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 ގެ އިދާރާހުވަދު އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް

  ފޯމް ނަންބަރ  

 މް ގޯތި ރަޖިްސޓްރީކޮށްދޭ ފޯ
  : ގިރޭސިންނ ގޯތީގެ ނަން އި  : ން ދިވެހިބަހ ންގޯތީގެ ނަ

  : ގެ ވެރިފަރާތްގޯތީ 
  : ގޯތި ހަވާލ ކ ރި ތާރީޚް 
  : ބިން ދޫކ ރި ބޭނ ން

  : ބިމ ގެ ބާވަތް
 

 ރަޖިސްޓްރީކުރާމީހާގެ މަޢުލޫމާތު 
  : ފ ރިހަމަ ނަން 

  : އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ  
  : ދާއިމީ އެޑްރެސް

 

 : އިޤްރާރު
ގޯތި އަޅ ގަނޑ ގެ ކިބައިން   އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދިރިއ ޅެން ފެށ ން ޝަރ ތ ކޮށް އަޅ ގަނޑަށްދެއްވި ގޯތީގައި އެމ އްދަތ ތެރޭގައި ދިރިއ ޅެން ނ ފަށައިފިނަމ2ަ

ށް ބަދަލ  ނ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ތެވެ. އަދި މިގޮތ ން ގޯތި ވަކިކ ރ މަށްފަހ  ގޯތީގައި ހަދާފައިވާ ތަންތަނާއި، ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަ ރާޟެއްނެއ ތިވަކިކ ރ މާއިމެދ  އި
 އެތަންތަން ޖެހޭނީ ދެއްވާ މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނަގައިގެން ގެންދަންކަންވެސް އަޅ ގަނޑ  ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ.  

  ސޮއި

  : ނަން
  : ތާރީޚް

 

 ( އުންސިލް އިދާރާއިންނެެވ. )މިބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ ކަ  އިދާރީ ބޭނުމަށް
  ފޯމްފ ރައިގެން ގެނައި ތާރީޚް   ޚް ފޯމް ދޫކ ރި ތާރީ

 ފޯމް ބަލައިގަތް މުއައްޒަފު 
  ގަޑި   ތާރީޚް   ނަން

 ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު
  ބަރ  ކޮށީ ނަން  ތީބ  ނަންބަރ  ތަރ 

 ތައް )ފޫޓުން( ގޯތީގެ މިން
  : ހ ޅަނގ    : އިރ   : ނ  ދެކ   : އ ތ ރ 

 

 ރަޖިސްޓްރީއާއި ހަާވލުިވ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރި 
 : ނަން : ނަން
 : އައިޑީކާޑް ނަންބަރ   : މަޤާމް
  ގަޑި:   : ތާރީޚް  : ގަޑި  : ތާރީޚް
 ސޮއި ސޮއި
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 ފޯމް ފުރާނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

 ރަން އެދޭ ނަމާއި، މަގ  ނ ވަތަ ގޯޅީގެ ނަމާއި ނަންބަރާއި އަވަށ ގެ ނަމެވެ. ސް: މިތާނގައިލިޔާނީ ރަޖިސްޓްރީކ  މާއި އެޑްރެގޯތީގެ ނަ .1
 ވެ. ތި ލިބިފައިވާ ފަރާތ ގެ ނަމެގޯ  މިތާނގައިލިޔާނީ ގެ ވެރިފަރާތް: ގޯތީ  .2
 ވެ. ޚެ ގޯތި ހަވާލ  ކ ރި ތާރީޚް: މިތާނގައި ލިޔާނީ ގޯތި ލިބ ނ  ތާރީ .3
 ގޯތި ލިބިފައިވަނީ ކޮން ބޭނ މެއްގައިކަމެވެ. މިތާނގައި ލިޔާނީ ބިން ދޫކ ރި ބޭނ ން:  .4
 އްލަ މިހެންނެވެ.  އަމިއްޗެއް ނަމަ ބަންޑާރަ މިހެން ނ ވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ނަމަބަންޑާރަ ގޯމ ގެ ބާވަތް: މިތާނގައި ލިޔާނީ ބި .5

 ވާ ހިސާބ ގައެވެ. ފޫޓަށް ވ ރެ ކައިރިނ    3ގަސް ޖަހަންވާނީ ގޯތީގެ އިމާއި ރޯގަސް ޖެހ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. ރޯ  ނޯޓް: ގޯތީގެ އިންވަކިކ ރާއިރ  
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
  ކޮށްފައިވާ ފޯމް ފ ރިހަމަ

  ފަރާތ ގެ ކޮީޕ   2ންގެ އައިޑީކާޑ  ގޯތިލިބޭމީހ  
  ރ ފިޔާ(   10/- މަ ، އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނ5ަ/- މަ  ރަޖިސްޓްރީ ނަރެވެނިއ  ސްޓޭމްްޕ )ވަގ ތީ 
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