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އައި.ޑީ. ކާޑ   ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކ ( ނަން
 ނަންބަރ  

ފޯން ގ ޅޭނެ 
 ނަންބަރ  

.1     

.2     
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 !ޖަހާށެވެ ފާހަގަ   މި  ޔަޤީންކ ރެއްވ މަށް  ހ ރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކ  

 

ނ ވަތަ  ކޮޕީ ިދވެހިަރއްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑ ގެދެފަރާތ ގެ 

 ކާކ ކަން އަންަގއިދޭ ފޮޓޯެޖހި ރަްސމީ ލިޔ މ ގެ ކޮޕީ.
 )ފަހެއް( ރ ފިޔާގެ ރެެވނިއ  ސްޭޓމްްޕ. 5

 ސެޓްފިކެޓ ގެ އަޞްލ .ވެީނގެ ކާ

 

 (Death Certificate)މަރ ވިކަން އަްނަގއިދޭ ަރސްމީ ލިޔ މ ގެ ކޮޕީ. 

މަރ ވިކަން އަްނގަިއދޭ ލިޔ ެމއް ނެްތަނމަ އެކަްނ ާސބިތ ކ ެރވޭ ދެހެކީްނގެ  
 ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑ ގެ ކޮޕީ.

 ރ )ފަންސަވީސް ރ ފިޔާ(.25/-

 ނެވެ.ގޭނެ ރަސްމީ ލިޔ މެއް ހިފައިގެން އެނ ނޫން އެހެން މީހަކ  މި މައްސަލައިގެ ފޯމ  ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑ  ނ ވަތަ އެމީހަކީ ކާކ ކަން  މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ މީހާ

 ފޯމ  ފ ރ މަށް ދެވިފައިވާ އިރ ޝާދ  

  ކ ރަންޖެހޭ  ފ ރިހަމަ ފޯމ ގައި އަދި. ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފ ރިހަމަ ފޯމ  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ  އެ ނ ވަތަ ފޯމަކ ން ކ ރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހ ށަހެޅ މަށް މައްސަލައެއް އެ ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 
 . ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ރިހާ ބ ނެފައިވާ ހ ށަހެޅ މަށް ފޯމެއްގައި އެ ރ ހ ށަހަޅާއި ފޯމ  ކ ރ މަށްފަހ ، ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  އެންމެހައި

 .ެކޯޓަށް ފޯމ  ބަލައިގަންނާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފ ރިހަމަ ކ ރެއްވ މަށްފަހ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ންނެވ 
  ްފޯމ  ސެޓ ތަކ ގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވ ނ 
  ެގެ މަތީ ކަނަށެވެ. ވައަތާ ވީ ފަރާތ ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމ ގ 
 ިރީގައި އެވަނީ އެވެ. މިއާ ޚިލަފަށް ހ ށަހަޅާ ފޯމ ތައް ބަލައިނ ގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.ފޯމ  ސެޓ  ތަރ ތީބ ކ ރާނެ ގޮތް ތ 

  ެހ ށަހަޅ ފޯމ   އެދި ލިޔ މަށް މަރ ސާބިތ ވިކަމ ގ 
  ީހ ށަހަޅާ ފަރާތާއި މަރ ވިމީހާގެ އައިޑީކާޑ  ކޮޕ 
 ިދަޢ ވާ ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ތަކެތ 

 ިބަލައިނ ގަނެވޭނެއެވެ ފޯމ  ހ ންނަ ތަފާތ ގޮތަކަށް ނަމޫނާއާ މިފޯމ ގެ ފޯމާއި، ހ ށަނާޅާ ލިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކ  ފޯމާއި، ފ ރިހަމަނ ވާ  މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފޯމ ގައ. 
 ެގަލަމަކ ންނެވެ ނ ފޭދޭ  ދެލި ނޫކ ލައިގެ ނ ވަތަ  ކަޅ   އެނގޭނޭގޮތަށް  ކިޔަން ސާފ ކޮށް  އެއްޗެއް ލިޔެފައިހ ންނަ ފ ރަންވާނީ، ފޯމ   އަތ ންލިޔ. 
 ާގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް ފަރ މާ] ފ ރަންވާނީ މަޢ ލޫމާތ   ފ ރިހަމަކ ރާނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  މިފޯމ ގައި ނ ވަތަ  ތައްޔާރ ކ ރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ. 
 ަވަގ ތ ގައެވެ ބަލައިގަންނަ ފޯމ  ބަލައިގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށް . ގެ ފީ ދެއްކ މ ންނެވެ(  ފަންސަވީސްރ ފިޔާ )  ރ25.00 ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކ ރ މަށް މައްސަލ  . 
 ްޙާޟިރ ވ މަށް  ކޯޓަށް ސާފ ކ ރ މަށް މަޢ ލޫމާތ   އެންގ މާއި އެކަން  ލިޔ މ ން ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނ ގަނެވޭނެ ކ ރ މާއި އިޞްލާޙ  ފޯމެއްނަމަ ކ ރަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  ބަލައިގަތ މަށްފަހ ، ފޯމ  ކައ ންޓަރ ނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރ  އެންގ މ ގެ
 ިޅ މ ންނެވެހ ށަހެ ލިޔ މާއެކ  ފޯމ  އެކަމ ގެ ހަމަޖައްސައި ތަރ ޖަމާނެއް ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް  ހ ށަހަޅާ ބިދޭސީއަކ  ނ ވާ ފަހ މް ރަނގަޅަށް  ބަސް ދިވެހ. 
   ނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކ ރިން މިނިޓް 30 ފެށ މ ގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތ ގެ  ޢައްޔަންކ ރާނަމަ ވަކީލަކ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމ ގައި ލިޔ މަކާއެކ  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް އެފޯމ ގެ ނ ވަތަ ފޯމް  ކަ

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި
  ިހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކ ރިން މިނިޓް 30 ފެށ މ ގެ މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތ ގެ ޢައްޔަންކ ރާނަމަ މީހަކ  ބަދަލ ގައ . 
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