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 2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު 

 ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 : 1ސެކްޝަން 

 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :ފަރާތް: /ނަން (ހ)

 -----------------------------------------------------------------------------:ރަިޖސްޓްރީ ަނންބަރ /އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަރު  (ށ)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެޑްެރސް: )ނ(

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ފޯނު ނަންަބރު: )ރ(

 :ބަިއެވިރވާ ާދއިރާ  (ބ)

  ާވަކިވަކި ފަުރދުްނގެ ާދއިރ  

   ާރަށު ފެންަވރުަގއި ތަކެތި ަބއިެވރިުކރުުމގެ ާދއިރ 

 ަނޫުނގައި ބަޔާްނކުރާ ވިޔަފާރިަތއްރަިޖސްޓަރީ ކުރުުމގެ ޤާ ފާރިތަުކގެ ާދއިރާ ( ވިޔަާފރި ވިޔ( 

  ަަމރުކަޒުތަުކގެ ދާިއރާ ލީމުދޭ ޢުތ 

  ާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުްނވާ ފަރާތްަތކުގެ ދާިއރާ ޚ 

   ާކުލަބު ޖަމުިޢއްޔާ ތަކުގެ ާދއިރ 

 

  2ސެކްޝަން 

 

 ވާދަކޮށް ވަނަ ހޮވުމުގެ ބައި:  
 

ވާދަުކރުމަށް ަބިއވެރިުކރާ މަުއރަުޒގައި  #

 އުފެްއދުންތަުކގެ ނަން 

 އަގު  އަަދދު  ބަިއވެިރވާ ިގންތީގެ ކޯޑު 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 ޝީެޓއް ބޭނުން ުކރާށެވެ. އިތުރު ިގންތިތަުކގައި ތަކެތި ަބިއވެރިުކރާނަމަ އިތުރުނޯޓް:  
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  ޑިސްޕްލޭ ކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ބައި: 

މަުއރަުޒގައި ަދއްކާލުމަށް ބަިއވެރިުކރާ  #

 އުފެްއދުންތަުކގެ ނަން 

ބަިއވެިރވާ ިގންތީގެ 

 ކޯޑު

 އަގު  އަަދދު 

1     

2     

3     

4     

5     

 ޝީެޓއް ބޭނުން ުކރާށެވެ. ަބިއވެރިުކރާނަމަ އިތުރުއިތުރު ިގންތިތަުކގައި ތަކެތި ނޯޓް: 

 

 :3ސެކްޝަން 

 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ގަނޑު މިފޯްމގައި ިހމެނޭ ހުރިަހއި މަޢުލޫާމތަކާިއ، މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިޔުންތަަކކީ، ޞައްޙަ ތަެކއްޗާއި ލިޔުންތަެކއްކަަމށް އަޅު 

  އިްޤރާުރވަެމވެ.

 

 ------------------------------------އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަުރ:  --------------------------------------------------------ނަން: 

 ---------------------------------------------------ތާރީޚް:  --------------------------------------------------------ސޮއި: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 އެހީއަށް ބޭނުްނވާ ާދއިރާ/ ކްލަބް ޖަމްޢިާޔއެއް ަނމަ މަްޞއޫލުވާަފރާުތގެ: ާފރި/ ތަޢުލީމީ ާދއިރާ/ ޙާްއޞަރަށް/ ވިޔަ

 --------------------------------------އައި.ޑީ ކާޑު ނަްނބަުރ: ---------------------------------------------------------ނަން: 

 ----------------------------------------------------ސޮއި:  --------------------------------------------------------މަާޤމު: 

 --------------------------------------------------------ތާރީޚް: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------ތައްަގނޑު: 
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 ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  -1

 ވިޔަފާިރއެއް ުނވަތަ ކްލަބް ަޖމިއްާޔެއއް ނަމަ ރެިޖސްޓްޭރޝަން ކޮޕީ -2

 ސްކޫލެއް ތަްމސީލްކުރާަނމަ ެއސްކޫލެްއެގ ތައްގަނޑުޖެހި ލިޔުެމއް  -3

 ަތމްސީލްކުާރނަމަ ެއރަެށއް ހިމެޭނ ކައުންސިލެްއގެ ތަްތގަނުޑޖެހި ލިއުެމއް ރަށެއް  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 ----------------------------------------ސޮއި:  -------------------------------------ފޯމާއި، ލިޔެކިޔުންތަާކއި ހަވާުލވީ:ނަްނ: 

 ---------------------------------------ތާރީޚް:  --------------------    މަޤާމް:------------------------------------ފޯނު ނަންަބރު: 
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 :4ސެކްޝަން 

 ކޯޑު މައުރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރާނެ ގިންތިތައް 

  އަތްތެރި މަސައްކަތް 1. 

 0101 ލާޖެހި ތަކެތި ލިޔެ

 0102 ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސުވެނިއަރ

 0103 ނެގުން (ކާވިންގ) އިކަނޑަ

 0104 ކަސަބުން އުފައްދާތަކެތި 

 0105 ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް 

 0106 ކުނަލާއި ކުނަލުގެ އުފެއްދުންތައް 

 0107 އެހެނިހެްނ ބައިތައްގެ އަތްތެރި މަސައްކަތު

  ދަނޑުވެރިކަން . 2

 0208 ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް (ވެލިއު އެޑިޝަން)

 0209 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން

 0210 ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާލާތް (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ)

 0211 އުފެއްދުްނތައް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން 

  މަސްވެރިކަން . 3

 0312 ެއޑިޝަން) އުތައް (ވެލިމަހުގެ އުފެއްދުން

 0313 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާ އުފެއްދުން

 0314 މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތް (ޓޫލްސް / މެޝިނަރީ)

 0315 މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 

  ދަތުރުފަތުރު . 4

1640 ކަނޑުދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް  

 0417 ގައި ބޭނުްނކުރާ އާލާތްތައްއުޅަނދު ކަނޑުދަތުރު

 0418 ތައް އާ އުފެއްދުން ކުރާ އުޅަންދުގެކަނޑުދަތުރު
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 0419 އެއްގަމުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ މޮޑެލްތައް

 0420 އުފެއްދުން (މޮޑެލް) އެއްގަމުދަތުރުގެ

 0421 ދަތުރުފަތުރުގެ އެހެނިހެން އުފެއްުދންތައް 

  އިމާރާތްކުރުން . 5

 0522 ކުރާ އާލާތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުން

 0523 ތަކެތި ކުރާއިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުން

 0524 އިމާރާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާ އުފެއްދުން

 0525 ތްރީޑީ ނުވަތަ މޮޑެލް –(އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން) އެތެރެ ފަރުމާ 

 0526 އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 

  އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ . އިންފޮމޭޝަން 6

6270 ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން  

 0628 ރކޮންޕިއުޓަރު ސޮފްޓްވެއަ

 0629 މަސައްކަތްކޮންޕިއުޓަރު އެނިމޭޝަންގެ 

 0630 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާއަތްތަކަށް ޭބނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ

 0631 އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް 

 0632 ގޭމިންގ 

 0633 ރޮބަޓްސް އެންޑް ރޮބަޓް ޓެކްނޮޮލޖީ

 0634 ގެ އުފެއްދުންތައް VRޑީ  3

 0635 ކޮމިއުނިޭކޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެިނހެން ުއފެއްދުންތައް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 

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

6370 ކުރެހުން (ޑްރޯވިންގ)   

3D ް0737 އާޓްސ 

 0738 ޕެއިންޓިންގ

 0739 ސްކަލްޕްޗަރ އަދި މޮނިއުމެންޓްސް
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 0740 އާޓްސްޑިޖިޓަލް 

 0741 ފައިން އާޓްސް

 0742 ޕޯސްޓް ކާޑު 

 0743 އާޓްގެ އެހެނިހެން ބާަވތްތައް 

  . ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިން 8

 0844 ފޮތީގެ އަދި ފެހުމުގެ އުފެއްދުން 

 0845 ފޮތި ޑިޒައިންކުރުން

8460 އެމްބްރޮއިޑަރީ މަސައްކަތް   

 0847 އުފެއްދުންތައް ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިންގެ އެހެނިހެން 

  . ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒް 9

 0948 ން އުފައްދާ ތަކެތި ރަންރިހި

 0949 ބޫޓު / ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި 

 0950 ޕަރސަނަލް އެކްސެސަރީޒް 

 0951 ޖުވެލަރީ އެންޑް އެކްސަސަރީޒުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުްނތައް

  . ހަކަތަ (އެނަރޖީ)10

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

  . ކާބޯތަކެތި 11

 1153 ގިނަދުވަހު ހުންނަޮގތަށް ަބންދުޮކށްފައިވާ ކާތަކެތި 

 1154 ބުއިްނތައް ގިނަދުވަހު ހުންނަޮގތަށް ަބންދުޮކށްފައިވާ އެކިބާވަތުގެ 

 1155 ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރިގޮތަށް ަބންދުކޮށްފައިވާ ކާބޯތަެކތި 

 1156 ކާބޯތަކެތީގެ އެހެނިެހން އުފެއްދުްނތައް

 . މެޝިނަރީ އެންޑް އިކްއިޕްމަންޓްސް 12
 

1 އިކްއިޕްމަންޓްސް މަސައްކަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީ އާއި  572  

 އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ އުފެއްދުންތައް
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 1259 ސައިކަލް ކުރެވޭ ތަކެތި އުފައްދާ މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސްރީ

 1260 އެހިނިހެން މެޝިނަރީ އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް

  ލަކުޑީގެ މަސައްކަތް . 13

 1361 ތެދުއުއި ވަޑާމުގެ އުފެއްދުންތައް

 1362 ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފަިއވާ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް 

  ބަހުގެ އުފެއްދުންތައް  .14

 1463 )ލިޔުންތައްކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީ (

 1464 ފޮތް (ލިޓްރޭޗަރ)

 1465 މުނިފޫހިފިލުމުގެ ލިޔުންތައް 

 1466 ޅެން/އަންބާ/ފަރިހި/ރައިވަރު ފޮތް

 1467 އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިްނނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އުގަންނާދޭ ތަކެތި ޚާއްޞަ 

 1468 ތާރީޚީ ލިޔުންތައް 

 1469 ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް

  . އެހެނިހެން 15

 1570 ގަލުގެ މަސައްކަތް 

 1571 ފޮޓޯގްރަފީ 

 1572 ދެމެދު) މިނެޓާއި 30މިނެޓާއި  5ޑޮކިއުމެންޓްރީ (

 1573 އެހެނިހެން މައުދަނުެގ އުފެއްދުންދަނގަޑާއި 

 1574 ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް

 1575 ކުޑަކުދިންގެ ކުޅޭސާމާނު 

 1576 އްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެޭވނެ ތަކެތި ޚާ
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