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 ހިތަދޫ ، މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް
                     އިދާރާ  ގެއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް  

                                                                     އްޑޫ، ިދވެިހރާްއޖެ އަ        

 އަށް އެދޭ ފޯމް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ   

 ރީ ކުރަން އެދޭމީހާގެ:ރަޖިސްޓަ 
 ފުރިހަމަ ނަން:  -1
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: -2
 :ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށް  -3

 ފޯން ނަންބަރ: -6    އުފަންތާރީޚް: -4

 ބިމާއިބެހޭ:ޢިމާރާތާއި 

 ގޯތީގެ ނަން: -1
 ނަންބަރ: ރީގޯތީގެ ރަޖިސްޓަ  -2
 ރީ ހަދަން ބޭނުންވާނަން:ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަ -3
 ގޯތީގެ/ބިމުގެ ބާވަތް:  -4
 ގޯތިއޮތް ކޮށީ ނަންބަރު:  -5
 ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް: -6
 ވަޅު     ބަދިގެ           ފާޚާނާ        ކޮޓަރި          އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް: -7

  ިމެވެ.އިޤްރާރުވަ އަޅުގަނޑު  ކަމަށް މައުލޫމާތު  ވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަތީގައ 
 ސޮއި:                           ތާރީޙް:

 ހައްދާނަމައެވެ.( އަލަށް ރީ ހޭނީ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަ ) މިބައި ފުރަންޖެ  ހެކީންނާއިބެހޭ 

ނޑުމެން ރަގަޅަށް ދެނެތިބެ ހެކިވަމެވެ. މިފޯމު  ގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މީހާ ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ތެދު ބަޔާންކަމަށް އަޅުގަ
 ފުރިހަމަ ނަން:          ފުރިހަމަ ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:           ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 : ނަންބަރު އައިޑީ ކާޑު             : އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

ސޮއި:                       ސޮއި:               

 އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 
     :ސްޓޭމްޕް ލިބިފައި *
 :ޝަރީއަްތނިމުުނގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި *        :ީރގެ ައސްލު ލިބިފައިިޖސްޓަކުރިން ހެދިފަިއވާ ރަ *
 :ލިިބފައި ސިޓީފަިއވާ އަލުން ަރޖިސްަޓރީހަްއދާަނމަ ސަަބބުން ބަާޔންކޮށްިއތުރު ގެެނސް ރަޖިސްޓަރީ ގެއްިލގެން ުނވަތަ އުނި  *

 * އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ : 
 އޮފީހުން ފޯމާއި ަހވާލުވި ުމަވއްޒަުފެގ ނަން:                      ސޮއި: *

   

 

 އަނެއްފަރާތް ބައްލަވާ 
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 ރީ ކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް:ރަޖިސްޓަ 

 ދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އް ހެރީ ރަޖިސްޓަ

 ަ( ގެ 1/2002: ނަންަބރުޤާޫނނު ) ިދވެިހރާްއޖޭގެ ިބމާިއބެހޭ ޤާނޫނު،ދުަމްށ ހުށަހެޅުުމގެ ކުރިން ގޯތީަގއި އް ރީ ހެއިާމރާތާއި ގޯީތގެ ރަިޖސްޓ

ަވނަ ާމއްާދަގއި ބުނާ ެފްނވަުރގެ ިއމާާރތެއް  16ރީކުރުާމިއބެހޭ ަޤާވިއދުގެ ާޑރަ ޯގއްާޗއި އިާމރާތް ަރޖިސްޓަ ެހދިފަިއވާ ބަންދަށުން 
އެގޮުތން ަރޖިސްަޓރީުކރެވޭ ިޢމާރާތަީކ ަސރުކާރުްނ ހަދާަފިއާވ ަޤވާޢިާދއި ެއްއގޮތްާވގޮުތގެަމތިން ޯގތީގަިއ ކެއްކުާމއި، ކުރަންާވނެެއވެ. 

ގޯތީެގ އިމާރާާތއި ކައިޮބއި އުުޅާމއި ނިދުންަފދަ ިދރިުއުޅމުގެ ަޒރޫރީ ޭބނުންަތއް ފުއްަދން ޭބނުންާވވަުރގެ ޢިާމރާތަކަށް ވާްނޖެެހއެވެ. 
 އިެދވޭނީ އެފަދަ ިއމާާރެތއް ކުރުމުްނނެވެ. ރީ ހަދަ ރަިޖސްޓަ

 ެެހްނ އިާމރާތާއި ޯގއްޗަށް ަނމެއް ދެނީ އަލަްށނަމަ ުނވަތަ ކުިރން ދީަފިއވާ ނަން ބަަދލުކުރަން ެއދި ހުށަަހޅާަނމަ ހިޔާރުުކރަްއވާ ަނމަކީ އ

ކުރިން މިކަން  ހުށަހެުޅްއވުުމގެދި ޯފމް ވެ. އަރީ ހަާދދެވިަފިއވާ ނަމަކަށް ވެެގން ނުވާެނއެޗަކަށް ނުވަތަ ގެއަކަށް ރަިޖސްޓަ ގޯއް

 ށް ުގޅުްއވުުމން މިކަން ސާފުކޮށްެދވޭެނއެވެ.ފޯނަނަންަބރު 6069588 ކްކުެރއްުވމަށް އެދި ިމއޮފީހުގެ ޗެކްކުރަްއވަްނވާެނއެވެ. މިކަން ޗެ

 އިާމރާތުގެ ަނން ބަދަލުުކރަން ެއދޭަނމަ ބަދަލުކުަރން ެއދޭ ސަަބބާިއއެކު ެއމަްއސަލަ ސިޓީއަކުން ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ.

 
  ަކުރެްއވުމަށްފަހު ިއންވަކިކުުރމަށް ެއދިފުރިހަމަ އިންވަކިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯތީގެ އިްނވަކިކުެރވިފައިުނވާަނމަ ނުަވަތ ގޯތީގެ ިއން ނޭގޭަނމ 

 މިއޮފީުހގެ ކައުންަޓރުން ލިބެން ުހންނާނެެއވެ. ވަކިކުރުަމށް އެޭދ ފޯމުހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. އިން 
 ަމިފޯމާއިއެކު ހުށަަހޅަން ވާެނެއެވ. ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް 10/-ރީ ެހދުމަށް ުހށަހަޅާިއރު އިާމރާތާއި ގޯތީެގރަިޖސްޓ 

 
 ަގެަނއުމަށްޓަަކއި ީރއަށް އުނި އިުތެރއް ނުވަތަ ިއސްލާެހއް ކުން، ހެދިަފއިވާ ރަިޖސްޓަފަރާތްތަރީ ެހދިފަިއާވ އިާމރާތާިއގޯީތގެ ރަިޖސްޓ

 ރީގެ އަސްލު ކުރީގެ ރަޖިސްޓަދުަމށް ެއދި ުހށަހަޅާިއރު މިޯފމާިއއެކު އް ރީ ހެރީ ހަލާކުެވގެން އަުލން ރަިޖސްޓަނުވަތަ ަރޖިސްޓަ 

 ުދމަށް ެއދޭ ަސބަބު ބަާޔންކޮށް ސިޓީއަކުން ިމއޮފީހަށް ހުށަަހޅަްނވާެނއެެވ.އްރީ އަުލން ހެއަދި ރަިޖސްޓަހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.
 

 ަހުށަހަޅަްނ  ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއްިހބަިއން ނުވަތަ ތަރިަކއިން ލިުބނުިބމެއްަނމަ  ިބމަކީ ރީކުަރން ެއދޭރަިޖސްޓ
 ވާެނއެވެ.

 ަމުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރި ލިޔު ރީކުަރން ެއދޭ ިއމާރާތަީކ މިލްކުވެރިަކން ާސބިތުކޮށްފަިއާވ އިާމރާތެްއނަމަ ރަިޖސްޓ
 ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ.ކޮޕީއެއް

 

  ްހައްާދނަަމ މި ފޯމާއިއެކު ަރޖިސްަޓރީ ގެއްލިަފއިވާކަން ބަޔާންކޮށް ަރޖިސްަޓރީ ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ ރަިޖސްޓަރީ ެގއްިލގެން އަލުނ 
 ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ. މަށް އެދި ހުށަަހޅާ ަފރާތްތަކުން ސިީޓއެއް ދުއް ރީ ހެރަިޖސްޓަ

 
 ަރީ ހަަދިއދެޭވނީ، ިދވެިހރާްއޖޭގެ ބިާމއިެބޭހ ށަަހޅާ ފަރާތްަތކަށް ރަިޖސްޓަރީ ހެދުަމށް ެއދި ހުރީ ެގއްިލގެން އަލުން ރަިޖްސޓަރަިޖސްޓ

ވަނަ  16ރީކުުރމާިއބެހޭ ަޤވާިއުދގެ ޑާރަ ޯގއްާޗއި އިާމރާތް ަރޖިސްޓަ ެހދިފަިއވާ ަބން( ގެ ދަށުން 1/2002: ނަްނބަރުާޤނޫނު ޤާނޫން )
 ގެ ޖޫީރމާާނއެއް ދެއްުކމުންެނވެ.ރުފިޔާ-/100މާްއދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 

 
  ްއެަފރާުތެގ  ގޯތި ދޫކުރެވިފަިއވާ ފަރާތުން ރީއެއް ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނީރަޖިސްޓައެްއވެސ

ީރ ޅުމުްނނެވެ. ބަަދލުގައި ރަިޖސްޓަބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން އެަކން މިއޮީފހަށް ހުށަހެ  ތެއްފަރާީރއާއި ހަވާުލވާނެ ބަދަުލގައި ރަިޖސްޓަ

 ގެންަނންާވނެެއވެ. ަނާވއިރު ެއބޭުފެޅއްގެ އައިޑީާކޑުހަވާލުުވމަށް ަވޑަިއގަން

 ުހުށަހަޅަންވާެނއެވެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއްގޯިތދޫކުެރވިަފއިވާ ަފާރތުގެ  އަދި މިޯފމާިއއެކ. 


