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މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ވިޔަފާރިއާއި 

 ިނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ. ށް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ދެލި ނުފޭދޭ،މި ފޯމު ފުރުމަބަހުންނެވެ. މި ފޯމު ފުރާނީ ދިވެހ
ްއެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް  މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސ

 ފޯމު ބާޠިލްވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މި 
.ެމި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މިފޯމުގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، މި ފޯމު ބާޠިލް ވާނެއެވ
ެކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އދރ ވެރިފާާރތުގެ މިފޯމާއެކު ގޯތީގ

:ުއަމިއްލަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ މަޢުލޫމާތ

ކޮށީ ނަންބަރު:އަވާާށއި ގޯީތގެ ނަން:
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:މަުގގެ ނަން 

ރަޖިސްޓަރީގެ ތާރީޚް:ގޯތީގެ ބޮޑުިމން 

އަިމއްލަ ކުރާަބއިގެ ބޮޑުިމން 
އިތުރު ތަފްޞީލް:

  ެކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައި  އަގުދައްކާނެ ގޮތުގ .ެމި ފާހަގަ ޖަހާށެވ  

އެކިފަހަުރމަތިން ައގު ައދާކޮށް ނިްނމުން ނިންުމން.އެއްފަަހރާ ައގު ައދާކޮށް 

 !ެއެކިފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކޮށް ނިންމާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ލިޔާށެވ

ފައިސާ މަހުގެ ނަން މަސް ފައިސާ މަހުގެ ނަން މަސް 

ރުފިޔާ  ލާރި 

ަވނަ މަސް  7ަވނަ މަސް  1

ަވނަ މަސް  8މަސް ަވނަ  2

ަވނަ މަސް  9ަވނަ މަސް  3

ަވަނ މަސް  10ަވނަ މަސް  4

ަވަނ މަސަ  11ަވނަ މަސް  5

ަވަނ މަސް  12ަވނަ މަސް  6

ޖުމްލަ:

މަސްދުވަހެވެ.)ބާރަ(  12އެކިފަހަރުމަތިން އަގު އަދާކޮށް ނިންމާނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ، : ނޯޓު 

 .ެތިރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ މި އިދާރާއިންނެވ

ފޯނު ނަންބަރުއެޑްރެސްދރއ ކާޑު ނަންބަރު:ނަން 
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 :ުގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ / ވެރިފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރ 
އަމިއްލަ ކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގޯތި 2012/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅާމަތިން، މިގޯތީގެ ބިން/ މި ފައިވާ ބައި، އަމިއްލަކުރުމަށް އެދި މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ގޯތީގެ ބިމުން އަމިއްލަ ކުރުމަށް ކަ
އިގުރާރު ވަމެވެ.

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

ސޮއިފޯނު ނަންބަރުއެޑްރެސްދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު ވެރިފަާރތުގެ ނަންތނ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

  ީމިއިދާރާއިންނެވެ.ތިރީގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނ

 ގޯތީގައި އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން  އަކަފޫޓު  .................... ގޯތީގެ ބޮޑުމިން 

.................... ފޫޓު  :މަގުގެ ފުޅާމިން
ޢިމާރާތްުކރެވޭ އުސްމިން ބަލާނީ، މާލޭ ޕްލޭނިންގ ޤަވާޢިދުގައިވާ ފޯމިއުލާއާއި 

 ތާވަލުންނެވެ.
.. ފޫޓު ................. ދިގުމިން އިމަށްވާ 

ބިން އަމިއްލަކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ އުސްމިނުން ގުނަކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގޯތީގެ ބޮޑުމިން 
ދައްކަންޖެހޭ އަގު 

x=

އަގު ޗެކު ކުރީ އަގުހެދީ 
ނަން ނަން 

މަޤާމު މަޤާމު 

ސޮއިސޮއި

 ތާރީޚް: ތާރީޚް:

ގޯތި ބައިކުރުމާބެހޭ އެއްވެސް މައްލައެއް ނެތެވެ.އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ 

ގޯތީ ބައިކުރުމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލީ  ރަޖިސްޓަރީގައި މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލީ   

ނަން ނަން 

މަޤާމު މަޤާމު 

ސޮއިސޮއި

 ތާރީޚް: ތާރީޚް:
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