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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of the Male' City Council
Male’, Republic of Maldives

މާލެ  ،ދިވެހިރާ ްއޖެ.

ގނެސް އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހެއްދުމަށްފަހު ބަދަލު ެ
ބދަލުކުރަން
ނަން ަ

ރން
ގޅުކު ަ
ނަމުގެ ސްޕެލިންގ ރަނ ަ

ރ
ކހު ެ
ބބަ ާ
އެހެން ސަ ަ

ރކުރަން
ތ ު
ނން އި ު
ބއްޕަގެ ަ
ނަމުގެފަހަތަށް ަ

ފުރިހަމަނަން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ގޮތަށް ( :ދިވެހިން)
ފުރިހަމަނަން (އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން)
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަންތާރީޚު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް އަތޮޅާ ރަށާއެކު:

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަންބަރު:
އަލަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން( :ދިވެހިން)

ޢާންމުނަން:

އަލަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން (އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން)

ޢާންމުނަން:

ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުގެ ތަފްޞީލު:
ހައިސިއްޔަތު:

އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
ސޮއި:

ފޯނު ނަންބަރު:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ށވެ).
މއްލަ އަ ެ
އމީހަކު އަ ި
ތނަމަ ެ
މންމަ އެވެ 11 .އަހަރުން މަ ި
ބއްޕަ ނުވަތަ ަ
ޖގެ ަ
ކއް ާ
ސއިކުރާނީ ު
އނަމަ ޮ
އޖެ ް
ށގެ ކު ް
( 11އަހަރުން ދަ ު
އވެ.
ކގަ ެ
މއެ ު
ރމަށްފަހު އެ ފޯ ާ
ފމު ފުރިހަމަ ކު ު
ޖހޭ ޤާނޫނީ ޯ
ފރަން ެ
ނމަ މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ު
މހެއް ަ
މތީގެ ީ
 18އަހަރުން ަ

ނަން ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ލައްވާ ތިރީގައި މިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުވަންޖެހޭނެ އެވެ.
ނންވާ ގޮތް ޢަރަބި އަކުރުން ފިލިޖަހާފައި:
ނަން އޮން ަ
ނސް:
ޖގެ ޖި ް
ކުއް ާ

ހން:
ދވެހި ބަ ު
ނންވީ ގޮތް ި
ނަން އޮން ަ
ނަމުގެ މާނަ:
ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

ބރު:
އގެ ނަން ަ
ދ ި
ހުއް ަ
އވާ ނަމަކީ
ގ ި
މަތީ ަ

ހުއްދަނުކުރާ

އދަކުރާ
ނނަށް ކިޔަން އިސްލާމް ދީން ހު ް
ލމު ް
ނމަކީ މުސް ި
ނމެކެވެ .އެ ަ
ބަހުގެ ަ

ނަން ފާސްކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން:

ނަމެކެވެ.

ސޮއި:

ޒފު:
އ ަ
މވަ ް
އގަތް ު
މށް :ބަލަ ި
އޮފީހުގެ ބޭނު ަ

ތާރީޚް:

ސޮއި:

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި








އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށް 20/-ރ.

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު
ގ އަޞްލު
ރަށްވެހިވެފައިވާނަމަ ރަށްވެހިވި ސެޓްފިކެޓް ެ
ފުރަތަމަފަހަރު ނަންބަދަލު ކުރުމަށް 1200/-ރ.

އައި .ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އާކުރުމަށް 20/-ރ.

(ކުއްޖާއާއި މަންމަ އަދި ބައްޕަގެ)

ލ
ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާނަމަ ދަފްތަރު ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞް ު
ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަންބަދަލުކުރުމަށް 2400/-ރ.

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ސެޓްފިކެޓް ހައްދައިގެން ގެންދިއުމަށްފަހު  7ދުވަސްފަހުން އަލުން ހައްދާނަމަ އެއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަން ބަދަލުކުރާނަމަ އެކަމާމެދު ވިސްނުމަށް  3މަސް ދުވަސް ދެވޭނެއެވެ.

ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު  08:15އިން މެންދުރުފަހު  13:00އަށެވެ.
އިއްޒުއްދީނުމަގު ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

vital.registration@malecity.gov.mv

Izzudheen Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 332 9272, +(960) 332 2077

