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ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް


މި ފޯމު ފުރާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ .މި ފޯމު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދެލި ނުފޭދޭ ،ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.



މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު
ބާޠިލުވާނެއެވެ.



ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް އެދޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:

މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:

ގޯތީގެ ނަންބަރު:

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

ވެރިފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރު:
އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްނަމަ:

ފަންގިފިލާގެ ޢަދަދު:

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވި ތާރީޚް:

ފްލެޓުގެ ޢަދަދު:

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ޝަރުޢީ ލިއުމުގެ ނަންބަރު:

އިތުރު ތަފުޞީލު:





ހެދުމަށް އެދޭ ރަޖިސްޓަރީގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސް ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ޢިމާރާތާއި ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓްގެ ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު ކުރިމަތީގައިވާ ހުސް ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
މުޅިން އަލަށް

ބައިކޮށްގެން

ގެއްލިގެން

ގަނެވިއްކައިގެން

އާކުރުމަށް

ގޯތީގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް

ތަރިކަ  /ހިބަ  /ވަޞިއްޔަތް
އެހެނިހެން........................... :



ރަޖިސްޓަރީ އާއި އެއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް:
ނަން:

ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:
އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯމުގައި ދީފައިވާނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމު ،ނުވަތަ މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ

އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،މި ފޯމު ބާޠިލުވާނެކަން އެނގެއެވެ.
ތާރީޚް......................................... :
ވެރިފަރާތުގެ ނަން

ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު

ވެރިފަރާތުގެ ނަން
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މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ،މި ފޯމުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ވާނެއެވެ.

ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު

ސޮއި



މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
.1

ރަޖިސްޓަރީއާ ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީއެއް.

.2

ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި:
ރަޖިސްޓަރީ ނެގުމަށްޓަކައި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ތނ

ރަޖިސްޓަރީ  /ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ސަބަބު

މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

1

 ގޯތި ބައިކޮށްގެން.

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

 ހިބައިން ދީގެން.

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަޞްލެއް.

 ތަރިކައިން ލިބިގެން.

 ގޯތީގައި ހިމެނޭ ،އަދި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 ގަނެވިއްކައިގެން.
 ވަޞިއްޔަތް ފުރިހަމަވެގެން.

 ފައިސާ ނުވަތަ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނަމަ ،ފައިސާ ނުވަތަ ޓެކްސް ދެއްކި

 50/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.
 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  50/-ރ.
 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.

ރަސީދުގެ ކޮޕީ.
 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު ނުވަތަ އަޞްލުތައް.

 50/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  100/-ރ.

2

 ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުން.

3

 ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން.

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

4

 ޗާޓު އިޞްލާޙުކުރުން.

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

 ނަން އިޞްލާޙުކުރުން.

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  100/-ރ.

 ނަން ބަދަލުކުރުން.

 ނަން އިޞްލާޙުކުރުން  /ބަދަލުކުރުން ނަމަ ،ނަން ފާސްކުރިކަމުގެ ލިއުން.

 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.

 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.
 50/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.
 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  100/-ރ.
 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.

5

 50/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.

 ހުޅުމާލޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ.

 ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

 25/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.

 ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްގެ ރަޖިސްޓަރީ.

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު.

 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  50/-ރ.

 ގޯތި އަމިއްލަކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ނިންމި ކަމުގެ ލިއުން.

 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
6

 އެއްބަސްވުން ބަދަލުވެގެން.

7

 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ.

8

 ހުޅުމާލޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

 50/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.

 އެއްބަސްވުން ބަދަލުވިކަމުގެ ލިއުމުގެ ކޮޕީ.

 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  50/-ރ.

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.

 50/- ރ .ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.

 ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ.

 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  50/-ރ.

 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑު.

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ.

 އެއްމެދު ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ހުއްދަ.

 ކޮންމެ ފްލެޓަކަށް  50/-ރ .ރެވެނިއު

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓްގެ

 ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން.

ރަޖިސްޓަރީ.

 ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (ފޯމެޓް:

ސްޓޭމްޕް.
 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީއަށް ވާ  50/-ރ.

)DWG
 ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ ،ރަހުނުހިފި ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުން.
 އެއްމެދު ޢިމާރާތާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް.
 މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ޝަރުއީ ލިއުން.
 އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަޞްލު.
 ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.
 ވެރިފަރާތްތަކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ.



މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު
.1

"ރަޖިސްޓަރީ ނެގުމަށްޓަކައި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި" ގެނެސްދޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަވާލުވާން އަންނައިރުގައެވެ.

.2

ކށްދީފައިވާ ކޮޕީގެ އަޞްލެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ވރު ޮ
ތކުގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަކީ ،އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަ ަ
ރތް ަ
ވެރިފަ ާ

.3

ދފައިވާ ކޮޕީގެ އަޞްލެވެ.
ރކޮށް ީ
އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ ނުވަތަ ކުރެހުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށައަޅާނަމަ ،ހުށައަޅަންވާނީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަ ު

.4

ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތްނަމަ ،ޢިމާރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭނީ މި އިދާރާއިން ނަގާ ރިޕޯޓެއްގެ
މައްޗަށެވެ.

.5

ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެއްލިގެން އަލަށް ހަދާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތަކީ( 5 ،ފަހެއް) ދުވަހެވެ.

.6

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހޭދަވާނެ މުއްދަތަކީ ،ހުށައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހެވެ.

އަމީނީމަގު ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
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