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ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ލިޔެކިއުމާއި ކުރެހުމުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު


މި ފޯމު ފުރާނީ ދިވެހި ބަހުން ،ތާނަ އަކުރުންނެވެ .މި ފޯމު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދެލި ނުފޭދޭ  ،ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.



މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ މިފޯމު ބާިިލުވާނެވެ.



ކށެވެ.
ރތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަ ަ
ތށެވެ .ނުވަތަ ވެރިފަ ާ
ރހުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެތަންތަނުގެ ވެރިފަރާ ަ
ޔކިއުމާއި ކު ެ
ތތަކުގެ ލި ެ
ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާ ް



ކން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
އ ަ
މިފޯމާއިއެކު ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެ ް



ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ކުރެހުމާއި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ކުރެހުމުގެ ނަންބަރު:

ޚ
ތާރީ ް

އަވަށާއި ގޯތީގެ/ބިމުގެ ނަން:

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

މަގުގެ ނަން:

ކޮށީ ނަންބަރު:



ކޮޕީ ހޯދަންއެދޭ ލިޔެކިއުން ނުވަތަ ކުރެހުމުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
ގޯތީގެ ނުވަތަ ނުވަތަ ބިމުގެ އައުޓްލައިން ޗާޓު

ށފައިވާ ކުރެހުންސެޓް
ފާސްކޮ ް

ކރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ
އެއްކޮށް ޢިމާރާތް ު

ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

ވަކިން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ

ކށް ޢިމާރާތް ބޭނުނުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ވަކިކަމަ ަ

ނ
ކުރެހުން ފާސްކުރި ކަމުގެ ލިޔު ް

ރތުން ނުގެންގޮސް އޮތް ރަޖިސްޓަރީ
ވެރިފަ ާ

ކރުމުގެ ހުއްދަ
ޢިމާރާތް ު

އެހެން ލިއުމެއް

ޢިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ހުއްދަ

އެހެން ކުރެހުމެއް

ތަފްސީލު:


ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ކުރެހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ކުރިމަތީގައިވާ ގޮޅީގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ގެއްލިފައިވާތީ ކޮޕީއެއް ހޯދުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަސައްކަތު މީހުންގެނައުން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

ނ
ކރު ް
ޢިމާރާތެއް ފަރުމާ ު

ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިން ބައެއް އަމިއްލަކުރުން

ޢިމާރާތަށް ބަދަލެއް ގެނައުން

ގޯތި ނުވަތަ ގޯތިންބައެއް ވިއްކާލުން

ކރެވޭނެ އުސްމިން ބެލުން
ޢިމާރާތް ު

ކރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަށްޓާކައި އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުން
ވިޔަފާރި ު

އެހެން ކަމެއް

ތަފްސީލު:


މި ފޯމުން އެދިފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މި ފޯމަށް ދޭ ޖަވާބު ޙަވާލުކުރަންވީ ފަރާތް:
ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު

ނަން

ފޯނު ނަންބަރު

އެޑްރެސް

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުން އެދިފައިވާތަކެތި މިއިދާރާގައި ނެތްނަމަ އޭގެ ކޮޕީ ނުލިބޭނޭކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.
ތާރީޚު.................................................:
ގޯތި ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

www.malecity.gov.mv

ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު

އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު

ސޮއި

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 3343760

hr@housing.gov.mv :އ ެމ ިއ ްލ
ީ
+(960) 300 4 300
www.mhe.gov.mv

ް ޯފ
3004379 ،3004340 :ނ
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/mhe.gov.mv

ނ
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ަ ްމނޭޖ
ެ ްނ ރިސޯސ
ް މ
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secretariat@mhe.gov.mv
www.twitter.com/MHEgovMV

