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 ފޯމު   އެދ    ރިޕޯޓަށް   ނިމުނުގޮތުގެ   ޝަރީޢަތް   
  .ަގލަމަކުންެނެވ ނުފ ދ   ދެލި ނޫކުލައިެގ ުނަވތަ ކަޅު އެނގ ނ ޮގތަށް  ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަްނާވީނ، ފޯމު އަތުންލިޔެ 

 

 :ތު މަޢުލޫމާ   ފަރާތުގެ   ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދ   .1
  ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 : (ބިދ ސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ)

 

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
 

 
 

  ފޯނު ނަންަބރު:  1.2
 

  އުފަން ތާރީޚް:
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  އެޑްރެސް: އީމެއިލް  1.4
 

 ޖަހާެށވެ.(  ފާހަގަ  )ބ ނުންވާ ކަމާގުޅ  ގޮޅީގައި މި : ގުޅުން ހުރި މައްސަލައާއި ފަރާތާއި އެދ  ހޯދުމަށް ރިޕޯޓު 1.5
 ފަރާތް  ނުދަޢުވާލިބު ☐  ފަރާތް   ދަޢުވާކުރި ☐  

 

  އެހެނިހެން:  ☐
 

 

 

 :ތު މަޢުލޫމާ   މައްސަލައިގެ   ރިޕޯޓަށްއެދ   .2
 

  ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު: 2.1
 

  ޤަޟިއްޔާގެ ާބވަތް:
 

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 2.2
 

  ނިމުނު ތާރީޚް:
 

 ޖަހާެށވެ.( ފާހަގަ  )ބ ނުންވާ ކަމާގުޅ  ގޮޅީގައި މި :ގޮތް ބ ނުންވާ ރިޕޯޓު 2.3

  ލިޔުންތަކާއެކުަގއި  ހުށަހެޅުނު ޝަރީޢަތަށް  ބަޔާްނތަކާއި މަޙުޟަރު ☐  
 ުނހިމަަނއި  ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުނު ޝަރީޢަތަށް  ބަޔާްނތަކާއި މަޙުޟަރު ☐
  ރިޕޯޓު އީމެއިލް ކޮށްދިުނމަށް  ☐

   

 

 އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:  ، އެދ ނަމަ ޙަވާލުކުރަން   ރިޕޯޓު   އެހެންފަރާތަކާއި  .3
 

   : (ބިދ ސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  3.1
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް:   ފޯނު ނަންަބރު:  3.2
   :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  3.3
   އެޑްރެސް:  އީމެއިލް 3.4
     

 
  ތާރީޚް:  ސޮއި:   : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 

 
 . ވާނެއެވެ   ހުށަހަޅަން   ލިޔުންތައް   މިވާ   ތިރީގައި   ފޯމާއިއެކު   މި 

 .ފޮޓޯކޮޕީ ކާޑުެގ އަްނަގއިދ ެގ ރައްޔިތެއްކަން ދިެވހި ފަރާތުެގ އެދ  ރިޕޯޓަށް ☐ 
 

 ކާޑުގެ   އައިޑީ  އެފަރާތުެގ  ، ނުާވަނމަ  ކަމުަގއި  އެދ ފަރާތް  ރިޕޯޓަށް  ޙަާވލުަވނީ  ރިޕޯޓާއި  ☐
 ފޮޓޯކޮޕީ
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 ސަމާލުކަމަށް! 

 .  ދެއްކުމުންނެވެ. ރ100/-  ދޫކުރެވ ނީ  ރިޯޕޓެއް ވެފައިވާ ދުވަސް  ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ  ތިންމަސް •

 . ނެގ ނެއެވެ ފައިސާ މަގުން  ގެ . ރ  1/- ގަނޑަކަށް  ކޮންމެ ހަދާ ކޮީޕ  ފޮޓޯ  ރިޯޕޓުގެ އެދ  ހޯދުމަށް •

 . ގެންނަންވާނެއެވެ ކާޑު  ޑީ.އައި ޙަވާލުވާފަރާތުގެ ރިޯޕޓާ  ބަލާވަޑައިގަންނަވާއިރު  ރިޯޕޓް •

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދ ނަމަ، އަދި ރިޕޯޓު  ނުހިމަނައި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުނު ޝަރީޢަތަށް ަބޔާންތަކާއި މަޙުޟަރު •

 ނަމަ، އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ. ހޯދުމަށް އެދެނީ މި ފޯމުގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށްކަމުގައިވާ

 

 

 ކޯޓުގެ ބ ނުމަށް 

 ރ. ހަމައަށް ލިބިއްޖެ.100/ -ލިޔުމަށް ދައްކަންޖެހ   

 ދޫކުރެވ  ލިޔުމުގެ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދަށްވާ     ރ. ހަމައަށް ލިބިއްޖެ. 

 
 
 


