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އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ،އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ބަދަލު ގެނެސް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭނުމާ ދިމާލަށް  ފާހަގަ ޖައްސަވާ!
ނަން ބަދަލުކުރަން



ނަމުގެ ފަހަތަށް ބައްޕަގެ ނަން

ނަމުގެ ސްޕެލިންގ ރަނގަޅުކުރަން

އިތުރުކުރަން 

ޖިންސް( :ފާހަގަޖައްސަވާ) އަންހެން



ފިރިހެން

އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ)







އުފަންތާރީޚް ރަނގަޅުކުރަން



-------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------

އުފަންވީތާރީޚް ___________________ :އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު____________________ :

ފުރިހަމަ ނަން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގައިވާ ގޮތަށް (ދިވެހިން)___________________________________________________________:
ފުރިހަމަ ނަން (އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން)_____________________________________________________________________:
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު)_________________________________________________________________________:

އަލަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން (ދިވެހިން)______________________________________________________________________:
އަލަށް ކިޔަން ބޭނުންވާ ނަން (އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން)______________________________________________________________:
ޢާންމުނަން (ދިވެހިން)_______________________________:ޢާންމުނަން (އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން)____________________________:
އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( :އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)

ނ
އިނގިލީގެ ނިޝާ ް

ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް __________________________________________ :އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު_____________ :
ޙައިޞިއްޔަތު_________________________ :ގުޅޭނެ ނަންބަރ _________________ :ސޮއި___________________ :
 18އަހަރުންދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ސޮއިކޮށް އިނިގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާނީ ކުއްޖާގެ ބައްޕައެވެ 18 .އަހަރުން މަތީނަމަ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު( :އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)
ފުރިހަމަ ނަން(ތާނައިންލިޔާގޮތް) _____________________________________ :އެޑްރެސް(:ތާނައިންލިޔާގޮތް)_________________________________ :
ފުރިހަމަ ނަން (އިގިރޭސިން) ______________________________________ :އެޑްރެސް( :އިގިރޭސިން)__________________________________ :
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު __________________________________________ :އުފަންތާރީޚް_________________________________________ :
ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (ބޭރުމީހެއްނަމަ)____________________________________ :

ޤައުމު____________________________________________ :

ކުއްޖާގެ މަންމަގެ މަޢުލޫމާތު( :އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)
ފުރިހަމަ ނަން(ތާނައިންލިޔާގޮތް) _____________________________________ :އެޑްރެސް(:ތާނައިންލިޔާގޮތް)_________________________________ :
ފުރިހަމަ ނަން (އިގިރޭސިން) ______________________________________ :އެޑްރެސް( :އިގިރޭސިން)__________________________________ :
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު __________________________________________ :އުފަންތާރީޚް_________________________________________ :
ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު (ބޭރުމީހެއްނަމަ)____________________________________ :

ޤައުމު____________________________________________ :

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ނަމަކަށް ވާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ނަން (ޢަރަބި އަކުރުން ފިލިޖަހާފައި)____________________________________________________________ __________ :
ނަން (ދިވެހި އަކުރުން ފިލިޖަހާފައި)__________________________________________________ ____________________ :
ނަމުގެ މާނަ________________________________________________________________ ____________________:
މަތީގައިވާ ނަމަކީ ____________________ ބަހުގެ ނަމެކެވެ .އެނަމަކީ މުސްލިމަކަށް ކިޔަން އިސްލާމްދީން ހުއްދަ ކުރާ



ހުއްދަނުކުރާ



ނަމެކެވެ.

ނަން ފާސްކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ނަން ____________________________:ގުޅޭނެ ނަންބަރ _________________ :ސޮއި____________ :
ނޯޓް :މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ވާނެއެވެ.
ޙ 1
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ގތެރެ ި
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މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ޤަލަމަކުންނެވެ.

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު_________________:

ުއފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު______________________:

ސަބަބު

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

*  1/-ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އުފަންދުވަހުގެ
ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް

* ޚިދުމަތުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  25/-ރުފިޔާ (ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް)
* ޚިދުމަތުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  35/-ރުފިޔާ (ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން)
* ކުރީގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލު
* ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ފޯމު
* ކޯޓު ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ގެންނަ ބަދަލެއްނަމަ ޝަރީޢަތްނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ
* އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ (ސެޓްފިކެޓް ހައްދާ ފަރާތް އަދި މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ)
* އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ނަމަކަށް
ވާނަމަ ނަންފާސްކުރި ލިޔުން (ފޯމު މިއިދާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ)

 10އަހަރުންމަތީގެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ނަމެއް އިތުރުކުރުން ނޫން ގޮތަކަށް ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ނަމަ ،ޤާނޫނީ ފޯމް
ފުރުއްވުމަށްފަހު ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަ 1200/-ރ .ދެވަނަ ފަހަރަށް 2400/-ރ .ދައްކަން ވާނެއެވެ( .ޤާނޫނީ ފޯމް މިއިދާރާއިން
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
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