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: ރޯހައުސް ގަންނަފަރާތް ، ގޭގެ ވެރިފަރާތް/  ފްލެޓް  

ނޑު ދީފައި މިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައި އަޅުގަ  

. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  މި ފޯމު ފުރަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ، ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ:  ނޯޓް ! މި ފޯމުގެ އަނެއް ފަރާތް ބައްލަވާ    

 :ގޯތީގެ ނަންބަރު

: ރޯހައުސް ނަންބަރު  

:ކޮށީ ނަންބަރު  

:ގޯތީގެ ނަން  

:ނަންބަރު ފްލެޓް  

:މަގުގެ ނަން  
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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

. މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ        

................................  ތާރީޚް:



  ެ .ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެއްދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވ

.ވީމަ އެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.  އަށް ހަދައިދިފައިވާ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ  (                             )އަޅުގަޑުމެންގެ /   ތިޔަ އިދާރާއިން އަޅުގަޑު 

އަޅުގަޑުމެން ދަންނަވާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ފެނިއްޖެނަމަ އެރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި /   އަލަށް ހަދައިދެއްވާ ރަޖިސްޓްރީއަށް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތިޔަ އިދާރާގައި އަޅުގަނޑު 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިޔަ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށާއި މި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީގެން ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ 7އަޅުގަޑުމެން ދަންނަވާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ފެނިއްޖެނަމަ އެރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި /   އަޅުގަނޑު 

. އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ/   ޒިންމާ އުފުލުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު 

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   ނަން                              ސޮއި                     ތާރީޚު                   އިނގިލީގެ ނިޝާން

:ކާޑު ނަންބަރު.ޑީ.    އައި :       އަޅުގަނޑުމެން އެދިގެން ހަދައިދިނުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނެގުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތް/ މި ރަޖިސްޓްރީ އަޅުގަނޑު

:          ސޮއި    އިނގިލީގެ ނިޝާން :ގުޅޭނެ ނަންބަރު :           ނަމާއި އެޑްރެސް

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި  
(ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭފަރާތްތަކުގެ). ކާޑު ނުހައްދާނަމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.ޑީ.އައި.   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ 

. ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވ5ެ-/ރަޖިސްޓްރީއެއް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާނަމަ .   ރ20-/  ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް 
  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާތަނަކަށްވެފައި ، ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިނުވާނަމަ ، ތަނުގެ އެގްރިމެންޓްގެ އަޞްލު އަދި ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އެގެންއޮންނަ ޞަފްޙާގެ ކޮޕީއާއި އެގްރީމެންޓްގައިވާ ވިއްކާފަރާތާއި ގަންނަފަރާތާ 

.  ދެމެދު އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރި ގަނޑުތަކުގެ ކޮޕީ 
  އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވެފައިވާނަމަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ   

.     ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ލިބިފައިވާ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާނަމަ އެ މުއައްސަސާއަކުން އެމީހަކު އެތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމާމެދު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން 
!  އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަނެއްގެ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާނަމަ ، ހުރިހާ ވެރިންގެ ނަންތައް މިފޯމުގައި ނުލިޔެވުނުނަމަ މިފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ގޭގެ ހުރިހާ ވެރީންގެ ނަމާއި ސޮއިއެކުލެވޭ އިތުރު ޝީޓެއް އެޓޭޗްކުރާށެވެ

.ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖައްސައިދެވޭނީ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއެއް ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ދަރިއެއް ނަމައެވެ:   ނޯޓް
ކާޑުގެ އަޞްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.ޑީ.މީހުންގެ އައި/   ރަޖިސްޓްރީ ބަލާ ދުރުވާއިރު އެހެން ގެއަކުން މިގެއަށް މީހަކު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ ، އެ ބަދަލުވި މީހެއްގެ 

ެ.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ބަލައި ދުރުވާ މީހާގެ އައި.ޑީ.  ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން މީހަކު ރަޖިސްޓްރީ ބަލާ ދުރުވާނަމަ ، ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއަކާއި ސިޓީގައި ސޮއިކުރާ ވެރިފަރާތުގެ އައި .ކާޑުގެ އަޞްލު ގެންނަންވާނެއެވ
 އަށ13:00ް އިން 08:15  ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު 

: ތާރީޚު:                              ސޮއި:                                   ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު :އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް   
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