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 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ވަލީ
 .ގަލަމަކުންނެވެ ނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް  ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯމު ލިޔާނަމަ، އަތުން

 

 :ތު މަޢުލޫމާ  ކާވެނިކުރަންއެދޭ އަންހެނާގެ  .1
ރު  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ   

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  ފުރިހަމަަނން: 1.1
 

 
 

  ރަށާއެކު(:ދާިއމީ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި  1.1
 

  ޢުމުރު:
 

  އެްޑރެސް: އީެމއިލް 1.3
 

  ނަންބަރު: ފޯން
 

   މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް: 1.4
   ނަންބަރު: ފޯން   ބައްަޕގެ ނަާމއި ާދއިމީ އެޑްެރސް: 1.4

 
 :ތު މަޢުލޫމާ  ވަލީވެރިޔާގެ  .1
ރު  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ   

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  ފުރިހަމަަނން: 1.1
 

 
 

  ދާިއމީ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށާއެކު(: 1.1
 

  ޢުމުރު:
 

  އެްޑރެސް: އީެމއިލް 1.2
 

  ނަންބަރު: ފޯން
 

   މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް: 1.3
   ވަލީައރާ ހަިއސިއްޔަތު: 1.4

 
 ވަލީވެރިޔަކު ނެތް ނަމަ(ޝަރުީޢ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ): ތު މަޢުލޫމާ  ބެލެނިވެރިވެރިޔާގެ  .2
ރު  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ   

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  ފުރިހަމަަނން: 2.1
 

 
 

  ދާިއމީ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށާއެކު(: 2.1
 

  ޢުމުރު:
 

  އެްޑރެސް: އީެމއިލް 2.2
 

  ނަންބަރު: ފޯން
 

   މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް: 2.3
 

 : ތު މަޢުލޫމާ  ކާވެނިކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާގެ  .3
ރު  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ   

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  ފުރިހަމަަނން: 3.1
 

 
 

  ދާިއމީ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށާއެކު(: 3.1
 

  ޢުމުރު:
 

  އެްޑރެސް: އީެމއިލް 3.2
 

  ނަންބަރު: ފޯން
 

   ެއޑްެރސް:މިހާރު ިދިރއުޅޭ  3.3
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 (މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ވަލީ އެހެން މީހަކަށް ޙަވާލުކުރަން އެދޭނަމަ): ތު މަޢުލޫމާ  ވަލީ ޙަވާލުކުރާނަމަ ވަލީ ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ  .4
ރު  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ   

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  ފުރިހަމަަނން: 4.1
 

 
 

  )އަޮތާޅއި ރަށާއެކު(:ދާިއމީ އެްޑރެސް  4.1
 

  ޢުމުރު:
 

  އެްޑރެސް: އީެމއިލް 4.2
 

  ނަންބަރު: ފޯން
 

   މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް: 4.3
 

 : ށް އެދޭ ގޮތް ވަލީ ހަމަޖެއްސުމަ  .5
 

 ޙާކިުމގެ ވަީލއަށް  ☐ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހާޟިރުވެ ( ހ) ☐ ވަލީ ޙަވާލުކުުރމަށް    
  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެުދވެރިޮކށް)ށ(  ☐  

 
 ވަލީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ސަބަބު:  .6
 

 )ޙާިކމުގެ ވަލީ( ުމންނެތު ަބއްޕަެއއް ޝަރުޢީ ☐ ވަލީެވރިޔާ ކާވެނިުކރާ ރަށް ފިޔަވާ އެހެން ރަެށްއގައި ުހރުމުން  ☐ 
 )ޙާކިމުގެ ވަލީ( ނެތުުމން މީހަކު ވަީލއަރާ ދުނިޔޭަގއި ☐ ހުުރމުން  ބޯޓެްއަގއި ކުރާ ދަުތރު ުނވަތަ ޤަުއމެްއަގއި އެހެން ވަލީެވރިޔާ ☐ 
 )ޙާކިުމގެ ވަލީ( ބައްަޕއަކީ ޣައިރު މުސްލިމަަކށް ުވމުން ☐ ކަިއވެީނގެ މަޖިިލސްއަްށ ޙާޟިުރވެެވން ނެތުން ވަލީެވރިޔާ  ☐ 
 ޝަރީޢަުތގެ ޙުކުމަކާ ގުިޅގެން ޙާިކމުގެ ވަލީ ހަމަެޖއްުސން  ☐  

 
 

 
  ކާވެނިކުރަންއެދޭ ފިރިހެނާގެ ސޮއި   ނާގެ ސޮއިއަންހެކާވެނިކުރަންއެދޭ 

 
 
 

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން  ލިޔުންތައް  މިވާ  ތިރީގައި  ފޯމާއިއެކު  މި 

ެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ގެ ިދވެިހރައްޔިކާވެނި ކުރާ ދެމީހުން  ☐
 )ބިދޭީސެއއްނަމަ ާޕސްޕޯޓް ކޮޕީ(

ވަލީެވރިާޔއާއި ވަީލ  ،މީހަކަށް ަޙވާލުކުަރން ހުށަހަޅާަނމަވަލީ އެހެން  ☐
 ެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ިދވެހިަރއްޔި ޙަވާުލވާ ފަރާުތގެ

)ޝަރުޢީ ވަލީެވރިއަުކ  އަންެހނާެގ އުފަްނ ުދވަުހގެ ެސޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ☐
 ނެތްނަމަ(

 ލިޔުންއަލަށް އިސްާލމްވި މީހެއް ަނމަ، ިއސްލާްމވިކަުމގެ  ☐
މީގެކުރިން ކާެވންޏެއް ކޮށްފަިއާވނަމަ އަންހެާނގެ އެްނމެ ފަހުގެ ވަީރެގ  ☐

 ޓްސެޓްފިކެ
 

ދުނިޔޭަގއި ވަލީ އަރާ މީހަކު ނެިތގެން ވަލީ ހަމަަޖއްަސން ހުށަހަޅާަނމަ، ވަލީެވރިޔާެގ  ☐
 މަުރސާބިތު ކުރިަކމުގެ ލިޔުން 

މެޑިކަލް ރިޕޯޓް )މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ހެދި ބިދޭސީ އަްނހެެނއް ނުވަތަ ފިރިެހނެއްަނމަ  ☐
 ދުަވސް ހަމަުނާވ( 14ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ނަމަ، އެ ފަރާތް ިނސްބަްތވާ ަގުއުމގެ ރަްސމީ  ުނވަތަ ފިިރހެެނއް ބިޭދސީ އަންެހނެއް ☐
ދޫކޮށްަފއިވާ މެރިޓަލް ސްޓޭޓަސް ުނވަތަ ޕަބްލިކް ނޮޓަަރިއޒްއަކުން އިާދރާއަކުން 
 ން އަްނގަިއދޭ ލިޔު
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