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ފޯމް ނަންބަރު:
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ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ:
ނ:
ފުރިހަމަ ނަ ް

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:

ޖިންސް:

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

ނމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:
ަ
އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ މަސައްކަތް:
ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މައްސަލައިގެ:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ނިމުނު ތާރީޚު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

ކުށުގެ ބާވަތް:
މައްސަލަ ހިންގި ކޯޓު:


ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:


މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ދަޢުވާލިބޭފަރާތްނޫން އެހެންފަރާތަކުން ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭނަމައެވެ.
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނން  /އިދާރާ:
ަ
އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު:

އައިޑީ  /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން:

ލިޔުން ހޯދަންބޭނުންވާ ސަބަބު:

 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ބޭނުންވާގޮތް:
މަޙުޟަރު ބަޔާންތަކާއެކު:

ހަމައެކަނި ރިޕޯޓު:

މަޙުޟަރު ބަޔާންތަކާއި ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކާއެކު:

 ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:
ރސް:
ނަމާއި ދާއިމީ އެޑް ެ

ފޯނު ނަންބަރު:
މަތީގައި އެވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ސޮއި------------------------------ :
ނަން------------------------------ :
ތާރީޚް----------------------------- :
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް:
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ސަފުހާގެ އަދަދު:

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ:
ރ.ކ ނަންބަރު:

ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ:
ރ.ކ ނަންބަރު:

ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ:
ރ.ކ ނަންބަރު:

ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނަން:
ތާރީޚް:

އައިޑީ ކާޑުނަންބަރ:

ސޮއި:

 ޚާއްޞަ އެންގުން:
ސޓޭމްޕާއި
 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި  20/-ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ް
 100/ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:30ން  11:30އަށެވެ .އަދި ކޯޓުގެކައުންޓަރުންނާއި ވެބް ސައިޓު  www.criminalcourt.gov.mvއިން ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 ބޭނުންވާ ލިޔުން ލިބޭގޮތްނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ފޯމާއެކު ހުށަ ަ
ހޅާ  100/-ރުފިޔާ އަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައިދެވޭ ކޮންމެ ގަނޑަކަށް  1/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި ބަދަލު ލިބޭ ފަރާތަށެވެ .ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޙާޟިރުވެ ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޒިނޭކުރުމާއި ބަދުއަޚުލާޤީ
ަ
ޢމަލުގެ ކުށްފިޔަވާ އެހެން ކުށްތަކުގެ ރިޕޯޓު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަންމަ  /ބައްޕައަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މަންމަ  /ބައްޕަ ނެތް ހާލަތެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ
ބަލަދުވެރިޔާއަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ބަދަލުލިބޭ ފަރާތުން ވަކި މީހަކަށް ލިޔުން ޙަވާލުކުރު ަ
މށް އެދިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކާއި ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީލިޔުން ބަލާ އަންނައިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމީލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
 ލިޔުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  09:00ން  12:00އަށެވެ .ފައިސާބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ
ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  09:00ން  11:30އަށެވެ.
 ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަސް ފާއިތުވާއިރު ލިޔުންތަކާއި ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ،އެފަދަ ލިޔުންތައް
ނައްތާލެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ލިޔުންތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
އކުމުންނެވެ.
 ލިޔުން ނައްތާލުމަށްފަހު ،އަލުން ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ އާފޯމެއް ހުށަހަޅައި ރިޕޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެ ް
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