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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ ގަވާއިދު   ދިވެހި 
 

 އެއްވަނަ ބައި 
 ފެށުން 

ޖ. )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު( ގެ  69/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 
 ، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމބެހޭ ިމންގަނޑުތަކާއި  ، ންތުގެ ަމތީވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮ  8

 ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. 

 "ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.    ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(   

އްޭޖގެ ސިޓިޒެންޝިޕް  ޖ. )ދިވެހިރ69/4ާ  ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،މި ގަވާއިދުގެ ަމގުސަދަކީ   .2 މަގުސަދު 
ދޫކޮށްލުާމ ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ގައި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ޤާނޫނު(          ބެހޭގޮތުން 

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމބެހޭ އެންެމހައި ަމޢުލޫާމތު އާންުމކޮށް ފަސޭހައިން ބެލޭނޭ  
ދިވެހި ޤާއިްމކުރުާމއި،  ދޫކޮށް  ގޮތް  ޢަަމލުރައްޔިތުކަން  ނިޒާެމއް ލުަމށް    ކުރާނޭ 

 ކަނޑައެޅުެމވެ.  

 ދެވަނަ ބައި 
 ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ޝަރުޠުތައް   ދިވެހި 

ރައްޔިތުކަން   ދިވެހި 
ދޫކޮށްލުމުގެ  
 ޝަރުޠުތަްއ 

ފަރާތަކީ  ދިވެހި  .3 ހުށަހަޅާ  އެދި  ދޫކޮށްލުަމށް  ފުރިހަަމވާ   ،ރައްޔިތުކަން  އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 
 ވާންވާނެއެވެ. ފަރާތަކަށް 

 ؛ވުން )އަށާރަ( އަހަރު ވެފައި 18އުުމރުން  )ހ(   

 ؛ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ ނަތީޖާ އެނގޭ ީމހެއް ކަުމގައި ވުން ދިވެހި )ށ(   
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ލިބިފައިވުން )ނ(    ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ  ރައްޔިތުކަން    ، އެހެން  އެހެން ޤައުެމއްގެ  ނުވަތަ 
 .ންކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުންގީލިބޭނެކަުމގެ ޔަ

ައހަރު ނުފުރޭ   18
ންނާ ގުޅޭ ާޚްއޞަ  ކުދީ

 ުއސޫލު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ    3މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .4
ދޫކޮށްލުަމށް )ބާރަ(    12ފަރާތުގެ   ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ދަރިއެއްގެ  ނުފުރޭ  އަހަރު 

 ގެންނެވެ. އެދެވޭނީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވެ

ވެފައި،   (1)    ކަުމގައި  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ދެީމހުންނަކީ  ބައްޕައާ  ަމންަމއާއި      ކުއްާޖގެ 
ތެރެއިން  އޭގެ  އެދެނީ  ދޫކޮށްލަން  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ      މި 
ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ކުއްާޖގެ  ހާލަތުގައި،  ކަުމގައިވާ        އެކަކު 

 ؛ބިފައިވުންރިޔާގެ ރުހުން ލިއަނެއް ބެލެނިވެ

ނުވަތަ އެހެން ޤައުެމއްގެ    ،ކުއްާޖއަށް އެހެން ޤައުެމއްގެ ރައްޔިތުކަން ލިބިފައިވުން  (2)   
 ؛ންކަން ލިބިފައިވުންގީރައްޔިތުކަން ލިބޭނެކަުމގެ ޔަ

 )ށ(   

 

  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ   3މި ގަވާއިދުގެ  
އަހަރާއި    12ފަރާތުގެ   ދަރިއެއްގެ   18)ބާރަ(  ދެެމދުގެ  އަހަރާ             )އަށާރަ( 

ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ިމ  ހުށަހަޅާނަމަ،  އެދި  ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި 
ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމެމދު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވުުމގެ އިތުރުން،

 ންވާނެއެވެ.  އޮންނާ އެ ކުއްާޖގެ ރުހުން ލިބިފައި

 ތިންވަނަ ބައި 
 ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދި ހުށަހެޅުން 

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން  
ިއރު  ދޫކޮށްލަން ެއދޭ

 ތި ންޖެހޭ ތަކެހުށަހަޅާ

 ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދެންވާނީ އަންނަނިވި ތަކެއްޗާ އެކުގައެވެ.     ދިވެހި )ހ(   .5

 ؛ޅާ ފޯުމކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫ  (1)   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  (2)   

 ؛ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  (3)   

އެއްވެސް  އޭނާގެ    (4)    ހިެމނޭ  ސަރަޙައްދުގައި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ      ިމލްކުވެރިކަުމގައި 
ަމޢުލޫާމތާއި  އޮތް  ބިެމއް ބިން ދޫކޮށްލުަމށް   ،ނަމަ، އެ ބިަމކާ ގުޅޭ  އެދޭ  އެ 

 ؛ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުަމށް ގަސްތުކުރާ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތުގޮތާއި، ބިން އެ 
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 ؛ދޫކޮށްލުަމށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުދިވެހި ރައްޔިތުކަން   (5)   

  ؛އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ  (6)   

  ާމއި،  ލިޔުނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ނަން ބަދަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ  (7)   
އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ  

 ؛ލިޔުންތައް

ލިބިފައިވުން  (8)    ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ  ޤައުެމއްގެ   ،އެހެން  އެހެން  ނުވަތަ 
 ؛ންކަން ލިބިފައިވާކަުމގެ ލިޔުން ގީރައްޔިތުކަން ލިބޭނެކަުމގެ ޔަ

ވަނަ   5ޖ. )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ޤާނޫނު( ގެ  4/69ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ  (9)   
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ބިން ދޫކޮށްލުުމގެ   (2)ާމއްދާގެ )ނ( ގެ  

  ؛އިޤުރާރު

 ؛ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ީމހެއްނަަމ  (10)   

ނޫކައިވެންޏެއް    (11)    ީމހެއް  އުޅޭ  ކަާމބެހޭ    ،ންނަަމކޮށްގެން  ދައުލަތުގެ 
ވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ީމހެއް ނޫންކަން އަންގައިދޭ  އިކަ  ،ކޮށްފައިވާދޫ  ުމއައްސަސާއިން 

 ލިޔުން.

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ އެ ލިޔުެމއް   )ށ(   
ކަށަދޫކޮށްފައިވާ   ޞައްޙަކަން  އޭގެ  ލިޔުންތަކަކަށް އިދާރާއަކުން  ވަރުކޮށްދީފައިވާ 

 ންވާނެއެވެ.ވާ

ައހަރު ނުފުރޭ   12
ކުްއޖެްއގެ ދިވެހި  

ރައްޔިތުކަން  
ދޫކޮށްލަން ެއދި  

   ތި ންޖެހޭ ތަކެހުށަހަޅާ

ހުށަހަޅާ  12  .6 އެދި  ދޫކޮށްލަން  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ކުއްެޖއްގެ  ނުފުރޭ  އަހަރު       ،ންވާނީ)ބާރަ( 
 ، ބައްޕައެވެ. އެފަދައިން ހުށަހަޅާނީ ދޫކޮށްލަން އެދޭ ަމންމަ ނުވަތައެ ކުއްާޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން

ަޖދުވަލު   ގައި ހިަމނައިފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ    1މި ގަވާއިދުގެ 
 އަންނަނިވި ތަކެއްޗާ އެކުގައެވެ.   ،ފޯމު ެމދުވެރިކޮށް

 ؛ދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީކުއްާޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި )ހ(   

 ؛ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީކުއްާޖގެ އުފަންދުވަހުގެ  )ށ(   

ީމހާގެ   )ނ(    ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ކުއްާޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ 
 ؛އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
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4 

 

 ؛ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ )ރ(   

ގަވާއިދުގެ   )ބ(    އެދެނީ  ވެދިގައިވާ    3ަޖދުވަލު  މި  ދޫކޮށްލަން  ރައްޔިތުކަން  ކުއްާޖގެ  ހި 
ދިވެހި ރައްޔިތުކަން  ަމއިންބަފައިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަުމގައިވާ ހާލަތުގައި، ކުއްާޖގެ 

 ؛ދޫކޮށްލުަމށް އަނެއް ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

ލި )ޅ(   ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ޤައުެމކުއްާޖއަށް  އެހެން  ނުވަތަ  އްގެ  ބިފައިވާކަުމގެ 
  ؛ންކަން ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންގީރައްޔިތުކަން ލިބޭނެކަުމގެ ޔަ

ބިެމއް  )ކ(    ހިެމނޭ  ސަރަޙައްދެއްގައި  އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ިމލްކުވެރިކަުމގައި    ކުއްާޖގެ 
ަމޢުލޫާމތާއިއޮތް   ގުޅޭ  ބިަމކާ  އެ  ދޫކޮށް ،ނަމަ،  ބިން  އެދޭ  އެ  ބިން ލުަމށް  ގޮތާއި، 

 ބަދަލުކުރުަމށް ގަސްތުކުރާ ީމހާގެ ަމޢުލޫާމތު.

)ބާރަ( ައހަރާއި   12
)އަށާރަ( ައހަރާ   18

ްއޖެްއގެ   ކުދެމެދުގެ  
ރައްޔިތުކަން   ދިވެހި 

ދޫކޮށްލަން ެއދި  
 ތި ންޖެހޭ ތަކެހުށަހަޅާ

ރައް  18)ބާރަ( އަހަރާއި    12  .7 ދިވެހި  ކުއްެޖއްގެ  ދެެމދު  ދޫކޮށްލަން ޔިތުކަން  )އަށާރަ( އަހަރާ 
 އެ ކުއްާޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ަމންަމ ނުވަތަ ބައްޕައެވެ.   ، ންވާނީއެދި ހުށަހަޅާ

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ކުއްާޖގެ )ހ(   

ރައްޔިތެއްކަން ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ީމހާގެ  ދިވެހި    ކުއްާޖގެ ދިވެހި )ށ(   
 ؛އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  ؛ކުއްާޖގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ )ނ(   

 ؛ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ )ރ(   

ހިެމނޭ  )ބ(    ސަރަޙައްދެއްގައި  އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ިމލްކުވެރިކަުމގައި        ކުއްާޖގެ 
ކޮށްލުަމށް އެދޭ ގޮތާއި،  ން ދޫއެ ބި ،ަމޢުލޫާމތާއިނަމަ، އެ ބިަމކާ ގުޅޭ  އޮތް    ބިެމއް

 ؛ބިން ބަދަލުކުރުަމށް ގަސްތުކުރާ ީމހާގެ ަމޢުލޫާމތު

ަޖދުވަލު   )ޅ(   ގަވާއިދުގެ  ހިަމނައިފައިވާ  2މި  ދޫކޮށްލުާމެމދު   ،ގައި  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި 
 ؛ކުއްާޖގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

ރައް )ކ(    ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ލިބިފައިވާކަންކުއްާޖއަށް  ޤައުެމއްގެ   ،ޔިތުކަން  އެހެން  ނުވަތަ 
 ންކަން ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.ގީރައްޔިތުކަން ލިބޭނެކަުމގެ ޔަ
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ދިވެހި ރައްޔިތުކަން  
ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާ  
ެއނގޭކަން ބެލުމަށް  
 ކުރެވޭ ިއންޓަރވިޔު 

 )ހ(   .8

 

ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން  ދޫކޮށްލާ    ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުކަން  3މި ގަވާއިދުގެ  
ިމނިސްޓްރީން   ޓަކައި  ކުރުަމށް  ކަށަވަރު  މީހެއްކަން  އެނގޭ  ނަތީޖާ  ދޫކޮށްލުުމގެ 

 ންވާނެއެވެ. އިންޓަރވިޔުއެއް ކުރާ

ގަވާއިދުގެ   )ށ(    ހުށަހަޅާ   7މި  އެދި  ދޫކޮށްލަން  ރައްޔިތުކަން  ދަށުން  ާމއްދާގެ            ވަނަ 
އަހަރާއި    12 ދެެމދު  18)ބާރަ(  އަހަރާ  ރައްޔިތުކަން )އަށާރަ(  ދިވެހި  ކުއްާޖއަކީ   

ިމނިސްޓްރީން   ޓަކައި  ކުރުަމށް  ކަށަވަރު  މީހެއްކަން  އެނގޭ  ނަތީޖާ  ދޫކޮށްލުުމގެ 
 ންވާނެއެވެ. އިންޓަރވިޔުއެއް ކުރާ

ރވިޔު ޕެނަލުގައި ޓަކައި އެކުލަވައިލެވޭ އިންޓަ މި ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ބޭނުަމށް )ނ(   
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކެވެ.  ިމނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް   ،ނީހިެމނޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން  
ދޫކޮށްލަން ެއދި  
 ހުށަހަޅާނޭ ިއދާރާ 

ިމނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށެވެ.   ،ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާނީ )ހ(   .9
ހުށަހެޅުންތަކާބެހޭ   ދޫކޮށްލުުމގެ  ރައްޔިތުކަން  ވިލަރެސްކޮށް  އަދި  ކަންކަން  އެންެމހައި 

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުންނެވެ.   ،ބަލަހައްޓާނީ

  

 

ނަމަ ިމނިސްޓްރީ އޮފް    ރާއްޭޖގައިދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ،   )ށ( 
 ފަރާތަކަށް ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދޭ  ،ނަމަ   ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި  ށެވެ.ފޮރިން އެފެއާޒަ

، ނުވަތަ  އަށްއެްމބަސީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ   ، ޚިދުަމތްތައް ލިބެން ހުންނަ  އެންމެ ފަސޭހައިން 
  ނުވަތަ ކޮންސިޔުލޭޓަކަށެވެ. ށް،ހައިކޮިމޝަނަ

  ވަނަ ާމއްދާގެ  7  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުާމއި   )ބ(  ވަނަ ާމއްދާގެ  6މި ގަވާއިދުގެ   )ނ(   
ލި  )ޅ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސޮއިކުރާގައި  ފޮރިން  ޔުުމގައި  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ންވާނީ 

ހާޒިރުވެ ފޮރި  ، އެފެއާޒަށް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ހިނގާ  ނުވަތަ  ދަށުން  އެފެއާޒުގެ  ން 
ނުވަތަ    ،ކަށްނުވަތަ ހައިކޮިމޝަނަ  ،ކަށްރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ޤާއިްމކޮށްފައިވާ އެްމބަސީއަ

  ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.ކޮންސިޔުލޭޓަކަށް ހާޒިރުވެ، ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ

 ހަތަރު ވަނަ ބައި 
 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި 

ރައްޔިތުކަން   ދިވެހި 
ދޫކޮށްލުމަށް ެއދި  

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން  
 ބަލަިއނުގަތުން 

ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުެމއް    އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި  .10
 ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް  ރިމނިސްޓަ ،ބަލައިނުގަތުުމގެ އިޚްތިޔާރު

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިރިއުޅެުމން ދިއުން )ހ(   
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 ؛ދިވެހިރާއްޖެ ހަނގުރާަމއިގެ ހާލަތެއްގައި ވުން )ށ(   

 ؛ކޮށްފައި ވުންދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު  )ނ(   

 ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފުރިހަަމއަށް ހުށަހެޅިފައި ނެތުން. )ރ(   

 ފަސްވަނަ ބައި 
 ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އިޤުރާރުވުން   ދިވެހި 

ރައްޔިތުކަން   ދިވެހި 
ށް  ދޫކޮށްލުމަ

 ިއޤުރާރުވުން 

ކުރުަމކީ،    ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅަށް ފަހުުމވެފައިވާކަން ކަށަވަރު )ހ(   .11
 ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ ީމހާގެ ޒިންާމއެކެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރަށް ލިބޭ ހުށަހެޅުުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   5މި ގަވާއިދުގެ   )ށ(   
އަންނަނިވި އިޤުރާރުތަކުގައި،   ، ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ީމހާކަން  ކަން

ހާޒިރުގައިިމނިސްޓަރު ހާޒިރުގައި   ގެ  ފަރާތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓަރު  ނުވަތަ 
 ންވާނެއެވެ.ސޮއިކުރާ

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޤުރާރު  (1)   

 ބިން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޤުރާރު.   (2)   

ރައްދިވެހި )ނ(    އެދޭ    ދޫކޮށްލުަމށް  ކުއްާޖގެ   18ޔިތުކަން  ނުފުރޭ  އަހަރު          )އަށާރަ( 
ންވާނީ  ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޤުރާރުގައި، އެކަަމށް އެދޭ ފަރާތުން ސޮއިކުރާ

 ކުއްާޖގެ ހާޒިރުގައެވެ. 

ޤުރާރުގައި  ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ އިން ދިވެހި  ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީށމި ާމއްދާގެ ) )ރ(    
އޭނާއަށް    ،ނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއިސޮއިކުރުާމއެކު، އޭ

ޕާސްޕޯޓު ދިވެހި  ފަރާތަކާ    ،ދޫކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓަރު  ނުވަތަ  ިމނިސްޓަރާ 
  ލިކަުމގެ ލިޔުެމއް  ިމނިސްޓަރު ންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްކުރާ  ހަވާލު

 ންވާނެއެވެ.  ފަރާތަކުން އޭނާއަށް ދޫކުރާނުވަތަ ިމނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ ލިޔުން ދޫކުރާ  ރމި ާމއްދާގެ ) )ބ(   
 އެވެ.ރައްޔިތަކު ކަުމގައެއް ނުބެލެވޭނެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ީމހަކީ ދިވެހި
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 ހަވަނަ ބައި 
 ޔިތުކަން އަނބުރާ އިޢާދަވުން އްރަ  ދިވެހި 

ރައްޔިތުކަން   ދިވެހި 
 ައނބުރާ އިޢާދަވުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު    11މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .12
ދިވެހ69/4ި ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ސިޓިޒެންޝިޕް  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ރައްޔިތުކަން   ޖ. 

ގަވާއިދު މި  ފަރާތަކަށް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   11ގެ  ދޫކޮށްލާ  ގައި  )ރ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން ޤައުެމއްގެ   6ގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށި

ދިވެހި  އޭނާއަކީ  އަދި  ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ލިޔުން  އެ  ނުލިބިއްެޖނަމަ،  ރައްޔިތުކަން 
 ވޭނެއެވެ. ރައްޔިތުކަން ގެއްލިފައިވާ ީމހެއް ކަުމގައެއް ނުބެލެ

ދިވެހި   )ށ(     އޭނާ  ފަރާތަކީ  ދޫކޮށްލާ  ރައްޔިތުކަން  ދޫކޮށްލާއިރު، ދިވެހި        ރައްޔިތުކަން 
އޭނާއަށް   ނުވާނަމަ،  ކަުމގައި  ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ  ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ       އެހެން 

.  ންވާނެއެވެއަވަހަކަށް ިމނިސްޓްރީއަށް އަންގާ  އި އެހެން ޤައުެމއްގެ ރައްޔިތުކަން ލިބުނުހަ
އެކަން ިމނިސްޓްރީއަށް މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ހަަމވާއިރު    އަދި

ނުވާނަަމ ލިބިފައިނުވާ   ، އަންގައިފައި  ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ފަރާތަކީ  އެ 
ގެ އަދި އެކަުމއެ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ.    ،ފަރާތެއްކަަމށް ބަލައި

ލިބިދާނެސަބަބު ފަރާތަށް  އެ  އެއްވެސްން،  ިމނިސްޓްރީން    ޒިންާމ    ގެއްލުަމކަށް 
 އުފުލާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބައި 
 ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާ 

ރައްޔިތުކަން   ދިވެހި 
 ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާ 

 

 ވީތީ ލިބިދޭ އެންެމހައި ޙައްޤުތަކާއި  ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  .13
ނާޔަތްތަކެއް އެ ީމހަކަށް ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނި ކަންކަން  އިްމތިޔާޒުތަކާއި ޢި

   ހިމެނޭނެއެވެ. 

ކާޑު   )ހ(    އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ދިވެހި  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 
 ؛ންގުޅުުމގެ ޙައްޤުއަންގައިދޭ ލިޔުެމއް ގެ

 ؛ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުުމގެ ޙައްޤު )ށ(   

 ؛އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުަމކާ ނުލައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެތެރެވުުމގެ ޙައްޤު )ނ(   

ބާއްވާ   )ރ(    އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ޙައްޤާއި،  ވޯޓުލުުމގެ  އިންތިޚާބެއްގައި  އެއްވެސް 
 ؛ ކުރިަމތިލުުމގެ ޙައްޤުއިންތިޚާބަކަށް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-46/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  98ައދަދު:  50ވޮލިުއމް: 
 

8 

 

ިމލްކުވެފައިވާނަމަ، )ބ(    ބިެމއް  އެއްވެސް  ސަރަޙައްދުން  ބިުމގެ    ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އެ 
ިމލްކުވެރިކަން ލިބެން  ިމލްކުވެރިކަުމގެ ޙައްޤާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަޙައްދުން އޭނާއަށް 

 ؛އޮތް ބިަމކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އެނޫންވެސް ޙައްޤުތަކާއި   ނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ދިވެހިނޫޤާ )ޅ(  
 އިްމތިޔާޒުތަކާއި ޢިނާޔަތް ލިބުުމގެ ޙައްޤު. 

މަދަނީ  
  ލްތިޒާމުތަކާއި، ިއ

ލްތިޒާމުތަްއ  ޖިނާީއ ިއ
 މިގެން ދިޔުން ދެ

ދޫކޮށްލި    .14 ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ވިޔަސް، މި     ކަުމގައި 
  ިޖނާއީ ލްތިޒާުމތަކާއި އި ަމދަނީންެޖހިފައިވާ  އުފުލާދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ ކުރިން އޭނާ 

 އިލްތިޒާުމތައް އަދާކުރުަމކުން އޭނާ ބަރީޢައެއް ނުވާނެއެވެ. 

 އަށްވަނަ ބައި 
 ފަރާތުގެ މިލްކުގައިވާ ބިން ދޫކޮށްލުން   ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ   ވެހި ދި 

ރައްޔިތުކަން   ހި ދިވެ
ފަރާތުގެ   ދޫކޮށްލާ 

މިލްކުގަިއވާ ބިން  
 ދޫކޮށްލުން 

 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )ހ(   .15 ިމލްކުވެރިކަުމގައި  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި 
ނަމަ، އޭނާގެ ިމލްކުވެރިކަުމގެ ދަށުގައިވާ އޮތް  އެއްވެސް ބިެމއްސަރަޙައްދުގައި ހިެމނޭ 
ނަންބަރު ޤާނޫނު  އެއްގޮތްވާ    2002/1  ބިން،  އާ  ޤާނޫނު(  ބިާމބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ން އެހެން ފަރާތަކަށް ހިބައިން ދިނުަމށް ނުވަތަ ވިއްކައިލުަމށް އެއްބަސްވެ،  ަމތީގޮތުގެ  
ަޖދުވަލު   އި ހިަމނައިފައިވާ ބިން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޤުރާރުގައި ގެ ގޮތުގަ  4މި ގަވާއިދުގެ 

 ންވާނެއެވެ. ސޮއިކުރާ

ަމށް ފަހުގައިވެސް، އެ ބިން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ، އެ ބިން ދޫކޮށްލާ ކޮށްލުބިން ދޫ )ށ(   
ފަރާތަށް އެހެން ޤައުެމއްގެ ރައްޔިތުކަން ލިބުަމށްފަހު، ޝަރީޢަތް ެމދުވެރިކޮށް އެ ބިުމގެ 

 ިމލްކުވެރިކަން އެ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުުމންނެވެ.

ފަރާތަކަ )ނ(    ދޫކޮށްލާ  ރައްޔިތުކަން  ތެރޭގައި   6ށް،  ދިވެހި  މަސްދުވަހުގެ         )ހައެއް( 
އެހެން ޤައުެމއްގެ ރައްޔިތުކަން ނުލިބިއްެޖނަމަ، ބިންދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުން ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

ލިބޭނެކަަމށް ބިން  ފަރާތަށް   ،އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިޤުރާރުގައި  ދޫކޮށްލުުމގެ        ބިން 
 އެ ބިމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  

 ބައި  ވަނަ ނުވަ 
 އާންމު އުސޫލުތައް 

ގަވާިއދު ހަދަިއ  
 ހިންގުން 

 މި ގަވާއިދު ހަދައި، ހިންގާނީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުންނެވެ.   .16
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ގަވާިއދަށް  
 ން ފެށުން ޢަމަލުކުރާ

ޢަަމލުކުރާ  .17 ގަވާއިދަށް  ޝާއިޢުކުރާ  މި  ގަވާއިދު  މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ފަށާނީ،  ން 
 ށިގެންނެވެ. ދުވަހުން ފެ

ގަވާއިދުގެ    .18 ތަރުޖަމާކުރުން  ތަންފީޛުމި  ާމއްދާތައް  ތަރުަޖާމ  އެކިއެކި  އެންެމ   ކުރުުމގައްޔާއި        ކުރުުމގައި، 
 ކުރުުމގެ ަމއްޗަށެވެ.   އިސް ަމޞްލަޙަތެއް އޮންނާނީ، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތް

ހިނދަކު  .19 މާނަކުރުން  ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  ލަފުޒުތަކުގެ    ،މި  އަންނަނިވި 
 ންވާނީ ތިރީގައިިމވާ ގޮތަށެވެ. ނަކުރާާމ

ުޖްމހޫރިއްޔާގެ   )ހ(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ރައްޔިތެއް"  "ދިވެހި 
 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް 9 ނުއަސާސީގެޤާނޫ

"ކުޑަކުއްަޖކު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްަޖކު އުފަންވީއްސުރެ ީމލާދީގޮތުން އުުމރުން   )ށ(   
  ންނަށެވެ.ކުދީ)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ  18

"ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިރިއުޅެުމން ދިއުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަގުތީގޮތުން އެހެން   )ނ(   
ކުރުުމގެ ގޮތުން ނޫން ގޮތަކަށް    ނަަމވެސް، ދިވެހިރާއްެޖއަށް ޒިޔާރަތްއްގައި އުޅުނު ތަނެ

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދާއިީމގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅުަމށެވެ.

އެވަނީ،   )ރ(    ބުނެފައި  ކަަމށް  ވުން"  ކުރެވިފައި  އިޢުލާނު  ހާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  "ކުއްލި 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    253 ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ުޖްމހޫރިއްޔާގެދިވެހިރާއްޭޖގެ

 ގޮތުގެ ަމތީން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކޮށްފައި ވުަމށެވެ. 

އެވަނީ،   )ބ(    އެފެއާޒް" ކަަމށް ބުނެފައި  ފޮރިން  އޮފް  "ިމނިސްޓްރީ" ނުވަތަ "ިމނިސްޓްރީ 
ކަންކަ އިރެއްޚާރިޖީ  ހިންގުން އެ  ވުޒާރާގެ ދިވެހި  ކޮށްފައިވާ  ހަވާލުގައި  ން  ދައުލަތުގެ 

 .ަމއި އިދާރާއަށެވެ

ބުނެފައި"ިމނިސްޓަރު )ޅ(   ކަަމށް  ތަންފީޛުއެ  "  ސިޔާސަތުތައް  ޚާރިޖީ  ކުރުުމގެ   ވަނީ، 
 މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

 ދިހަވަނަ ބައި 
 ތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމުތަކާއި އިޤުރާރުތައް ރައްޔި ދިވެހި  

 ފޯމުތަކާިއ ިއޤުރާރުތަްއ

 

އަންނަނިވި    ،ންެޖހޭދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަަމކުރާ  )ހ(   .20
 މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލުތަކުގައި ނަކަލުކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  ،ފޯުމތައް
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ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް   –   CRF/01/2021ނަންބަރު    -  1ލު  ަޖދުވަ (1)   
 އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ.

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމެމދު   – CRF/02/2021ނަންބަރު    -  2ަޖދުވަލު   (2)   
އަހަރާ ދެެމދުގެ ކުދިން( ގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަުމގެ    18އަހަރާއި    12ކުއްޖާ )
 ލިޔުން.

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް     -  CRF/03/2021ނަންބަރު    -   3ވަލު  ަޖދު (3)   
ނަަމ ބައްޕަކަުމގައިވާ  ނުވަތަ  ަމންމަ  ހުށަހަޅަނީ  ދިވެހި    ،އެދި  ކުއްާޖގެ 

ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އަނެއް ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ  
 ލިޔުން.

ދޫކޮށްލާ   –   CRF/04/2021ނަންބަރު    -  4ަޖދުވަލު   (4)    ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި 
 .ފަރާތުގެ ިމލްކުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ ބިން/ ބިންތައް ދޫކޮށްލުުމގެ އިޤުރާރު

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯުމތަކާއި އިޤްރާރުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ   )ށ(   
 އިޚްތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯުމތަކާއި އިޤްރާރުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް  ނ( )  
 ންވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ އާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ިމނިސްޓްރީގެ

________________ 
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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް މި 
 ލެ، ާމ
 އްެޖ. ރާދިވެހި 

CRF/01/2021/ (Applicant No.)                                                                         
 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ފޯމާ ހަވާލުވި ފަރާތް  
 ފޯމު   ބަލައިގެން ތާރީޚު  

 ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 . " ކިޔާށެވެއިރުޝާދުމި ފޯމާއެކުގައިވާ "  ،ކުރިން  ފުރުމުގެ ފޯމު  މި

  އްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަ  .1
 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް(: )ދިވެހި ފުރިހަމަ ނަން

  --------------------------------------------------  ދިވެހި ބަހުން:

  ------------------------------------------------ :ނގިރޭސިބަހުންއި

  -------------------------------------------------------- : އުފަން ތާރީޚު

  ---------------------------------------------- : އުފަން ރަށް )އަތޮޅާއެކު(

  ----------------------------------- :ނަންބަރު ގެއުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު

  ------------------------------------------------------------------------------------------- : ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ------------------------------------------------------------------------------------------ : ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  --------------------------------- :ހަަމވާ ތާރީޚުުމއްދަތު  --------------------------- :އ. ކާޑު ނަންބަރު.ރ .ދ

  --------------------------------- :ުމއްދަތު ހަަމވާ ތާރީޚު -------------------------------- :ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

 އާއިލީ މަޢުލޫމާތު  .2

 )ހ( މައިންބަފައިން 

 ޕް ޝިސިޓިޒެން ރަށްވެހިފައިވާ ޤައުމު އުފަން ރަށް/ޤައުމު  ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ނަން 

      މަންމަ

      ބައްޕަ 

 ފޮޓޯ 

 1ޖަދުވަލު  
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 )ށ( އަނބިމީހާ/ ފިރިމީހާ 

  ހުވަފަތްވެފައި   ވަރިވެފައި               ނުއިނދެ                ީމހަކާ އިނދެގެން            

  -------------------------------- ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: -------------------------------------------- ނަން:

  ---------------------------- ރަށްވެހިވެފައިވާ ޤައުުމ: ------------------------------------ އުފަން ޤައުުމ:

  --------------------------------------------------------------------------------------- :ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 ނަމަ އެއް އަނތްބަށްވުރެ ގިނަ އަނބީން ތިބި

  -------------------------------- ނަންބަރު:ޕާސްޕޯޓް  -------------------------------------------- ނަން:

  ---------------------------- ރަށްވެހިވެފައިވާ ޤައުުމ:     ------------------------------------ އުފަން ޤައުުމ:

  --------------------------------------------------------------------------------------- :ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 )ނ( ދަރި/ ދަރީން 

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް އުފަން ރަށް/ޤައުމު ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  ނަން 

     
     

     

     

 ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް   ، އިން ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެ  .3

ނުވަތަ ެމރީނާއެއްގެ    ،ނުވަތަ ހޮޓަލެއް، ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސްއެއް ، ރާއްޭޖގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް، ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް )ހ( 
 ބަޔާން ކުރުަމށްއެކަން  ،ނަަމ ނުވަތަ ހިއްސާދާރެއްނަމަ، ވެރިފަރާތެއް 

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

 އެ ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބާއި ުމއްދަތު ބަޔާން ކުރުަމށް  ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސަރވިސް ބޮންޑެއް އޮތްނަަމ )ށ( 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 އެކަުމގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރުަމށް ، ނަަމއޮތްއަިމއްލަ ިމލްކިއްޔާތުގައި ބިެމއް / ބިންތަކެއް  )ނ( 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 އެކަން ބަޔާންކުރުަމށް ،ރާފްޓެއް ވާނަަމޑް ރއިވާ އެއްވެސް ބޭންކެއްގައި ލޯނެއް ނުވަތަ އޯވަރާއްޭޖގައި ޤާއިމް ކޮށްފަ )ރ( 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

އޭގެ    ،ނަަމއޮތް  ނުވަތަ ނިިމފައިވާ ަމއްސަލައެއް    ،ނަަމއޮތް    އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ަމއްސަލައެއް  ޢީރާއްޭޖގެ ޝަރު )ބ( 
 ތަފުސީލު ބަޔާން ކުރުަމށް

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

 އެކަން ބަޔާން ކުރުަމށް ، ނަަމއޮތް  އްގައި އެއްވެސް ަމއްސަލައެއްތަންފީޛީ އިދާރާއެ )ޅ(
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ން ކުރުަމށް އެކަން ބަޔާ ،ނަަމއޮތް ންެޖހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ޓެކުހެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދައްކާ )ކ( 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ޚުނަން ބަދަލުކުރި ތާރީ ،ނަން ބަދަލުކޮށްވާނަމަ، ކުރީގެ ނަާމއި ( ހ)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވަނީ އުފަންވިއިރު ކަުމގައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުަމށް  )ށ( 
  ------------------------------------------------------------------------ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބުނު ތާރީޚު

  -------------------------------------------------------------- ދިވެހި ރައްޔިތުކަަމށް ހުށަހެޅި ތަން / ޤައުމު 

ދޫކޮށްލުަމށްފަހު )ނ(  ރައްޔިތުކަން  ލިބިފައި، ދިވެހި  ޔަރައްޔިތުކަން  ލިބޭނެކަުމގެ  ނުވަތަ  ޤައުމު  ލިބިފައިވާ  ގީވާ  ންކަން 
 ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ބަޔާން ކުރުަމށް އެ ޤައުުމގެ ރައްޔިތުކަން ޤައުާމއި،

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

އަހުރެންނަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުުމގެ ނަތީޖާ އެނގޭ ީމހަކީެމވެ. ިމގޮތުން، މި ފޯުމގައި ދީފައިވާ  
ތެދު   ކަަމށް ަމޢުލޫާމތަކީ  ނޫން  ޞައްޙަ  ަމޢުލޫާމތު  ފޯުމގައިވާ  މި  އަދި  ވަެމވެ.  އިޤުރާރު  އަހުރެން  ކަަމށް  ަމޢުލޫާމތު 
 ާމެމދު އަހުރެންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.މި ހުށަހެޅުން ބާޠިލު ކުރު   ،ސާބިތުވެއްެޖނަަމ

 ތާރީޚު:  ސޮއި:
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    ނޯޓު:
އް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުލިބޭ ހާލަތުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން  )ހައެ  6ަމތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޤައުުމގެ ރައްޔިތުކަން   .1

 ދަވާނެއެވެ. ޢާއަލުން އި
ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ އެ ލިޔުެމއް ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން އޭގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި   .2

 ވާންވާނެއެވެ.  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ލިޔުންތަކަކަށް ޞައްޙަކަން
    ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުާމއި ވަނަ ނަންބަރުގައި    5ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ    6ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމބެހޭ ގަވާއިދުގެ   .3

ންވާނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގައި ސޮއިކުރާ  6)ހ( ގެ    ވަނަ ާމއްދާގެ  7
ހާ އޮފް  ،ޒިރުވެއެފެއާޒަށް  ިމނިސްޓްރީ  ޤާއިްމކޮށްފައިވާ    ނުވަތަ  ބޭރުގައި  ރާއްެޖއިން  އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގާ  ފޮރިން 

ހައިކޮިމޝަ  ކަށް،ސީއައެްމބަ ކޮންސިޔުލޭޓަކަށް  ނަކަށް،ނުވަތަ  ފަރާތެއްގެ   ނުވަތަ  ކަނޑައަޅާ  ިމނިސްޓްރީން  ހާޒިރުވެ، 
 ހާޒިރުގައެވެ.

 އިރުޝާދު 

 ަމންމަ ނުވަތަ ބައްޕައެވެ. ،މި ފޯމު ފުރާނީ  ،ރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ނަަމ)އަށާ 18ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  .1

ފޯުމ ހުށަހަޅާ .2 ޖެހޭނީމި  ނަަމދިވެހިރާއް  ، ން  ބޭރުގައި    ،ޭޖގައި  އެފެއާޒަށެވެ. ރާއްެޖއިން  ފޮރިން  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
 ވެ. ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓަށެ ށް،ނުވަތަ ހައިކޮިމޝަނަ، އަށްޤާއިްމ ކޮށްފައިވާ އެްމބަސީ ،ނަަމ

 ފުރިހަަމކޮށްފައެވެ. އަންނަނިވި ޗެކްލިސްޓުގައި ހިެމނިފައިވާ އެންެމހައި ތަކެތި  ،ންވާނީމި ފޯމު ހުށަހަޅާ .3

 ންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު: ން އެދި ހުށަހަޅާ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ    ފުރިފައިވާ މީހުން، )އަށާރަ( އަހަރު   18 )ހ( 
 ؛ހަޅާ ފޯުމދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަ (1)
 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (2)
 ؛ޕާސްޕޯޓަށްވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅޭ މީހެއްނަަމ ޕާސްޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ އެއް (3)
ބިެމއް (4) އެއްވެސް  ހިެމނޭ  ސަރަޙައްދުގައި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ިމލްކުވެރިކަުމގައި          ނަަމ،  އޮތް    އޭނާގެ 

ގު ބިަމކާ  ގޮތާއި، ބިން   ،ޅޭ ަމޢުލޫާމތާއިއެ  އެދޭ  ބިން ދޫކޮށްލުަމށް  ބަދަލުކުރުަމށް ގަސްތުކުރާ  އެ 
 ؛ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު

 ؛ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ދިވެހި (5)
 ؛ކޮޕީ ކުގެއުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު / ސެޓުފިކެޓުތަ (6)
އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ާމއި،  ބަދަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުނަން ،ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން (7)

 ؛ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ،އިވާނަަމފަހަރު ބަދަލުކޮށްފަ 
ރައްޔިތުކަން  (8) ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ލިޔުން  ލިބިފައިވާކަުމގެ  ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ  އެހެން 

 ؛ބިފައިވާކަުމގެ ލިޔުންންކަން ލިގީލިބޭނެކަުމގެ ޔަ
ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ    5ނު( ގެ  ޖ. )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ޤާނ4/69ޫޤާނޫނު ނަންބަރު   (9)

  ؛ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިން ދޫކޮށްލުުމގެ އިޤުރާރު (2)
 ؛ކައިވެނީގެ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ީމހެއްނަަމ (10)
ކޮށް (11) ނޫންނަމަ ކައިވެންޏެއް  ީމހެއް  އުޅޭ  ދޫކޮށްފައިވާ،   ،ގެން  ުމއައްސަސާއިން  ކަާމބެހޭ  ދައުލަތުގެ 

 ވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ީމހެއް ނޫންކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.އިކަ

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-46/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:  98ައދަދު:  50ވޮލިުއމް: 
 

ރައްޔިތުކަން ދޫޮކށްލުމަށް އެދޭ ފޯމު  ދިވެހި  consular@foreign.gov.mvއީމެއިލް:  3329178 ,3323841  ފެކްސް:  3323400 ފޯނު:   
 

އަހަރާއި    12 )ށ(  ދޫކޮށްލާ   18)ބާރަ(  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ކުއްޖެއްގެ  ދެމެދުގެ  އަހަރާ  އެދި  )އަށާރަ(  ން 
 ލިސްޓު: ންޖެހޭ ތަކެތީގެ  ހުށަހަޅާ 

 ؛ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން (1)
 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (2)
އަން  (3) ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ީމހާގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ގައިދޭ  ކުއްާޖގެ 

 ؛ކާޑުގެ ކޮޕީ
 ؛ފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީކުއްާޖގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު / ސެޓު (4)
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ އެއް ޕާސްޕޯޓަށްވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅޭ ކުއްެޖއްނަމަ ޕާސްޕޯޓުތަކުގެ   (5)

 ؛ކޮޕީ
ބިެމއް (6) ހިެމނޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި  ިމލްކުވެރިކަުމގައި     ނަަމ، އޮތް    ކުއްާޖގެ 

ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތާއި ބިަމކާ  ބިން ދޫކޮ ،އެ  ގޮތާއިއެ  އެދޭ  ބަދަލުކުރުަމށް ގަސްތުކުރާ  ށްލުަމށް  ، ބިން 
 ؛ީމހާގެ ަމޢުލޫާމތު

 ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމެމދު ކުއްާޖގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.  (7)
ލިބިފައިވާކަން (8) ރައްޔިތުކަން  ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ރައްޔިތުކަން    ،ކުއްާޖއަށް  ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ 

  ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. ންކަންގީބޭނެކަުމގެ ޔަލި

 ންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު: އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދި ހުށަހަޅާ   12 )ނ( 

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ (1)
 ؛ ކޮޕީކުއްާޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (2)
 ؛ކުއްާޖގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓު / ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (3)
އަން (4) ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ީމހާގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ގައިދޭ  ކުއްާޖގެ 

 ؛ކާޑުގެ ކޮޕީ
ޕާސްޕޯޓު (5) ޕާ   ،ދިވެހި  ކުއްެޖނަމަ  ގެންގުޅޭ  ޕާސްޕޯޓު  ޕާސްޕޯޓަށްވުރެ ގިނަ  އެއް  ކުގެ ސްޕޯޓުތަނުވަތަ 

 ؛ކޮޕީ
އެ (6) އެދެނީ  ދޫކޮށްލަން  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ކަުމގައިވާ    ންެމމި  ބެލެނިވެރިޔެއް 

ހާލަތުގައި، ކުއްާޖގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އަނެއް ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވާކަން  
 ؛އަންގައިދޭ ލިޔުން

އެހެން   (7) ރައްޔިތުކަން   ޤައުެމއްގެ ކުއްާޖއަށް  ޤައުެމއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ލިބިފައިވާކަން  ރައްޔިތުކަން 
  ؛ންކަން ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންގީލިބޭނެކަުމގެ ޔަ

ބިެމއް (8) ހިެމނޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި  ިމލްކުވެރިކަުމގައި     ނަަމ، އޮތް    ކުއްާޖގެ 
ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތާ ބިަމކާ  ބިން  ،އިއެ  ބަދަލުކުރުަމށް ގަސްތުކުރާ  އެ  ގޮތާއި، ބިން  އެދޭ   ދޫކޮށްލުަމށް 

 ީމހާގެ ަމޢުލޫާމތު.
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
 ، ލެާމ

 ދިވެހިރާއްެޖ. 

CRF/02/2021/ (Applicant No.) 

 ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން އު ން( ގެ އި ރާ ދެމެދުގެ ކުދީ އަހަ   18އަހަރާއި    12ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާމެދު ކުއްޖާ )   ދިވެހި 

)ދ.ރ.އ.ކާޑު    ............... (ދާއިމީ އެޑްރެސް)............... .. ،................(ނަން) ...............  ،އަހުރެން
/ ަމންމަ / ަމންަމ ނުވަތަ ބައްޕަ    ބައްޕަ( ގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުަމށް އެދި އަހުރެންގެ  : ....................ނަންބަރު

ތިޔަ ުމއައްސަސާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާތީ، ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުާމެމދު އަހުރެންގެ އިއުތިރާޒެއް  ،ބެލެނިވެރިޔާނެތް ހާލަތެއްގައި  
 ނެތެވެ. 

 ........................................  )ތާރީޚު( 

  ----------------------------------------------------------------- ނަން:

  ------------------------- ކާޑު ނަންބަރު:   ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި

  -------------------------------------------------------- ފޯނު ނަންބަރު:

  --------------------------------- އިނގިލީގެ ނިޝާން:  ------------------------------------------ ސޮއި:

 ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

 ން ހެކީ 

  -------------------------------------------ނަން:  ------------------------------------------- ނަން:

  -------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު  -------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ----------------------------------------- ަމޤާްމ:  ------------------------------------------ ަމޤާްމ:

  ------------------------------------------ ސޮއި:  ------------------------------------------ ސޮއި:

 2ޖަދުވަލު  
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
  ،ާމލެ

 ދިވެހިރާއްެޖ. 
CRF/03/2021/ (Applicant No.) 

           ، ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަކަމުގައި ވާނަމަދިވެހި  
 ކުއްޖާގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އަނެއް ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

: )ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު  ،(............ދާއިމީ އެޑްރެސް........)  ،ން(....................)ނަހުރެންގެ ދަރިފުޅު  އަ
ދަރިފުޅުގެ  .................... އެދި  ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  ދިވެހި  ގެ  ަމންަމ(    / ުމއައްސަސާއަށް   ،ބައްޕަ  ތިޔަ 

އަހުރެ ދޫކޮށްލުާމެމދު  ރައްޔިތުކަން  ދަރިފުޅުގެ  ދާއިމީ ........)  ،...........)ނަން(.........   ،ންހުށަހަޅައިފައިވާތީ، 
 ގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.  ،(............އެޑްރެސް

 ........................................  )ތާރީޚު( 
  ----------------------------------------------------------------- ނަން:

  -------------------------- ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ދިވެހި

  -------------------------------------------------------- ފޯނު ނަންބަރު:

  --------------------------------- އިނގިލީގެ ނިޝާން:  ------------------------------------------ ސޮއި:

 ބޭނުމަށް: ނި ރަސްމީ  ހަމައެކަ 

 ން ހެކީ 

  ------------------------------------------- ނަން:  ------------------------------------------- ނަން:

  ---------------------------ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު  -------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ----------------------------------------- ަމޤާްމ:  ------------------------------------------ ަމޤާްމ:

  ------------------------------------------ ސޮއި:  ------------------------------------------ ސޮއި:

 

 3ޖަދުވަލު  
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
  ،ާމލެ

 ދިވެހިރާއްެޖ. 
CRF/04/2021/ (Applicant No.) 

 
 ކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބިން/ ބިންތައް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤުރާރު ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ ފަރާތުގެ މިލް   ދިވެހި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ބިންތައް،   / ބިން  ިމލްކުގައިވާ  ޤާނޫނު( އާ   2002/1އަހުރެންގެ  ބިާމބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
  އިޤުރާރުވަެމވެ.  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން އެހެން ފަރާތަކަށް ހިބައިން ދިނުަމށް ނުވަތަ ވިއްކައިލުަމށް އެއްބަސްވެ

 

 )ތާރީޚު(......................... 

  ----------------------------------------------------------------- ނަން:

  --------------------------ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   ދިވެހި

  -------------------------------------------------------- ފޯނު ނަންބަރު:

  --------------------------------- އިނގިލީގެ ނިޝާން:  ------------------------------------------ ސޮއި:
 

ންވާނީ  ނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާިމދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ ފަރާތުގެ ިމލްކުވެރިކަުމގައިވާ ބިން / ބިންތަކާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު   ނޯޓު:
އަންނަނިވި ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ިމލްކުވެރިކަުމގައިވާ އެންެމހައި ބިން / ބިންތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު ހިަމނައި،  

ހުށަހަޅާ އެދި  ދޫކޮށްލުަމށް  ރައްޔިތުކަން  އެޓެސްޓުކޮށްފަދިވެހި  ރެޖިސްޓްރޭޝަންތަކުގެ  އެންެމހައި  ކަާމބެހޭ     އިވާ ންވާނީ 
 ކޮޕީއާ ވެސް އެކުގައެވެ.  

 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު އެލޮކޭޓް ވެފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށް ބިން / ޕްލޮޓް /އެޕާޓްަމންޓުގެ ތަފުސީލު
1 .   

2 .   

 

 4ޖަދުވަލު  
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 ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށް: 

 ން ހެކީ 

  ------------------------------------------- ނަން:  ------------------------------------------- ނަން:

  ---------------------------ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު  -------------------------- ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ----------------------------------------- ަމޤާްމ:  ------------------------------------------ ަމޤާްމ:

  ------------------------------------------ ސޮއި:  ------------------------------------------ ސޮއި:
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