
 `  
 
 
  

ހެއްުދމަށް އެޭދ ފޯމު އުަފންުދވަުހގެ ަރޖިސްޓްީރއާިއ ުއފަްނދުަވހުެގ ެސޓްފިކެްޓ  އަލަށް
APPLICATION FOR BIRTH REGISTRY AND BIRTH CERTIFICATE

ޢާންމު ނަން: :)ދިވެހިން( ފުރިހަމަނަން ކުއްޖާގެ 

)އިނގިރޭސި(: ޢާންމު ނަން :ފުރިހަމަނަން )އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން(

ކުއްޖާގެ ޖިްނސް:ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންާވ އެޑްރެސް އަތޮާޅ ރަށާއެކު: 

އުފަންވި ގަޑި:މީލާދީ: އުފަން ތާރީޚު ހިޖުރީ:

އުޅޭއެޑްރެސް:މިހާރު  އުފަންވި އެޑްރެސް:  

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:ދާއިމީ އެޑްރެސް:ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން 

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: މަންމަެގ ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:ކާފަގެ ފުރިހަމަ ނަން )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން: 

ނެތްނަމަ ކުއްޖާގެ އެންމެ ގާތް ބަލަދުވެރިޔާއެވެ.()އެދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ، ބައްޕަ ނެތްނަމަ ކުއްޖާގެ މަންމަ، އަދި މަންމަވެސް   

 ސޮއި: ފޯނު ނަންބަރު: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ެގ ސިޓީ ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްދެވޭނީ ކުއްޖާެގ ަމންަމ ނުވަތަ ބައްަޕ ާމލޭއަހަރުްނ ދަށުގެ ކުދިން މާޭލ ސިޓީގެ ގެއެއްަގއި  11ޢުމުރުން 
ގެ ގެއެއްގަިއ ރަޖިްސޓްރީ ކުރާނަމަ އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން މިބަިއ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެ ެއވެ.  ގޭެގ ސިޓީ ރަށްވެއްސަކަށްވެފައި ވާނަމައެވެ.  މާލޭ

ތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި ނުވާނަަމ މިބަިއ ފުރިހަމަ ކުރާީނ ގޭެގ ެވރިފަރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެ ތަރިކައިގެ މައްސަަލ ނިިމ ޢިމާރާތާއި ގޯ
ދަރިއެކެވެ. 

ނޑުމެންެގ  ގޭގައި ަރޖިސްޓްރީ ުކރެވޭނޭގޮތް  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް އަޅުގަނޑު/ ައޅުގަ
 ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވެރިފަރާތުގެ ނަން:ގޭގެ   އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:  އެޑްރެސް: 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި: ފޯނު ނަންބަރު:

މާލޭ ސިޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 
ެގ ސިޓީ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މާލޭ ސިޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަްނމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ާމލޭ 11ޢުމުރުން 

ން މަްނަމ ނުވަތަ ކާފަ އަދި މާމަެގ ަނމުގައި ގޯއްޗެްއ އަދި ގޯއްޗަކު ،ރަށްވެއްސަކަށްވެފައި ވާނަމައެވެ. އަދި ދަފްތަރުގައި ޖައްސާ ކުްއޖާެގ ބައްޕަ
ޚާއްޞަ ބައެއް، ފްލެޓެއް، ރޯހައުސް އެއް ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްެވސް ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވާ ނަމައެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ 

ެޖއްސުމަްށ  ދަފްތަރުގައި ކުއްޖާ ޖެއްުސމަށްފަހު ރަިޖސްޓްރީވާނެ ތަނެްއ ލިބުުމން ދަފްތަރުން ކަނޑުވަިއ ެއ ތަނެއްގެ ަރޖިސްޓްރީގަިއ ކުއްޖާ 
އް އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވަމެވެ.  )ކާފަ ނުވަތަ މާމަގެ ގޭގައި ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްުސމަށް އިޢުތިރާޒުކުރާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެ

ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.(

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: އެދޭފަރާތުގެ ނަން:

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި: 

ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތް ބަލާށެވެ. 

425-B2-A/BCN

 ފޫޅުމާ ފޯމުނަންބަރު:
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާލޭ ސިޓީ 

. މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ    
Secretariat of the Male' City Council 
Male’, Republic of Maldives 



 އިދާރާގެ ބޭނުމަށް:

ތާރީޚް:ސޮއި:ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފޯމު 

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަަޅންޖެޭހ ތަކެތި

 ީވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ         .މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކައިވެނީެގ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕ.
 )ާބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ ،މަންމައާއި ބައްޕަ އަދި ބައްޕަ ފަރާތު ކާފަގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ )ުމއްދަތު ހަމަނުވ. 
 ްއުފަންދުވަހުގެ ދީފައިވާ އުފަންވި ތަނަކުން  ރުމަށްފަހުއެކުްއޖެއްގެ އުފަންވުން ެރޖިސްޓްރީކުވެފައިވާނަމަ، ން ބޭރުގައި އުފަންޖެއިރާއ

އުފަދްވި ގަޑި އެދގޭދެ، އުފަދްވި ގަޑި އެދގެދް ދެތްދަމަ ދްދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ކުއްޖާއުފަ .އަޞްލާއި ކޮޕީސެޓްފިކެޓްގެ 

ލިޔުމެއް ދުވަތަ އުފަދްވި ގަޑި ބަޔާދްކޮފް ސިޓީއެއް.

  ާގޭގެ ރަފްވެހިދްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލުރެޖިސްޓްރީ ކުރަދްބޭދުދްވާދަމަ، އެމާލޭގެ ގެއެއްގައި ކުއްޖ.

.މަސްނުާވ ބެކްގްރައުންޑް ހުދު( 3ަގނުޑ ފޮޓޯ )ފޮޓޯ ނެގިފަހުން  2ދަފްތަރުގައި ޖައްސާނަމަ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްެގ 
 .ީރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި. ޑީ. ކާޑުެގ ކޮޕ

  ްރ.20-ަދފްތަުރ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަްށ     ރ.20/-އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް    ރ. 20/-އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށ

 އަށެވެ. 00:13އިްނ މެންދުުރފަހު  5:18ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 

މެޭނ ކުއްޖާ އަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ނުަވތަ އިސްލާމިކް މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހި
އެވެ.ކުރަންވާނެނަމަކަށްނުވާނަމަ ެއ ނަްނ ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަުކ ލައްވާ ތިރީގައި މިާވ ބައި ފުރިހަމަ 

 ކާފަގެ ފުރިހަމަ ނަން  )ބައްޕަ ފަރާތުގެ(: ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

 ކުއްޖާއަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން އޮންނަންވާ ގޮތް ޢަރަބި އަކުރުން ފިލިޖަހާފައި:

 )މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ ނަން ފާސްކޮށްދެއްވާ ފަރާތުންނެވެ.(

ޖިްނސް:ކުއްޖާގެ  ނަން އޮންނަންީވ ގޮތް ދިވެހި ބަހުން:  

 ނަމުގެ މާނަ:

މަތީގައިވާ ނަމަކީ     ބަހުެގ ަނމެކެވެ. އެ ނަމަީކ މުްސލިމުންނަށް ކިޔަްނ އިސްާލމް ދީން ހުއްދަުކރާ 
ހުއްދަނުކުރާ       ނަމެކެވެ.   

 ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: ނަން ފާސްކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން:

ނަންބަރު:ފޯނު  :ސޮއި   

Izzudheen Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ުދިވެހިރާއްޖެ. ،20392މަގު، މާފަްނނު، މާލެ، އިއްޒުއްދީނ

     +(960) 1622   vital.registration@malecity.gov.mv
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