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 މި ފޯމާއިއެކ  ތިރ ގައި މިވާ ލިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 )ޓ ކޮޕ ޕާސްޕޯ ބިދޭސ އެއްަނމަ) ފޮޓޯކޮޕ  ައއިޑ ކާޑ ގެ ެދމ ހ ްނގެ ކ ރާ ކާވެނި 

ރިޔާ އާއި ދެ : ކާވެނިކ ރާ ދެމ ހ ންނާއި ވަލ ވެނޯޓް) ފޮޓޯކޮޕ  ައއިޑ ކާޑ  ވަލ ެވރިޔާގެ  

 ޞަފްޙާއަށް (1ހެކިވެރިންގެ އައިޑ  ކާޑ ގެ ފޮޓޯ ކޮޕ  ނަންގަވާނ  

 ސްޓޭމްޕް ( ދޭއް  ) 2 ރެެވނިއ  ރ ފިޔާގެ( ދިހައެއް) 10 
 ސްޓޭމްޕް ސައިޒ  ( ) ޓޯގަނޑ ފޮ 3 ދެމ ހ ްނގެ ކާވެނިކ ރާ 

 ކާޑ  ތެލެސ ިމއާ 
ން މި ލިޔ  :ނޯޓް ) ލިޔ ން ަބިއވެިރވިކަމ ގެ ޕްޮރގްާރްމގައި ހޭލ ންެތރިކ ރ މ ގެ ކާވެންޏަށް 

 ހ ށަހަޅަންޖެހޭނ  އަލަށް ކާވެނިކ ރާނަމަ (
 ކާވެނިކ ރާ ދެމ ހ ން މ ގެ ކ ިރން ކޮށްފައިވާ ާކވެނ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ޝ ޓް  
 ކާޑ  ތެލެސ ިމއާ 

ގެ ވެނ  ކާ ކާވެނިކ ަރން ެއދޭ ދެ މ ހ ން މ ެގ ކ ރިން ކާެވއްޏެއްޮކށްފަިއވާަނމަ،  
 ސެޓްފިކެޓް

 ކެޓްޓްފިކާވެނިކ ަރން އެދޭ ދެ މ ހ ން މ ގެ ކ ިރން ވަިރވެފަިއވާަނމަ، ވަރ ގެ ސެ 
 އަނިބމ ހާ/ިފރިމ ހާ މަރ ވެފަިއވާަނމަ، ަމރ ާސބިތ ކ ރި ލިޔ ން  

 

ނަާވ ކަން ދަން ހަމަެޖހ މ ން އެ ޙާކިމ ވަލ  ނަަމ،ކާވެންެޏއް  ކ ރާ ވަލ އަށް ޙާކިމ ގެ 
 ލިޔ ން

 ން ސްވ ކާވެންާޏއި ގ ޅޭ ގޮތ ން އެްއބަްސވ މެްއެވފައިާވނަމަ، ާކވެނ ގެ އެްއބަ  
ދެ މ ހ ންެގ ކާވެްނޏަށްފަހ ، ެދ މ ހ ްނގެ މ ދަލާިއ ގ ޅޭ ޮގތ ން  

 ޢަމަލ ކ ރާެނގޮތަކާެމދ  ެއއްަބސްވ ެމއްވެަފއިާވނަމަ، އެްއބަްސވ ން 
ޭޅ އ ކާވެނިކ ރ މަށް ެއދެނ  ބިޭދސ އަކާަނމަ، އެ މ ހަކ  ކަިއވެނިކޮްށގެން  

 މ ހެްއނޫންކަން ައންަގއިދޭ ލިޔ ން 
       ހަކ ާއމްަދނ ގެ ގޮތ ގައި މަ ކާވެނިކ ރާ ިފރިހެާނއަކ  ިބދޭސ އަކ ނަމަ ލިބޭ 
ކް  ޭބން)ފަނަރަހާސް( ރ ފިޔާ ލިބޭކަމ ގެ ވޭތ ވެ ދިޔަ ހަމަސް ދ ވަހ ގެ 15000/-
 ކައ ންޓް ސްޓޭޓްަމންޓްއެ
 އަލަށް އިސްާލމްިވނަމަ، މ ސްލިްނވި ކަމ ގެ ލިޔ ން 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ބިޭދސ ެއއްަނމަ، މެޑިކަލް ރިކޯޑ                                    
އަކ  ޔާ ރިކާވެނިކ ރ މަށް ެއދެނ  ބިޭދސ  އަންެހނަކާނަމަ އަދި އަންހެާނގެ ވަލ ވެ  

 މ ސްލިެމއްަނމަ، ކާެވނިކ ރަން ރ ހޭކަމ ެގ ލިޔ ން
 ބަންދ ަގއިވާ މ ހެްއނަމަ ހ ްއދަ ިދން ފަރާތ ގެ ލިޔ ން  

 

 މިކާވެނިކ ރ މ ގެ ހ އްދަދ ފ މެވެ.  ރަސްމ  ބޭނ މަށް 
                                                    ........................................................ހިޖ ރ  ތާރ ޚ :

 ރަޖިސްޓްރާރ ކާވެނ ގެ           ........................................................:މ ލާދ  ތާރ ޚ  
 

 ............................................................................ސޮއި: ...................................................................................................................:ނަން  މ ވައްޒަފ ގެ  ސާފ ކޮށްފައިވާ  ރެކޯޑ  
 ...........................................................................ތާރ ޚ : ............................................ރ :ޙާކިމް ވަލ އަށް ކާވެނިކޮށްދޭނަމަ ޙާކިމް ވަލ  ހަމަ ޖެހ މ ން އެކަން ދަންނަވާ ލިޔ މ ގެ ނަންބަ

 ........................................................ކާވެނިކ ރި ވަގ ތ : ..........................................................ކާވެނިކ ރި ތާރ ޚ : .................................................ކާވެނިކޮށްދިން މަޢ ޛޫން:
 
 

 އ މެއިލް ،3325502ފޯން ަނންަބރ :، މާލެ( ،ހިނގ ން  މޫންަލއިޓް ،ހެްނވޭރ  ) ބައި ަރޖިްސޓްރ ކ ރ ާމއިެބހޭ ކާވެނިކޮްށދިނ ާމއި ކޯޓ ގެ ފެމިލ 
 www.familycourt.gov.mvވެބްަސއިޓް: |  marriage@familycourt.gov.mvއެޑްެރސް:

 : ____ / ____ / _____ތާރ ޚ  
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 ކައިވެނ ގެ މަޢ ޫލމާތ   ކ ރިކާވެނިކ ރާ ދެމ ހ ން މ ގެ ކ ރިން 
 

 

  ލޫމާތ ކ ރި ކައިވެނ ގެ މައ  ކ ރިން ކައިވެނިކ ރާ ފިރިހެނާ

 ދަރިްނގެ ައދަދ   ވަރިކޮށްަފއިާވނަމަ ވަރި ާސބިތ ކ ރި ކޯޓ   )އަޮތާޅއި ރަށާއެކ (ދާިއމ  އެްޑރެސް  ކައިވެނިކ ރި އަްނހެާނގެ ފ ރިހަމަ ަނން  #
1     
2     
3     
4     
5     
6     
 

  ލޫމާތ ކ ރި ކައިވެނ ގެ މައ  އަންހެނާ ކ ރިންކައިވެނިކ ރާ 

 ދަރިްނގެ ައދަދ   ވަރި ާސބިތ ކ ރި ކޯޓ  ދާިއމ  އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށާއެކ ( ކައިވެނިކ ރި ފިރިެހނާގެ ފ ިރހަމަ ނަން  #
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 ަގއި ލިޔ މަށްފަހ  މިޯފމާިއއެކ  ހ ށަހަޅާށެވެ.އް އިތ ރ ކަރ ދާހެ، ަގއި ނ ލިޔެިވއްެޖނަމަ ޝ ޓ މިނޯޓް: 
 

 

 ސޮއި  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފ ރިހަމަ ނަން  

  ................................................................................................ .......................................................................................... ފިރިހެނާ 

  .................................................................................................. .......................................................................................... އަންހެނާ 

 
 
 
 
 


