c

ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

___D3C/20___/

ދިވެހިރާއްޖެ

މ
މށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ު
ޖޢުކުރު ަ
ނ ރު ޫ
ކާވެ ި
ގޭގެ ނަން:

ކާވެނިކުރެވޭ މީހުން

ފަންގިފިލާ:

ތން:
ކާވެނިކުރަން އެދޭ ަ

މަގު:
ފިރިހެނާގެ ސްޓޭމްޕް

އަންހެނާގެ ސްޓޭމްޕް

ސައިޒް ފޮޓޯ

ސައިޒް ފޮޓޯ

ކާވެނިކުރަން އެދޭ ވަގުތު:
ކާވެނިކުރަން އެދޭ ތާރީޚު:

ށ
ރަސްމީ ބޭނުމަ ް
ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ވަގުތު:

ކާވެނި ރުޖޫޢުކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުފަން ތާރީޚް:

ނަންބަރު:

އުމުރު:

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

ނބަރ:
ވޓްސް އެޕް ނަ ް
ވތަ ަ
ނ ަ
ވއިބަރ ު
ަ

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ކުރިން ރަށްވެހިވެފައިވާ

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަސްވެރިންގެ ހިނގުން ،04020 ،ނ.ކެނދިކުޅުދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޕގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ބައް ަ
ކާވެނި ރުޖޫޢުކުރެވޭ އަންހެން މީހާ ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު ޢިއްދާގައި އިންތޯ؟

ނޫނެކެވެ

އާއެކެވެ

އެހެން މީހަކު ޢިއްދާގައި އިންނަމަ އެމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
މިހާރު އަނތްބަކު އިންނަމަ އިން އަނބިމީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މީގެކުރީގައި ކުރިކާވެނީގެ ޢަދަދު:
މީހަކާ އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު:

ބންދެއްގައިވާ މީހެއްތޯ؟
މިފިރިހެނާއަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ަ

ނޫނެކެވެ

އާއެކެވެ

ބަންދުގައިހުރި ނަމަހުރި ތަނާއި ،ބަންދުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު:

ކާވެނި ރުޖޫޢުކުރަން އެދޭ އަންހެނާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުފަން ތާރީޚް:

ނަންބަރު:

އުމުރު:

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

ނބަރ:
ވޓްސް އެޕް ނަ ް
ވތަ ަ
ނ ަ
ވއިބަރ ު
ަ

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ކުރިންރަށްވެހިވެފައިވާ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަސްވެރިންގެ ހިނގުން ،04020 ،ނ.ކެނދިކުޅުދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޕގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ބައް ަ
ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މީގެކުރީގައި ކުރިކާވެނީގެ ޢަދަދު:
މިއަންހެނާއަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ބަންދެއްގައިވާ މީހެއްތޯ؟

ނޫނެކޭ

އާއެކޭ

ބަންދުގައިހުރި ނަމަހުރި ތަނާއި ،ބަންދުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު:

ވަލީވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެގާތް ވަލީވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމު ނަމާއިއެކު):

ޕޓް
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުފަން ތާރީޚް:

ނަންބަރު:

އުމުރު:

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

ނބަރ:
ވޓްސް އެޕް ނަ ް
ވތަ ަ
ނ ަ
ވއިބަރ ު
ަ

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ނަންބަރު:
ވަލީއަރާ ހައިސިއްޔަތު:
ވަލީވެރިޔާއާ މެދު އޮޅުމެއްއަރާފައިވާ ނަމަ ،އެއޮޅުމެއް:

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަސްވެރިންގެ ހިނގުން ،04020 ،ނ.ކެނދިކުޅުދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ވރިއަކީ ފިރިމީހާއެވެ).
ގ ބެލެނި ެ
ގއި އިން އަނބިމީހާ ެ
(ޢިއްދާ ަ

ކާވެނި ރުޖޫޢުކުރަން އެދޭ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާގެ މަޢުލޫމާތު:
މިފިރިހެނާއާއި މިއަންހެނާއާއި މިވަނީ ކިތައް ވަނަ ކާވެނިތޯ؟
މިފިރިހެނާ މިއަންހެނާއާއި ކާވެނިކޮށްފައިވާނަމަ ،އެންމެފަހުގެ ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަންބަރާއި
ތާރީޚު:
މިފިރިހެނާ މިއަންހެނާއާއި އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ،އެންމެ ފަހުގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ
ނަންބަރާއި ތާރީޚު:
މިދެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކޯޓު:

އިޤްރާރު
މިފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދިން

ފުރިހަމަ ނަން

ފަރާތްތައް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ސޮއި

ފިރިހެނާ
އަންހެނާ
ވަލީވެރިޔާ
ބެލެނިވެރިޔާ
ހެކިވެރިޔާ 1
ހެކިވެރިޔާ 2

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ވ)
ވނެއެ ެ
ގ އައިޑީކާޑް ކޮޕީ ހިމަނަން ާ
ގ ބައްޕަ ެ
ގ ފޮޓޯކޮޕީ ( ދެމީހުން ެ
ގ އައިޑީކާޑު ެ
ނ ެ
ވނިކުރާ ދެމީހު ް
ކާ ެ
ވނީ 1ޞަފްޙާއަށް )
ގ ާ
ގ ފޮޓޯ ކޮޕީ ނަން ަ
ގ އައިޑީ ކާޑު ެ
ނ ެ
ވރި ް
ނއި ދެ ހެކި ެ
ވނިކުރާ ދެމީހުން ާ
ގ އައިޑީކާޑު ފޮޓޯކޮޕީ ( ނޯޓް  :ކާ ެ
ވރިން ެ
ހެކި ެ
ގ  3ގަނޑުފޮޓޯ ( ސްޓޭމްޕް ސައިޒު )
ނ ެ
ވނިކުރާ ދެ މީހު ް
ކާ ެ
ގ ކޮޕީ
ވމު ެ
ވ ނަމަ ،އެ އެއްބަސް ު
ވމެއް ާ
ވންޏާއިބެހޭ އެއްބަސް ު
ކާ ެ
ގ ސެޓްފިކެޓް
ވނީ ެ
ގ ސެޓްފިކެޓާއި ކާ ެ
ވރީ ެ
ގ ަ
ނ ެ
ދެމީހު ް
ނ
ގ ލިޔު ް
ވ މީހެއްނަމަ ،ހުއްދަދިން ފަރާތު ެ
ގއި ާ
ބަންދު ަ
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ތާރީޚް

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

ސޮއި:

ރެކޯޑު ސާފުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޕރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
މިކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ް

ނޫނެކޭ

އާއެކޭ

ތާރީޚް

ޙާކިމް ވަލީއަށް ކާވެނިކޮށްދޭނަމަ ޙާކިމް ވަލީ ހަމަ ޖެހުމުން އެކަން ދަންނަވާ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:
ކައިވެނިކޮށްދިން މައުޛޫން:
ކައިވެނީގެ ނަންބަރު:

ކާވެނިކުރި ތާރީޚް:

ފޯމް ނަންބަރު:

___D3C/20___/

ކާވެނިކުރި ވަގުތު:
ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:
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