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a 
 

 މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 އެދޭ ފޯމް ދުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ހެ 

 

 މާތު ރީ ހެދުމަށް އެދޭ ތަނުގެ މައުލ  ޓަރަޖިސް 
 ރީ ނަންބަރު:ރަޖިސްޓަ އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން/ ލޮޓް ނަންބަރު:

 ވެރިފަާރތްަތކުގެ ފޯނު ނަންބަރު: ބްލޮކް ނަންބަރު/ މަގުގެ ނަން:

 

 ޖަހާށެވެ!  ފާހަގަ  ބާވަތުގައި ރީގެ ހެދުމަށް އެދޭ ރަޖިސްޓަ  ކަނާތް ފަރާތުގައިވާ ގޮޅީގެ 
 ރީމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަޢި  ރީބިމުގެ ރަޖިސްޓަ 
 ރީ މާރާތުގެ ރަޖިސްޓައެއްމެދު ޢި  ރީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަ 
 ރީ ގެ ރަޖިސްޓަމާރާތުގެ ފްލެޓުދު ޢިއެއްމެ  ރީ މާރާތާއި ބިމުގެ ރަޖިސްޓަޢި 
 )ސިނަމާލެ، މާލެ ހިޔާ( ރީރަޖިސްޓަފްލެޓް  
 

 ދުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު ގައި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ހެ 
 ވަކިރަޖިސްޓަރީ   ، ތަރިކަ، ހިބަ، ވަޞިއްޔަތް 
 ނަން ބަދަލުކޮށްގެން  ލާޖެއްސުން  
 އާކުރުން   ބިން އެއްކުރުން 
 ބިން އަމިއްލަކޮށްގެން   ގަނެވިއްކުން  
 ގެއްލިގެން  ބައިކޮށްގެން  

 އިތުރު ތަފްސީލު: 
 
 
 

 ޖަވާބު ހަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް:ޔެ ކިއުންތައް ނުވަތަ މި ފޯމުގެ ރީ އާއި ގުޅޭ ލި ރަޖިސްޓަ
  ކާޑު ނަންބަރު: އައިޑީ  ނަން

  ފޯނު ނަންބަރު  އެޑްރެސް
އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލު ކުރުމާއިމެދުތެއް ދީފައިވާނަމަ، މި ފޯމު ބާޠިއަޅުގަޑުމެން މި ފޯމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މައުލ މާތެވެ. މި ފޯމުގައި ދޮގު މައުލ މާއަޅުގަނޑު/ 

 ތިާރޟެއް ނެތެވެ.އިޢު
 ތާރީޚް:................................

 ވެރިފަާރތްަތކާއި ބެހޭ މަޢުލ މާތުވެރިފަާރތް/ 
 

 ސޮއި ކާޑު ނަންބަރު އައިޑީ ވެރިފަާރތުގެ ނަން ތނ ސޮއި ނަންބަރުކާޑު  އައިޑީ ވެރިފަާރތުގެ ނަން ތނ
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 މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި 
 ރީ ނެގުމަށްޓަކއި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ރަޖިސްޓަ  ޅަން ޖެހޭ ތަކެތި މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަ  ރީ ހަދާ ސަބަބު ރަޖިސްޓަ  ތނ
 ގޯތި ބައިކޮށްގެން  • 1

 ހިބައިން ދީގެން   •
 ތަރިކައިން ލިބިގެން  •
 ގަނެ ވިއްކައިގެން  •
 ލިބިގެން އްޔަތުން ވަޞި •
 ލާޖެއްސުން  •
 ބިން އެއްކުރުން •

 ިލުރީގެ އަޞް މާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަޢ    
 ްހިމެނޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ފުރަތަމަ ގަނޑު އަދި ޙުކުމ 

 މުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ލާ އެއްގޮތް ކައަޞް ތަކުގައި ގަނޑު /ގަނޑު
 ިކޮޕީ މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ  ތަކުގެ ފަރާތް ގޯތީގެ މިލްކުވެރ 
 ްގެ ކޮޕީ ރަސީދު ނަމަ މުޑިބުރިއަށް ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ގޯތިބައިކޮށްގެނ 

 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރ 50/-އަށްވާ ރީ ހެއްދުމުގެ ފީރަޖިސްޓަ •
 ކާޑުގެ އަސްލު  އައިޑީހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  •

 ލު ރީގެ އަޞް އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަ  ރީ އާކުރުންރަޖިސްޓަ • 2
  ެކާޑު ކޮޕީ  މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ވެރިފާރާތްތަކުގ 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރ100/-ވާ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގެ ފީއަށް  •
 ކާޑުގެ އަސްލު  އައިޑީހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  •

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- • މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ވެރިފާރާތްތަކުގެ   ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން  • 3
 ރ100/-ވާ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގެ ފީއަށް  •
 ކާޑުގެ އަސްލު  އައިޑީހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  •

 ކުރުންޗާޓް  އިޞްލާހް • 4
ވެރިފަރާތެއްގެ ނަން  •

ނަން  /ކުރުންއިޞްލާހް
 ބަދަލުކުރުން

  ިލު ރީގެ އަޞް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަޢިމާރާތާއ 
  ެކާޑު ކޮޕީ  މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ވެރިފާރާތްތަކުގ 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރ100/-ވާ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގެ ފީއަށް  •
 ކާޑުގެ އަސްލު  އައިޑީހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  •

 ރީރަޖިސްޓަ ހުޅުމާލެ ގޯތީގެ • 5
 

 ަރީގެ އަޞްލު ރަޖިސްޓަ ރަޖިސްޓަރީ އެއް ދ ކޮށްފައިވާނަމ 
  ްގަނޑު/ ފުރަތަމަ ގަނޑު އަދި ޙުކުމް ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓ

 ގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިލާ އެއްގޮތް ކަމުއަޞްގަނޑުތަކުގައި 
  ެކާޑު ކޮޕީ  މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ވެރިފާރާތްތަކުގ 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 25/- •
 ރ50/-ރީ ހެދުމުގެ ފީއަށްވާ ރަޖިސްޓަ •
 ކާޑުގެ އަސްލު  އައިޑީހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  •

އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި  • 6
 އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

 

 ިރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ  އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައ 
 ިމާރާތުގެ ކުރެހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްމެދު ޢ 
 ްކޮޕީ  ޓްކުރެހުމުގެ ސޮފ ( ްފޯމެޓDWG) 
 ުން ގެ އިއުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުފައިވާނަމަ ރަހުނު ހިފި ފަރާތު ކޮށްރަހުނ 
 ާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެއްމެދު ޢިމާރާތ 
  ީޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮޕ 
 ިލު ރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞް މާޢ 
  ީކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕ 
 ޯކާޑު ކޮޕީ  މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ފަރާތްތަކުގެ ތީގެ މިލްކުވެރި ގ 

)ކޮންމެ  50/-ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގެ ފީއަށްވާ  •
 ރަޖިސްޓަރީ އަކަށް(

)ކޮންމެ  ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރަޖިސްޓަރީ އަކަށް(

 ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ އަސްލު  •

 ރީމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަޢި • 7
 އަލަށް ހެދުން 

 ަލު ރީގެ އަޞް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓ 
 ްއިގެ ކޮޕީ ހުއްދަދާއިމީ ކުރުމުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތް ބޭނުނ 
 ޯކާޑު ކޮޕީ  މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީ ފަރާތްތަކުގެ ވެރި ތީގެ މިލްކު ގ 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރ50/-ރީ ހެދުމުގެ ފީއަށްވާ ރަޖިސްޓަ •
 ކާޑުގެ އަސްލު  އައިޑީހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  •

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓު   • 8
 ރަޖިސްޓަރީ )ހުޅުމާލެ(

  ުއެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓު ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލ 
 ޯކާޑު ކޮޕީ  މުއްދަތުހަމަނުވާ އައިޑީތަކުގެ  ހިމެނޭ، އަދި ގޯތީ ލިބޭ ފަރާތްތީގައި ގ 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރ50/-ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށްވާ  •
 ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ އަސްލު  •

 ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު   ވަކިރަޖިސްޓަރީ  • 9
  ުބިންޢައްޔަނުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދާފައިނުވާނަމަ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓ

އެއްގޮތް ކޮޕީ ފުރަތަމަ ގަނޑު އަދި ޙުކުމް ހިމެނޭ ގަނޑުތަކުގައި އަޞްލާ 
 ތައްގަނޑު ޖަހާފައި 

  ުނަންފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ 
  ީގޯތީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑް ކޮޕ 
  ީވަކިން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާނަމަ ހުއްދައިގެ ކޮޕ 

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/-  •
 ރ50/- ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމުގެ ފީއަށްވާ •
 ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  •

 ނަންފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު  • ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން • 10
 ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު  •
 ވެރިފަރާތް/ ވެރިފަރާތް/ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  •

 ރ ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 50/- •
 ރ100/-ރަޖިސްޓަރީގެ ފީއަށްވާ  •
 ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ  •

 އިތުރު މަޢުލ މާތު 
 އެވެ.ތައްގަނޑު ޖަހާފަކަމުގެ ޅާނަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ އަސްލާ އެއްގޮތްއެއްވެސް ލިއުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަ  •
 .ނަގާ ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށެވެރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭނީ މި އިދާރާއިންމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ނަމަ، ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ޢި •
 ލާން ކުރެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިޢު 5އް( ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު ގެއްލިފައިވާނަމަ  )ފަހެ •
 ދުވަސް ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެވޭނެއެވެ.  10ސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ ރަސްމީ އެއްވެސް މައްރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގައި  •
 ކާއި ރަޖިސްޓަރީ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ވެރިފަރާތް/ ވެރިފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ފޯމުގެ ޖަވާބު ޙަވާލުވުމަށް އިން ފަރާތް ނ ން އެހެން ފަރާތަ •
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