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 އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު          
  
  

  .ތިރީގަައި މިވާގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖަހަންވާނެއެވެ
    ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ޖަހާ ސްޓޭޕް-1
  

  ރ  ލ

  50  -  ޑުގައިބައިސްކަލް ލައިސަންސްކާ
  30  -  މޮޓޯސައިކަލް، އިންޖީނުލީ ބައިސްކަލް، ސްކޫޓަރ ފަދަ ތަކެތީގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައި

  40  -  ކާރު، ޖީޕް، ޕިކަޕް، ވޭން، އެމްބިއުލަންސް ފަދަ ތަކެތީގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައި
  100  -  ލައިސަންސް ކާޑުގައިސޭލާފަދ ތަކެތީގައި  ފޯކްލިފްޓް، ލޮރީ، ޓްރެކްޓަރ،

  30  -   ތްގާޑިޔަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިއަ
  10  -   މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައ3ިދިގުމިން 
  30  -   މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައ6ި މީޓަރު ހަމަވެފައި 3ދިގުމިން 
  40  -   މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައ9ި މީޓަރު ހަމަވެފައި 6ދިގުމިން 
  50  -   މީޓަރު ހަމަނުވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައ12ި މީޓަރު ހަމަވެފައި 9ން ދިގުމި

  100  -   މީޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައ12ިދިގުމިން 
  50  -  އެއްގަމުގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ހުއްދައިގައި

  10  -  ރޭޑިޔޯގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައި
  25  -  ސަންސް ކާޑުގައިޓެލެވިޜަންގެ ލައި

  25  -  ވީޑިއޯ ކެސެޓް ރެކޯޑަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  25  -  ވީޑިއޯ ކެސެޓް ޕްލެޔަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  25  -  ރަޖިސްޓަރީގައި)  މިލިމީޓަރުގ8ެ(ބައިސްކޯފު ދައްކާ ފޮށީގެ 
  25  -  ރަޖިސްޓަރީގައި)  މިލިމީޓަރަށްވުރެ މަތީގ8ެެ(ބައިސްކޯފު ދައްކާ ފޮށީގެ 

  100  -  ޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައިރ ޓްރާންސްމިޗައެމެ
  100  -  ޝިޕްސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައި

  100  -  ފިކްސްޑް ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ލައިސަންސް ކާޑުގައި
  100  -  ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ފްރިކުއެންސީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  5  -    ވޯކީޓޯކީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި



  500  -  ފުނި، އޭޖެންސީ، ތިއޭޓަރ ފަދަ ތަންތާނގެ ރަޖިސްޓަރީގައިކުން
  50  -  ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޕާޓީ ފަދަ ތަންތާނގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  25  -  ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  25  -  ި މާލޭގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައ

  50  -  މާލޭގެ  ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  50  -   ލޭގެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިމާ

  100  -  މާލޭގެ ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  5  -  ރާއްޖެތެރޭގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  10  -  ރާއްޖެތެރޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  10  -  ރާއްޖެތެރޭގެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  20  -  ގައިރާއްޖެތެރޭގެ ބިމާއި ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ
  50  -  މަދަރުސާ، ސްކޫލް ފަދަ ތަންތާނގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  25  -  ކްލާސް، މަކްތަބު ފަދަ ތަންތާގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  100  -    ޓްރޭޑްމާކް ރަޖިސްޓަރީގައި
  25  -  އެކިއެކި ފަރާތް ފަރާތުން ޚާއްޞަކުރާ ނިޝާނުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  50  -  ޝިޕިންގ މާކް ރަޖިސްޓަރީގައި
  10  -  ޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގައިއިމްޕޯ

  10  -  ހޮޓާ ހިންގުމުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  1000  -  ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  1000  -  ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

  100  -  ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
  300  -  ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

      
   ސަރުކާރުގެ ލަކުޑި ކެނޑުމުގެ ސިޓީގައި ޖަހާ ސްޓޭމްޕް-2
  

    

 ހިރުނދު މޫނިމާ، ހެލެބެލި، ،ކަނޑޫ، ފުނަ، ކާނި، ނިކައަޅޯ، ދަނބު، ބޮޑަވަކި، މަދޮށި
  ކުއްޅަވައް، ހިތި،މީޓަރަަކަށް

-  18  

  9  -   މީޓަރު،މީޓަރަކަށ7ް) މަތިކަންފަށްގަނޑު، އެތެރެވަތަށް(ދިއްގާ އުނި،މިދިލި،
  30  -   މީޓަރު،މީޓަރަކަށ6ް) ފެންފިލާގަނޑު(އުނި،މިދިލި،ދިއްގާ
  30  -   މީޓަރު،މީޓަރަކަށ2ް) ކުނބުކަނފި(އުނި،މިދިލި،ދިއްގާ

  18  -   މީޓަރު، މީޓަރަކަށ3ް) ހުންގާނު(ފުނަ،ކާނި، މަދޮށި، ހިތި 
  18  -  )މައްޔާ(ފުނަ،ކާނި، މަދޮށި، ހިތި 

  18  -  )ކުނބުވައް(ފުނަ، ކާނި 



  7  -  )ބުޑުުވައް(ނި ފުނަ، ކާ
  7  -  )ވައްފައި(ފުނަ، ކާނި 
  7  -  )ކަނޑޫ(ރިތްދަނޑި

  1  -  )ކުރެއްޖެއް(ޅިސްކުރެދި 
  30  -  )ރުކެއް(ރުއް 

  1  -  ) މީޓަރުގެ ކަނދުބުރިއެއ1ް 2/1(ކަނދުބުރިއެއް 
  25  -  )ށްއަކަކަނޑި(އުވަލިކުޑި

  5  -  ދަނޑިއެއް) ރިތަށް(ބުރެވިދަނޑި 
      
  ހޭ ލިޔުންތަކުގައި ޖަހާ ސްޓޭމްޕް ޝަރީޢަތާބެ-3
  

    

ދައުލަތުގެފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ (ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި 
  .)މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓް އެފަރާތްތަކަށް ދިނުން މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ

-  20  

  50  -  މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުން
  50  -  ތްހިބަފަތް އަދި ވަޤުފް ފަ

  5  -  ޝަރްޢީ ފަތްތަކުގައި ކުރިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގެ އިތުރަށް ލިޔާ ލިޔުމުގައި
  10  -  ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި
  50  -  ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގައި

  5  -  މަރުސާބިތުކޮށްފައިދޭ ލިޔުމުގައި
  50  -  ފަސްޚު ނުވަތަ ތަފްރީޤުގެ ސެޓްފިކެޓުގައި
    - ލިޔުމުގައި، ލިބުނު މުދަލުގެ އަގުގެ ޖުމްލަ ތަރިކައެއް ބަހައި ނުވަތަަ ހަމަޖެއްސިގޮތުގެ

   ރުފިޔާއިން ދަށްނަމ1000ަ/
-  5  

 ލިޔުމުގައި، ލިބުނު މުދަލުގެ އަގުގެ ޖުމްލަ އް ބަހައި ނުވަތަ ހަމަޖެއްސިގޮތުގެތަރިކައެ
   ރުފިޔާއިން މަތިނަމ1000ަ/-

-  10  

  10  -  ސްލިމުން އިސްލާމްވުމަށްފަހު ދޭ ސެޓްފިކްޓްގައިޣައިރު މު
      
  ންޓުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭގޮތުން ޖަހާ ސްޓޭމްޕް އަމިއްލަ އެގްރިމަ-4
  

    

   500/-އެކަމަކީ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެފައި، އެފައިސާގެ އަދަދަކީ . ހ
  އްނަމަރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ އަދަދެ

-  5  

  15  -  ޔާއާ ހަމައަށް ރުފ5000ި/-އިން ފެށިގެން ޔާ ރުފ500ި/-އިސާގެ އަދަދު ފަ
  25  -   ރުފިޔާއާ ހަމައަށ10000ް/- ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 5000/-

  -  50   ރުފިޔާއަކަށ100ް/-ށްވުރެ މައްޗަށް އިތުރުވަމުންދާ ކޮންމެ ދެން އެއަ



ގެ މައްސަލާގައި ފައިސާ އެމުދަލު(މުދަލާބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ . ށ
  )ހިމެނިފައިވިޔަސް ނުވިޔަސް

-  25  

  10  -  ފައިސާ އާއި މުދާ ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްނަމަ. ނ
  50  -  ފައިސާ ނުހިމެނޭ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ. ރ
      
   އެކިއެކި ސަނަދުގައި ޖަހާ ސްޓޭމްޕް-5
  

    

  25  -  ގައިގާޟީކަމުގެ ސަނަދު
  20  -  މުޙާމީކަމުގެ ސަނަދުގައި

  20  -  އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އެހީތެރިޔާކަމުގެ ސަނަދުގައި
  15  -  މައްސާޙުކަމުގެ ސަނަދުގައި
  25  -  މަލިމީކަމުގެ ސަނަދުގައި

  10  -  ސެކެޓްރީކަމުގެ ސަނަދުގައި
  10  -  އިނގިރޭސި ސެކެޓްރީކަމުގެ ސަނަދުގައި

  7  -  ސަނަދުގައި ނަންބަރު ކާތިބުކަމުގެ 1
  7  -  އިނގިރޭސި  ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދުގައި

  7  -   ނަންބަރު ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދުގައ2ި
  7  -  ޓައިޕިސްޓްކަމުގެ ސަނަދުގައި

  10  -  އިޕިސްޓްކަމުގެ ސަނަދުގައިޓަަޝޯޓްހޭންޑް 
  15  -  އެކައުންޓެންޓް ކަމުގެ ސަނަދުގައި

  7  -  ވަޔަރލެސް އޮޕަރޭޓަރުކަމުގެ ސަނަދުގައި
  5  -  ގައިޕިޔޯނުންގެ ސަރުދާރުކަމާއި، އިނިސްޕެކްޓަރު ކަމުގެ ސަނަދު

  5  -  ޕިޔޯނުކަމުގެ ސަނަދު
  10  -  މައުޛޫނުކަމުގެ ސަނަދުގައި
  15  -  ކަތީބުކަމުގެ ސަނަދުގައި
  5  -  މުދިންކަމުގެ ސަނަދުގައި

  10  -  ހުކުރު ކުރުމުގެ ސަނަދުގައި
  5  -  ގައިޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ސަނަދު

  15  -  ގެ ސަނަދުގައިކިއެކި މާއްދާ ޢާންމުކޮށް ކިޔަވައިދުނުމުއެ
  15  -  ޚިތާނު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގައި
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  5  -  ލޯނުފިޔަވައި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމުންދޭ ލިޔުމުގައި
      

      :ލިޔުމުގައިވަރުވާރަށް ދޭ 
  10  -   ރިފުޔާއަށްވުރެ މަދުނަމ100ަ/-ވަރުވާ 

  10  -   ރުފިޔާއަކަށ100ް/- ރިފުޔާއަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ކޮންމެ 100/-
  25  -   ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުމުގެ ލިޔުމުގައިށްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ

  ލޯން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ( ޔުމުގައިސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯން، އަދާކޮށް ނިމުމުން ދޭ ލި
   ރިފުޔާއަކަށ1000ް/- 

-  25  

  10  -  މެންޓުގައިަރަންޓް ދޫކުރުމަށް ކުރެވޭ އެގްރިއިލެކްޓްރިކް ކަ
  15  -  މެންޓުގައިލެފޯން ބަހައްޓައި ދިނުމުގެ އެގްރިޓެ

  5  -  ފޮތްފާސްކުރުމުގެ ކާޑުގައި
  10  -  ޕާސްޕޯޓް ފޯމުގައި

  10  -  )އަހަރަކަށް(ޕާސްޕޯޓް އައުކުރުމަށް
  10  -  ) ރުފިޔާއަކަށ100ް/-ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ އަދަދުގެ ކޮންމެ (އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް 
  10  -  ) ރުފިޔާއަކަށ100ް/-ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ އަދަދުގެ ކޮންމެ (އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް 

  1  -  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެްްގައި
  25  -   ސެޓްފިކެޓްގައިމާލޭގެ ވަޒަންވެރިޔަކަށް ވުމުގެ

  10  -  ވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިށްްމާލޭގެ ރަ
  5  -   ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވަޒަންވެރިއަކަށްރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ 
  1  -  ށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިށްވެއްސަކަަރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ ރަ
  100  -  އަމިއްލަ ގޯތީގެ ފަތުގައި

  10  -  އެއަރވޭޒް ބިލުގައި
  10  -  ޑިންގައިބިލް އޮފް ލޭ

 ވަނަ 5ގެ ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (75/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު
  ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގެނައުމަށް) ށ(އި އާ) ހ(މާއްދާގެ 

  ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި

-  500  

   ވަނ5ަގެ ) އްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާ (75/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު
  ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގެނައުމަށް) ށ (އިިއާ) ހ(މާއްދާގެ 

  )އަހަރަކަށް(ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި 

-  24  

  
 .މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ތަންތާނގެ ބޭނުމުގައި ދޫކުރެވޭ އެއްޗިއްސެއް ނުހިމެނެއެވެ  


