
 

 
   

         

   މަޢުލޫމ ތޫ:  ތުގެ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރ

 ޢ ންމުކޮށް ކިޔ ނަން: ފުރިހަމަަނން:

 އުފަްނވި އަތޮޅ އި ރަްށ: އުފަން ތ ީރޚު:

ސެޓްފިކެޓް ނަންަބރ އި ތ ރީޚު:އުފަންުދވަުހގެ    އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު: 

 ޖިންސް: މިހ ރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:

 ރަިޖސްޓްރީކުަރން ބޭނުްނވ  ެއޑްެރސް: ރަިޖސްޓްީރވެފަިއވ  ރަށ އި ދ އިމީ ެއޑްެރސް:

  ްފުރިހަމަ ކުރަންވ ނެއެވެ.(ރީވުމަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ ބައްޕަގެ މަޢުލޫމ ތު:   )ނިޔ ވެފައިވީނަމަވެސް މިބައި ރަޖިސްޓ 

 ޢ ންމުކޮށް ކިޔ ނަން: ފުރިހަމަަނން:

 ދ ިއމީ އެްޑރެސް: އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު:

ެއޑްެރސް:މިހ ރު ުއޅޭ  ރަށްވެިހވެަފއިވ  އަތޮޅ އި ރަށް:  

  ެމަޢުލޫމ ތު   )ނިޔ ވެފައިވީނަމަވެސް މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވ ނެއެވެ.( ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ މަންމަގ

 ޢ ންމުކޮށް ކިޔ ނަން: ފުރިހަމަަނން:

 ދ ިއމީ އެްޑރެސް: އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު:

 މިހ ރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: ރަށްވެިހވެަފއިވ  އަތޮޅ އި ރަށް:

  ެސޮއިކޮށް އިސްވެރިޔަކު އޮފީސް / ފިހ ރަ / ކުންފުނި ގެ މުން ، މ ލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދ ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ދޫކުރި އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފ  އަދ ކުރަ  5ނެތި ވޭތުވެދިޔަ  ދުކެޑުމެއް މ  
ނެއެވެ.(ނޭ ނިމެންދެން ސްކޫލްގައި އުޅުނު ދުވަސްތަކެއް ނުގު  10)ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން މ ލޭގައި ހޭދަކުރ  އަހަރު ގުނުމުގައި ގްރޭޑް     ތައްގަނޑު ޖަހ ފައިވ  ލިޔުން ދޫކުރިފަރ ތް:

ނަން: ތަނުގެލިޔުން ދޫކުރި   ލިޔުމުގެ ނަންބަރ އި ތ ރީޚު: 
  ްއެޑްރެހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އެދިފައިވ  ނުވަތަ އަޅުގަޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވ  ފަރ ތް އަޅުގަޑު/އަޅުގަޑުގެ ދަރިފުޅު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވ    : އެދޭފަރ ތ 

އެއްބަސް ވަމެވެ.އެކަން  ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުގަޑު  ރަޖިސްޓްރީންކަނޑަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެއްވެސްޢުޛުރެއްނެތި  ދަރިފުޅު އަޅުގަޑުގެ /މިރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމަށްފަހު އަޅުގަޑު   އަދި 

 ސޮއި: އެދޭަފރ ތުގެ ަނމ އި އެްޑރެސް:

 ރަިޖސްޓްީރގައި ަޖއްސ މީހ އ އި ެޖްއސުަމށް އެދޭފަރ ތ ހުރި ޢ އިލީ ގުުޅން: 

 ފިންގަރްޕރިންޓް: ގުޭޅނޭ ފޯނުނަްނބަރު : އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު:

  ެޖައްސ ނަމަ ޖައްސަންއެދޭ ގޭގެ ވެރިފަރ ތުން މިބައި ފުރިހަމަކުރ ށެވެ.ގެއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މ ލޭގ
މެްނގެ ަނުމގައި ރަިޖސްްޓރީކޮށްފަިއވ  ގޭަގއި ރަިޖސްޓްރީކޮށްެދްއވުމ މެދު ައޅުގަުޑ / ައުޅގަޑުެމންެގ ިއޢުތިރ ޟެއް / ައޅުަގޑު އަުޅގަޑު  މަތީަގއި ދެންެނވިފަިއވ  ަފރ ތް

އް މީނ  ޙ ިޟރުުކރުމަށްފަހު އެ ިއދ ރ އިން ައންަގންޖެހޭ އެްނގުންތަ ގެ ިއދ ރ އަށްމ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ން ބޭުނންެވއްޖެަނމަ ކަޑ ލެވޭނީ މިަރޖިސްްޓރީން ކަޑ ލަނެތެވެ. 
މީނ  ޙ ޟިރުުކރެވޭޭނަމގު ފަހިކޮށްދިުނމަކީ ައޅުަގޑުގެ ޒިންމ އެއްަކމަށްެވސް ައުޅގަޑު ެއއްަބްސވަެމވެ. ށް މ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ިއދ ރ އަ ،އެްނގުމަށްފަުހަގއި ކަމަށ އި 

 ސޮއި: ގޭގެ ވެރިަފރ ުތގެ ނަމ އި އެްޑރެސް:

 ފިންގަރްޕރިންޓް: ގުޭޅނޭ ފޯނުނަްނބަރު : އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު:

  ައެކަމަށް އެދި ވެރިފަރ ތުގެ ދަރިއަކު މިބައި ފުރިހަމަކުރ ށެވެ.، ގޯތީގެ ވެރިފަރ ތް ނިޔ ވެފައިވ  ގެއެއްގައި މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭނަމ
ޑުގެ ދަރިފުޅު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވ  ރަށްވެހިންގެ ގޭގެ ވެރިފަރ ތް ނިޔ ވެފައިވީނަމަވެސް ތަރިަކއިގެ މައްސަލަ ނިމި ޢިމ ރ ތ އި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދ ފައި ނުވ ތީ އަޅުގަޑު / އަޅުގަ

ރީ ހެއްދުމުގެ ކުރިން އަޅުގަޑު / އަޅުގަޑުގެ ދަރިފުޅު ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމުން ދިމ ވެދ ނެ ރަޖިސްޓް  ،ރަޖިސްޓްރީގައި ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިމި 
ށްވ ތީ ، ށް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަޑުގެވެސް ޒިންމ އަކަމައްސަލަތަކ މެދު ފުރިހަމައަށް ޒިންމ  އުފުލުމަށް އަޅުގަޑު އެއްބަސްވަމެވެ.  ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ކަމ ބެހޭ ފަރ ތަ

މައްސަލަ ޝަރީޢަަތށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށްފަހު އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

 ސޮއި: އެދޭ ފަރ ތުގެ ނަމ އި އެޑްރެސް:

ފިންގަރޕްރިންޓް:ގުޅޭނޭ ފޯނުނަންބަރު :އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަންބަރު:

425-B2-A/MREG

 ދަފްތަރުގައި ޖައްސަން  އެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކު އަނެއްރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމަށް  އަލަށް ރަށްވެހިވާން 

c 

 ގުޭޅނެނަްނބަރު:

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

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާލޭ ސިޓީ 
. މާލެ ، ދިވެހިރާްއޖެ   



ކޮށް ވެރިފަރ ތުގެ ދިރިއުޅެމުންދ  ގޭގެވެރިފަރ ތުން ތިރީގައިވ  ބައި ފުރިހަމަ ޖައްސ ނަމަ އޭނ  މ ލޭގައި  ލޭގެ ގެއެއްގައި / ދަފްތަރުގައި މ  ، ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭފަރ ތް 
 ކޮޕީއ އެކު ހުށަހަޅ ށެވެ. އައި.ޑީ.ކ ޑުގެ 

ގައެވެ. ގެ   / ައޅުަގޑުމެން ގެ އަުޅގަޑު ިދރިުއެޅމުންަދނީ ފަރ ތް  މަތީަގއި ދެްނނެވިަފިއވ 

 ފިންގަރްޕރިންޓް: ސޮއި :

 ގުޭޅނޭ ފޯނުނަްނބަރު : އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު: ނަމ އި އެޑްެރސް:

 16  ްއަހަރު މ ލޭގައި ދިރިއުޅުނުކަން  5ވޭތުވެދިޔަ   ، ނަމަ ޚ އްޞަދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ މ ލޭސިޓީގެ  ފްލެޓެއްގައި ނުވަތަ  / މ ލޭގެ ގެއެއްގައި  ،  އަލަށް  އަހަރުވެފައިވ  މީހުނ
ހެކިންގެ ބައި ފުރިހަމަކުރަން ލިޔުން ހުށަހަޅ ނަމަ  ތަނެއްގެ ވަޒީފ އެއްގައި އުޅޭ މީހަކު އެ   ކޮޕީއ އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށް ދެހެކިންގެ އައި.ޑީ.ކ ޑުގެ  ވ ބައި އި ތިރީގަ ހެކިން ދަންނަ ދެ 

 ސްކޫލްގައި އުޅުނު ދުވަސްތަކެއް ނުގުނެވޭނެއެވެ.(ނިމެންދެން  10ގްރޭޑް ހޭދަކުރ  އަހަރު ގުނުމުގައި މ ލޭގައި )ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން   ނުޖެހޭނެއެވެ.

 އަހަރު ހޭދަކޮށްަފއިވ  މީހެއްަކްނ އަުޅގަޑަށް ަރގަޅަށް އެެގެއވެ. އެކަން އަުޅގަޑަށް 5ިދރިުއުޅމުގެ ޮގތުން  ައކީ މެދުނުކެޑި މ ޭލގައި ީމހ  ދެންެނވިަފއިވ   މިފޯމުަގއި . 1
 އެނގެނީ 

 މި ބަޔ ނަކީ ެއްއވެސް ަމޖުޫބރު ކަމެްއެނތި ، ޙަީޤޤަތ އި އެްއގޮތަށް ައުޅގަޑު ީދފައިވ  ެތދު ބަޔ ނެެކވެ.

: ހެކިބަްސދޭފަރ ުތގެ ޮސއި  ފިންގަރްޕރިންޓް: 

 ގުޭޅނޭ ފޯނުނަްނބަރު : އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު: ނަމ އި އެޑްެރސް:

 އަހަރު ހޭދަކޮށްަފއިވ  ީމހެއްކަން އަުޅގަޑަށް ަރަގޅަށް ެއގެެއވެ. އެކަން ައޅުގަަޑށް 5ިދިރއުުޅމުގެ ގޮުތން  އަކީ މެދުނުކެޑި މ ޭލގައި މީހ  ެދންެނވިފަިއވ   މިފޯމުގައި. 2
 އެނގެނީ 

 މި ބަޔ ނަކީ ެއްއވެސް ަމޖުޫބރު ކަމެްއެނތި ، ޙަީޤޤަތ އި އެްއގޮތަށް ައުޅގަޑު ީދފައިވ  ެތދު ބަޔ ނެެކވެ.

 ފިންގަރްޕރިންޓް:: ހެކިބަސްދޭަފރ ުތގެ ޮސއި 

 ގުޭޅނޭ ފޯނުނަްނބަރު : އައި.ޑީ.ކ ޑު ނަްނަބރު: ނަމ އި އެޑްެރސް:

 ތި:ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ 
  ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރ ނަމަ އެގެއެއްގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު ، ލޭމ

 ، ީ( ހެކިންގެ ބައި ފުރ ފައިވ ނަމަ އޭގައި ބުނެފައިވ  ދެހެކިންގެ އައި.ޑީ.ކ ޑުގެ ކޮޕީ )  ގޭގެ ވެރިފަރ ތުގެ އައި.ޑީ.ކ ޑުގެ ކޮޕ

  ްނޑު ފޮޓޯ 2ޕ ސްޕޯޓް ސައިޒ ނުވަތަ  މ ލެއަށް ރަށްވެހިކަން ބަދަލުވ ނަމަ  ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ  ފަރ ތެއް )ފޮޓޯ ބޭނުންވ ނީ   ވ  ، ބެކްގްރައުންޑް ހުދުކުލައިގެ(މަސް ނު 3)ފޮޓޯ ނެގިފަހުން   ގަ
(  މ ލޭ ދަފްތަރުގަ ޖައްސ ނަމައެވެ. ފަރ ތަކުންނަމަ އެފަދަ ދުވަހަކުވެސް ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރ  ފަރ ތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އަކީ މ ލޭރަށްވެހިވެފައިވ  ފަރ ތެއް 

  ެރަށްވެހިވ ން އެދޭ ފަރ ތުގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލ އި ކޮޕީ އަދި   އައި.ޑީ.ކ ޑުގެ އަޞްލ އިކޮޕީ ރަށްވެހިވ ން އެދޭފަރ ތ އި ، އޭނ ގެ މަންމައ އި ބައްޕަގ

   ލިޔުމުގެ އަޞްލު .އަހަރު މ ލޭގައި ދިރިއުޅުނުކަން އަންގައިދޭ  5ވޭތުވެދިޔަ ރަށްވެހިވ  ފަރ ތުން ހުށަހަޅ

  ީސްކޫލްގައި އުޅެފައިވ  ފަރ ތެއްނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ

 ީބަލަދުވެރިކަން ހަމަޖެއްސި ލިޔުމުގެ ކޮޕ ،

  ްދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.ރުފިޔ   20/ - ހެއްދުމަށް ރަޖިސްޓްރީދަފްތަރު  އަދިރުފިޔ   50/ -ރަށްވެހިވ  ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށ 

 - /100 (  16ދުވަސް ވެފައިވ   90އުފަންވިތ  ރުފިޔ ) ްވަނަ މ އްދ ގައިބުނ  ޖޫރިމަނ  3ގެ   78/46ޤ ނޫނު ނަންބަރު: އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށ

 - /200   ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިބުނ  ޖޫރިމަނ  6ގެ   78/46ނަންބަރު:ޤ ނޫނު  މީހުންގެ (ން މަތީގެ އަހަރު 16ދުވަސް ވެފައިވ   90ރުފިޔ  )އުފަންވިތ

  ެއައި.ޑީ.ކ ޑުގެ އަޞްލު ގެންނަންވ ނެއެވެ. / މީހުންގެ  ރަޖިސްޓްރީ ބަލ  ދުރުވ އިރު އެހެން ގެއަކުން މިގެއަށް މީހަކު ބަދަލުވެފައިވ ނަމަ ، އެ ބަދަލުވި މީހެއްގ

  ެގެންނަންވ ނެއެވެ. ކޮޕީ އަދި ބަލައި ދުރުވ  މީހ ގެ އައި.ޑީ.ކ ޑުގެ އަޞްލު ގޭގެ ވެރިފަރ ތް ނޫން މީހަކު ރަޖިސްޓްރީ ބަލ  ދުރުވ ނަމަ ، ވެރިފަރ ތުގެ ސިޓީއަކ އި ސިޓީގައި ސޮއިކުރ  ވެރިފަރ ތުގެ އައި.ޑީ.ކ ޑުގ 
އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ އެކަމަށް އެދި ސޮއިކުރ ނީ ކުއްޖ ގެ ބައްޕައެވެ. 16އްނަމަ އެކަމަށް އެދި ސޮއިކުރ ނީ އެފަރ ތުން އަމިއްލައަށެވެ. އަހަރު ފުރިފައިވ  ފަރ ތެ  16ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭފަރ ތަކީ 
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vital.registration@malecity.gov.mv mail:-E.   އަށެވ13:00ެ މެންދުރުފަހުގެ ން  15:8 ހެނދުނު -ކޮންމެދުވަހެއްގެވެސް : ނޫން ބަންދު ސަރުކާރު ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު :  ނޯޓް
.

ބޭނުމަށް :އޮފީހުގެ 
  ތާރީޚު: ސޮއި:   ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު: 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.މި ފޯމު ފުރަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ، ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ.  ނޯޓް:    
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