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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތުޅާދޫމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ          

 ދިވެހިރާއްޖެ، ތުޅާދޫ ބ.                                
 
 

 

 ފޯމު ފުރާނޭގޮތުގެ ތަފްޞީލެއް 
 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުރަްނއެދޭ މީހާގެ  -1

. ފުރިހަމަ ނަން: މިތާނގައި ލިޔަނީ، ރަޖިސްޓްރީުކރަން ހުށަހަާޅމީާހގެ ަރސްމީލިޔުންތަުކގަިއާވ ހ
 ފުރިހަމަ ަނމެވެ.

 ށ. މިހާރުގެ އެްޑރެސް: ިމތާނަގއިލިޔާީނ ފޯމު ފުރާއިރު ދިިރއުޅޭ އެޑްެރހެވެ.
ެވިރވެފަިއވާ މިތަނަގއިިލޔާނީ، ރަިޖސްޓްރީކުަރން ހުށަހަާޅމީާހ ވަޒަން. ވަޒަްނވެފަިއވާ ރަށް: ނ

 ރަށުގެ ަނމެވެ.

މިތާނގައިލިޔާީނ، ަރޖިސްްޓރީ ކުރަން ހުށަަހޅާ މީާހގެ ބައްަޕެގ ރ. ަބއްޕަގެ ނަން)އެްޑރެާހއެކު(: 
 ނަމާއި ބައްޕަ ުއޅޭ ުނވަތަ ުއޅުނު އެްޑެރޖެވެ.

 ބ. ޢުމުރު: ިމތާނަގއިލިޔާނީ، ރަިޖްސޓްރީ ކުރަން ހުށަހަާޅމީާހގެ ޢުމުެރވެ. ޢުމުރު ކަމަްށބަލާނީ
  އެމީހަކަށް މީާލީދގޮތުން ފުރިަފއިވާ އަހަެރވެ.
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 ހ. ގޯތި / ބިން ަޙވާލުކުރިަފރާތް: މިާތނަގއިލިޔާނީ، ރަިޖސްޓްރީކުަރން ހުށަހަާޅ މީހާގެ ނަެމވެ.
ށ. ގޯީތގެ/ާބވަތް: ބަންާޑރަ ގޯްއޗެއްަނމަ އެކަްނ، ބަންާޑރަ / އަިމއްލަ ޯގއްޗެްއނަމަ އެކަްނ، 

 މަ އެކަން، މިތާަނގއި ލިޔާނީއެވެ.އަިމއްލަ ބިެމއްނަ 
ނ. ގޯތި / ބިން ަޙވާލުކުިރގޮތް: މިާތނަގއިލިޔާނީ، ަރޖިސްްޓރީކުރަން ުހށަަހޅާ މީާހއަސް ުނވަަތ 

  ތަނަށް، ެއގޯއްެޗއް ުނވަތަ ިބމެއް ަޙވާުލކުރިގޮެތވެ.

 ޢިމާރާާތބެހޭ: -3
ީރކުރަން ހުށަަހޅާމީާހ ހ. ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ / ބިުމގެ ެއްޑރެސް: މިތާަނގައި ލިޔާީނ، ަރޖިސްޓް

 ނުވަތަ ތަނުން ހުަށހަޅާ، ާފސްވެަފިއވާ ނަމެވެ.

 ށ. ޢިމާރަތުގެ ވެރިަފރާތް: މިާތނަގއިިލޔާނީ، ރަިޖސްޓްރީުކރަން ހުށަަހޅާ، ޢިާމރަތުގެ ވެރިަފރާތެވެ.
 ނ. ޢިމާރާތް ލިބިަފއިާވގޮތް: މިާތނަގިއލިޔާނީ، ށ ގައި ުބނާފަރާތަށް ިޢމަރާތް ލިބުނުގޮެތވެ. 

މާރާތް ހުރި ގޮުތގެ ތަފްޞީްލ: މިބައި ފުރިަހމަކުރާނީ ގޯތީަގއިުހިރތަން ކުރުގޮތަކަށް ރ. ޢި
 ތަފްޞީލް ކޮށްދެމުްނނެވެ.

ބ. ކުރުން ަހދާަފއިވަ ރަިޖސްޓްީރގެ ނަންަބރާއި ާތީރޚް: މިާތނަގއި، ުކރިްނ ރަިޖސްޓްރީ އެްއ 
  ހަދާދީަފިއވާނަމަ އެަރޖިސްޓްީރގެ ނަްނަބރާއި ތާީރޚް ޖަާހނީެއވެ.

 

 
 



 ހެކީންނާ ބެހޭ  -4
 މިފޯމްގައި ނަންގަނެފައިވާ މީހާ ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ތެދު ބަޔާނެއްކަމަށް 

ނޑުމެން ރަގަނޅަށް ދެނެތިބެ އެކަމަށް ހެކިވަމެވެ.  އަޅުގަ
 
 ސޮއި  ޢުމުރު  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
1     
2     

     
 1435.... ..................  ފޯމް ފުރި ތާރީޚް: -5

            ...... .................201 

 

 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ                   
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 ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް: ................................... -3

 ..ފޯމްބަލައިގަތްމީހާގެ ނަމާއިއެޑްރެސް:........................ -4
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 ތުޅާދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 
 ނަންބަރު: ...............        ދިވެިހާރއްޖެ ބ. ތުޅާދޫ،  
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 ...........................ހ. ފުރިހަމަ ނަން:    
 ....................................ށ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް:    

 ............................. ށް:ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަ ނ.    
 ..............................ރ. ބައްޕަގެނަން )އެޑްރެހާއެކު(:    
 ................................... ބ. ޢުމުރު:   

 އި ބެހޭ ބިމާ  -2

 ހ. ގޯތި/ބިން ޙަވާލުކުރި ފަރާތް: ............................   
 ނަން(: ............................)މީހާގެ ނުވަތަ ތަނުގެ      
 ށ. ގޯތީގެ/ބިމުގެ ބާވަތް: ......................................   
 ނ.ގޯތި/ ބިން ޙަވާލުކުރިގޮތް: ...................   

 ޢިމާރާތާބެހޭ  -3
 ހ. ޢިމާރާތާއިގޯތީގެ/ބިމުގެ އެޑްރެސް: ............   
 ...........................ށ. ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް: ...   
 ނ. ޢިމާރާތްހުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލް: .............................   

 )މިހާރުގޯތީގައިހުރި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަތަންތަން( ...............      
 ރ. ކުރިން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަންބަރާއި ތާރިޚް: ...............   
 


