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 ހިތަދޫ   ، މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް 

                     އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 އްޑޫ، ދިވެިހރާްއޖެ އަ       

  ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ދިރިއުޅުމަށް 
 

 .ެމި ފޯމު ފުރާނީ ިދވެހި ަބހުން، ތާނަ ައކުރުންެނވެ. މި ފޯމު ފުުރމަށް ބޭނުންުކާރނީ ދެލި ނުފޭދޭ، ނޫކުަލއިގެ ގަލަމެކެވ 
  ަުނވަތަ މި ފޯާމއެކު ހުަށހަޅަންެޖހޭ ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ، މި ފޯުމގައި ޮދގު މަޢުޫލމާތެއް ދީަފއިާވނަމަ، ުނވަތަ މި ފޯމު ުފރިަހމަ ކޮށްަފއި ުނވާނަމ

 ފުރިހަަމއަށް ހުށަަހޅާފައި ުނވާަނމަ މި ފޯމު ބާޠިލުވާެނެއވެ.
 .ެމި ފޯމު ހުށަހަޅާ ަފރާތުން މި ފޯުމަގއި ޞަްއޙަ ނޫން މަޢުލޫމާެތއް ދީަފއިާވނަަމ، މި ފޯމު ބާޠިލުވާެނެއވ 
  ުެވރިފަރާުތގެ ދރއ ކާޑުގެ ައޞްލާިއ، ޭއގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. ގޯީތގެދޭ ަބއި ފާހަގަކޮށްަފިއވާ(، ގޯތީގެ ޗާޓު )އަިމއްލަކުަރްނ އެމި ފޯމާއެކ 

 

  ުއަމިއްލަކުރަން ބޭނުންވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތ 
  ކޮށީ ނަންބަރު   އަވަާށއި ގޯީތގެ ނަން 

  މަުގގެ ފުާޅމިން:  މަުގގެ ނަން:

  ރަިޖސްޓަރީ ނަްނބަރު:  ގޯތީގެ ބޮޑުިމން:

  ރަިޖސްޓަރީ ތާީރޚު:  އަިމއްލަކުރާ ަބއިގެ ބޮޑުިމން:

  އިތުރު ތަފްޞީލު 

 

 .ެއަގު ދައްކާނެ ގޮތް ކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވ 
 އެކިފަހަުރމަތިން ައގު ައދާކޮށް ނިްނމުން   އެއްފަަހރާ ައގު ައދާކޮށް ނިންުމން  
 

  ެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ލިޔާށެވެ!އެކިފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކޮށް ނިންމާނ 

 މަހުގެ ަނން  މަސް 
 ފައިސާ 

 މަހުގެ ަނން  މަސް 
 ފައިސާ 

 ރުފިޔާ  ލާރި ރުފިޔާ  ލާރި

    ވަނަ މަސް  7    ވަނަ މަސް  1

    ވަނަ މަސް  8    ވަނަ މަސް  2

    ވަނަ މަސް  9    ވަނަ މަސް  3

    ވަނަ ަމސް  10    ވަނަ މަސް  4

    ވަނަ ަމސް  11    ވަނަ މަސް  5

    ވަނަ ަމސް  12    ވަނަ މަސް  6

  ޖުމުލަ:
 

 )ބާރަ( މަސްދުވަހެވެ. 12ނިންމާނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ: އެކި ފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކޮށް ނޯޓު: 
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  ީފަރާތް:މި ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން ދޫކުރާ ލިޔެކިއުންތައް ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރަންވ 

 ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު  ނަން

    
 

  ުގެ/ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު:ގޯތީގެ ވެރިފަރާތ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ، ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި ގަނެ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   

ނޑައަޅާފައިވާ ބައި، އަމިއްލަކުރުމަށް އެދި، ވިއްކުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ  މަތިން، މި ގޯތީގެ ބިން/ މި ގޯތީގެ ބިމުން އަމިއްލަ ކުރުމަށް ކަ

 މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ތާރީޚު: .....................................  

 ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ތނ
ކާޑުގެ ދރއ 

 ނަންބަރު 
 ސޮއި ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

 .ެތިރީަގިއވާ ބަިއތައް ފުރިަހމަކުާރނީ މި ިއދާާރއިންެނވ  

 ގޯތީގެ ބޮޑުިމން:
  ގޯތީަގއި ޢިާމރާތްކުެރވޭނެ އުްސމިން: އަކަ ފޫޓު

  ޢަަދދު:އުްސމިން ުގނަކުރަްނޖެހޭ  އަކަ މީޓަރ

 ފޫޓު މަުގގެ ފުާޅމިން:
 ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އަކަފޫޓަކަށް ޖެހޭަވރު .......... ރުފިޔާ 1ތާވަލު 

 ފޫޓު އިމަްށވާ ިދގުިމން:
 

 × ގޯތީގެ ބޮޑުިމން 

މަުގގެ ފުާޅމިނުން 

މަގަްށވާ ިއމުގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް އަކަފޫޓަކަށް 

 ޖެހޭ ަވރު 

× 

ޢިމާރާތްުކރެވޭ 

އުްސމިނުން 

 ގުނަކުަރންޖެހޭ ިމންަވރު 

= 

ބަންާޑރަ ގޯތި ައމިއްލަ 

ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުާކރަށް 

 ދައްކަްނޖެހޭ ައގު 

 ×  ×  =  

 

 އަގު ޗެކްކުީރ: އަގު ެހދީ:

  ނަން:  ނަން:

  މަާޤމު:  މަާޤމު:

  ސޮއި:  ސޮއި:

  ތާރީޚު:  ތާރީޚު:

 



  

  email: municipal.hithadhoo@adducity.gov.mvއީމެއިލް:    :fax     +9606880045ފެކްސް:      :telephone      +9606885753ފޯން: 
 

 ގޯތި ަބއިކުުރމާބެހޭ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތެވެ.  މައްސަލައެއް ނެތެވެ.ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެއްވެސް  

 ގޯތި ަބއިކުުރމުަގއި ަމއްސަަލއެއް ވޭތޯ ބެލީ:  ރަިޖސްޓަީރގައި ަމއްސަަލއެއް ވޭތޯ ބެލީ:

  ނަން:  ނަން:

  މަާޤމު:  މަާޤމު:

  ސޮއި:  ސޮއި:

  ތާރީޚު:  ތާރީޚު:

 

އެވެ. މައްސަލައެއް ވާނަމަ މި ފާހަގަ ނޯޓު: ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނުވަތަ ގޯތި ބައިކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ލާނީ 

 މި ފާހަގައެވެ.  ލާނީ


