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 2 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ . އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާމީހާގެ  

 3 )އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ފޮޓޯކޮޕީ.  

 4 /ލޯގޯ އެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއްލޯގޯއިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް/  

 5 (.( ރުފިޔާ )ނަގުދު ފައިސާއިން އެއްހާސް) -/1000ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރީ  

ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ޖުޑީ  
 ދަރަންނާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.
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 7 ލިޔުން.ސާފުުކރި  ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑުނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ   

 8 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާމީހާގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ޝީޓު      
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