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ނދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މާޅެ ް
ނދޫ
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މާޅެ ް

MC 48
V 1.0

ދިވެހިރާއްޖެ

ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

ފަންގިފިލާ:
ދާއިމީ އެޑްރެސް :މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ރަށް/އަވަށް:
ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

ފަންގިފިލާ:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:
ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ރަށް/އަވަށް:
ޤައުމު:
ފޯނު ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

މަޤާމު:

ނިމިފައިވާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

ނިމުނު ތާރީޚް:

ލމާތު
އެހެން ފަރާތަކާއި ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރަން އެދޭނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢު ޫ
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):

ރ ްއ ެ
ދ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ނ ޫ
ޅ ް
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުންާ ،04030 ،މ ެ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
1

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ފޯނު ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

މަޤާމު:

ރިޕޯޓު ބޭނުންވާގޮތް:



މަޙުޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކާއެކުގައި



މަޙުޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތައް ނުހިމަނައި
ނޯޓް :ހޯދުމަށް އެދޭ ލިޔުމުގެ ފޮޓޯކޮޕީ ހަދާ ކޮންމެ ގަނޑަކަށް 01/-ރ .ގެ މަގުން ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.


އިޤްރާރު

މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:

ތާރީޚް:

ކތި
މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ



ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ



ރިޕޯޓާއި ޙަވާލުވަނީ ރިޕޯޓަށް އެދޭފަރާތް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ



 20/-ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ނަންބަރު:

ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:
ރ ްއ ެ
ދ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ނ ޫ
ޅ ް
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުންާ ،04030 ،މ ެ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
2

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:

ސޮއި:

ރ ްއ ެ
ދ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ނ ޫ
ޅ ް
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުންާ ،04030 ،މ ެ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
3

