a
އައްޑޫސިޓީ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

A

ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚު:

ރަށްވެހިވެފައިވާ

ނަން:

ރަށް/އަވަށް:

ރަޖިސްޓަރީ

އަތޮޅު/ސިޓީ

އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
އަތޮޅު/ސިޓީ އަދި ރަށާ/އަވަށާއެކު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:

ަނ-:
ލިބިފައިވ ީ
(ގޯތިީރަޖިސްޓަރީކުރައްވާނަމަ)

ގޯތި:

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ގެންނަން

ޢިމާރާތާއި ގޯތި:

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަތައުނި އިތުރެއް ގެންނަން

ގުރުއަތުން:

ހިބައިން:

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
ބިމުގެ ނަންބަރު:
ގޯތީގައި ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތް (ޢަދަދު
ޖައްސަވާ):

ތަރިކައިން
ގޯތީގެ ބާވަތް-:

ކޮށީ ނަންބަރު:
ކޮޓަރި:

ބަންޑާރަ:

އަމިއްލަ:

ގޯތިއޮތް ތަން/ސަރަހައްދު
ސިޓިންގ ރޫމް:

ފާޚާނާ:

ބަދިގެ:

ވަޅު:

އެހެނިހެން
(ޚުލާސާކޮށް ލިޔުއްވާ):

ސޮއި
މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ޞައްޙަ ތެދު
މަޢުލޫމާތެވެ.

ނަން:
ދރއ ކާޑް ނަންބަރު
ތާރީޚު

A

(މިބައި ފުރަންޖެހޭނީ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އަލަށް ހައްދާނަމައެވެ).

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

ޖސްޓަރީ
ރަ ި

ޖސްޓަރީ
ރަ ި
ސ
ރ ް
އެޑު ެ

ސ
ރ ް
އެޑު ެ
ނބަރު:
ދރއ ކާޑު ނަ ް

A

ތާރީޚު:

ނބަރު:
ދރއ ކާޑު ނަ ް

A

ތާރީޚު:

ށގެ ސާފު ކޮޕީ
އދޭ ކާޑު ދެފު ު
ގ ި
ކން އަން ަ
ރއްޔިތެއް ަ
ދވެހި ަ
ތގެ ި
ފރާ ު
 ގޯތީގެ ވެރި ަ
ނގޮތުގެ
ނމު ު
މއްނަމަ ،ޝަރީޢަތް ި
އވާ ބި ެ
ލބިފަ ި
ފއިވާ ި
ކއިން ލިބި ަ
ބއިން ނުވަތަ ތަރި ަ
އދެނީ ހި ަ
ހޅަން ެ
ޖސްޓަރީ ހުށަ ަ
 ރަ ި
އއް
ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ެ
ޓމްޕް (5/00ރ ގެ)
ނއު ސް ޭ
 ރެވެ ި
ށގެ ސާފު ކޮޕީ
އދޭ ކާޑު ދެފު ު
ގ ި
ކން އަން ަ
ރއްޔިތެއް ަ
ދވެހި ަ
ތގެ ި
ފރާ ު
 ގޯތީގެ ވެރި ަ
ކރި ކަމުގެ ލިޔުން
 އިން ވަކި ު
ވނަމަ)
ފއި ާ
ހއްދާ ަ
ޖސްޓަރީ ަ
އސްލު (ރަ ި
ޖސްޓަރީ ގެ ަ
 ރަ ި
ޓމްޕް (10/00ރ ގެ)
ނއު ސް ޭ
 ރެވެ ި
ށގެ ސާފު ކޮޕީ
އދޭ ކާޑު ދެފު ު
ގ ި
ކން އަން ަ
ރއްޔިތެއް ަ
ދވެހި ަ
ތގެ ި
ފރާ ު
 ގޯތީގެ ވެރި ަ
ރ ފޯމް
ޖސްޓަރީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކު ާ
 ރަ ި
އ
އ ް
ތގެ ސިޓީ ެ
ފރާ ު
ބބު ބަޔާންކޮށް ،ގޯތީގެ ވެރި ަ
ނވާ ސަ ަ
ބނު ް
އދަން ޭ
ޖސްޓަރީ ހަ ް
 ރަ ި
އ ސްޓޭމްޕް (5/00ރ ގެ)
ނ ު
ރވެ ި
މށްެ ،
އދު ަ
ޖސްޓަރީ ހެ ް
 ގޯތީގެ ރަ ި
ޓމްޕް (10/00ރ ގެ)
ނއު ސް ޭ
ދމަށް ،ރެވެ ި
ހއް ު
ރޖިސްޓަރީ ެ
ތގެ ަ
ތއި ގޯ ީ
 ޢިމާރާ ާ
މނާ 100/-ރ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ)
 ޖުރު ާ
ގއިދޭ ކާޑު ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީ
އން ަ
ތއްކަން ަ
ދވެހި ރައްޔި ެ
ތގެ ި
ޖސްޓަރީ އަށް އެދޭ ފަރާ ު
 ރަ ި
ޓގެ ސާފު ކޮޕީ
ތގެ ރިޕޯ ް
މނުގޮ ު
 ޝަރީޔަތް ނި ު
ލ
އސް ު
ޖސްޓަރީ ގެ ަ
ފއިވާ ރަ ި
ދވި ަ
ހދާ ެ
ބމަށް ކުރިން ަ
ފއިވާ ި
 ގަނެ ަ
މި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ،އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކާއިގުޅޭ ގޮތުން މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކުރެއްވަން ވާނެއެވެ.
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނު" (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1/2002ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ "ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފެންވަރުގެ ޢިމާރާތެއް ގޯތީގައި ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ( .ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެވޭނީ މިދެންނެވި ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ
ފެންވަރުގެ ޢިމާރާތެއް ގޯތީގައި ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ).
ޢިމާރާތާއި ގޯއްޗަށް ދޭންބޭނުންވާ ނަމަކީ ،އެހެން އެއް ވެސް ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް އަވަށު އޮފީހަށް ގުޅުއްވުމުން ،ބޭނުން
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.
ޢިމަރާތާއި ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނަން ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން އެކަން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރަން ނޭގޭނަމަ ،ގޯތި ނުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން މިފޯމް ހުށަހަޅުންވަން ޖެހޭނީ ،ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެވެ.
ގޯތި ނުވަތަ ޢމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހައްދައިދެވޭނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނު" (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1/2002ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ "ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި
ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޖުރުމާނާ (100/-ރ ) ދެއްކުމުންނެވެ.
އެއްވެސް ރަޖިސްޓަރީއެއް ،ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ،ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީ އާއި ޙަވާލުވާނެ ފަރާތަކާއި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން
ސިޓީއަކުން އެދުމުންނެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ އާއި ޙަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެބޭފުޅެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

+9606885003

+9606885002

secretariat@adducity.gov.mv

Secretariat of the AdduCity Council

+9606885753
hithadhoo@adducity.gov.mv

+966890096
maradhoo@adducity.gov.mv

+9606891523
maradhoofeydhoo@adducity.gov.mv

+9606892018
feydhoo@adducity.gov.mv

+9606894728
hulhudhoo@adducity.gov.mv

+9606895730
meedhoo@adducity.gov.mv

