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425-B2-A/BCN
ފޫޅުމާ ފޯމުނަންބަރު:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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

މާލެ  ،ދިވެހިރާއްޖެ.
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APPLICATION FOR BIRTH REGISTRY AND BIRTH CERTIFICATE
ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަނަން (ދިވެހިން):

ޢާންމު ނަން:

ފުރިހަމަނަން (އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން):

ޢާންމު ނަން (އިނގިރޭސި):

ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް އަތޮޅާ ރަށާއެކު:

ކުއްޖާގެ ޖިންސް:

އުފަން ތާރީޚު ހިޖުރީ:

އުފަންވި ގަޑި:

މީލާދީ:

އުފަންވި އެޑްރެސް:

ކުއްޖާގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުޅޭއެޑްރެސް:

ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:

މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:

ކާފަގެ ފުރިހަމަ ނަން (ބައްޕަ ފަރާތުގެ):

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
(އެދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ،ބައްޕަ ނެތްނަމަ ކުއްޖާގެ މަންމަ ،އަދި މަންމަވެސް ނެތްނަމަ ކުއްޖާގެ އެންމެ ގާތް ބަލަދުވެރިޔާއެވެ).
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ސޮއި:

ފޯނު ނަންބަރު:

ޢުމުރުން  11އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މާލޭ ސިޓީގެ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެފައި
ވާނަމައެވެ.

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަމަ އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެ އެވެ.

ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެ ތަރިކައިގެ

މ
ހ ަ
މައްސަލަ ނިމި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި ނުވާނަމަ މިބަޔާއި މި ފޯމުގައި ދެން ޖެހިގެން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްއޮތްބައި ފުރި ަ
ކުރާނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ދަރިއެކެވެ.
ރ ކުރެވޭނޭގޮތް ހައްދަވައި
ގޭގައި ރަޖިސްޓް ީ

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް އަޅުގަނޑު /އަޅުގަނޑުމެންގެ
ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ސޮއި:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ތރީގައި
ގ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައި ނުވާތީ އަޅުގަ ނޑު  /އަޅުގަ ނޑުގެ ދަރިފުޅު ި
ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިމި ޢިމާރާތާއި ގޯތީ ެ
މނުމުން
މ ރަޖިސްޓްރީގައި ހި ެ
ދެންނެވިފައިވާ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ .އަޅުގަ ނޑު  /އަޅުގަ ނޑުގެ ދަރިފުޅު ި
ށ
ދިމާވެދާ ނެ މައްސަލަތަކާމެދު ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލުމަށް އަޅުގަ ނ ޑު އެއްބަސްވަމެވެ.ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތަ ް
ށ
ށ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުމަށްފަހު އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުމަ ް
ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ ނ ޑުގެވެސް ޒިންމާއަކަށްވާތީ ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ ް
އެއްބަސްވަމެވެ.
އެދޭފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
ސޮއި:
ފޯމުގ ެ އަނެއްފ ަރާތ ް ބަލާށެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު:
އިނގިލީގެ ނިޝާން:

މާލޭ ސިޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
ޢުމުރުން  11އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މާލޭ ސިޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ މާލޭގެ
ރަށްވެއްސަކަށްވެފައި ވާނަމައެވެ .އަދި ދަފްތަރުގައި ޖައްސާ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ،މަންމަ ނުވަތަ ކާފަ އަދި މާމަގެ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް އަދި ގޯއްޗަކުން ބައެއް،
ފްލެޓެއް ،ރޯހައުސް އެއް ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވާ ނަމައެވެ .މާލޭ ސިޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި
ރ
ކުއްޖާ ޖެއްސުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީވާނެ ތަނެއް ލި ބުމުން ދަފްތަރުން ކަނޑުވައި އެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ކުއްޖާ ޖެއްސުމަށް އެއްބަސްވެ އިޤްރާ ު
ރޟު ކުރާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ).
ވަމެވެ( .ކާފަ ނުވަތަ މާމަގެ ގޭގައި ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެއްސުމަށް އިޢުތި ާ
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އެދޭފަރާތުގެ ނަން:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ސޮއި:
އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:

ސޮއި:

ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން :

ތާރީޚް:

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ

ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ

 މަންމައާއި ބައްޕަ އަދި ބައްޕަ ފަރާތު ކާފަގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ،ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ
 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުފަންވާ ކުދިންނަށް އެތަނަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ

 ޖައްސަން ބޭނުންވ ާ ގޭގ ެ ރަށްވެހިންގ ެ ރަޖިސްޓްރީގ ެ އަޞްލު (މާލޭގެ ގެއެއްގައި ޖައްސާނަމަ)

 ބޭރު ގައުމުތަކުގައި އުފަންވެގެން ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުއްޖާ އުފަންވެފައިވާ ގަޑި ނެތް ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ކުއްޖާ އުފަންވި ހިޖުރީ
ތާރީޚު ލިޔެ ނުދިނަސް އެކަމުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ ސިޓީ

 ދަފްތަރުގައި ޖައްސާނަމަ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  2ގަނޑު ފޮޓޯ (ފޮޓޯ ނެގިފަހުން  3މަސްނުވާ ބެކްގްރައުންޑް ހުދު)
 1/- ރ( .އެއްރުފިޔާ) ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕ ް (ސްޓޭމްޕް ގެންނަވާނީ ސެޓްފިކެޓ ް ބަލ ާ ދުރުވާއިރުގައެވެ).
 ދަފްތަރުގައި ޖެއްސޭނީ މަންމ ަ ނުވަތ ަ ބައްޕަ މާލޭގ ެ ރަށްވެއްސަކަށްވާނަމަ އެވެ.

ދަފްތަރުގައި ޖައްސާނަމަ އުޅޭގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެގޭގައި އެކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ

 އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް 20/-ރ.

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް 20/-ރ.

ދަފްތަރު ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް 20-ރ.

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި .ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ
ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު  8:11އިން މެންދުރުފަހު  13:00އަށެވެ.

ކުއްޖާ އަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަމަކަށް
ނުވާނަމަ އެ ނަން ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ލައްވާ ތިރީގައި މިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުވަންޖެހޭނެ އެވެ.
ކާފަގެ ފުރިހަމަ ނަން (ބައްޕަ ފަރާތުގެ):

ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ކުއްޖާއަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން އޮންނަންވާ ގޮތް ޢަރަބި އަކުރުން ފިލިޖަހާފައި:

ކުއްޖާގެ ޖިންސް:

ނަން އޮންނަންވީ ގޮތް ދިވެހި ބަހުން:
ނަމުގެ މާނަ:
ފޯނު ނަންބަރު:

ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:
މަތީގައިވާ ނަމަކީ
ހުއްދަނުކުރާ

ބަހުގެ ނަމެކެވެ .އެ ނަމަކީ މުސްލިމުންނަށް ކިޔަން އިސްލާމް ދީން ހުއްދަކުރާ
ނަމެކެވެ.

ނަން ފާސްކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން:

ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

ސޮއި:

އިއްޒުއްދީނުމަގު ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

vital.registration@malecity.gov.mv

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

