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(ބައްޕަފަރާތުގެ  )ކާފަ 
: ...............................................ޤައުމު  : .....................................އެޑްރެސް  : ................................................................ފުރިހަމަ ނަން 
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.މަތީގައިވާ ކުއްޖާ ދަފްތަރުގައި ޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ

(އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް މިބައި ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ  )  ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ

(އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް މިބައި ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ  )  ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުގައި ޖެއްސުން

c

އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންވާ ކުދިން ރައްވެއްސަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯރމް

.މަތީގައިވާ ކުއްޖާ އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެއްވުމާއިމެދު އިޢުތިޟެއް ނެތެވެ

އަލަށް         ގެއްލިގެން         ހަލާކުވެގެން         މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން :  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް 

އަލަށް         ގެއްލިގެން         ހަލާކުވެގެން          މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން  : އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް  
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:ނޯޓް 
.ތިރީގައިވާ ތަކެތި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވަނެއެވެ

:އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހައްދާނަމަ

 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއ1ް-/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ޖެހުމަށްޓަކައި * 

 ރުފިޔާ  10-/ހަލާކުވެގެން ނަމަ /  ރުފިޔާ 10-/ގެއްލިގެން ނަމަ /  ރުފިޔާ 20-/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހައްދުމަށް * 

.އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަލާކުވެގެން އަދި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ނަމަ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެ* 

ކާޑު ކޮޕީ.ޑީ.އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން އެދޭ ފަރާތުގެ އައި* 

ކާޑު ކޮޕީ.ޑީ.މަޢުލޫމާތު ދޭފަރާތުގެ އައި* 

:އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާނަމަ

 ރުފިޔާ  5-/ހަލާކުވެގެން ނަމަ /  ރުފިޔާ 5-/ގެއްލިގެން ނަމަ /  ރުފިޔާ 20-/އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހައްދުމަށް * 

.އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަލާކުވެގެން އަދި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ނަމަ، އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެ* 

ކާޑު ކޮޕީ.ޑީ.އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަން އެދޭ ފަރާތުގެ އައި* 

ކާޑު ކޮޕީ.ޑީ.މަޢުލޫމާތު ދޭފަރާތުގެ އައި* 

:ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 

  (ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު  )މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު * 

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ގެއެއްގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު * 

ކާޑު ކޮޕީ.ޑީ.މަޢުލޫމާތު ދޭފަރާތުގެ އައި* 

.ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަދި ފޫޅުމާ ފޯމްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ* 

: ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަން 

އެއަށްފަހު ފޯމް .  ދުވަސްތެރޭގައި ނުގެންނަވައިފިނަމަ ، ފޯމް ގެންނެވި ދުވަހަކާއި ހަމައަށް ޤާނޫނީގޮތުން ޖޫރިމަނާވާނެއެވ7ފޫޅުމާ ފޯމް * 
.ދެން ބަލައިގަނެވޭނީ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެއެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ، އެ މުއްދަތަށްފަހު ރައްވެއްސެއްގެ 90ކުއްޖާ އުފަންވާތާ * 
. ރ ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވ100ެ-/ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ 

އަލަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދާނަމަ މިފޯމް ފުރައިގެން ގެންނަވާއިރު ކުއްޖާޔަށްކިޔާ ނަމަކީ މިއޮފީހުގައި ފާސްވެފައިވާ * 
ނަން ފާސްކުރާނީ ފޯމް ފުރައިގެން ގެނައުމުން މި އިދާރާއިން ދޫކުރާ ސްލިޕްކޮޅެއްގައި . ނަމެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، ޖެހޭނީ އެނަން ފާސްކުރާށެވެ

.އެކަންކުރާނީ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ. އެއި ރަގަނޅު ނަމެއްކަން ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވައިގެންނެވެ



: .........................................................................................................................ގޭގެ ވެރިފަރާތް 
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