ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް
މިފޯމު ފުރުއްވުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމާބެހޭގޮތުން ދެވިފައިވާ "މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުބައި" ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެލައްވާ!

ކާވެނީގެ ނަންބަރު:
ތަނުގެނަން:

ކާވެނިކުރެވޭ މީހުން
ކާވެނިކުރަންއެދޭ

ފަންގިފިލާ:
މަގު:

ކާވެނިކުރަންއެދޭ ވަގުތު:
ކާވެނިކުރަންއެދޭ ތާރީޚް:
ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތު:

.1ކާވެނިކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާގެ މަޢްލޫމާތު:
 1.1ފުރިހަމަނަން (ޢާއްމުކޮށްކިޔާ ނަމާއެކު)

ޢުމުރު:

 1.2އައިޑީކާޑް/ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުފަންތާރީޚް:

 1.3ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
ފޯނު ނަންބަރު:

 1.4މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
 1.5ކުރިން ރަށްވެހިވެފައިވާ އެޑްރެސް:
 1.6ބައްޕަގެ ފުރިހަމަނަން (ޢާއްމުކޮށްކިޔާ ނަމާއެކު):

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

 1.7ބައްޕަގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
 1.8ތައްލީމީ ފެންވަރު:
 1.9މަސައްކަތެއްކުރާނަމަ ކުރާ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތްކުރާ ތަން:
 1.10ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
 1.11މިފިރިހެނާއަކީ އެއްވެސްކަހަލަ ބަންދެއްގައިވާ މީހެއްތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

 1.12ބަންދުގައި ހުރި ތަނާއި ،ބަންދުގެ ބާކީއޮތް މުއްދަތު:
 1.13ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދްރަސާ ނުވަތަ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖެއްތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

.2ކާވެނިކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާ އެންމެ ފަހުންކުރި ކާވެންޏާއިބެހޭ މަޢްލޫމާތު(:ކާވެނިކުރަނީ އަލަށްނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށްނުޖެހޭނެ އެވެ).
އާއެކެވެ.

 2.1މީހަކާ އިނދެފައިވާ މީހެއްތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

 2.2އިނދެފައިވާ ނަމަ ކާވެނިކުރިމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
އާއެކެވެ.

 2.3ޢިއްދާގައި މީހަކު އިންތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

 2.4ޢިއްދައިގާ މީހަކު އިންނަމަ އެމީހާގެ ފުރިހަމަނަމާއި އެޑްރެސް:
 2.5ޢިއްދައިގާ މީހަކު އިންނަމަ ޢިއްދާގައި އިންމީހާއާއި މިކައިވެނި ކުރެވޭ އަންހެނާ ،އެއް ޢިޞްމަތުގައި ގެންގުޅުން ހުއްދަވޭތޯ؟
އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 2.6އެންމެ ފަހުންކުރި ކާވެނީގެ ވަރި ސާބިތުކުރި ކޯޓް:
 2.7އެންމެ ފަހުން އިނީ ތިންފަށްވެފައިވާ މީހެއްތޯ؟
 2.8މީގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ މަރުވެފައިވޭތޯ؟ އާއެކެވެ.
 2.9މީގެ ކުރީގައިކުރި ކާވެނީގެ ޢަދަދު

އާއެކެވެ.
ނޫނެކެވެ.

ނުވަތަ ވަރިކޮށްފައިތޯ؟ އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.
ނޫނެކެވެ.

 2.10ދެއަންބަށް އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވޭތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

 2.11ދެ އަންބަށް އިނދެފައިވާނަމަ އިންމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
 2.12މީހަކާ އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ ނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރާއި ތާރީޚް:

.3ކާވެނި ކުރަންއެދޭ އަންހެނާގެ މަޢްލޫމާތު:
 3.1ފުރިހަމަނަން (ޢާއްމުކޮށްކިޔާ ނަމާއެކު)

ޢުމުރު:

 3.2އައިޑީކާޑް/ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުފަންތާރީޚް:

 3.3ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
ފޯނު ނަންބަރު:

 3.4މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
 3.5ކުރިން ރަށްވެހިވެފައިވާ އެޑްރެސް:
 3.6ބައްޕަގެ ފުރިހަމަނަން (ޢާއްމުކޮށްކިޔާ ނަމާއެކު):
 3.7ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
 3.8ރަނުގެ މިންވަރު:
 3.9މަސައްކަތެއްކުރާނަމަ ކުރާ މަސައްކަތާއި ކުރާތަން:
 3.10ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
 3.11އިނީ ހައްޔަރެއްނެތި ކާވެންޏަށް ހަށިހުއްދަވޭތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 3.12ތިންފަށް ވެފައިވާ މީހެއްތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 3.13އެއްވެސް ކަހަލަ ބަންދެއްގައިވާ މީހެއްތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 3.14ބަންދުގައިވާ ނަމަ ހުރިތަނާއި ބަންދުގެ ބާކީއޮތް މުއްދަތު:
 3.15ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދްރަސާ ނުވަތަ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖެއްތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

.4ކާވެނި ކުރަންއެދޭ އަންހެނާ އެންމެފަހުންކުރި ކާވެންޏާއިބެހޭ މަޢްލޫމާތު(:ކާވެނިކުރަނީ އަލަށްނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށްނުޖެހޭނެ އެވެ).
 4.1މީގެކުރިން މީހަކާ އިނދެފައިވޭތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

 4.2އިނދެފައިވާ ނަމަ އިންމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
 4.3މީހަކާ އިނދެ ވަރިވެފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރާއި ތާރީޚް:
 4.4ފިރި މަރުވެފައިވާ ނަމަ މަރުސާބިތުވި ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް:
 4.5މީގެ ކުރީގައި ކުރި ކާވެނީގެ ޢަދަދު:
 4.6އިންދަ ހަމަވި ތާރީޚް:

ޢިއްދަ ހަމަކުރި ކޯޓް:

 4.7މިކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާގެ މިހާރު ޢިއްދާގައި އިންމީހާ ،މިކާވެނި ކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާގެ ޢިއްދާގައި އިންދާ ،މިކާވެނިކުރުން ހެޔޮނުވާފަދަ ކަމެއް
އޮތްތޯ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

 4.8އެފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

.5ވަލީވެރިޔާގެ މަޢްލޫމާތު:
 5.1ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެގާތް ވަލީވެރިޔާގެ ފުރިހަމަނަން (:ޢާއްމުނަމާއެކު)

ޢުމުރު:

 5.2އައިޑީކާޑް/ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:

 5.3ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
 5.4މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

 5.5ވަލީއަރާ ހައިސިއްޔަތު:
 5.6ވަލީވެރިޔާއާމެދު އޮޅުމެއް އަރާފައިވާނަމަ އެއޮޅުމެއް:

.66ކާވެނިކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާގެ މަޢްލޫމާތު:
 6.1ކާވެނިކުރުމަށް ފަހު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ އެއްބަސްވިގޮތް:

 6.2ދިރިއުޅެން ޤަޞްދުކުރާ ތަން (ކުލި/އެހެނިހެން ނުވަތަ އަމިއްލަގޭގައި)
 6.3ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ފަހުން ދެމީހުންގެ މަސ ައްކަތުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް:

 6.4މިދެމީހުގެ މެދުގައި ނަސަބުގެ ގާތްކަމަކުން ނުވަތަ ދަނބިދަރި ދޮންދަރިވުމަކުން ނުވަތަ އެއްކިރު ވުމަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ
އާއެކެވެ.

ކާވެނި ހެޔޮނުވާފަދަ ކަމެއް އޮތްތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

 6.5އެފަދަ ސަބަބެއް އޮތް ނަމަ އެސަބަބު:
 6.6މިފިރިހެނާއާއި މިއަންހެނާއާއި މިވަނީ ކިތައްވަނަ ކާވެނިތޯ؟

6ނޯޓް :މިއީ މިދެމީހުންގެ އަލަތު ކާވެނިނަމަ ތިރީގައިވާ ބައި ފުރާކަށްނުޖެހޭނެ އެވެ.
 6.7މިފިރިހެނާ މިއަންހެނާއާއި ކާވެނިކޮށްފައިވާނަމަ އެންމެފަހުގެ ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރާއި ތާރީޚް:
 6.8މިފިރިހެނާ މިއަންހެނާއާއި އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރާއި ތާރީޚް:
 6.9މިފިރިހެނާއާއި މިއަންހެނާއާއި ދެމީހުން ތިންފަށް ވެފައިވާނަމަ ވަރިކުރިފަހުން މިއަންހެނާ އެހެން މިހަކާ އިނދެފައިވޭތޯ؟
އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 6.10މިދެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކޯޓް:

މިފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ މަޢްލޫމާތު ތަކަކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ތެދު މަޢްލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
.7މަޢްލޫމާތު ދިން ފަރާތްތައް:
ހައިސިއްޔަތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

ފިރިހެނާ
އަންހެނާ
ވަލީވެރިޔާ
ބެލެނިވެރިޔާ
ހެކިވެރިޔާ1
ހެކިވެރިޔާ2
ތާރީޚް:

ސޮއި

ރަސްމީ ބޭނުމަށް:
މިކާވެނި ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފީމެވެ.
ހިޖްރީ ތާރީޚް:
މީލާދީ ތާރީޚް:
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމް :ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރަރ
މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ކާވެނިކުރާ ދެމީހުންގެ އައިޑީކާޑްގެ ފޮޓޯކޮޕީ (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓްކޮޕީ)

ތެލެސީމިއާ ކާޑް

ވަލީވެރިޔާ ކާވެނިކުރާ ރަށުގައިހުރި ނަމަ ވަލީވެރިޔާގެ އައިޑީކާޑް

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކަމުގެ

ހެކިވެރިޔާގެ އައިޑީކާޑްގެ ފޮޓޯކޮޕީ

ލިޔުން (އަލަށް ކައިވެނިކުރާނަމަ)

( 10ދިހައެއް) ރުފިޔާގެ ( 2ދޭއް) ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

ކައިވެންޏާއިބެހޭ އެއްބަސުވުމެއްވާނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

ކާވެނިކުރާ ދެމީހުންގެ  3ގަނޑު ފޮޓޯ (ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ)

ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ދެމީހުންގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް

ބަންދުގައިވާ މީހެއްނަމަ ހުއްދަ ދިން ފަރާތުގެ ލިޔުން

ވަލީހަމަޖެހިފައިނުވާނަމަ ވަލީ ހަމަޖައްސަން އެދޭ ލިޔުން

ޤަވައިދާޚިލާފަށް ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ޖޫރިމަނާ ފައިސާދެއްކި ރަޝީދު

ރެކޯޑް އޮތް

ރެކޯޑްނެތް

ރެކޯޑް ސާފްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޙާކިމްގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ކާވެނިކޮށްދިން މައުޛޫން:

ކާވެނިކުރި ތާރީޚް:

ކާވެނިކުރި ވަގުތު:

މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު:
 -1އަތުންލިޔެ ފޯމުފުރަންވާނީ ،ލިޔެފައިހުންނަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަންއެނގޭހެން ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ.
 -2މިފޯމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލައަށް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ފުރަންވާނީ [އޭ ފަރުމާގައި ފޮންޓް" ގައި ސައިޒް  12އިންނެވެ.
 -3މިފޯމާއެކު ( 25/-ފަންސަވީސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
 -4މިފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމާއި ،މިފޯމުގެ ނަމޫނާއާ ތަފާތުގޮތަކަށް ހުންނަ ފޯމު
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

