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 SECRETARIAT OF THE KOLHUFUSHI COUNCIL މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  

 M.Kolhufushi  ކޮޅުފުށި މ.   

 Rep Of Maldives ދިވެހިރ އްޖެ   

  

 ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް   އެހެން ރަށެއްގެ ރައްވެއްސަކު ކޮޅުފުށީގެ ރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި 
 ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ މައުލޫމ ތު 

 އ ންމު ަނން:  ފުރިހަމަ ނަން 
 އުފަްނިވ އަތޮޅ އި ރަށް:  އުފަން ތ ރީޚް 

 އައިޑީ ކ ޑު ަނންބަރު:  އުފަންދުހަެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ނަންބަރ އި ތ ރީޚް: 
 ޖިންސް:  މިހ ރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

 ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުްނވ  އެޑްރެސް:  ރަޖިސްޓްރީެވފައިވ  ރަށ އި ދ އިމީ އެޑްރެސް: 
 ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ ބައްޕަގެ މައުލޫމ ތު )ނިޔ ވެފައިވީނަމަވެސް މިބައި ފުރަންވ ނެއެވެ.( 

 އ ންމު ަނން:  ފުރިހަމަ ނަން 
 ދ އިމީ އެޑްރެސް:  އައިޑީ ކ ޑު ަނންބަރު: 

 މިހ ރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ރައްވެހިވެފައިވ  އަތޮޅ އި ރަށް:
 ގެ މައުލޫމ ތު )ނިޔ ވެފައިވީނަމަވެސް މިބައި ފުރަންވ ނެއެވެ.( މަންމަ ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ  

 އ ންމު ަނން:  ފުރިހަމަ ނަން 
 ދ އިމީ އެޑްރެސް:  އައިޑީ ކ ޑު ަނންބަރު: 

 މިހ ރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ރައްެވހިެވފައިވ  އަތޮޅ އި ރަށް: 

ރަޖިށްޓްރީ ޑުެގ ބެލެިނވެރިކަމުެގ ދަށުަގއިވ  ފަރ ތް އެދިފައިވ  އެޑްރެހުގައި  ނމަތީގައި ދެންނެިވފައިވ  އަޅުަގނޑު / އަޅުަގނޑުެގ ދަރިފުޅު / އަޅުގަ އިޤުރ ރު:  
އްސުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުެގ ދަރިފުޅު / އަޅުަގނޑުެގ ބެލެނިެވރިކަމުެގ ދަށުަގއިވ  ފަރ ތް ރަޖިސްޓްރީންކަނޑަްނ ކޮށްދެއްުވން އެދެމެެވ. އަދި މިރަޖިސްޓްރީަގއި ޖެ 

 ބޭނުްނވެއްޖެަނމަ އެއްެވސް އުޛުރެއްނެތި އެކަން ހަމަޖައްސުމަށް އަޅުަގނޑު އެއްބަސްވަމެެވ. 
 އައިޑީ ކ ޑު ަނންބަރު:  އެދޭ ފަރ ތުެގ ފުރިހަމަ ނަން: 

 އި ޖައްސ މީހ އ އި އެދޭ ފަރ ތ އި ހުރިުގޅުން )އެހެން ފަރ ތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅ ަނމަ( ރަޖިސްޓްރީަގ
 ތ ރީޚް  ފޯނު ނަންބަރު 

 އިނިގލީެގ ނިޝ ން:  ސޮއި: 

ވެރިފަރ ތުން   ގޭގެ  ބޭނުންވ   ނިޔ ވެފައިވ ނަމަ  ރަޖިސްޓްރީވ ން  )ވެރިފަރ ތް  ކުރ ބައި    ގެއެއްގައި   ނިޔ ވެފައިވ    ވެރިފަރ ތް   ގޯތީގެ " ފުރިހަމަ 
 " މިބައިގެ ބަދަލުގައި ފުރ ށެވެ( ފޯމް   އެދޭ   ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 

އަ ރަޖިސްޓްރީކޮއްދެއްވުމ މެދު  ގޭގައި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ   ނަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ   / އަޅުގަނޑު  ފަރ ތް  ދެންނެވިފައިވ   ޅުގަނޑުމެންގެ މަތީގައި 
 އިއުތިރ ޟެއްނެތެވެ.  

 ދ އިމީ އެޑްރެސް: ފުރިހަމަ ނަން:
 ފޯނު ނަންބަރު  އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: 

 ނިޝ ން:އިނގިލީގެ  ސޮއި:

 

 ފޯމ އެކު ހަށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 އެދޭފަރ ތ އި އިޤުރ ރުވ  ފަރ ތުގެ(  ރައްވެހިވ  ފަރ ތ އި އައިޑީ ކ ޑު ކޮޕީ )

 " ފޯމް  އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ގެއެއްގައި ނިޔ ވެފައިވ    ވެރިފަރ ތް ގޯތީގެ" ނިޔ ވެފައިވ ނަމަ   ރަޖިސްޓްރީވ ން އެދޭ ގޭގެ ވެރިފަރ ތް 
  )އިދ ރީ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ ( ރުފިޔ   

 


