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ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ގއ.ވިލިނގިލި

MC 11
V 1.0

ދިވެހިރާއްޖެ

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
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:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ އަދާކުރާވަޒީފާ އާއި ތަން:
މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:

އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚް:

އުމުރު:

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
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ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ އަދާކުރާވަޒީފާ އާއި ތަން:
މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:

އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ރތަކީ އަނިޔާގެ ޝިކާރަވެރިޔާނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).
ޅ ފަ ާ
(އަމުރަށް އެދި ހުށަހަ ާ

.

ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
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:
މޯބައިލް ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
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ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ އަދާކުރާވަޒީފާ އާއި ތަން:
މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:
އަމުރަށް އެދޭ ޙައިޞިއްޔަތު:
ށ އެދޭ ސަބަބު
ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަ ް



ހުރެވުނު ޙާލަތުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތުން ނުކުޅެދުން



މުރަށް އެދުމުގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކުރެވުން
އަ



ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކަށްވުން




ރި ޙާލަތުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަމުރަށް އެދުމަކީ މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބުރުއަރާފާނެކަމަކަށްވުން
ހު



ޑަކުއްޖަކަށް ވުން
ކު

އަމުރަށް އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހުރި ގުޅުން:



ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން:



ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް



ިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް
އ



އެއްގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅެން ދިމާވެފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން އުޅެފައިވާ މީހެއް




މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ކުއްޖާ ބަލާބޮޑު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާމީހެއް




ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ޢާއިލީ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހެއް




ގޭގައި ދަރިންބެލުމަށް ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށްއެޅޭ މީހެއް




އ
ފރާތެ ް
ތީ ގުޅުމެއް އޮތް ަ
ޒާ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު (ބޭނުންވާ ކަމަކާގުޅޭ ގޮޅީގައި ހެޔޮ ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)



ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން



ންސީ އަނިޔާކުރުން
ޖި



ހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން
ބަ



ލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުން
މާ
މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ ،އަނިބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް

 

ބެލުމެއްނެތި މާބަނޑުކުރުވުން



ދކޮޅަށް އޭނާ މާބަނޑުކުރުވުން
ނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ރުހުމާ ެ
އަ



ތށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ހިފެހެއްޓުން
ހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާ ަ
މީ



ރުދެއްކުން
ބި



ނާކުރުން
ގޯ
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ރަލުން
ފާ



ދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން
މު
އެއްގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދެމީހުން ކަމުގައިނުވާ ޙާލަތުގައި،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ސާފު ބަހުން

 

އޭނާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ،ވަނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުން

ރވުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް
މި ނޫންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯ ު

 

ކަމެއް ކުރުން

މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮތްނަމަ ،އޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާނެ ކަމެއް ،ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުކުރާނެ ކަމެއް އޭނާ

 

ލައްވާ ގަދަކަމުން ކުރުވުން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ކުރުވުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުވުން
މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އޭނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އައިސްގޮސް ނުހެދޭގޮތް ހެދުން،

 

ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް ،ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން
ޢމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު މީހެއްގެ
އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ އެފަދަ ަ

 

ހިތުގައި އުފެއްދުން
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެ އް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް

 

ފެންނާނެ ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން

ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
#

ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން

ރ
ޢުމު ު

ގެވެށިގުޅުން

ށ އެދޭ ސަބަބު
ރައްކާތެރި ކުރުމަ ް

1
2
3
4

ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް:
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު ،ޙާދިސާ ހިނގިގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހިންގި ގޮތާއި ގެވެށި އަނިޔާ ހިންގުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ސާފުކޮށް

ބަޔާންކޮށްދި ނުމާއެކު ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).

4

އަމުރުގެ ބާވަތްތައް (ބޭނުންވާ ކަމަކާގުޅޭ ގޮޅީގައި ހެޔޮ ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު



ރ
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމު ު



ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު



ޤ ނުވަތަ ފަސްޚު ކުރުމުގެ އަމުރު
ތަފްރީ ް

މައްސަލަ ގިންތިކުރުން
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޢާންމު އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައްވެސް
ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).

މީގެ ކުރީގައި ކޯޓުގައި ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ނުވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު (ބޭނުންވާ ކަމަކާގުޅޭ ގޮޅީގައި ހެޔޮ ފާހަގަ
ޖަހާށެވެ)
މީގެ ކުރީގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދިފައިވާނެތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

އާއެކޭނަމަ ،ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްތޯ؟
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީގައި އަމުރެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

އާއެކޭނަމަ ،އައިސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްތޯ؟

ރިޕޯޓް ކުރުން
ފާހަގަޖަހާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެމައްސަލައިގެ ކުރު ޚުލާސާ:
ރިޕޯޓްކުރި އިދާރާގެ ނަން

ރިޕޯޓް ކުރި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު

އިދާރާގެ ނިންމުން/އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު/ދީފައިވާޖަވާބު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

5

ޓ
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ

ތ
ސާބިތުކުރުމަށްޓަކއި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެ ި
(ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ލިސްޓްކޮށް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެއެވެ .އަދި އެތަކެތިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ
ނުވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ)

ނ އެދޭ ފަރާތްތައް
ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަ ް
1

ނންބަރު:
އައިޑީ ކާޑު ަ

ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި
ރަށާއެކު):
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު

އުފަން ތާރީޚް:
ހެކިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ:



2

ފުރިހަމަ ނަން

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
އުފަން ތާރީޚް:

ފޯނު ނަންބަރު

6

ހެކިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ:



ފުރިހަމަ ނަން އަލީ މާހިރު

3

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ފޯނު ނަންބަރު

އުފަން ތާރީޚް:
ހެކިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ:



ފުރިހަމަ ނަން

4

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ފޯނު ނަންބަރު

އުފަން ތާރީޚް:
ހެކިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ:



މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ
މުއައްސަސާގެ ނަން
ފޯން ނަންބަރު:

އެޑްރެސް
ށ އެފަރާތުން ފޮނުވާމީހެއްގެ ނަން:
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް

ސިއްކަ

އެމީހާގެ ޙައިޘިއްޔަތު:
ސޮއި

އިޤްރާރު
ށ އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
ދ މަޢުލޫމާތުކަމަ ް
މިފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ތެ ު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

ތާރީޚް:

7

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި




މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕ
ދަޢުވާގައި ކުދިން ހިމެނޭނަމަ ،ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ



މި މައްސަލައާއިގުޅޭ ކަމެއް އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ



ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން



ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު



މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ

 

ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން
އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ފަރާތުން ޢަމުރަށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ވެފައިވާ އިޤްރާރު (ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތ ަ

 

ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަމުރަކަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މިފަދަ އިޤްރާރެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).



ދަޢުވާ ފޯމުގ ެ  3ސެޓ ު (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ).

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމް ނަންބަރު:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

ނިމުނު ތާރީޚު:
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