c

MC 01
V 1.0

ކާވެނިކުރެވޭ މީހުން

ގޭގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ކާވެނިކުރަން އެދޭ ތަން:

މަގު:
ފިރިހެނާގެ ސްޓޭމްޕް

އަންހެނާގެ ސްޓޭމްޕް

ސައިޒް ފޮޓޯ

ސައިޒް ފޮޓޯ

ކާވެނިކުރަން އެދޭ ވަގުތު:
ކާވެނިކުރަން އެދޭ ތާރީޚު:

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތު:

ނއެދޭ ފިރިހެނާގެ މަޢުލޫމާތު:
ކާވެނިކުރަ ް
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ކުރިންރަށްވެހިވެފައިވާ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:
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ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:
ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

(ޢާއްމުކޮށް ކިޔާނަމާއިއެކު):

(އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު):

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
މަސައްކަތެއްކުރާ ނަމަ ،ކުރާ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތްކުރާ ތަން:
ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
މިފިރިހެނާއަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ބަންދެއްގައިވާ މީހެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

ބަންދުގައިހުރި ނަމަހުރި ތަނާއި ،ބަންދުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު:
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

މީގެ ކުރިން މީހަކާއި އިނދެފައިވާ މީހެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

ނމެ ފަހުން ކުރި ކާވެންޏާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާ އެ ް
ވ.
އ ެ
ޖހޭނެ ެ
ހމަކުރާކަށް ނު ެ
ބއި ފުރި ަ
ރނީ އަލަށް ނަމަ ،މި ަ
ކާވެނިކު ަ

ކާވެނިކުރިމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ޢިއްދާގައި މީހަކު އިންތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

ޢިއްދާގައި މީހަކުއިންނަމަ ،އެމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ޢިއްދާގައި މީހަކު އިންނަމަ ،ޢިއްދާގައި އިންމީހާއާއި ،މިކާވެނިކުރެވޭ އަންހެނާ ،އެއް ޢިޞްމަތުގައި
ގެންގުޅުން ހުއްދަވޭތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

އެންމެ ފަހުން ކުރި ކާވެނީގެ ވަރިސާބިތުކުރި ކޯޓު:
އެންމެފަހުން އިނީ ތިންފަށްވެފައިވާމީހަކާތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

މީގެކުރީގެ އަނބިމީހާ މަރުވެފައިވޭތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

މީގެކުރީގެ އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފައިވޭތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

މީގެ ކުރީގައި ކުރި ކާވެނީގެ އަދަދު:

ދެއަނތްބަށް އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވޭތޯ؟

ދެއަނތްބަށް އިނދެފައިވާ ނަމަ އިންމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
މީހަކާ އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު:
އަނބި މަރުވެފައިވާނަމަ ،މަރުސާބިތު ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު:

މޢުލޫމާތު:
ނއެދޭ އަންހެނާގެ ަ
ކާވެނިކުރަ ް
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ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ކުރިންރަށްވެހިވެފައިވާ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
މޯބައިލް ނަންބަރު:
ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

އީމޭލް އެޑްރެސް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
ރަނުގެ މިންވަރު:
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
މަސައްކަތެއްކުރާ ނަމަ ،ކުރާ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތްކުރާ ތަން:
ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
އިނީ ހައްޔަރެއް ނެތި ކާވެންޏަށް ހަށި ހުއްދަވެތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

ތިންފަށްވެފައިވާ މީހެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

އެއްވެސް ކަހަލަ ބަންދެއްގައިވާ މީހެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

ބަންދުގައިހުރި ނަމަހުރި ތަނާއި ،ބަންދުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު:
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

މީގެ ކުރިން މީހަކާއި އިނދެފައިވާ މީހެއްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ
3

ނމެ ފަހުން ކުރި ކާވެންޏާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކާވެނިކުރަން އެދޭ އަންހެނާ އެ ް
ނއެވެ.
ނޖެހޭ ެ
އ ފުރިހަމަކުރާކަށް ު
ބ ި
ނޯޓު :ކާވެނިކުރަނީ އަލަށް ނަމަ ،މި ަ

ކާވެނިކުރިމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް(އަތޮޅާއިރަށާއިއެކު):
މީހަކާ އިނދެ ވަރިވެފައިވާ ނަމަ ،އެންމެފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު:
ފިރި މަރުވެފައިވާ ނަމަ ،މަރުސާބިތުވި ލިޔުމުގެ ނަމްބަރާއި ތާރީޚު:
މީގެ ކުރީގައި ކުރި ކާވެނީގެ ޢަދަދު:
ޢިއްދަ ހަމަކުރި ކޯޓު:

ޢިއްދަ ހަމަވި ތާރީޚު:

މިކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާގެ މިހާރު ޢިއްދާގައި އިންމީހާ ،މިކާވެނިކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާގެ ޢިއްދާގައި އިންދާ،
މިކާވެނިކުރުން ހެޔޮނުވާފަދަކަމެއް އޮތްތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

އެފަދަ ކަމެއްއޮތް ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:

ވަލީވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
އއެކު):
ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެގާތް ވަލީވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމު ނަމާ ި

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
މޯބައިލް ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަލީއަރާ ހައިސިއްޔަތު:
ވަލީވެރިޔާއާ މެދު އޮޅުމެއްއަރާފައިވާ ނަމަ ،އެއޮޅުމެއް:

ކާވެނިކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާގެ މަޢުލޫމާތު:
ކާވެނިކުރުމަށްފަހު ދިރިއުޅުމުގެ
ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން

4

އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާނަމަ އެ
އެއްބަސްވިގޮތް:
ދިރިއުޅެން ޤަސްދުކުރާ ތަން (ކުއްޔަށް ނުވަތަ އަމިއްލަގޭގައި):
ދެމީހުންގެ ކާވެނީގެ ފަހުން،
ދެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ހޯދާ
މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރަން
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް:

މިދެމީހުންގެ މެދުގައި ނަސަބުގެ ގާތްކަމަކުން ނުވަތަ ދަނބިދަރި ދޮންދަރިވުމަކުން ނުވަތަ



އެއްކިރުވުމަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކާވެނި ހެޔޮނުވާފަދަ ކަމެއް އޮތްތޯ؟

އާއެކޭ



ނޫނެކޭ

އެފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ ،އެސަބަބު:
މިފިރިހެނާއާއި މިއަންހެނާއާއި މިވަނީ ކިތައްވަނަ ކާވެނިތޯ؟
ސަރުކާރުން އެކަނިވެރި މައިން  /ބަފައިން
ނަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތް މިދެމީހުން ކުރެ
މީހަކަށް ލިބޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ލިބޭނަމަ
ލިބެނީ ކާކަށްތޯ އަދި އޭގެ ތަފްޞީލް
އވެ.
ޖހޭނެ ެ
ފރާކަށް ނު ެ
ވބައި ު
ރގައި މި ާ
ނ ނަމަ ،ތި ީ
ވ ި
ފރަތަމަ ކާ ެ
ހންގެ ު
މދެމީ ު
ނޯޓް :މިއީ ި

މިފިރިހެނާ މިއަންހެނާއާއި ކާވެނިކޮށްފައިވާނަމަ ،އެންމެފަހުގެ ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަންބަރާއި
ތާރީޚު:
މިފިރިހެނާ މިއަންހެނާއާއި އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ،އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ
ނަންބަރާއި ތާރީޚު:
މިފިރިހެނާއާއި މިއަންހެނާއާއި ދެމީހުން ތިންފަށްވެފައިވާނަމަ ،ވަރިކުރިފަހުން މިއަންހެނާ އެހެން މީހަކާ
އިނދެފައިވޭތޯ؟



އާއެކޭ



ނޫނެކޭ

މިދެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކޯޓު:

ކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާ މީގެ ކުރިން ކުރި ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު
#

ނ
ނ ް
ނގެ ފުރިހަމަ ަ
ނހެ ާ
ކރި އަ ް
ކައިވެނި ު

ޅއި ރަށާއެކު)
ތ ާ
ޑރެސް (އަ ޮ
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޓ
ސބިތުކުރި ކޯ ު
ވނަމަ ވަރި ާ
ފއި ާ
ވަރިކޮށް ަ

ދ
އދަ ު
ނގެ ަ
ދަރި ް

1
2
3
4
5

ކާވެނިކުރާ އަންހެނާ މީގެ ކުރިން ކުރި ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު
#

ނ
ރހަމަ ނަ ް
ހނާގެ ފު ި
ކރި ފިރި ެ
ކައިވެނި ު

ޅއި ރަށާއެކު)
ތ ާ
ޑރެސް (އަ ޮ
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޓ
ސބިތުކުރި ކޯ ު
ވނަމަ ވަރި ާ
ފއި ާ
ވަރިކޮށް ަ

ދ
އދަ ު
ނގެ ަ
ދަރި ް
5

1
2
3
4
5
ނޯޓް :މިޝީޓުގައި ނުލިޔެވިއްޖެނަމަ ،އިތުރުކަރުދާހެއްގައި ލިޔުމަށްފަހު މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާށެވެ.

އިޤުރާރު
ރވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
ތކަކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާ ު
މިފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ަ
މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތައް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް

ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ސޮއި

ތާރީޚް

ފިރިހެނާ
ނ
އަންހެ ާ
ވަލީވެރިޔާ
ބެލެނިވެރިޔާ

ހެކިވެރިޔާ 1
ހެކިވެރިޔާ 2
ކތި
މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ





ޓކޮޕީ
ޑގެ ފޮ ޯ
އއިޑީކާ ު
ނގެ ަ
ކާވެނިކުރާ ދެމީހު ް

ކން
ޖހުމުން އެ ަ
މވަލީ ހަމަ ެ
ޏއް ނަމަ ،ޙާކި ު
ވން ެ
މގެ ވަލީއަށް ކުރާ ކާ ެ
ޙާކި ު
ނ
ނވާ ލިޔު ް
ދަން ަ

އޑީކާޑު ފޮޓޯކޮޕީ
ވރިޔާގެ އަ ި
ވަލީ ެ



ނގެ
ވރި ް
ވލީވެރިޔާ އާއި ދެ ހެކި ެ
ނނާއި ަ
( ނޯޓް :ކާވެނިކުރާ ދެމީހު ް



ޕ
ވމުގެ ކޮ ީ
ބސް ު
އ ަ
އވާ ނަމަ ،އެ އެ ް
ވމެ ް
ބސް ު
އ ަ
ބހޭ އެ ް
ޏއި ެ
ކާވެން ާ

އށް )
ގވާނީ 1ޞަފްޙާ ަ
ޑގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ނަން ަ
އައިޑީ ކާ ު



ޕ
ވނިއު  ( 2ދޭއް ) ސްޓޭމް ް
( 10ދިހައެއް) ރުފިޔާގެ ރެ ެ



ގ ސެޓްފިކެޓް
ރ ެ
ހންގެ ވަ ީ
ވނަމަ ،ދެމީ ު
ފއި ާ
ވަރިކޮށް ަ




ސއިޒު )
ނގެ  3ގަނޑުފޮޓޯ ( ސްޓޭމްޕް ަ
ކާވެނިކުރާ ދެމީހު ް



ނ
ރތުގެ ލިޔު ް
ދދިން ފަ ާ
އ ަ
އނަމަ ހު ް
ގއިވާ މީހެ ް
ދ ަ
ން ު
ބަ

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
މިކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދީފީމެވެ.
ހިޖްރީ ތާރީޚް_________________:
މީލާދީ ތާރީޚް_________________:
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ހުއްދަދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ނަމާއި މަޤާމް:

ސޮއި:

ރެކޯޑު ސާފުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ސޮއި:

މިކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ



އާއެކޭ



ޙާކިމް ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނަމަ ޙާކިމް ވަލީ ހަމަ ޖެހުމުން އެކަން ދަންނަވާ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:

ނޫނެކޭ
ތާރީޚް

ކައިވެނިކޮށްދިން މައުޛޫން:
ކައިވެނީގެ ނަންބަރު:
ފޯމް ނަންބަރު:

ކާވެނިކުރި ވަގުތު:

ކާވެނިކުރި ތާރީޚް:
ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:

ސޮއި:

7

