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 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު،

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

 ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމު 
 :ގެ މާޢުލޫމާތު ތީ ގޯ 

  މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:   ނަން: ގެ ގޯތީ 
  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   ބަރ: ތީގެ ނަންގޯ

  ރު: ނަންބަ  ފޯންފަރާތުގެ ވެރި
  އްވި ތާރީޙް: ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުއްދަ ދެ  : ދުޢަދަ ފަންގިފިލާގެ  : އްނަމަރާތެޢިމާއެއްމެދު 

  ގެ ނަންބަރ:  ލިއުމުބިތުކޮށްދޭ ޝަރުޢީ ރިކަން ސާމިލްކުވެ    ޢަދަދު: ްޕލެޓްގެ 
  : ޞީލުފް ތުރު ތައި

 ވެ! ހާށެ މި ފާހަގަ ޖަ  ( ✓) ގައި  ގެ ގޮޅީ ހެއްދެވުމަށް އެދޭ ރަޖިސްޓަރީ 

 ތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢިމާރާތާއި ގޯ   ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ  
 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ   ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ  
 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ްޕލެޓްގެ ރަޖިސްޓަރީ   ރަޖިސްޓަރީ މުގެ  ޢިމާރާތާއި ބި 
   ްޕލެޓްގެ ރަޖިސްޓަރީ  
 ންވާ ސަބަބު: ހަދަން ބޭނު ޖިސްޓަރީ  ރަ 

 ތް:ފަރާ ބު ޙަވާލުކުރަންވީ  ވާ ށް ދޭ ޖަ ފޯމަ މި   ނުވަތަ  ޔުންތައް ޖިސްޓަރީ އާއި ގުޅޭ ލިޔެކި ރަ 

 ބަރު ފޯނު ނަން ރެސްއެޑް ބަރު ޑުގެ ނަންދރއ ކާ ނަން
    

 

 ޤުރާރު އި

އި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ  ފޯމާ ތަ މި  ޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަ ދޮގު މަ ފޯމްގައި ދީފައިވާނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި ފޯމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން މި    އަޅުގަނޑު/ 
 ގެއެވެ. ވާނެކަން އެނ ޠިލު އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ، މި ފޯމު ބާ 

 ތާރީޚް: 
 

 ސޮއި ޑު ނަންބަރު ރއ ކާދ ނަން ގެ ވެރިފަރާތު   ސޮއި ޑު ނަންބަރު ރއ ކާދ ނަން ގެ ވެރިފަރާތު  
1    7    
2    8    
3    9    
4    10    
5    11    
6    23    

ފުރިހަމައަށް  ޗެއް  އް އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެފޯމާ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ މި  ފޯމު ފުރިހަމަ   ތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، ނުވަ ނޯޓް: މި ފޯމުގައި  
 ވާނެއެވެ. ޞަފްޙާގައި  ވަނަ    2  ފޯމުގެ   ގެ މަޢުލޫމާތު، މި ހޭ ތަކެތީ ންޖެ އިއެކު ހުށައަޅަ ފޯމާ ވެ. އަދި މި ޠިލުވާނެއެ  ބާ ފޯމް ހުށައަޅައިފައި ނުވާނަމަ  

  



 

 ހޭ ތަކެތި އި އެކު ހުށައަޅަން ޖެ ފޯމާ މި  

 . އް ޑުގެ ކޮޕީއެ ދރއ ކާ   ވާބު ޙަވާލުވާނެ ފަރާތުގެ ފޯމަށް ދޭ ޖަ ވަތަ މި  ރީއާ ނު ރަޖިސްޓަ  .1
 . ށްފައިވާ ތަކެތި އިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮ ހޭ ގޮތުން ތިރީގަ ބެ   ރަޖިސްޓަރީއާއި  .2

 ތަކެތި ޖިސްޓަރީ ނެގުމަށްޓަކައި ހުށައަޅަންޖެހޭ  ރަ  ތި ކެ ންޖެހޭ ތަ އިއެކު ހުށައަޅަ މި ފޯމާ  ބަބު ރަޖިސްޓަރީ/ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ސަ  ތނ 
 ގެން ބައިކޮށްގޯތި  • 1

 ން ގެހިބައިން ދީ  •
 ލިބިގެން ތަރިކައިން   •
 ގަނެވިއްކައިގެން  •
 ގެން މަވެ ރިހަވަޞިއްޔަތް ފު  •

 . ޞްލުއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަ ޢިމާރާތާ •
 . ޞްލެއްއަޯޕޓުގެ  މިގެނު ގޮތުގެ ރި ޝަރީއްޢަތް •
 ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ  ތީގައި ހިމެނޭ، އަދި ގޯތި ގޯ •

 ދރއ ކާޑުގެ ކޮީޕ. 
ސާ ސް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، ފައިތަ ޓެކްފައިސާ ނުވަ •

 ސީދުގެ ކޮޕީ.ތަ ޓެކްސް ދެއްކި ފަނުވަ

 ްޕ.ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމް.  ރ 10/- •
 ރ.  20/-  އަށް ވާރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީ •
 ޑު. ރއ ކާދ ވާލުވާ ފަރާތުގެ ޖިސްޓަރީއާ ޙަރަ •

ނުވަތަ    ޞްލުއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަ ޢިމާރާތާ • ކުރުން. ރަޖިސްޓަރީ އާ • 2
 ޞްލުތައް އަ
 ގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮީޕ. ފަރާތު ވެރި •

 ްޕ.ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމް.  ރ 10/- •
 ރ.  20/-  އަށް ވާރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީ •
 ޑު. ރއ ކާދ ވާލުވާ ފަރާތުގެ ޖިސްޓަރީއާ ޙަރަ •

ޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ގޮތުން  ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަ • ގެން ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލި  • 3
 ފޯމު.ރާ ކުތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުބޭން

 ގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮީޕ. ތަކު ފަރާތްވެރި •

 ްޕ.ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމް.  ރ 10/- •
 ރ.  100/-  އަށް ވާރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީ •
 ޑު. ރއ ކާދ ވާލުވާ ފަރާތުގެ ޖިސްޓަރީއާ ޙަރަ •

 . ހުކުރުންޞްލާޗާޓު އި • 4
 . ން އިޞްލާހުކުރުންނަ •
 . ނަން ބަދަލުކުރުން •

 ޞްލު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަ •
 ގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮީޕ. ފަރާތު ވެރި •
ބަދަލުކުރަން ނަމަ، ނަން  ޞްލާހުކުރަން/ ނަން އި •

 ފާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން 

 ްޕ.ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމް.  ރ 10/- •
 ރ.  20/-  އަށް ވާރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީ •
 ޑު. ރއ ކާދ ވާލުވާ ފަރާތުގެ ޖިސްޓަރީއާ ޙަރަ •

 ޞްލު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަ • ޖިސްޓަރީ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަ • 5
އްދަ ނުވަތަ ޢިމާރާތް  މީކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުދާއި •

 އްދަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހު
 ގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮީޕ. ކު ތަ ތްފަރާވެރި •

 ްޕ.ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމް.  ރ 10/- •
 ރ.  20/-  އަށް ވާރަޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީ •
 ޑު. ރއ ކާދ ވާލުވާ ފަރާތުގެ ޖިސްޓަރީއާ ޙަރަ •

 ގެ ރަޖިސްޓަރީ. ދު ޢިމާރާތު އެއްމެ • 6
ފްލެޓްގެ  ގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތު  •

 ރަޖިސްޓަރީ. 

 އްދަ. މާރާތް ކުރުމުގެ ހުޢިއެއްމެދު  •
 ން. ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުށްފައިވާ އެއްމެދު  ފާސްކޮ •
 (DWGފޯމެޓް: ކުރެހުމުގެ ސޮފްޓް ކޮީޕ ) •
ގެ  ހުނުހިފި ފަރާތުށްފައިވާނަމަ، ރަރަހުނު ކޮ •

 ޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުން. އިޢްތިރާ 
 އެއް. ކޮީޕއްބަސްވުމުގެ ވެވޭ އެއިއެއްމެދު ޢިމާރާތާ •
 ޝަރުޢީ ލިއުން. ށްދޭ  މިލްކުވެރިން ސާބިތުކޮ •
 . ޟްލުޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އ  •
ޓަރީކުރާނަމަ  ޖިސްޏެއްގެ ނަމުގައި ރަކުންފުން  •

 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮީޕ. 
 ގެ ދރއ ކާޑުގެ ކޮީޕ. ކު ތަ ތްފަރާވެރި •

 ރ.  20/-  އަށް ވާޖިސްޓަރީ ހެދުމުގެ ފީރަ •
 ްޕ.ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމް.  ރ 10/- •

 

 ދު ޝާ ޢުލޫމާތާއި އިރު މަ 

 . ވާލުވާން އަންނައިރުގައެވެޓަރީ ނެގުމަށްޓަކައި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ގެނެސްދޭނީ، ރަޖިސްޓަރީއާ ޙަޖިސްރަ .1
 ވެ. ޞްލެ ކޮީޕގެ އަދީފައިވާ  ކަން ކަށަވަރުކޮށް އެއްގޮތް ޞްލާޅާނަމަ، ހުށައަޅަންވާނީ އަ ށައައެއް ހުއެއްވެސް ލިއުމެއްގެ ކޮީޕ .2
 .( ދުވަހެވެ)ފަނަރަ 15ގެ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތު  ބެހޭ ގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނު، އެކަމާދާނަމައަލަށް ހަ  އްލިގެން ރަޖިސްޓަރީއެއް ގެ .3
 )ހަތެއް( ދުވަހެވެ.   7ރީޙުން ފެށިގެން މަސައްކަތު  ހަޅާ ތާ ށަވާނެ މުއްދަތަކީ، ހު އި ހޭދަ އްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައެ .4


