުވަތަ ޙަޤީޤީ ތަންތަނާ 
ދުނިޔަވީ މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅޭފަދައިން އަދި އެމާހައުލުން ފެންނަ  އެއްގޮތަށް ތަންތަން ސިފަކޮށް އެތަންތަނުގައި 

  ހުރިހާއެއްޗެއް ފެންނަފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތަކެވެ. 

  . ފައިން އާޓް: 0837

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ކެމެރާފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ފޮޓޯއާއި ޕްރިންޓަރ ނުވަތަ ޗާޕްމެޝިން 
ށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މަންޒަރާއި ތަސްވީރުފަދަ ތަކެއްޗާއި ގަލަންފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ފަރުމާތަކަށް ބޭނުންކޮ

 ނުވަތަ ތަފާތު ފޮންޓްތަކަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތަކެވެ. 

  . ޕޯސްޓްކާޑު: 0838

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ތަފާތު ތަންތަނުގެ މަންޒަރުތަކާއި ގަސްގަހާގެހި ނުވަތަ މާމެލާމެލި ނުވަތަ ޢިމާރާތް ނުވަތަ މީހުން 
ނުވަތަ ޖަނަވާރާއި މަސްމަހާމެހި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ސިފަކޮށް ކުރެހުމަށްފަހު ނުވަތަ ފޮޓޯނެގުމަށްފަހު 

  އިޒަށް ޚާއްޞަ ކަރުދާހަކަށް ޗާޕްކޮށް ނުވަތަ ޕްރިންޓްކޮށްފައި ހުންނަ ޕޯސްޓްކާޑެވެ. އެ ތަސްވީރުތައް ޕޯސްކާޑު ސަ

  . އާޓްގެ އެހެންބާވަތްތައް:0839

ބައި ފިޔަވައި އާޓާގުޅުންހުރި ނުވަތަ އާޓްކަމަށްބެލެވިދާނެ  6މިބައިގައި ހިމެނޭނީ އާޓްގެ ތެރެއިން އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު 
 .   އާޓްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ

 . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން:9

 ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނައުނާއި އަންނައުނުގެ އެކިއެކި ބައިތަކާއި ހެދުންއެޅުމާއި ހެދުން ފުރިހަމަކުރުމުގައި 
ރާތަކެއްޗާއި އެ އެކްސެސަރީޒްގޮތުގައި ބޭނުންކުޕާރސަނަލް  ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ފައިވާނާއި ބޫޓާއި އަތްދަބަހާއި ކަމަރުފަދަ

ދުވަސްވަރެއްގައި ޢާންމުވެފައިވާ ފެޝަންތަކާ ތަފާތުކަމެއް ގެނެސްދޭ އާ ފެޝަންތަކެއް ފަރުމާކޮށް މިފެޝަންތައް އިތުރަށް 

  މުއްސަނދިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ފަރުމާތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ. 



27 
 

  :. ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ އުފެއްދުންތައް 0940

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އަންނައުނާއި އަންނައުނުނޫން ބޭނުންތަކަށް ފޮތިން އުފައްދާ ތަފާތު  
އުފެއްދުންތަކާއި ފަހާފޮށި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މިފަދަ މެޝިނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އަތުންފަހާ ތިނޯސް 

  އުފައްދާ ބާވަތްތަކެވެ.  ބޭނުންކޮށްގެން ފެހުމުގެ މަސައްކަތުން

  . އެމްބްރޮއިޑަރީގެ މަސައްކަތް:0941

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ފަހާފޮށި ނުވަތަ އަތުންފަހާ ތިނޯސް ބޭނުންކޮށްގެން ފޮތީގައި ނުވަތަ ފޮއްޗާއެއްފަދަ އެއްޗެއްގައި 
ތައްޔާކޮށްފައިވާ ބަރަނިން ނުވަތަ ފަށުވިން ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ވިދުވަރު ނުވަތަ ކުލަވަރު ހުންނަ ގޮތަށް 

ނޑާއި ތަފާތު ތަޞައްވަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ސިފަތަކަށް ފޮތީގައި ހަދާފައި ހުންނަ މަންޒަރުތަކާއި މީގެ  ކުރެހުންގަ

ނޑު ފޫދުއްވައިގެން ކޮށްފައިހުންނަ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެވެ.    ބައެއްބައިތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ފޮތިގަ

  އެކްސެސަރީޒް:. ޖުވެލަރީ އެންޑް 10

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

  . ރަންރިހީގެ އުފެއްދުން:1042

އަތްމަތީގައި ގެންގުޅޭ ރަނުން  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ރަނުން ނުވަތަ ރިހިން އުފައްދާ ގަހަނާއާއި ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް
 .   ނުވަތަ ރިހިން އުފައްދާ ތަފާތު ތަކެއްޗެވެ

  . ބޫޓް/ދަބަސްފަދަ ތަކެތި:1043

ބޭނުންކޮށްގެން  \މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ހަމުން ނުވަތަ ފޮތިން ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ތަފާތު އެއްޗެއް 
  ވައްތަރުތަކެވެ.  ވައްތަރުތަކާއި ދަބަހުގެ ތަފާތު  އުފައްދާ ބޫޓާއި ފައިވާނުގެ ތަފާތު 

  . ޕާރސަނަލް އެކްސެސަރީޒް 1044

ކޮށް އުޅޭއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕާރސަނަލް އެކްސެސަރީޒްއެވެ. މީެގ އާންމުމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ހެދުން އެޅުމުގައި ނުވަތަ 

ބޮލުގައިޖަހާ ދަތި އަިދ  ،ަކަމުރ، ަޓީއ، ްސާކރފް ، ތެރޭގައި އަތާއި ފައި އަދި ކަރުގައިއަލާ ތަކެއްޗާއި ވޮލެޓް، ޕާރސް
  މިނޫންވެސް އިސްތަށިގަނޑު ހިފަހައްޓަންހަދާފައި ހުންނަތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ. 

  :)ހަކަތަ (އެނަރޖީ  - 11

އެނަރޖީގޮތުގައި ބަލާނީ، އިންޖީނެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލާއި މޯޓަރެއް އެނބުރުމަށް ނުވަތަ ފޯނުފަދަ އާލާތެްއ 

  ކަތައް އުފައްދައިދޭ ވަޞީލަތްތަކެވެ. ބެޓެރީ ނުވަތަ ހަބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
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  ލްތައް:. ރިނިއުއެބްލް/ގްރީން އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މޮޑެ 1145

ނަރޖީކަމުގައި ބަލާނީ ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ވަޞީލަތަކުން އުފައްދާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައެވެ. ގްރީން އެ އުއެބްލް އަދިރިނި
އުފައްދާ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ، ވައިން، ވާރޭއިން، ދިޔަވަރުން ނުވަތަ އޮއިވަރުން އަދި ރާޅުން ،މީގެ ތެރޭގައި އިރުގެއަލިން

   މޮޑެލްތައް މިބައިގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ.  

  ކާބޯތަކެތި: - 12

. މީގެ ތެރޭ ކާބޯތަކެތި ކަމުގައި ބަލާނީ ކެއުމަށް ނުވަތަ ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އި ވަގުތުން ކެއުމަށް ނުވަތަ ގަކޮންމެ އެއްޗެކެވެ
ޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗާއި ފަހުން ބޭނުންކުރެވޭގޮތްަށ ބުއިމަށް ފުޅީގައި ނުވަތަ ޕެކެޓްގައި ނުވަތަ ދަ

  ތައްޔާރުކޮށްފައިހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗެވެ. 

  . ދިވެހި ރަހަތައް ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން (ޓޭސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް):1246

ބޯކިބާފަދަ ކުޅި ހެދިކާއާއި ކިރުބޯކިބާ، ، މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިން ޒާމާނުއްސުރެ ހެދިކާގެ ގޮތުގައި ހަދާއުޅޭ ގުޅަ 
ގިތެޔޮބޯކިބާ، ހުނިހަކުރުފަދަ ފޮނިހެދިކާއާއި، އަދި މިހާރު އާންމުގޮތެއްގައި ފެންނަން ނުހުންނަ ނަމަވެސް ދިވެހިންެގ 

  ތެރޭގައިވެސް މަޤްލޫބުކަން ލިބިފައިވާ، ނާރުކުފަލޫދާ، މުރުއްބަ ފަދަތަކެއްޗެވެ.

  ގުތުން ތައްޔާރުކުރުން:. ދިވެހި ބުއިންތައް ވަ 1247

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރުގެންގުޅޭ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ފޮނި ބުއިންތަކާއި ކުޅި ނުވަތަ ލޮނު ބުއިންތައް 
  ރާ އާ ރަހައެއްދޭ ބުއިންތަކެވެ. ފިޔަވައި ކުރިން ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ އަލަށް ތައްޔާރުކު

  
  ޕްރޮޑަކްޓް: - މެޝިނަރީ . އިންޖިނިއަރިން އެންޑް 1348

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ 
މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ގެނެސް ދިނުމަށް ހަދާ މެޝިނާއި ނުވަތަ އަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އިންޖިނިއަރިްނ 

  އުފެއްދުމަކުން ކުރެވޭނެ އުފެއްދުންތަކެވެ.

  
  . އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ އުފެއްދުންތައް:1449

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ 

.މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ގެނެސްދެވޭނެ، އިލެކްޓް   ރޯނިކް ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ
  

  . ރީޔޫސް، ރީސައިކަލް އުފެއްދުން:1550

ށް މިބައިގައި ހިމެނޭނީ އުކާލެވޭތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިހުންނަ ބޭނުންހިފޭ ތަކެއްޗާއި ބޭނުން ހިފޭތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރުމަ 
  އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ.
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  . ލަކުޑީގެ އުފެއްދުން:1651

 .   މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ލަކުޑިއާއި ވަކަރު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ
  

  . ގަލުގެ މަސައްކަތް: 1752
.  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ގާ، ހިރި، މުރަކަފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ބޭނުންތެރި ހުރިހާ   ބާވަތެއްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ

  
  (ޓީޗިން އެއިޑް): . ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީ 1853

ހުންނަ އަކުރު  ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ކަންކަން ވިސްނައިގަތުމަށް ނުވަތަ ދަސްކުރުމަށް އުފައްދާފައި
ތަކެއްޗާއި އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ސެޓާއި ރާވާ ނުވަތަ ތަރުތީބުކުރާ ގޮތަށް ހަދާފައިހުން 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިނާކުރަނިވި ކޮންމެ އާ އުފެއްދުމެއްވެސް މިބައިގައި ހިމެނޭނެއެވެ. މިބައިގައި ބައިވެރިކުރާ ކޮންމެ 
    ބޭނުންކުރެވޭނެ އުފެއްދުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އުފެއްދުމެއްވެސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ މާހައުލުގައި

  
  (ލިޓްރެޗަރ): . ފޮތް 1954

މައްޗަށް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރި އަދި  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޢިލްމީ އެކިއެކި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތުގެ
. ،ނެރެ  ބިނާކުރުވަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ  ޗާޕްކޮށްގެން   ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފޮތްފޮތެވެ

 
  ޑިޖިޓަލް އަދި ޕްރިންޓް ފޮޓޯ:  - . ފޮޓޯގްރަފީ 2055

ފޮޓޯއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީހުންނާއި ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ފޮޓޯއާއި  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާފައި ހުންނަ

ހިންގަމުންދާ ވަގުތު އެޙާދިސާގެވެށި ދައްކުވަދޭ ފޮޓޯއާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތުކަންކަމާއި ތަފާުތ އެކިއެކި ޙާދިސާތައް 
  ހިމެނޭނެއެވެ. ހުންނަ ފޮޓޯ ތަސްވީރުތައް ނަގައި ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައި 

  

  ގަޑިއިރާ ދެމެދު): 1މިނެޓާއި  30. ޑޮކިޔުމަންޓްރީ (2156

އޯއާއި އެކިއެކި ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންާދ މެއް ހިނގާވަގުތު ނަގާފައިވާ ވީޑި ން އެކަމިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޙަޤީޤީ ކަންކަ
އެމަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާވަގުތު ނަގަމުންދާ ވީޑީއޯ  ނުވަތަ ހިނގާދިޔަ ޙާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން އެއްކުރަންޖެހޭ  ،މަސައްކަތްތައް

  މަޢްލޫމާތުހޯދުމަށް މީހުންނާއި ކުރެވޭ އިންޓަވިޔުތައް ހިމަނައިގެން، ތައްޔާރުކުރާ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ ފިލްމާއި ރިޕޯޓެވެ. 
  

ނޑާއި އެހެނިހެން މައުދަނު 2257   ގެ އުފެއްދުން:. ދަގަ

 .   މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ދަނގަޑާއި އެހެނިހެން މައުދަން ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ތަކެއްޗެވެ
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  . ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް: 2358

  ވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ފައިބަރު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ބޭނުންތެރި ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ތަކެއްޗެ
  

  . ކުޑަކުދިންގެ ފޮތާއި ކުޅޭސާމާނު:2459

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ކުޑަކުދިންގެ އެކި ޢުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް އެކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެން 
ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ލިޔެފައިހުންނަ ފޮތާއި ހަދާފައިހުންނަ ކުޅޭތަކެއްޗެވެ. މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ފޮތާއި ކުޅޭތަކެއްޗަކީ އެ 

 .   އިޙްސާސްތަކެއް ކުރުވާ ނުވަތަ  މަންފާއެއް ލިބޭ ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދޭނެ ތަކެއްޗަށްވާންވާނެއެވެ
  

 . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެތި: 2560

ށް އެފަރާތަކަށް އެހީބޭނުންވާ ކަމަކަށް ލުއިކަމެއް ނުވަތަ ފަސޭހަކަމެއް މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ
. މީގެ ތެރޭގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، ތެދުވެހުރުމާއި އިށީދެ އިނުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އިވުމަށް  ލިބޭނެ އުފެއްދުންތަކެވެ

 .   އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ތަކެތިވެސް ހިމެނޭނެއެވެ
  

  :. ސަޤާފީ ކުޅިވަރު 26

ނޑުވަމުން ނުވަތަ ހީނަރުވަމުން ދާކަމަށް  މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، ރާއްޖޭގައި ޒާމާނުއްސުރެ ކުޅެވެމުންއަންނަ ނަމަވެސް މިހާރު ފަ
  ރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރުތަކެވެ. ވެ ކުރިއަތަރައްޤީފެންނަ ދިވެހިކުޅިވަރުތަކާއި 

  :ތާރަޖެހުން  2661

. މިއީ ތާރަޖެހުމާއިއެކު ގިނަމީހުން ތާރަޖެހުމަކީ އެންމެ ގަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ  ދިވެހިން ކުޅެމުންއަންނަ ސަގާފީ ކުޅިވަރެކެވެ
ބައިވެރިވެގެން ލަވަކިއުމާއި ނެށުނެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު މިއުޒިކީ އަޑުތައް ހުންނަ ބައެއް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

  .ކުޅެއުޅޭ ކުޅީވަރެކެވެ

  :ލަނގިރިޖެހުން  2662

. މިއީ ގިނަމީހުން ބަލަނގިރިޖެހުމަކީ ގަދީ އިވެރިވެގެން މީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުޅެމުންއަންނަ ސަގާފީ ކުޅިވަރެކެވެ

ނޑި ހިމެނޭ ގޮތަށް  ލަވަކިއުމާއި ނެށުން ނޑި މާބޮ ނޑިއާއި މާފަތި އަދި މާބޮ ނޑިލީ ކުރުދަ ނޑިއާއި މާބޮ ލީ ދިގުދަ
  ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅެއުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
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ނޑިޔާޖެހުން  2663   :ބަ

 . ނޑިޔާޖެހުމަކީ ދިވެހިން ކުޅެމުންއަންނަ ސަގާފީ ކުޅިވަރެކެވެ އަދި ފަންނީ ކުޅިވަރެކެވެ. މިއީ ގިނަމީހުން  ޤައުމީބަ
ކުޅެއުޅޭ  ހިމެނޭ ގޮތަށް މިއުޒިކީ އަޑުތައް ހުންނަ ބައެއް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިވެރިވެގެން ލަވަކިއުމާއި ނެށުންބަ
ނޑިޔަލެވެ. ވަރެކެވެ. މިކުޅިވަރުގައި ކުޅި ނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާނީ ބަ   މައިގަ

   :ބޮޑުބެރުޖެހުން  2664

ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވިޔަސް މިޒަމާނުގައި ދިވެހި އަންހެނުންވެސް ކުޅެއުޅޭ  ޚާއްޞަ ބޮޑުބެރުޖެހުމަކީ ދިވެހި ފިރެހެނުންނަށް 
ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު މިއުޒިކީ އަޑުތައް  ލަވަކިއުމާއި ނެށުންއިވެރިވެގެން ކުޅިވަރެކެވެ. މިއީ ބެރުޖެހުމާއިއެކު ގިނަމީހުން ބަ 

. ލަސްލަވައާއި އަވަސްލަވައިގެ ތެރެއިން ފުނަޖެހުންވެސް ހިމެނޭ އް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅެއުޅޭ ކުޅިހުންނަ ވަސީލަތްތަ ވަރެކެވެ

  ކުޅިވަރެކެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަކެތި:5296   . ކަ

. ގިންތިތަކުގެތެރޭގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު    ނުހިމެނޭ އެއްޗެއް ހަދައިފިނަމަ އެއެއްޗެއް ހިމެނޭނީ މިބައިގައެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ކޯޑު ދާއިރާ ކޯޑު

ZO4 ☐ އަމިއްލަ ފަރުދެއް  Z01 ☐

Z05 ☐ ވިޔަފާރި Z02 ☐

Z06 ☐  ( ތައުލީމީ ދާއިރާ (ސްކޫލު، ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީ Z03 ☐

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

ނަން:

.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި

ސެކްޝަން 2: އަމިއްލަ ފަރުދެއްނޫން ފަރާތެއްނަމަ މައުރަޒަށް ހުށައަޅާ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ވިޔަފާރި / ޖަމުޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

އެޑްރެސް: 

އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އަތޮޅު / ސިޓީ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާ

ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ

ދާއިރާ

ސެކްޝަން 1: މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ސަފްހާ 1



ގިންތި ކޯޑު ގިންތި ކޯޑު

އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތައް ☐ 0624 ☐ 0101

އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާ އުފެއްދުން ☐ 0625 ☐ 0102

މޭސްތެރިކަން (އާކިޓެކްޗަރ) - ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް ☐ 0626 ☐ 0103

☐ 0627 ☐ 0104

☐ 0105

☐ 0728 ☐ 0106

☐ 0729 ☐ 0107

☐ 0730 ☐ 0108

☐ 0731

☐ 0732 ☐ 0209

☐ 0210

☐ 0833 ☐ 0211

☐ 0834

☐ 0835 ☐ 0312

☐ 0836 ☐ 0313

☐ 0837 ☐ 0314

☐ 0838

☐ 0839 ☐ 0415

☐ 0940 ނޑު ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ކަ ☐ 0516

☐ 0941 ނުޑ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް ކަ ☐ 0517

ނޑު ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ކަ ☐ 0518

☐ 1042 ނޑު ދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން ކަ ☐ 0519

☐ 1043 ވައިގެ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް ☐ 0520

☐ 1044 ވައިގެ ދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން ☐ 0521

އެއްގަމު ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް ☐ 0522
☐ 1145 ☐ 0523

ސެކްޝަން 3: މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ގިންތީގެ މަޢުލޫމާތު

 1. އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް

ޑިޖިޓަލް އާޓްސް

ރަންރިހީގެ އުފެއްދުން

10. ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒް

އެމްބްރޮއިޑަރީ މަސައްކަތް

ބޫޓު / ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި

ރިނިއުއެބަލް / ގްރީން އެނަރޖީ ބެނުންކޮށްގެން 

އުފައްދާފައިވާ މޮޑެލްތައް

11. ހަކަތަ (އެނަރޖީ)

 6. އިމާރާތްކުރުން

 4. ފަތުރުވެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާއަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ

ފައިން އާޓްސް

ޕޯސްޓް ކާޑު

އާޓްގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް

ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ އުފެއްދުން

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން ދަ

( ނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ ދަ

( މަހުގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު އެޑިޝަން

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން

( މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ

ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އާ އުފެއްދުންތައް

 9. ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން 5. ދަތުރުފަތުރު

ޕަރސަނަލް އެކްސަސަރީޒް

( އެއްގަމު ދަތުރުގެ އާ އުފެއްދުން (މޮޑެލް

އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން - ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް

ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން

ކޮންޕިއުޓަރު ސޮފްޓްވެއަރ އުފެއްދުން

ކޮންޕިއުޓުަރ އެނިމޭޝަންގެ މަސައްކަތް

.ޓީގެ އާ އުފެއްދުންތައް .ސީ އައި

ސްކަލްޕްޗަރ އަދި މޮނިއުމެންޓްސް

ލާޖެހި ތަކެތި

ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސުވެނިއަރ

ދިރޭތަކެތީގެ ހަން (ލެދަރ) ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އުފެއްދުން

ނޑާނެގުން (ކާވިންގ) ކަ

 ކަސަބުން އުފައްދާތަކެތި

ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް

ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުންތައް

އެހެނިހެން އަތްތެރި މަސައްކަތް

( ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު އެޑިޝަން ދަ

ނޑުވެރިކަން  2. ދަ

ޕެއިންޓިންގ

 7. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

 8. ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް އެންޑް ޑިޒައިން

ޑްރޯވިންގ

 3. މަސްވެރިކަން
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ގިންތި ކޯޑު

☐ 1246

☐ 1247

☐ 1348

☐ 1449

☐ 1550

☐ 1651

☐ 1752

☐ 1853

☐ 1954
☐ 2055
☐ 2156
☐ 2257
☐ 2358
☐ 2459
☐ 2560
☐ 2665

ނޯޓް:

4.1

( ދިވެހި ރަހަތަށް ވަތުން ތައްޔާރުކުރުން (ޓޭސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

( ކިވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި (ޓީޗިންގ އެއިޑްސް

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެތި

މައުރަޒަށް ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމުގެ ތަފްޞީލް

ސެކްޝަން 4: މައުރަޒަށް ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ނޑު ދަތުރުގައި  .  ކަ ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ ބައި (ކޯޑު 2661- 2665) ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމެވެ

ބޭނުންކުރާ އުޅަދުފަހަރު ބައިވެރިކުރުމަށް (ކޯޑު 0516)  އަދި ކާބޯތަެކތީގެ ބައި (1246 އަދި 1247) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ވެސް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް 

. ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމެވެ

( އިންޖިނިއަރިން އެންޑް މެޝިނަރީ (ޕްރޮޑްކަޓް

ދިވެހި ބުއިންތައް ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން

ަގލުގެ އުފެއްދުން

( ޑޮކިއުމެންޓްރީ (30 މިނެޓާ 1 ގަޑިއިރާ ދެމެދު

ފޮޓޯގްރަފީ - ޑިޖިޓަލް އަދި ޕްރިންޓް ފޮޓޯ

ލަކުޑީގެ އުފެއްދުން

ފޮތް (ލިޓްރޭޗަރ)

ރީޔޫސް، ރީސައިކަލް

މައުރަޒަށް ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް (އުފެއްދުމަކީ ކޮބައިކަމާ، އުފެއްދުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދަން ފެށުނު އަހަރު ނުވަތަ ދުވަސްވަރު؛ 

:( ބޭނުންކުރާ ގޮތް

(ހ)

:( ތަކެތި އުފައްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލް (ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި މެޓީރިއަލާއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލް އެނގޭ ގޮތަށް (ށ)

ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް

ކުޑަކުދިންގެ ފޮތާއި ކުޅޭސާމާނު

ނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަކެތި ކަ

ދަނގަޑާއި އެހެނިހެން މައުދަނުގެ އުފެއްދުން

12. ކާބޯތަކެތި

އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އުފެއްދުން
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1

2

3

4

5

6

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

*

ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ނަން:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 އެއް އުފެއްދުމަށްވުރެ ގިނަ އުފެއްދުން ބައިވެރިކުރާނަމަ، ބައިވެރުކުރާ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށްވެސް، އިތުރު ޝީޓެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ސެކްޝަން 4 

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 އުފެއްދުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް، އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާނަމަ، އެ އުފެއްދުން އުފެއްދުމުގައި އެހީތެރިވެދިން ފަރާތް / ފަރާތްތަކުގެ 

އަންނަނިވި ތަފްސީލު:

ނޑެއް  (އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް އިތުރު ގަ

(. ބޭނުންކުރާށެވެ

(ރ)

ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ތަކެތި އުފެއްދުމަށް މެޝިނަރީ ބޭނުންކުރިނަމަ އޭގެ ތަފްސީލު: (ނ)

އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

ރެފަރަންސް 1

 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ  އުފެއްދުމަކީ، މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން އުފެއްދި އުފެއްދުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެޕްލިކޭޝަނާ 4.2

( ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ފަރާތްތައް (ރެފަރެންސްގެ މަޢުލޫމާތު

ރެފަރަންސް 2
ނަން:
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(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)
އަދަދު #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ތާރީޚް:ސޮއި:

ސެކްޝަން 6: މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:ނަން: އައި

ތާރީޙް: ފޯމު ނަންބަރު:

މައުރަޒަށް ހުށަހަޅާ އުފެއްދުންތަކުގެ ނަން

. މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ

ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 

ނޑުޖެހި ލިއުމެއް ތައުލީމީ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަ

ނޑުޖެހި ލިއުމެއް އަތޮޅެއް/ ސިޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެއަތޮޅު / ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތައްގަ

ތައްގަނޑު:ތާރީޚް:

ސޮއި:ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވީ:

 :( މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ އުފެއްދުންތައް (ގިންތީގެ ކޯޑާއި އެކު

ސެކްޝަން 5: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  އައި

ބައިވެރިވާ ގިންތީގެ ކޯޑު

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

ވިޔަފާރި / އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް / ތައުލީމީ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއެއް ނަމަ:

.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: އައި ނަން:
ސޮއި: މަގާމު:
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ބައިވެރިވާ ދާއިރާ 1.1

Z05 ☐ ވިޔަފާރި Z02 ☐

Z06 ☐ Z03 ☐

ZO4 ☐

1.2

ނޑިޔާޖެހުން  ބަ 2663 ☐ ތާރަޖެހުން  2661 ☐

ބޮޑުބެރުޖެހުން 2664 ☐ ލަނގިރިޖެހުން  2662 ☐

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

2.1

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

2.2

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

 ( ތައުލީމީ ދާއިރާ (ސްކޫލު، ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީ

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް

: ކްލަބު / ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ކްލަބް ޖަމިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

: ނަން

: ވިޔަފާރި  އެއްނަމަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 : އެޑްރެސް

: ފޯނު ނަންބަރު

އަތޮޅު / ސިޓީ

ސެކްޝަން 2: ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

: ފޯނު ނަންބަރު

ސެކްޝަން 1: މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާ

ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް

: ނަން

: .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައި

: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް

: ފޯނު ނަންބަރު

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއް  ފޯކަްލ ޕޮއިންޓް ނުވަތަ ގުރޫޕް ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ކަ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ނުވަތަ ގުރޫޕު ލީޑަރަށް ނުގުޅިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މުއާމަލާތްކުރާނެ އެހެން ފަރާތެއް

: ނަން

: .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައި

: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

ބައިވެރިވާ ގިންތި
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2.3

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

: ނޯޓް

(ހ)

(ށ)

(ނ)

ނޑުޖެހި ލިއުމެއް(ރ) / ސިޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެއަތޮޅު / ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތައްގަ އަތޮޅެއް

.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ކުޅިވަރު ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އައި

ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 

ނޑުޖެހި ލިއުމެއް ތައުލީ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަ

ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތަފްޞީލު

ފޯނު ނަންބަރުއެޑްރެސްނަން

: ތާރީޙް : ފޯމު ނަންބަރު

: ނޑު ތައްގަ : ތާރީޚް

: ސޮއި : ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވީ

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

ސެކްޝަން 3: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

. އަދި ރިޒަރވް މެންބަރުނާއި އެކު 24 ބައިވެރިންގެ ނަން  ކޮންމެ ޓީމެއްގައިވެސް ތިބެންވާނީ މަދުވެގެން 8 އަދި ގިނަ ވެގެން 16 މެންބަރުންނެވެ

(. . (ރިޒަރވް މެންބަރުންގެ ލިސްޓް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، އެ ލިސްޓްގެ ވަކި ޝީޓެއް އެޓޭޗް ކުރައްވާ ހިމެނިދާނެއެވެ

: .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައި : ނަން

: ސޮއި : މަގާމު

ސެކްޝަން 4: ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާުރ

. މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ
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ކޯޑު ދާއިރާ ކޯޑު 1.1

ZO4 ☐ އަމިއްލަ ފަރުދެއް  Z01 ☐

Z05 ☐ ވިޔަފާރި Z02 ☐

Z06 ☐ ތައުލީމީ ދާއިރާ (ސްކޫލު، ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީ)  Z03 ☐

1.2 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ގިންތި

ދިވެހި ބުއިންތައް (ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން) 1247 ☐ ދިވެހި ރަހަތަށް (ވަގުތުން ތައްޔާރުކުރުން)  1246 ☐

1.3 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(ބ)

(ޅ)

3.1

(ހ)

: ނޯޓް

ނޑު ބައިތައް (ބޭސިކް އިންގްރީޑިއަންޓްސް) އުފެއްދުމަށް ބޭންކުރާ މައިގަ (ނ)

: ވިޔަފާރި / ޖަމުޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

: ފޯނު ނަންބަރު

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް

 : އެޑްރެސް

ދާއިރާ

އަތޮޅު / ސިޓީ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާ

ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ

ސެކްޝަން 1: މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ދާއިރާ

: ނަން

އެކައްޗަށްވުރެ ގިނަތަކެތި ތައްޔާރުކުރައްވާނަމަ އިތުރު ޝީޓެއްގައި، 3.1 ގައިވާ ތަފްސީލް ލިސްޓް ކުރައްވާ

ސެކްޝަން 2: އަމިއްލަ ފަރުދެއްނޫން ފަރާތެއްނަމަ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރާނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު

: ނަން

: .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި

ތައްޔާރުކުރާ އުފެއްދުމުގެ ތަފްޞީލް

ސެކްޝަން 3: މައުރަޒުގައި ތައްޔާރުކުރާ އުފެއްދުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް

: ނަން

: .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައި

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް

: ފޯނު ނަންބަރު

: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

1 ޞަފްހާ



(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

ސެކްޝަން 4: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  އައި

: .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައި : ނަން

: :ތާރީޚް ނޑު ތައްގަ

: :ނަން .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އައި
: :ސޮއި ތާރީޚް

: ތާރީޙް : ފޯމު ނަންބަރު

. މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ

ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 

ނޑުޖެހި ލިއުމެއް ތައުލީ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަ

ނޑުޖެހި ލިއުމެއް / ސިޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާނަމަ ެއއަތޮޅު / ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތައްގަ އަތޮޅެއް

ސެކްޝަން 5: މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

: ސޮއި : މަގާމު

: :ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވީ ސޮއި

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

: ވިޔަފާރި / އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް / ތައުލީމީ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއެއް ނަމަ

2 ޞަފްހާ



1.1

(ށ) (ހ)

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް (ރ) : މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ނ)

: އީމެއިލް (ޅ) : ފޯނު ނަންބަރު (ބ)

1.2

(ށ) (ހ)

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް (ރ) : މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ނ)

: އީމެއިލް (ޅ) : ފޯނު ނަންބަރު (ބ)

(ހ)

(ށ)

(ނ)

(ރ)

(އ)

(ވ)

(ހ)

(ށ)

(ނ)

: ތާރީޙް : ފޯމު ނަންބަރު

އުޅަނދު އުފެއްދި މާވަޑިޔާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

: އުޅަނދުގެ ދިގު މިނާއި ފުޅާ މިން

 : އުޅަނދު ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުން

: އުޅަނދު އުފައްދަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލް

: އުޅަނދު އުފެއްދި ރަށް

ސެކްޝަން 1: މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާއި މާވަޑިޔާގެ މަޢުލޫމާތު

: :ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވީ ސޮއި

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

ސެކްޝަން 2: ބައިވެރިކުރާ އުޅަނދާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

: އުޅަނދުގެ ނަން

: :ސޮއި ތާރީޚް

އުޅަނދުގެ ވެރިފާރާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ސެކްޝަން 4: މުބާރާތުގައި އުޅަނދު ބައިވެރިކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.

: އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު : ނަން

: އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ސެކްޝަން 3: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އުޅަނދު އުފެއްދި މާވަޑީޔާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ބައިވެރިކުރާ އުޅަނދުގެ ރެޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

 : ނަން

 : ނަން

: އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

: އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ޞަފްހާ 1



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


