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 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު،
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

 

 ނަ ލައިން ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ޚާފާ  ކޮށްފައިވާ އިމް ޤާއާންމު ފަރާތްތަކުން  

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ހުށައަޅާ  

  ރ ނަންބަ  ކާޑު   ޑ  . އި އަ  ނަން ފުރިހަމަ  

  އަތޮޅު / ރަށް   އެޑްރެސް 

  ފޯން ނަންބަރ 
 

 ފާހާނަ ލައިންގެ މަޢުލޫމާތު 

  ނަންބަރ   ކާޑު   ޑ  . އައި   ފުރިހަމަ ނަން ލައިން ވެރިފަރާތުގެ  

  އައި.ޑ  ކާޑު ނަންބަރ   މަސްއޫލުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން 

  ފޯން ނަންބަރ   އެޑްރެސް 

  ލައިން އަވަށް/ސަރަޙައްދު   ލައިންގެ ނަން 

  މައި ލައިން ޖަންގްޝަންގެ އަދަދު 
މައި ލައިންއާއި ގުޅިފައިވާ  

 ގޯތަތިތަކުގެ އަދަދު 
 

 

 އިޤުރާރު 

  ދޮގު   ފޯމުގައި  މި.  މަޢުލޫމާތެެވ  ޞައްޚަ  ދ ފައިާވނ   ފޯމުަގއި  މިމި ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލައިްނެގ ެވރިފަރާތް ުނަވތަ މަސްއޫލުެވރި ފަރާތަކ  އަޅުަގނޑުއެެވ.  
 އަޅުަގނޑަށް   ބާޠިލުާވނެކަން  ފޯމު  މި  ،ޅާފައިުނާވަނމަހަހުށަ  ފުރިހަމައަށް  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްެވސް  ހުށައަޅަންޖެހޭ  އެކު  ފޯމާއި  މި  ނުަވތަ  ،ނަމަ ދ ފައިާވ  މަޢުލޫމާތެއް

ސާފުކުރުމަށް ފާޚާނަ ލައިން    އެެވ.ގަ ފުރިހަމަ ލިސްޓާއި އެކު  ލައިްނއާއި ުގޅިފައިާވ ޯގތިތަކުެގފާޚާނަ  ސާފުކުރުމަށް އެދޭ    ،ހުށައަޅާފައިަވނ  މި ފޯމް    .އެނގެއެެވ
ސާފުކުރުމަށް އެދި ފޯމް   އަހަރު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ލައިން  ކެއް(އެ)  1ސް ލިބުމަށްފަހު  ންލައިްނއަށް އެލަވެ   މާއިކަސް ލިބޭނ  އަހަރަކު އެއްފަހަރުން ދޭ އެލަެވ

)އެކެއް( އަހަރުެގ ތެރޭަގއި   1 މި ނެގއެެވ. އަދި އެލަެވްނސް ލިބުމަށްފަހުއެ އަޅުަގނޑަށް  ސް ނުލިބޭނެކަންން ހުށައެޅި ކަމުަގއިވ ނަމަެވސް މި ލައިންއަށް އެލަެވ
 ޒިންމާއެއްކަން އެނެގއެެވ.  ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުެގލައިންެގ ެވރިފަރާތާއި ލައިންއާއި  އަޅުަގނޑާއި، ލައިންއަށް ދިމާާވ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަކ 

  ތާރ ޚް   ސޮއި   ފުރިހަމަ ނަން 

 

 ޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހަ އާއިއެކު ހުށަފޯމް  

 .ޑ  ކާޑު ކޮޕ އިފޯމް ހުށައަޅާ ފަރާތުެގ އަ .1

 ފަރާތުެގ އައި.ޑ  ކާޑު ކޮޕ  ާވލު ސްއޫމަ  އާއިލައިން .2

 ލައިން ެވރިފަރާތުެގ އަ.އި.ޑ  ކާޑު ކޮޕ  .3
 ނަ ލައިްނެގ ކުރެހުން )ތިރ ަގއި ހިމެނިފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި އެކު( ޚާފާ .4

   ގޮސްފައިވާ މަގުނަ ލައިން ހޮޅި ޚާފާ .4.1
 ގެ ނަންަތއް ހިމެނުން އްދުގެ ގެތަކުޙަނަ ލައިން އަޅާފައިވާ ސަރަޚާފާ .4.2
 މައި ލައިންގެ ޖަންގްޝަން އެގޭން ހުރުން  .4.3
 ވުން ނަ ލައިން ނަޖިސް ދާ މަގު ފާހަގަޚާފާ .4.4
 ފާހަގަވުން  އްދުޙަނަ ލައިން ނިމޭ ސަރަޚަފާ .4.5

 ނަ ލައިން އާއި ުގޅިފައިާވ ޯގތި ލިސްޓްޚާފާ .5

 



 

 ލައިން އާއި ގުޅިފައިވާ ގޯތި ލިސްޓް ނަ  ޚާ ފާ 

މައި ލައިްނއާއި ުގޅިފައިާވ   ފޯމް އާއި އެކު ހުށައަޅާ ފޯމްއެކެެވ. މި ފޯމްަގއި ހިމެނިފައިަވނ  ަނ ލައިން ސާފުރުމަށް އެދޭޚާމި ފޯމް އަކ  ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ފާ

 )ލިސްޓް ___ / ___ (   ނަ ލައިްނެގ ނަމަކ  __________________________________________ .ޚާެގތަކުެގ މަޢުލޫމާތެެވ. މި ފާ

 ސޮއި  ފޯން ނަންބަރ  ގެ ފުރިހަމަ ފަރާތު   ވާ ލު ޢޫ ސް މަ  ގޯތި ނަން  #
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނ  
  ތާރ ޚް   ސޮއި   ފުރިހަމަ ނަން / އެޑްރެސް 

  ސޮއި   އެޑްރެސް   )ނަން(  1ހެކިން 
  ސޮއި   އެޑްރެސް   )ނަން(  2ހެކިން 

 


