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 ފޯރމް ފުރާނޭގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

 
 ޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ މީހާގެ ރަ  .1

ލިޔާނީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާމީހާގެ ރަސްމީ ލިޔުން ތަކުގައިވާ ފުރިހަމަ ނަމެވެ. ހ. ފުރިހަމަ ނަން: މިތާނގައި 
 )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ރަގަޅަށް ޖަހަންވާނެއެވެ.(

 ފޯރމް ފުރާއިރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހެވެ.މިތާނގައި ލިޔާނީ، ށ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާ ވަޒަން  ވެރިވެފައިވާ ރަށުގެ ނަމެވެ. މިތާނގައި ލިޔާނީ،ނ. ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށް: 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ބައޕަގެ ނަމާއި  ރ. ބައްޕަގެ ނަން )އެޑްރެހާއެކު(: މިތާނގައި ލިޔާނީ، މިތާނގައި ލިޔާނީ،
 ބައްޕަ އުޅޭ ނުވަތަ އުޅުނު އެޑްރެހެވެ.

ސްޓްީރ ކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ޢުމުރެވެ. ޢުމުރު ކަމަށް ބަލާނީ އެމީހަކަށް މީލާދީ ގޮތުން ރަޖި ބ. ޢުމުރު: މިތާނގައި ލިޔާނީ،
 ފުރިފައިވާ އަހަރެވެ.

 
 . ބިމާބެހޭ 2

 ބިން ޙަވާލުކުރި ފަރާތް: މިތާނގަިއ ލިޔާނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނަމެވެ.  ހ. ގޯތި/
ބިމުގެ ބާވަތް: މިތާނގައި ލިޔާނީ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްނަމަ އެކަން، ބަންޑާރަ/ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްނަމަ އެކަން، އަމިއްލަ  ށ. ގޯތި/

 ބިމެއްނަމަ އެކަން، އެނގޭ ގޮތަށެވެ. 
ނުވަތަ  ގޮތް: މިތާނގައި ލިޔާނީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ނުވަތަ ތަނަށް، އެގޯއްޗެއްބިން ޙަވާލުކުރި ނ. ގޯތި/

 ބިމެއް ހަވާލުކުރި ގޮތެވެ.
 

 . ޢިމާރާތާއިބެހޭ 3

ހ. ޢިރާތާއި ގޯތީގެ / ބިމުގެ އެޑްރެސް: މިތާނގައި ލިޔާނީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާ ނުވަތަ ތަނުން ހުށަހަޅާ، 
 ފާސްވެފައިވާ ނަމެވެ.

 ހުށަހަޅާ، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަާރތެވެ.ށ. ޢިމާރާތުގެ ވެރިަފރާތް: މިތާނގައި ލިޔާނީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 
ައމިއްލަ ަޚރަާދިއ  މިތާނަގއި ލިޔާނީ، 'ށ' ގައި ބުނާ ފާރާތަށް ޢިާމާރތް ލިބުނު ގޮތެވެ.ނ. ޢިމާރާތް ލިބިފައިވާގޮތް: 

 މަަސއްކަތުންަނމަ ެއގޮތެވެ.
ވަޅުަފދަ ތަންތަން ހަދާަފއިާވޮގްތ ރ. ޢިމާރާތް ހުިރގޮތުގެ ތަފްޞީލް: ިމބައި ލިޔާނީ، ގޯީތަގއިހުރި ޢިާމރާތް ތަކާއި 

 ކުރުގޮތަކަށް ތަފްޞީލް ކޮެށވެ.
ބ. ކުރިން ހަދަިއދީފަިއވާ ރަިޖސްޓްީރެގ ނަންބަރާއި ތާީރޚް: މިތާނގަިއ، ކުރިން ރަޖިސްޓްީރެއއް ހަދަިއދީފަިއވާަނަމ 

 އެަރޖިސްޓްީރގެ ނަްނބަާރއި ތާީރޚް ޖަާހނީެއވެ.
 

 



 
 
 . ހެކިންނާބެހޭ 4

 މިފޯރުމަގއި ނަްނގަެނވިފަިއވާމީހާ ދީފަިއވާ ބަޔާނަކީ ެތދު ބަޔާެނއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުެމން   
 ރަނަގޅަށް ދެެނތިބެ އެަކމަށް ހެިކވަެމވެ.    

 ސޮއި   

 ޢުމުރު     އައިޑީކާުޑނަްނބަރު         އެޑްެރސް       ފުރިމަަނން       
1.  …………………………………………………………………..…………………………  
2. ……………………....…………………………………………………..………………… 
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 
 އި އެޑްެރްސ: ީމހާގެ ަނމާފޯރމް ެގންދިޔަ  .1

 ފޯރމް ެގނައި ީމހާގެ ަނމާއި އެޑްެރސް: .2
 ފޯރމް ބަަލއިގަތް ާތރީްޚ: .3

  ފޯރމް ބަަލއިގަތް މީހާގެ ަނާމއި އެްޑެރސް: .4
 .ފޯރމް ބަަލއިގަތް މީހާގެ ސޮއި: .5

 

c 

ރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާ       

 ދިވެިހރާްއޖެ  ހޯރަފުށި،         

 ..................ނަންަބރު:....................... 

 

 ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ފޯރމް 
 

 ޖިސްޓްރީކުރަން އެދޭ މީހާގެ ރަ  .1

 ހ. ފުރިހަމަ ނަން:

 ށ. އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 ނ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ރ. ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށް:

 ބައްޕަގެ ނަން )އެޑްރެހާއެކު(:ބ. 

 ޅ. އުފަންތާރީޚް:

 

 . ބިމާބެހޭ 2

 ހ. ގޯތި / ބިން ޙަވާލުކުރި ތާރީޚް:

 ށ. ޢިމާރާތުގެ ނަން:

 ނ. ގޯތި / ބިމުގެ ބާވަތް:

 ރ. ގޯތި / ބިން ޙަވާލުކުރި ގޮތް:

 

 . ޢިމާރާތާބެހޭ 3

 ރާތާއި ގޯތީގެ / ބިމުގެ އެޑްރެސް:ހ. ޢިމާ

 ވެރިަފރާތް:ށ. ޢިމާރާތުގެ 

 މާރާތް ތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަން ނ. ޢިމާރާތް ހުރިގޮތުގެ ތަފްސީލް )ގޯތީގައި ހުރި ޢީ

 :ދާފައިވާ ގޮތް(ހަ    

 

 ރ. ކުރިން ހަދާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް:


