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  Secretariat of Kolhumadulu Vandhoo Council                  ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 Thaa Vandhoo, Rep of Maldives                                ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ  ތ.   

 

 ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
 6780041ފެކްސް:  7980047ފޯން: 
 mvandhoocouncil@hotmail.coއީމެއިލް: 

 

2018ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތައް ދުމަތްތަކަށް ނެގުމަށް ޚި ތ.ވަންދޫ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި   

ރ 05/- ސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް:ޖި އުފަން ދުވަުހގެ ރަ   1 
ރ 010/- ސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް:ރަޖި އުފަން ދުވަުހގެ    2 
ރ 52/- އާކުރުން/ަމޢުލޫމާތު ބަދަލުވުްނ:ސްޓްރީ ޖި އުފަން ދުވަުހގެ ރަ   3 
ރ 05/-  4 އުފަން ދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހެދުމަށް: 
ރ 010/-  5 އުފަން ދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން ހެދުމަށް: 
ރ 52/- އާކުރުން/ ަމޢުލޫތު ބައްދަލުކުރުން:އުފަން ދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓް    6 
ރ 015/- ެހދުމަށް )އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:ސްޓްރީ އަލަށް ޖި ބިމުެގ ރަ   7 
ރ 050/- ަޕބްލިކް ެހދުމަށް )ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ އަލަށް ރަިޖސްޓްރީ ބިމުގެ  

 ކުންފުނިތަކަށް(:
8 

ރ 030/- ގެއްލިގެްނ ހެދުމަށް )އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ  ރަިޖސްޓްރީ ބިމުގެ  
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

9 

ރ 0100/- ދުމަށް )ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ަޕބްލިކް ހެ ގެއްލިގެން  ރަިޖސްޓްރީ ބިމުގެ  
 ކުންފުނިތަކަށް(:

10 

ރ 05/- ތްތަކަށް، އަމިއްލަ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން )ައމިްއލަ ފަރަ ރަިޖސްޓްރީބިމުެގ  
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

11 

ރ 050/- ބަދަލުވުން )ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް،  މަޢުލޫމާތު/އާކުރުން ރަިޖސްޓްރީ ބިމުގެ  
 ސަރުކާރު/ަޕބްލިކް ކުންފުނިަތކަށް(:

12 

ރ 015/- އަލަށް ހެދުމަށް )އަމިއްލަ ަފރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ  ރަިޖސްޓްރީ ޢިމާރާތާއި ގޯތީެގ  
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

13 

ރ 050/- ހެދުމަށް )ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް،  އަލަށް ރަިޖސްޓްރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 
 ސިރުކާރު/ަޕބްލިކް ކުންފުނިަތކަށް(:

14 

ރ 050/-  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިްއލަ)ގެއްލިގެން ހެދުމަށް  ރަިޖސްޓްރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

15 
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  Secretariat of Kolhumadulu Vandhoo Council                  ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 Thaa Vandhoo, Rep of Maldives                                ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ  ތ.   

 

 ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
 6780041ފެކްސް:  7980047ފޯން: 
 mvandhoocouncil@hotmail.coއީމެއިލް: 

 

ރ 0100/-  އިދާރާތަކަށް، ދައުލަތުގެ)ހެދުމަށް  ގެއްލިގެން ރަިޖސްޓްރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 
(ކުންފުނިަތކަށް ަޕބްލިކް/ސަރުކާރު  

16 

ރ 010/- އްދަލުވުން )އަމިއްލަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީެގ ރަިޖސްޓްީރ އާކުރުން/ަމޢުލޫމާތު ބަ  
ވިަޔާފރިތަކަށް(: ށް، އަމިއްލަފަރާތްތަކަ  

17 

ރ 050/-  ދައުލަތުގެ)ަބއްދަލުވުން  ަމޢުލޫމާތު/އާކުރުން ރަިޖސްޓްރީ  ގޯތީގެ  ޢިމާރާތާއި 
ކުންފުނިތަކަށް(: ޕަބްިލކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް،  

18 

ރ 015/- ޖަްމޢިއްޔާތަކަށް، ގަޑިއިރަށް )އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، ކްލަބް،  24 ސްޓޭޖް ކުލި 
(:އަމިއްލަ ިވޔަފާރިތަކަށް  

19 

ރ 020/- :(ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް)ގަޑިއިރަށް  24 ކުލި ސްޓޭޖް   20 
ރ 060/-  ޕަބްލިކް/ރުކާރުސަ އިދާރާތަކަށް، ދައުލަތުގެ) ގަޑިއިރަށް 24 ކުލި ސްޓޭޖް 

:(ކުންފުނިތަކަށް  
21 

ލާރި  15/- އޮޑިހަރުގެ )ަވގުތީ( ބިުމ ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަަކ ފޫޓަކަށް )ވަންދޫ ގައި  
އޮންަނ އޮިޑފަހަުރ(: ރަޖިސްޓްރީ  

22 

ލާރި  20/- ފޫޓަކަށް )ވަންދޫ ފިޔަވަިއ  އަކަ  މަހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ަވގުތީ) އޮޑިހަރުގެ 
އޮޑިަފހަރު(: އޮންނަ ރަިޖސްޓްރީއެހެނިހެން ަރއްރަށުގައި   

23 

ލާރި  30/-  ފޫޓަކަށް )އަމިއްލަ އަކަ  މަހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ަވގުތީ) އޮޑިހަރުގެ 
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

24 

ރ 1/-  ދައުލަތުގެ) ފޫޓަކަށް އަކަ  މަހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ަވގުތީ) އޮޑިހަރުގެ 
ކުންފުނިތަކަށް(: ޕަބްިލކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް،  

25 

ރ 1/-  އަމިއްލަ)ފޫޓަކަށް  އަކަ  މަހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ދާއިމީ) އޮޑިހަރުގެ 
ވިަޔާފރިތަކަށް(: އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް،  

26 

ރ 2/-  ދައުލަތުގެ) ފޫޓަކަށް އަކަ  މަހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ދާއިމީ) އޮޑިހަރުގެ 
ކުންފުނިތަކަށް(: ޕަބްިލކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް،  

27 

ލާރި  15/-  އަމިއްލަ)ޫފޓަކަށް  އަކަ ަމހަކު ވިޔަފާރި )ަވގުތީ( ބިުމ ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ 
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

28 
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  Secretariat of Kolhumadulu Vandhoo Council                  ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 Thaa Vandhoo, Rep of Maldives                                ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ  ތ.   

 

 ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
 6780041ފެކްސް:  7980047ފޯން: 
 mvandhoocouncil@hotmail.coއީމެއިލް: 

 

ލާރި  50/-  ދައުލަތުގެ)ޫފޓަކަށް  އަކަ ަމހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ަވގުތީ) ވިޔަފާރި 
ކުންފުނިތަކަށް(: ޕަބްިލކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް،  

29 

ރ 1/-  އަމިއްލަ) ޫފޓަކަށް އަކަ ަމހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ދާއިމީ) ވިޔަފާރި 
 ވިޔަފާރިތަކަށް(:

30 

ރ 2/-  ދައުލަތުގެ) ޫފޓަކަށް އަކަ ަމހަކު ކޮންމެ މީލާދީ ކުލި ބިމު ( ދާއިމީ) ވިޔަފާރި 
ކުންފުނިތަކަށް(: ޕަބްިލކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް،  

31 

ރ 020/-  32 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިވާ ބެުރ ސެޓް ދޫކުރުމަށް ) ޒިންމާާވގޮތަށް ( 
ރ 020/- ފީ: ވަންދޫ ރަށްވެހިކަމުން ވަކިުވމުގެ ސެޓްފިކެޓް   33 
ރ 05/-  34 ވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްަކން އަންގައިދޭ ލިޔުން: 
ރ 05/- ކާކުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ ވައިެގމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަާރތްތަކަށް  

:ލިޔުން  
35 

ރ 010/-  36 ވަންދޫގައި ިވޔަފާރިކުރާ ަކމުެގ ލިޔުން: 
ރ 010/-  37 ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމުެގ ލިޔުން: 
ރ 300/-  38 މަގުމަތީަގއި ވިަޔފާރިކުރުމަށް ބަހައްޓާ ގާޑިޔާ އަދި މޭުޒފީ: 
ރ 2/- ނޑެއްގެ އެއް ފުށް(: ސްކޭންކުރުންޑޮކިއުމެންޓް   )ގަ  39 
ރ 2/- ނޑެްއގެ)ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުްނ   ފުށް(: އެއް ގަ  40 
ރ 5/-  41 ޑޮކިއުމެންޓް އެެޓސްޓް ކުރުްނ )އެއް ލިޔުން(: 
ރ 2/- ނޑީގެ ކުލި    ކްލަބް، ިވޔަފާރިަތކަށް، ގަޑިއިރަށް ) އަމިއްލަ 24ދިދަ ދަ

(:ވިަޔފާރިތަކަށް އަމިއްލަ ޖަމްިޢއްޔާތަކަށ  
42 

ރ 3/- ނޑީގެ ދިދަ   ަޕބްލިކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް، ދައުލަތުގެ)ގަޑިއިރަށް  24 ކުލި ދަ
 ކުންފުނިތަކަށް(:

43 

ރ 5/- ނޑީގެ ދިދަ  (:ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ) ގަޑިއިރަށް 24 ކުލި ދަ  44 
ރ 2/- ނޑީގެ ކުލި    ަޖމްޢިއްޔާތަކަށް، ކްލަބް، ވިޔަފާރިތަކަށް، އަމިއްލަ)  ގަޑިއިރަށް  24ގޮ

(:ިވޔަފާރިތަކަށް އަމިއްލަ  
45 

ރ 3/- ނޑީގެ  (:ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ )ގަޑިއިރަްށ  24 ކުލި ގޮ  46 
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 Thaa Vandhoo, Rep of Maldives                                ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ  ތ.   

 

 ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
 6780041ފެކްސް:  7980047ފޯން: 
 mvandhoocouncil@hotmail.coއީމެއިލް: 

 

ރ 5/- ނޑީގެ   ަޕބްލިކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް، ދައުލަތުގެ)ގަޑިއިރަްށ  24 ކުލި ގޮ
 ކުންފުނިތަކަށް(

47 

ރ 100/- ) ވަންދޫ ފަރާތްތައް  ކުލި ގަޑިއިރަަކށްބަނދަރުން ދޫކުރުމަށް ހަަމެޖހިފައިާވ ފެުނގެ 
 ނުހިމެނޭ ގޮތަށް (

48 

ރ 1/-  49 ބިމު ކުލި އަަކފޫޓަކަށް މަހަުކ )އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް(: 
ރ 2/- މަހަުކ )ސަރުކާރު ހިްއސާާވ ކުންުފނިތަކާއި ޕަބްލިކް  އަަކފޫޓަކަށް ކުލި ބިމު 

(:ކުންފުނިތަކަށް  
50 

ރ 300/- ނަރސަީރ ދަރިވަރުންނަށް(: ޕްރީ ސްކޫލް ފީ ަމހަކު )ޭބީބ ނަރސަރީ، އަދި   51 
ރ 200/- ސްޓްރީ ސެޓްިފކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހަދަިއދިނުމަށް:ޖިވިޔަފާރި ރަ    52 
ރ 10/- ގަޑިއިރަށް ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ( 01މޭޒުގެ ކުލި     53 
ރ 50/- ގަޑިއިރަށް ) ސިާޔސީ ފަރާތްތަކަށް ( 01މޭޒުގެ ކުލި     54 
ރ 70/-  ަޕބްލިކް/ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް، ދައުލަތުގެގަޑިއިރަށް ) 01މޭޒުގެ ކުލި   

( ކުންފުނިތަކަށް  
55 

ރ 30/- ( ވިަޔފާރިތަކަށް އަމިއްލަގަޑިއިރަށް ) 01މޭޒުގެ ކުލި     56 
ރ 50/- ގަޑިއިރަށް ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ( 24މަސްވެރިްނގެހިްއވަރުގެ ކުލި     57 
ރ 200/- ގަޑިއިރަށް ) ސިާޔސީ ފަރާތްތަކަށް ( 24މަސްވެރިްނގެހިްއވަރުގެ ކުލި     58 
ރ 500/-  އިދާރާތަކަށް، ގަޑިއިރަށް )ދައުލަތުގެ 24މަސްވެރިްނގެހިްއވަރުގެ ކުލި  

ކުންފުނިަތކަށް ( ަޕބްލިކް/ސަރުކާރު  
59 

ރ 100/- ިވޔަފާރިތަކަށް ( ގަޑިއިރަށް )އަމިއްލަ 24މަސްވެރިްނގެހިްއވަރުގެ ކުލި     60 
ރ 30/- ގަޑިއިަރށް 01ހަޓްތައް ވިޔަފާިރ އުޞޫލުން ދޫކުރުމުގެ ކުލި    61 
ރ 30/- ގަޑިއިރަށް  ) ރަށުގެ މުްއޞަސާތަކަށް ( 24ވިނަކޮށާ މެޝިްނގެ ކުލި    62 
ރ 500/- ގަޑިއިރަށް  ) ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް( 24ވިނަކޮށާ މެޝިްނގެ ކުލި    63 
ރ 10/- ތަކަށް (ައމިއްލަ ަފރާތްގަޑިއިރަށް  )  24ވިނަކޮށާ މެޝިްނގެ ކުލި    64 
ރ 50/- ގަޑިއިރަށް ) އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް ( 24ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް ޫރމްގެ ުކލި     65 
ރ 200/- ގަޑިއިރަށް ) ސިާޔސީ ފަރާތްތަކަށް ( 24ޫރމްގެ ުކލި   ކުލާސް ޕްރީސްކޫލް   66 
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 Thaa Vandhoo, Rep of Maldives                                ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ  ތ.   

 

 ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
 6780041ފެކްސް:  7980047ފޯން: 
 mvandhoocouncil@hotmail.coއީމެއިލް: 

 

ރ 500/-  އިދާރާތަކަށް، ގަޑިއިރަށް )ދައުލަތުގެ  24ޫރމްގެ ުކލި  ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް 
ކުންފުނިަތކަށް ( ަޕބްލިކް/ސަރުކާރު  

67 

ރ 100/- ވިޔަފާރިތަކަށް ( ގަޑިއިރަށް )އަމިއްލަ 24ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް ޫރމްގެ ުކލި    68 
ރ  3/-   ލަ )އަމިއް ުޔނިޓަކަށްކުލި  ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެގޭސްޓޭޖުން ކަރަންޓް  

 ފަރާތްތަކަށް، ކްލަބް، ޖަްމޢިްއޔާތަކަށް، އަމިއްލަ ވިަޔފާރިތަކަށް(:
69 

ރ  5/-   ސިޔާސީ )ުޔނިޓަކަށް ސްޓޭޖުން ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެގޭ ކުލި  
:(ޕާޓީތަކަށް  

70 

ރ  4/-    ދައުލަތުގެ) ުޔނިޓަކަށް ސްޓޭޖުން ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެގޭ ކުލި  
:(ކުންފުނިތަކަށް ޕަބްިލކް/ރުކާރުސަ އިދާރާތަކަށް،  

71 

 

  

 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެްނގުމަށްޓަކައި ިއޢުލާންކުރީމެވެ.

52                                          1439 ހިއްޖާލްޛު  

                              2018 ސެޕްޓެްމބަރ 05  


