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  އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ހިމަންދޫ/ދިވެހިރާއްޖެ                                                      

 ގެ ތަފްޞީލް ފޯމް ފުރާނެގޮތު 

 ރީ ކުރަން އެދޭމީހާގެ ޖިސްޓަ ރަ 

 ނަން އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށެވެ.ހަމަރީ ކުރަންއެދޭ މީހާގެ ފުރި، ރަޖިސްޓަމިތާނގައި ލިޔާނީނަން: ފުރިހަމަ 

 ދިރިއުޅެމުންދާ އެޑްރެހެވެ. ފުރާއިރު  ، ފޯމު މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: މިތާނގައި ލިޔާނީ

 .ށުގެ ނަމެވެ ވާ ރަވަޒަންވެރިވެފައި  މިހާ ޅާ ، ރަޖިސްތަރީ ކުރަން ހުށަހަ: މިތާނގައި ލިޔާނީވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށް

 ޅާމީހާގެ ބައްޕަގެ ނާމާއި ބައްޕަގެ އެޑްރެހެވެ.ރީކުރަން ހުށަހަ، ރަޖިސްޓަ: މިތާނގައި ލިޔާނީ)އެޑްރެހާއެކު( ންބައްޕަގެ ނަ

 ހާގެ އުމުރެވެ. އުމުރު ބަލާނީ މީލާދީ ގޮތުންނެވެ.ރީކުރަން ހުށަހަޅާ މީއުމުރު: މިތާނގައި ލިޔާނީ ރަޖިސްޓަ

 ބިމާއިބެހޭބައި 

 ނަމެވެ. ފުރިހަމަ ހާގެޅާ މި، ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަ: މިތާނގައި ލިޔާނީގޯތި/ބިން ހަވާލުކުރިފަރާތް

 މިއްލަ ގޯތިތަކެވެ.ވާ ގޯތި ތަކަކީ އަގޯތިތަކަކީ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކެވެ. ގަނެފައި ފައިވާ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިގޯތި/ބިމުގެ ބާވަތް: 

ލިޔާނީޙަވާލުކުރިގޮގޯތި/ބިން   މިތާނގައި  ހުށަހަޅާ   ،ތް:  )މިސާލު:  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  ގޮތެވެ.  ހަވާލުކުރެވުނު  ގޯތި/ބިން  ތަކަކީ    ފަރާތަށް  ގޯތި  ބަންޑާރަ 
 އިވާ ގޯތިތަކެވެ.ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފަ

   ބައި ބެހޭ ޢިމާރާތާއި 

 ރީކުރަން ހުށަހަޅާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ އެޑްރެހެވެ.، ރަޖިސްޓައި ލިޔާނީތާނގަބިމުގެ އެޑްރެސް: މި/ މާރާތާއި ގޯތީގެޢި

 ވެރިފަރާތުގެ ނަމެވެ.ރީކުރަން ހުށަހަޅާ ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް: މިތާނގައި ލިޔާނީ

ބުނު ގޮތެވެ. ) އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްނަމަ އެކަން، ޢިމާރާތް ލިފަރާތަށް    ޢިމާރާތް ލިބިފައިވާގޮތް: މިތާނގައި ލިޔާނީ: ށ.ގައި ބުނާ
 މައިންބަފައިންގެ ވާރުތރައިންނަމަ އެކަން(

 ސިފަކޮށްދެމުންނެވެ. ، ޢިމާރާތްހުރިގޮތާއިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީޢިމާރާތް ހުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް: މި 

 ނަންބަރާއި ތާރީޚެވެ.އެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ ރީއެއްވާނަމަ ، ކުރިން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓަ ރާއި ތާރީޚް: މިތާނގައި ލިޔާނީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަކުރިން ހަދާ

 

ކައުންސިލްގެ   ކަމެއްކުރާނަމަ  އިންފާރުރޭނުންފަދަ  އަލުން  އިންފާރުތަޅާލުން  އިންވަކިކޮށްދިނުމަށް ނޯޓް:  އިމުގެ  ކައުންސިލުން  އެކަން އަނގައި  އިދާރާއަށް 
ދޮރެއަންގަންވާނެއެވެ.   ބަދައްކެނމަގުފާރުން  އެހެންތަނަކަށް  ދޮރުހުރިތަން  ކުރިން  ހޯދަންވާނެއެވެ.  ޑުން  ހުއްދަ  ކައުންސިލްގެ  ކަމެއްކުރާނަމަ  ލުކުރުންފަދަ 
 ތެއްކުރާނަމަ ގަވައިދުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ކައުންސިލުން ނަގަނވާނެއެވެ.ޢިމާރާގީތީގައި އިތުރު 

 

 



 ންނާއިބެހޭ ހެކީ  . 4

ލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކީ ތެދު މަޢުހާ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަމި ފޯމުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މީ 
 ހެކިވަމެވެ.

 1 ވެރިޔާހެކި •

  .................................................................ރިހަމަ ނަން: ފު

 .........މުރު: ޢު ..................................................އެޑްރެސް: 

 2 ވެރިޔާހެކި •

  .................................................................ރިހަމަ ނަން: ފު

 .........މުރު: ޢު ..................................................އެޑްރެސް: 
 

 .............................................މ.    ..................................ހ.    ފުރި ތާރީޚް:ފޯމު   .5

 :  އިނގިލީގެ ނިޝާން .......................ސޮއި:   : ކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ރީ ރަޖިސްޓަ .  6

 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް: •
 ..............................................................ރެސް: އެޑްގެންދިޔަ މީހާގެ ނަމާއި  ފޯމު .1
 .................................................................ގެމައި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  ފޯމު .2
 ...................................................................................ގަތް ތާރީޚް: ަބލައި ފޯމު .3
 ............................................................................ ފޯމު ަބލައިގަތް މީހާގެ ނަން: .4
 ............................................................................މް: ބަލަގަތް މީހާގެ މަޤާފޯމު  .5
 ..........................................................................ފޯމު ަބލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި:  .6
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 އއ.ހިމަްނދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ 
 ޖެ ދިެވހިރާއް/ންދޫހިމަ    

 ގޯތި ރަޖިސްތަރީ ކޮށްދޭ ފޯމު އިމާރާތާއި 

 ހާގެ މީ   ކުރަންއެދޭ   ރަޖިސްޓަރީ .  1

 ...........................................................................................................: ނަން  ފުރިހަމަ. ހ

 ...................................................................................................... : އެޑްރެސް މިހާރުގެ. ށ

 ................................................................................................  :ރަށް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ. ނ

 ..................................................................................................................... :އުމުރު. ބ

 ބިމާއިބެހޭ .  2

 ........................................................................................... :ފަރާތް   ހަވާލުކުރި ބިން /ގޯތި. ހ

 ................................................................................................. ( ނަން ތަނުގެ  ނުވަތަ މީހާ)

 ..................................................................................................... : އެޑްރެސް މިހާރުގެ. ށ

 ............................................................................................... : ހަވާލުކުރިގޮތް  ބިން/ގޯތި . ނ

 ބެހޭ   މާރާތާއި ޢި .  3

 .................................................................................. :އެޑްރެސް ބިމުގެ/ގޯތީގެ   އިމާރާތާޢި. ހ

 ..................................................................................................: ވެރިފަރާތް   ޢިމާރާތުގެ. ށ

 .......................................................................................:  ތަފްޞީލް  ގޮތުގެ  ޢިމާރާތްހުރި. ނ

 ................................................................. (ންވަޅުފަދަތަންނަ   ޢިމާރާތްތަކާއި  ގޯތީގައިހުރި  މިހާރު)

 ................................................... :ތާރީޚް ނަންބަރާއި، ރަޖިސްޓަރީއެއްވާނަމަ ހަދާފައިވާ ކުރިން. ރ
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