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 ގޯތި ގެދޮރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު 
އެދިލައްވާ  

ޚިދުމަތުގައި ހެޔޮ  
 ފާހަގަ ޖައްސަވާ 

           ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ

   ޢިމާރާތާއި ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ
    ތަރިކަމުދާ ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ

       ގެއްލިެގން

      ހަލާކުެވެގން

      ުގޅިެގންޙުކުމާއި 

 މާތަށް މަޢްލޫ ސަބަބުންފަރާތުން ހަމަޖައްސަާވ ކަމެއްގެ ދައުލަތުެގ
                    އައިސްެގންނުަވތަ އިމަށް ބަދަލެއް 

                                 އެހެނިހެން

 މިވާ ގޮޅިތަކުން ގޮޅިއެއްގައި އެކަން ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާނަމަ ތިރީގައި މާތު ބަދަލުވެގެން މަޢްލޫ

    ެވރިފަރާތުެގ މަޢްލޫމާތު ބަދަލުެވެގްނ:                 ވިެރފަާރްތ ބަަދުލެވގެން:              މަޢްލޫމާތު ބަދަލުެވެގން:          
 

 ފަރާތުގެ މަޢްލޫމާތު:ރީ ހެއްދުމަށް އެދޭ  ރަޖިސްޓަ    -01
   އައި.ޑީ ކާޑް ަނމްބަރ:          
   .............................................. ފުރިހަމަ ނަން ) ދިެވހިން (:    
   ............................................. އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:         
 ................ ..............................ދާއިމީ އެޑްރެސް:            

   އުފަން ތާރީޚް:            

 

 ...................................... ޢާއްމު ނަން:             
 ...................................... ރަށްެވހިެވފައިާވ އަތޮޅާއި ރަށް:  
 ...................................... މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:        
 ...................................... ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:           

 

 މަޢްލޫމާތު:  ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތާއި ބެހޭ    -02
 ޯގތީެގ / ޭގެގ ަނން: 

 ލިބިފައިާވ ތާރީޚް: ޯގތި 
 ޯގތީަގއި ދިރިއުޅޭކަން ުނަވތަ ނޫންކަން : 

 ޯގތީެގ ބާަވތް: 
 ) އިތުރު ކުރެހުމެއް ހުށަހެޅިދާނެ (  ...................................ޯގތީެގ ބޮޑުމިން: 

 ޯގތީަގއި ދިރިއުޅޭތާީވ މުއްދަތު: 
 ..................................................................................................................މިހާރު ޯގތީަގއި ކުރެިވފައިާވ މަސައްކަތްތަކުެގ ތަފްޞީލާއި ޙާލަތު:  

..................................................................................................................................................................................................... 
 

 މަޢްލޫމާތު:ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލާތު ކުރަންވީ ފަރާތުގެ     -03
މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ލިޔުމެއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.    ) މިބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ވެރިފަރާްތނޫން އެހެން ފަރާެތއްގެ މަޢްލޫމާުތ ހިމަނާނަމަ އެކަން ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގެ

 އެހެން ފަރާތަކަްށ އެބާރު ދޭން ބޭނުންވާނަމައެވެ. (  
           ......................................އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:     ...................................... ފުރިހަމަ ނަން ) ދިެވހިން (: 

                                      ...................ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރ:     އުފަން ތާރީޚް:    ......................................          ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 :ހެކީންގެ މަޢްލޫމާތު    -04
 ސޮއި:   އައި.ޑީ ކާޑް ަނމްބަރ:  ......................................  ނަން: -01
 ސޮއި:   އައި.ޑީ ކާޑް ަނމްބަރ:  ......................................  ނަން: -02

 .މަޢްލޫމާުތ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ މަީތގައިވާ މަޢްލޫމާތަކީ ެތދު
 ......................................  ތާރީޚް:      

 

 ...................................... ސޮއި:   ........................................................................................ ހުށަހަޅުއްާވ ފަރާތުެގ ަނމާއި އެޑްރެސް:  
 

 :  އްޒަފުގެ ވަ ކައުންސިލަށް ފޯމް ބަލައިގަތް މު 
 ސޮއި:  ތާރީޚާއި ަގޑި:  ނަން: 

 

 މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:  

 ކުރި ލިޔުން. ލުއަލަށް ޯގތި ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން ހުށައަޅާނަމަ ޯގތި ޙަާވ -1

 . ރ ެގ ރެެވިނއު ސްޓޭމްޕެއ10ްރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާނަމަ ރ ެގ ރެެވިނއު ސްޓޭމްޕެއް، އަދި އިމާރާތާއި ޯގތި 5ޯގތީެގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަން ހުށަހަޅާަނމަ  -2
 .ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދި ހުށައަޅާފަރާތުެގ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ -3
 ޝަރުޢީ ކޯޓެއްެގ ިނންމުމަކާ ުގޅިެގްނަނމަ ޝަރީޢަޓް ނިމުުނޮގތުެގ ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ. -4

 


