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 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް، ހިތަދޫ 
  އިދާރާގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  

 ްއޑޫ، ިދވެިހރާްއޖެ އަ       

 ރީއަށް އެދޭ ފޯމް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަ 

 

 ރީކުރަން އެދޭމީހާގެ:ޓަ ރަޖިސް  -1

 ފޯން ނަންބަރ:        ނަން:ހ. ފުރިހަމަ  

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ނ. މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް: 

 ބިމާއިބެހޭ: -2

 ތަރިކައިން          ހިބައިން  ގުރުއަތުން  ލިބުނުގޮތް: ހ. ގޯތި 

 ށ. ޤުރުއަތު ނަންބަރ )ގުރުއަތުން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްނަމަ (:

 މޫލެކެޑެ       ކޮރޮވައު      ބޭރުމަތި      މެދެވައު      މާމެންދޫ  ނ. ގޯތި އޮތް ތަން: އޮޑައްސައު      

 ކަންމުޑި ރޭނިފައިނުވޭ   ކަންމުޑި ރޭނިފައި  ބ. ގޯތީގެ: 

 ނަމުގެ މާނައާއިއެކު(:އިނގިރޭސިން އެބަސް އޮންނަގޮތާއި އެބަހުގެ/ށ. ގޯއްޗަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން )ބޭރު ނަމެއްނަމަ 

  1-  

  2-  

  3- 

  4-  

 ރީކުރަންއެދޭ ފަރާތުގެ:ރަޖިސްޓަ          

 ސޮއި:          

 ނަން:          

 ތާރީޙް:          

 ބޭނުމަށް: އޮފީހުގެ  -3

  . ސްޓޭމްޕް: ލިބިފައި ހ 
 ރީގެ އަސްލު ލިބިފައި       ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި:. ކުރިން ހެދިފައިވާ ރަޖިސްޓަ ށ 
 :ނުވަތަ އުނިއިތުރު ގެނެސް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާނަމަ ސަބަބުން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ ރީ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓަ. ނ 

 ރ. އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ :  

   ސޮއި:        . އޮފީހުން: ފޯމާއި ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން:ބ 
ވާ އަނެއް ފަރާތް ބައްލަ               
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 ކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް: ރީ ރަޖިސްޓަ 

 ދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެުޅއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އްރީ ހެރަޖިސްޓަ

 

 ަކަންމުޑި ރީ ހަދައިދެވޭނީ ިޑ ރާނަންވާނެއެވެ. ޯގތި ރަޖިސްޓަ ދުމަށް ުހަށހެޅުމުގެ ކުރިން ގޯތީގައި ކަންމުއްރީ ހެގޯތި ރަޖިސްޓ

 ރޭނުމުންނެވެ. ނުވަތަ އިންފާރު

 

  ަފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  މު އިންވަކިކުރުމަށް އެދޭ ފޯ ގޯތީގެ އިންވަކިކުރެވިފައިނުވާނަަމ ނުވަތަ ގޯތީގެ އިން ނޭގޭަނމ

 ލިެބން ހުްނނާނެއެވެ. ންކައުންޓަރު މިއޮފީހުގެފޯމު އިންވަކިކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިންވަކިކުރުމަށް އެދޭ 

 

 ަމިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އްރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެ  5/-ދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އްރީ ހެގޯތި ރަޖިސްޓ 

 

 ަރީއަށް އުނި އިތުރެއް ނުވަތަ ިއސްލާހެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ރާތްތަކުން، ހެިދފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ހެދިފައިވާ ފަ ގޯތި ރަޖިސްޓ

 ރީގެ އަސްލު ކުރީގެ ރަޖިސްޓަ ރީ ހެދުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާއިރު މިފޯމާއިއެކު އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަލާކުވެގެން ރަޖިސްޓަނުވަތަ 

 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މި އޮފީހަށްދުމަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން އްރީ އަލުން ހެރަޖިސްޓަ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަދި

 ައް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެ ހިބައިން ނުވަތަ ތަރިކައިން ލިބުނުބިމެއްނަމަ  ބިމަކީ ކުރަން އެދޭ ރީރަޖިސްޓ 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 ަލިފައިވާކަން ބަޔާންކޮްށ މި ފޯމާއިއެކު ރަޖިސްޓަރީ ގެއްއްދާނަމަ ރީ ހަރަޖިސްޓަ ރީ ގެއްލިގެން އަލުންގޯތި ރަޖިސްޓ

 ފަރާތްތަކުން ސިޓީއެއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.ދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އްހެ ރީރަޖިސްޓަ

 
 ަދިވެހިރާއްޖޭެގ ރީ ހަަދއިދެވޭނީ، ުހށަަހޅާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަ ރީ ހެދުމަށް އެދިރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރަޖިސްޓ

ރީކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ޑާރަ ގޯއްޗާއި އިމާރާތް ރަޖިސްޓަ( ގެ ދަށުން ހެިދފައިވާ ަބނ1/2002ް)ަނންބަރު  ބިމާއިބެހޭ ާޤނޫނު

 ގެ ޖޫރީމާނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ރުފިޔާ-/100ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  14

 
 ަރީއެއް ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނީ ގޯިތ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ރަޖިސްޓ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ބަދަލުގަިއ  މިއޮފީހަށްބަޔާްނކޮށް ސިޓީއަކުން  އްފަރާތެނެއާއި ހަވާލުވާރީއެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަ

 ގެންނަންވާނެއެވެ. ނަވާއިރު އެބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑު ރީ ހަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަންރަޖިސްޓަ

 

  ެހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އް އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެ އަދި މިފޯމާއިއެކު ގޯތިދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގ 

 
  ްށް ގުޅުއްވުމުން މިކަން ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ފޯނަނަންަބރު 5753688 މިއޮފީހުގެއިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށ 


