c
ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

D3C-MC43

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

V 1.0

ދިވެހިރާއްޖެ

މ
މށް އެދޭ ފޯ ު
ޖއްސު ަ
މ ެ
މހަކު ހަ ަ
މއްސަލަތަކުގައި ބަދަލުގައި ީ
ަ
ގ މަޢުލޫމާތު
ގއި މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފަރާތު ެ
ބަދަލު ަ
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް ނަންބަރު:
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

ޕ ނަންބަރ
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ވައިބަރ/ވަޓްސް އެ ް

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ފޯނު ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

މަޤާމު:

ބދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެއްސުން
ަ
ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތާއި ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް
ޙާޟިރުވުމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތާއި ހުރި ގުން:
ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ސަބަބު:
ބަލިހާލުހުރިގޮތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން

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

ތިމާ ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅުނޫން އަތޮޅެއްގެ ކޯޓަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހުން
ތިމާގެ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށް ކޯޓަށް ދިއުން ދަތިވުން.
ރަށުގައިނުހުރެވޭފަދަ މުހިންމުކަމެއް ދިމާވުން.

އިތުރު ސަބަބެއް ނަމަ:

އިޤްރާރު
އަހުރެން  ..................................................................ދަޢުވާކުރާ/ދަޢުވާލިބޭ ނަންބަރު ...................................................ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންގެ ފަރާތުން
އަހުރެންގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށާއި ،ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރުމަށް،

 ......................................................... ...................................................................ކަނޑައަޅައި ޢައްޔަންކޮށްފީމެވެ.

ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ތާރީޚް:

ގއި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތް
ބަދަލު ަ
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް ނަންބަރު:
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
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 ާ

ޕ ނަންބަރ
ވައިބަރ/ވަޓްސް އެ ް

އަތޮޅު/ސިޓީ:

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

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ރަށް:
ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ބދަލުގައި ޙާޟިރުވާ ފަތާތުގެ އިޤްރާރު
ަ
..............................................މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

ނަންބަރު........................................ޤަޟިއްޔާގައި

 ..........................................................................................ގެބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށާއި ،ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
ބަދަލު ޤަބޫލުކުރި ފަރާތުގެ ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ތާރީޚް:

ހެކިން
ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

ސޮއި

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ޕ
ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފަރާތާއި ބަދަލު ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތު ެގ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮ ީ

މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު
•

ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށެވެ.

•

މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ޚަސްމެއްގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ
ލަސްވެގެން  30މިނިޓް ކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ބނުމަށް
ރަސްމީ ޭ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމް ނަންބަރު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:

ސޮއި:

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