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                Secretariat of the Male’ City Council އިދާރާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގ  

                                     Male’, Republic of Maldivesރާއްޖ .މާލ ، ދިވ ހި   
 

         މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގ  ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދޭ ފޯމު 
 

 :ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  މަޢުލޫމާތު  -1

 ޖިންސް: ފުރިހަމަ ނަން:

 އުފަން ތާރީޚް: ޢާއްމުނަން:

 ދާއިމީ އ ޑްރ ސް: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

 ފޯނު ނަންބަރު: މިހާރު އުޅޭ އ ޑްރ ސް:

 ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ބައްޕަގ  މަޢުލޫމާތު: -2

 ނަމާއި ދާއިމީ އ ޑްރ ސް:ފުރިހަމަ 

   :ރުއައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަ

 ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  މަންމަގ  މަޢުލޫމާތު: -3

 ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އ ޑްރ ސް:

 އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
 

 ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ބަޔާން: -4
.........................................އަޅުގަނޑަކީ..................................................................................................................

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

 މިކަން މި ފޯމުގައި ހ ކިބަސްދީފައިވާ ފަރާތުގ  ބަޔާނުންވ ސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އ ނގޭނ އ ވ .އަދި 
 

 ސޮއި: އ ދޭ ފަރާތުގ  ނަން:

 އިނގިލީގ  ނިޝާން: ތާރީޚް:
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 ދީފައިވާ ބަޔާން: ހ ކިން  2ދިރިއުޅޭކަމަށް މި ފޯމުގައި ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތް މާލޭގައި  •
 
 

 

 

 ........ފ ށިގ ން...............................................ދުވަހުން މި ފޯމުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމުގ  ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަކީ...... -1
.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 މި ބަޔާނަކީ އ އްވ ސް ފަރާތ އްގ  މަޖުބޫރުކަމ އްނ ތި، ޙަޤީޤަތާއި އ އްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތ ދު ބަޔާނ ކ ވ . •

 

 ޑްރ ސް:ދާއިމީ އ  ފުރިހަމަ ނަން:

 ތާރީޚް: ސޮއި:

 ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރު: އިނގިލީގ  ނިޝާން:
 

 ...................................ދުވަހުން ފ ށިގ ން....................މި ފޯމުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމުގ  ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަކީ...... -2
.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 މި ބަޔާނަކީ އ އްވ ސް ފަރާތ އްގ  މަޖުބޫރުކަމ އްނ ތި، ޙަޤީޤަތާއި އ އްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތ ދު ބަޔާނ ކ ވ . •

 

 ދާއިމީ އ ޑްރ ސް: ފުރިހަމަ ނަން:

 ތާރީޚް: ސޮއި:

 ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރު: ން:އިނގިލީގ  ނިޝާ

 
 އޮފީހުގ  ބޭނުމަށް:

 ތާރީޚް: ސޮއި: ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު:

 
 ފޯމާއިއ ކު ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި:

 
 ލިޔުން ހޯދުމަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ. -1
 ހ ކިންގ  އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ. 2 -2
 އްގ  ލިޔުމ އް އޮތްނަމަ އ  ލިޔުމުގ  ކޮޕީ.ޏ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނ  ރަސްމީ ނުވަތަ ކުންފުންމާލޭގައި ދިރިއުޅުނުކަން  -3
 
 

 
 

Izzudheen Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.     ، ދިވ ހިރާއްޖ . ،20392އިއްޒުއްދީނުމަގު، މާފަންނު، މާލ 

    +(960) 332 9272, +(960) 332 2077      vital.registration@malecity.gov.mv    
   

 

 

 

  vital.registration@malecity.gov.mv mail:-Eއަށ ވ .   13:00 މ ންދުރުފަހުގ  ން :158 ހ ނދުނު  ކޮންމ ދުވަހ އްގ  ބަންދުނޫން ސަރުކާރު ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު:  ނޯޓް
. 

                                                                
 
 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިނުގަނ ވޭނ އ ވ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ، ފޯމާއ ކު ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި ހަމަނުކޮށް 
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