
:ފޯމް ނަންބަރ

ޢިމަރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށްގޯތިގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށްފޯމް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ

(އަލަށް ހަދާ ރަޖިސްޓްރީއެއްނަމަ ލިޔަން ބޭނުންވާ ނަން): ގޯތީގެ ނަން

:އިނގިރޭސިން:ދިވެހިން

އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެންހިނބައިން ލިބިގެންއަލަށް

(ހިލޭ)(ހިލޭ)(ހިލޭ)

އެހެނިހެންހަލާކުވެގެން

(ހިލޭ)

:އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

:ފޯން ނަމްބަރ

:ސޮއި

:ސޮއި

:އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

:ތަފްސީލް

އިނގިލީގެ ނިޝާން

އިންވަކިކުރުން

c

5.ެ ނޑު ދީފައިމިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވ .މިފޯމްގައި އަޅުގަ

ް ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި އިންވަކި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ

ާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރ
ެ ، ދިވެހިރާއްޖ ފޮނަދޫ

_______________________:ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން

____________________:ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން

:މިހާރު ދިރި އުޅޭ އެޑްރެސް

: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

:ފޯން ނަމްބަރު

ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން 

ރުފިޔާ -/100

____/____/____:ތާރީޚް

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލުމާތު. 1

3 .ީ :ރަޖިސްޓްރީ ހަދަން ބޭނުންވަނ

، އެމީހަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.4 ގޯތީގެ ވަރިފަރާތުން ދާނަމަ މިބައި ފުރާކަށް )ގޯތީގެ މިންއަޅަންދާއިރު ބަދަލުގައި މީހަކު ހާޟިރުވުމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ

(.ނުޖެހޭނެއެވެ
__________________________________________:ފުރިހަމަ ނަން

________________________________________:ދާއިމީ އެޑްރެސް

_____________________________________:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ގޯއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު. 2

: މިގޯއްޗާއި ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ތަނެއްގައި މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައި ވޭތޯ
:(ހިނގާފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފްސީލް)

:(އައިޑީކާޑްގައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިން):ފުރިހަމަ ނަން

:ދާއިމީ އެޑްރެސް
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ދެކުނު 

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބަދަލުގައި އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތް

:ސޮއި____                 /____/_____:ތާރީޚް________________________________      :ނަން

:ސޮއި

:ސޮއި

:ސޮއި

______________________:ސޮއި

އަސްލުކޮޕީގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ* 

އަސްލުކޮޕީޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ* 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 

ް މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓ

.ގޯތީގެ މިން އެޅުމަށް ދާނެ ދުވަހެއް އެންގުމުން ގޯތީގެ ހަތަރުފާރާތުގައި ދަމާނެ ކަނވާރާއި ކނަމުޑިއަޅާނެ ސިމެންތިއާއި، އެކަމަށް އެކަށޭނެ ތަކެތި ހަމަކުރަންވާނެއެވެ* 

. ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާ ވާނަމަ ފޯމު ހުހަޅަންވާނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރިސެކެވެ. ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހަދަން ނުވަތަ އިންވަކިކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ * :ނޯޓް
.މިނޫން ފަރާތަކުން ހުށަހޅާނަމަ ހަށަހެޅޭނީ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ވާރިސެއްގެ   ސިޓީއަކާއި އެކުގައެވެ

(.މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ގޯތީގެ މިންއަޅަން ދާދުވަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ) :ގޯތީގެ މިންތައް- 6

7 -ު ގޯތީގެ މިންދެއްކި ކަމުގެ އިޤްރާރ

_______________________:ފޯމު ނަންބަރު

އެހެންކަމުން ދައްކާފައިވާ އިމަށް އެއްވެސް  ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ . ގޯތީގެ މިންއެޅުމަށްފަހު އެމިންތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެއްކީ އަޅުގނަޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ (---------------)
.ކުށެއްކަމަށް އަޅުގނަޑު އެއްބަސްވަމެވެ

ީ)ފޮނަދު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން - 8 (މިންދެއްކ
_______________________________:ނަން

_______________________________:ނަން

_____/_____/____:ތާރީޚް

________________________:މަޤާމް

_________________________________: އެހެނިހެން* 

______________________________________:ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަން

_____/____/_____:ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚް_______________________:މަޤާމް

________________________:މަޤާމް

________________________:މަޤާމް

_____/_____/____:ތާރީޚް

_____/_____/____:ތާރީޚް

.ގެއްލިގެން ނޫންގޮތަކަށް ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ނުވަތަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދަން ހުށަހަޅާއިރު، އެރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ* 

.ތަރިކައިން ނުވަތަ ހިނބައިން ގޯތި ލިބިފައިވާނަމަ ގަޟިއްޔާ ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ* 

ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ - ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާނަމަ އެފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ - ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ * 
.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށ

_______________________________:ނަން

ެ .މިފޯމާއިއެކު މިދަންނަވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވ

ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ* 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ* 

________________________:މަޤާމް

____________________________:ސޮއި

:އިތުރު ބަޔާން

_________________________________:މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރި ވެރިއެއްގެ ނަން

(ފެންނަން ހުރި މިންތައްމިހާރު ގޯތިން)ޗާޓް
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