
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF IDENTITY 

a

+94-11- 2581200info@maldiveshighcom.lkwww.maldiveshighcom.lk
25، މެލްބަން އެވެނިއު، ބަމްބަލަޕިޓިޔަ، ކޮލޮމްބޯ 04  

HIGH COMMISSION 
COLOMBO, SRI LANKA

ސެޓްފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީއަށް އެދޭ ފޯމް

Please present the following documents along with the form
Copy of the Data Page of the Passport 
Passport size photo (white background)
Original visa receipt issued by visa office (if applied for visa)
Police report from the nearest Police Station (if the passport is lost)
(Please note that it should be written in English. Full name & the passport number 
of the applicant should be mentioned in the police report)

Confirmed Air Ticket

މި ފޯމާއެކު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 ޕާސްޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތު ސަފްހާގެ ކޮޕީއެއް

ފޯމް ނަންބަރ:

ތާރީޚް:

ވިސާ އަށް އެދިފައިވާނަމަ ވިސާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ އަސްލު ރަޝީދު

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ (ހުދު ބެކް ގްރައުންޑް)

Departure Details:

ފްލައިޓް ނަންބަރ: ފުރާ ތާރީޚް:

Personal Details: އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު:

National ID Card No:
Passport No:
Date of Birth:

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ:

އުފަން ތާރީޚް:

:Name in English BLOCK letters (as in ID Card)އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ:

Flight No: Departure Date:

ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެެ މަޢުލޫމާތު:

Reason for Application of Certificate of Identity: ސެޓްފިކެޓް އޮފް އައިޑެންޓިޓީއަށް އެދޭ ސަބަބު:

ވިސާއަށް އެދިފައި

ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިފައި

ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން

އެހެނިހެންް

Applied for visa
Passport lost
Passport Expired
Other

Address and Contact  Details: އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

Permanent Address:

One Recent
Photograph

ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެންނަމަ، ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުނުކަމަށް ލަފާކުރާ ހިސާބުގައި 

އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކުން އިނގިރޭސިބަހުން ފުރިހަމަ 

ނަމާއި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު އެކުލެވޭގޮތަށް ޕޮލިސް ރިޕޯޓް 

Place of Birth: އުފަން ރަށްް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް

Address in Sri Lanka:
ސްރީލަންކާގެ އެޑްރެސް

Current Address in Maldives
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް (ރާއްޖޭގައި): 

Other Details:
Any Visible Identification Marks: Profession:

އިތުރު  މަޢުލޫމާތު:

ގުޅޭނެ ނަންބަރ (ރާއްޖޭގެ):

ގުޅޭނެ ނަންބަރ (ސްރީލަންކާގެ):

Contact No (Maldives):
Contact No (Sri Lanka):

ޚާއްޞަ ފާހަގައެއްވާނަމަ ތަފްޞީލް ކުރާ މަސައްކަތް:

Declaration: އިޤްރާރުު:

Name: Date:

I hereby declare that the  above mentioned information provided in this 
form are true and I am responsible for the information provided.

ނަން:ތާރީޚްްް: Signature: ސޮއި:

މިފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަޑު އިޤްރާރްވެ ސޮއިކުރަމެވެ.

+94-11-2580076 / 500943

ނަން އައި.ޑީ ކާޑު ގައިވާގޮތަށް އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުން:

ހައިކޮމިޝަންގެ  ބޭނުމަށް:

ނަންް:

މަޤާމް:

ފޯމް ބަލައިގަތް:

އޮފީސް ތައްގަނޑު

Official Stamp
ތާރީޚް:

ސޮއި:

ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓިކެޓް


