
                                                         

          
        

                                                                      

                      އެދޭ ފޯމު  ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުމަށް 
 ،  ހުޅުމާލޭ ގޯތި                        ނަންބަރު:   ރަލް ވިލް ކޮ ހުޅުމާލެ  ،   ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް  ،ވިލިމާލެ ފްލެޓް  ތިރީގައި މިދަންނަވާ މީހަކީ / މީހުންނަކީ                    

 ގައި ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. / މީހުންނެވެ.                         އަދި ވިލިމާލޭގެ ގޯތި                              ހުޅުމާލޭ ރޯވ ހައުސް      

 ދާޢިމީ އެޑްރެސް  ޖިންސް  ޢާއްމުނަން  ފުރިހަމަ ނަން  ޢަދަދު 
 އައި.ޑީ / 

 އސ. ނަންބަރު 
 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން  އުފަން ތާރީޚް 

 ރެކޯޑުކާޑު 
 ނަންބަރު 

 ފޯނު ނަންބަރު  ރ. ވާ ފަރާތުގެ ސޮއި 
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 ، ހުޅުމާލެ ގޯތި                        ކޮރަލް ވިލް  ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް /  ،  ވިލިމާލެ ފްލެޓް ވީމާ މި މީހާ / މީހުން ވަގުތީގޮތުން ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި                                               

        އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ. ކުރުމާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ  އަދި ވިލިމާލޭގެ ގޯތި                            ގެ ލިސްޓަށް އިތުރު                           ހުޅުމާލޭ ރޯވ ހައުސް          

                                                                        

 

   

                      
                                                                             

            
       

ވެރިފަރާތުގެ ފްލެޓް ނުވަތަ ގޭގެ   ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ  

  ވެރިއެއްގެ ސޮއި   ސޮއި

  ނަން   ނަން 

  އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު   އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު 

  ފޯނު ނަންބަރު   ފޯނު ނަންބަރު 

425-B2-A/HFR 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުަމށްފަހު ، ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

 ތާރީޚު:

 

  

 

  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާލޭ ސިޓީ   

. މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ         

Secretariat of the Male' City Council 
Male’, Republic of Maldives 



 

 ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް 
 

 

  ާނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ހުރިހާ ލިޔުން ހޯދަން ބޭނުންވ 
  ެފްލެޓް ނުވަތަ ގޭގެ ރަށްެވހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ލިޔުން ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅާދިރި އުޅޭ ކަމުގ 
  ާކާޑުގެ ކޮޕީ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ގޭގެ ނުވަތަ ފްލެޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ލިޔުން ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅ 
 ުކުރިން އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ އަޞްލ 
 ޮލިޔުން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ސިޓީ އާއި ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯުމ  ށްކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ގެއްލިފައިވާނަމަ ގެއްލުނުކަން ބަޔާންކ  

 
 

 
 ސަމާލުކަމަށް   
 

 18 ިސޮއި ކުރާނީ އެކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ ފަާރތުގެ ސޮއިކުރުމަށް އޮންނަ ޖާގާގައި(  ލިޔުން ހޯދަން އެދޭ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ ފޯމުގައ /
 މަންމަ ނުވަތަ ބަލަދު ވެރިޔާއެވެ.

  ްފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ އެ ހުށަހަޅާނަމަ، ގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާތަނެއ
 މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަދި ފޯމުގައި މުއައްސަސާގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެ އެވެ.

 ިއެފަރާތުގެ ސިޓީއެއް  ފަާރތް މާލޭގައި ނެތްނަމަޢިމާރާތުގެ ވެރvital.registration@malecity.gov.mv  ްނުވަތަ ރަުށ ،  މަށްފަހުކުރުއަށް މެއިލ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދާރާއަށްއިމި  ތަކެއްޗާއެކުހުށަަހޅުއްވަންޖެހޭ މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް  ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް 

  ިރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިލައްވާނަމަ މި ފޯުމ ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއްގައ
 ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.އް އައި.ޑީ.ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީގެ އިތުރުން އިތުރު ޑޮކިއުމެންޓެ، ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމާއެކު 

 ްކަމަށާިއ ގޭގެ ނުވަތަ ފްލެޓްގެ ވެރިފަރާްތ ަރށުގައި ނެތް ނަމަ ލިޔުން ބޭނުންވާ ފަރާތަީކ އެ ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއ
ޝާންޖެހުމަށްފަހު މި އިދާރާ އަށް މެއިލް އެމީހަކަށް ލިޔުން ދޫކުރުމާއި މެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ސިޓީ ލިޔެ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނި

 ކުރަންވާނެ އެވެ. 
  ުއަށް 13:00އިން  00:11ފޯމު ބަލައިގަތުން: ހެދުނ 

 
 
 

 

 އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 
 

  ްމުވައްޒަފު:ބަލައިގަތ 
  

 :ިސޮއ 
             

 :ްތާރީޚ 
 
 

Izzudheen Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ުދިވެހިރާއްޖެ. ،20392މަގު، މާފަންނު، މާލެ، އިއްޒުއްދީނ 

     +(960) 332 9272, +(960) 332 2077      vital.registration@malecity.gov.mv 
   

 

ނޯޓް:   މަޢުޫލމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ޯފމާއި ، ދޮގު މަޢުލޫާމތު ދީގެން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  އަދި    
    ހައްދާފައި ނުވާ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދޫނުކުރެއެވެ.ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ 

mailto:vital.registration@malecity.gov.mv
mailto:vital.registration@malecity.gov.mv

