c
މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
 މި ފޯމު ފުރާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ .މި ފޯމު ފުރުމަށް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ދެލި ނުފޭދޭ ،ނޫކުލައިގެ ގަލަމެކެވެ.
ވނަމަ ،ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ހުށަހަޅާފައި
ކށްފައި ނު ާ
 މި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ މި ފޯމު ފުރިހަމަ ޮ
ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
 ނަން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
އަވަށާއި ގޯތީގެ ނަން:

މަގާއި ކޮށީ ނަންބަރު:

ގޯތީގެ ނަންބަރު:

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

 ނަން ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު:
ކޯޓުން ގޯތި ބައިކުރުން:

އަލަށް ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން.

ނަން ބަދަލުކުރުން.

އެހެން ކަމެއް

ފޞީލް:
މއްނަމަ ތަ ް
އެހެން ކަ ެ


ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ނަން ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިޔާށެވެ.
ދިވެހިބަހުން ލިޔާގޮތް

ތނ



ނަމުގެ މާނަ

ލެޓިން އަކުރުން ލިޔާގޮތް

ނަމުގެ އަސްލުއޮތް ބަސް

ނަންފާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ މި ފޯމަށް ޖަވާބު ހަވާލުކުރާ ފަރާތް

ނަން

ދރކ ކާޑު ނަންބަރު

އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު
މވެ.
އދެ ެ
އވުން ެ
ދ ް
މއް ފާސްކޮށް ެ
ނ ެ
ކގެ ތެރެއިން ަ
އވާ ނަންތަ ު
ފ ި
ގއި ބަޔާންކޮށް ަ
މި ފޯމު ަ

ތާރީޚް................................................ :
ރތުގެ ނަން
ވެރިފަ ާ

ދރކ ނަންބަރު

ރތުގެ ނަން
ވެރިފަ ާ

ސޮއި

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10



ދރކ ނަންބަރު

ސޮއި

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

-1

ކރިކަމުގެ ލިއުން.
ވ ނަމެއް ކަމަށްވަނީނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ފާސް ު
ތކުން ފާސްކޮށްދީފައި ާ
ނަން ފާސްކޮށްދޭ ފަރާ ަ

-2

ނަމުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިއުމެއް ވާނަމަ ،އެލިޔުމުގެ ކޮޕީ

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 334 4 021

+(960) 334 3 760

 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު:
 .1ގޯތިގެދޮރަށް ކިޔާ ނަމަކީ ،ނަމުގެ އަސްލު ކޮންމެ ބަހަކަށް ނިސްބަތްވީ ކަމުގައިވިޔަސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަގާފަތާއި
އިސްލާމްދީނަށް ފުށޫނާރާ ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .2މަދުވެގެން  3ނަން މާނައާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .3ހުށަހަޅާ ނަމަކީ ފާސްކޮށްދީފައިވާ ނަންތަކާއި އެހާ އެއްގޮތް ނަންތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
 . 4ނަންކިޔާ ގޮތް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ،އެނަން ދިވެހިބަހުން ވެސް ލިޔެ ކިޔާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 334 4 021

+(960) 334 3 760

