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   /  L/DSHF/20-145ނަންބަރު:ފޯުމ 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓް  
 މާލެ 

 ިދެވހިރާްއޖެ 

  ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު

  މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ
  ފުރިހަމަ ނަން:  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:     
  ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:    
/ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: އައި.ޑީ   ގުޅޭނެ ނަންބަރު:    ކާޑު
  އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:   ތާރީޚް: ވީއުފަން 
  އަދާކުރާ ވަޒީފާ /ކުރާ މައްސަކަތް:   ޢުމުރު: 

  ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް: 
  އެޑްރެސް: ނަމާއިގެ ފުރިހަމަ މަންމަ  

  މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޟިއްޔާ ނަންބަރު   ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:    :ޤަ
  ބާވަތް:   ނިމުނު ތާރީޚް: 
  ހިންގި ކޯޓު:މައްސަލަ     

  މަޢުލޫމާތު  ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެދުވަސްވީ ޝަރުޢީ

 ށް ެއޭދަނަމެއވެ.)އެެހންަފރާަތުކްނ ުދަވްސީވ ަޝރުޢީިލުޔްނ ޯހުދމަ ނޫްނ  ަފރާތް (މިބައި ފުރިަހަމ ުކާރނީ ަދޢުވާިލބޭ
  ފުރިހަމަ ނަން / އިދާރާ: 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:     
/ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު: އައި.ޑީ   ގުޅޭނެ ނަންބަރު:    ކާޑު
  ތާރީޚް: ވީއުފަން   ޢުމުރު: 

  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން: 
 
 

  ލިޔުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
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  ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދަން އެދޭގޮތް:
  ހާޑް ކޮޕީ          ސޮފްޓް ކޮޕީ

 ސޮފްްޓ ޮކޕީ ީއެމއިލްކުރަްނ އެދޭަނމަ، ީއމެއިލް އެްޑެރސް:
  ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ބޭނުންވާގޮތް:

  
 ުހަމައެކަނި ރިޕޯޓ  

  
 ުޟަރު ބަޔާންތަކާއެކ   މަޙް

  
 ަޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތ   ކާއެކުމަޙް

  ަމޢުޫލާމތު  ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ    
  ފުރިހަމަ ނަން:  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:                      
  އެޑްރެސް:  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:                      
      

  އަުޅގަނޑު ދީަފިއވާ ެތުދ މަުޢޫލާމެތވެ. ކޯަޓށް ކްިރިމނަލް ަމީތގިައ އެވަީނ 
  ސޮއި:     
  ނަން:     
  ތާރީޚް:     
       
     

  ރަސްމީ ބޭނުމަށް:
  ސަފްހާގެ ޢަދަދު:   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު:  

/ ލިޔުން  މަޢުލޫމާތު ތައް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެލިޔުން
  ނަން:   ސޮއި:  
  ރ.ކ ނަންބަރު   ތާރީޚް:  

/ ލި  މަޢުލޫމާތު ޔުންތައް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެލިޔުން
  ނަން:   ސޮއި:  
  ރ.ކ ނަންބަރު   ތާރީޚް:  

/  މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތައް ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ލިޔުން
  ނަން:   ސޮއި:  
  ރ.ކ ނަންބަރު   ތާރީޚް:  

 މަޢުލޫމާތު / ލިޔުންތަކާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެލިޔުން
  ނަން:   ތާރީޚް:  
  ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ސޮއި:  
  ކާޑު ނަންބަރު އައި.ޑީ     
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ޞަ އެންގުން:  ޚާއް

 ްަފރުާތެގ ާކކުކަްނުރިފާޔެގ ެރވެނިއު ްސޓޭމްޕާއި ޯފމު ުހަށހަޅާ 20/-ޯހުދަމށް އެދޭ ޯފާމެއުކ  ުދަވސްީވ ަޝުރޢީ ިލުޔނ
އިަވީނ ޮކންމެހަަމެޖހިފަ  އަްނގިައޭދ ކުަލ ފޮޯޓެޖހި ަރްސީމިލުޔުމގެ ޮކޕީ ހުށަހަަޅްނާވނެެއވެ. ޯފމު ބަލައިަގތަުމށް 

ބެްނވެ. ޯފމު ޯކުޓެގ ަކުއންަޓރުްނނާއި ެވބް ސައިުޓްނ ލިައށެ  11:30ން  08:30ނދުުނ  ަރްސީމދުވަެހްއެގ ހެ
 ހުްނނާެނެއވެ.

  ިަޝުރޢީ ިލޔުން ޫދުކެރޭވނީ ީފެއއްގެ ޮގުތގައ ) ރުިފާޔާއއި ކޮޕީ ަހާދފައިވާ  100/-ުދަވސްވީ  ަޞާފޙަާއަކްށ (ަސތޭކަ ކޮްނމެ 
 (ޭދްއ) ުރިފާޔެގ މަގުްނ ަފިއާސ ެނގުމަށްަފުހަގެއވެ. 2/-

  ްަނަރ) ރުިފާޔެގ(ފަ  15/-މައްަލަސިއގެ ިލުޔންަތުކގެ ުކަލ ކޮީޕ ބޭުނންާވނަމަ، ޮކޕީ ަހާދފައިާވ ޮކންމެ ަޞފްާޙއަަކށ
 ަމުގން ފީެނގޭނެެއވެ.

  ްސަތޭކަ) ުރިފޔާގެ( 100/-ީޑވީީޑައކަށް (ފަްނާސްސ) ުރފިޔާ އަދި  50/-ަމްއސަަލިއގެ ިލުޔންަތާކއެކު ޫދުކރާ ސީީޑައަކށ
 ަމުގން ފީެނގޭނެެއވެ.

  ްީފެނުގމަށްފަުހލިޔުްނަތުކގެ ސޮްފްޓ ކޮީޕ ބޭނުްނެވެގްނ ުހށަަހޅަިއފިަނަމ، އެިލުޔންަތަކްށ ަމތީގައިާވ ޮގުތެގމަިތނ 
 ޫދކުެރވިދާނެއެވެ. ުނަވތަ ީއމެއިްލ ކުެރވިާދެނެއވެ.

  ްިޟުރވެ ންެތވާިލބޭ ަފރާތާއި ަބަދލު ލިޭބ ަފރަާތެށވެ. ދަޢުވާިލޭބ ފަރާ ޫދުކެރވޭީނ ަދޢު  ުދަވސްީވ ޝަުރޢީ ިލުޔނ ތް ާޙ
ލިޭބ ފަރާުތެގ މަްނަމ /ހާލަތްަތކުގަިއ ިޒނުޭކުރާމއި ަބދުއަޚުާލޤީ ޢަމަުލެގ ުކށްިފަޔވިައ ެއހެްނ ކުށްތަުކެގ ރިޕޯުޓ ދަުޢވާ 

 އަށް ޫދުކރެވޭނެެއވެ.ލިޭބ ފަާރުތގެ ބަަލދުވެިރޔާ ބައްޕައްަށ ޫދުކެރވޭނެެއވެ. ަމްނަމ / ބައްޕަ ނެތް ހާލަތްެއަގިއ ދަޢުވާ

  ްއިވާަނަމ، ެއފަރާތަާކިއަޙވާލުުކރުމްަށ އެދިފަ ލިޔުްނަތއް ަދުޢވާލިބޭ ފަާރުތން ނުވަަތ ަބަދލުިލބޭ ފާަރތުްނ ވަިކ މީަހކަށ
 ަޙާވުލކުރޭެވެނެއވެ. ލިޔުްނތައް

 ްްސީމިލުޔމެއް ެގންަނންވާެނެއވެ.ަބލާ އަްނަނއުިރ ާކކުކަްނ އަްނގިައޭދ ކުަލ ޮފޯޓޖެިހ ރަ  ލިޔުްނތައ 

 ްއެަށވެ. 11:30ން  09:00ޫދުކުރމަްށ ަހމަޖެިހފަިއަވނީ ކޮންމެ ަރްސީމުދވަހެއެްގ ެހނުދނު  ލިޔުްނތައ
 އެަށވެ. 11:30ްނ  09:00ފަިއސާަބަލއިގަުތމަށް ަހމަޖެހިފަިއަވީނ ޮކންމެ ަރްސީމުދަވެހްއގެ ެހނުދނު 

 ްިލުޔނަްތްއއެަފަދ  ،ހަވާުލނުެވްއޖެނަމަ ިލުޔްނތާަކ ަވދިަހ) ުދަވްސ ާފިއުތވާއިުރ (ނު  90ޯހުދމަށް ުހށަަހޅާާތ  ލިޔުްނތައ
 ަދްއާކފަިއާވ ަފިއާސ ަދއުަލތަށް ެނޭގނެެއވެ.  ލުިޔންަތަކށްންައތާލެޭވނެެއވެ. ައިދ އެަފދަ 

  ްކަްނެޖހޭ ަފިއާސދައް  ިލުޔންތަަކށް ދޫުކރެވޭީނ ާއފޯމެްއ ހުަށހަަޅިއ  ިލުޔްނަތއް ަންއތާލުަމށްފަުހ، ައލުްނ  ލިޔުްނަތއ
  ެދްއކުމުްނެނވެ.

 


