c
ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
D3C-MC22

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

V 1.0

ދިވެހިރާއްޖެ

މ
މށްއެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯ ު
ލބިގަތު ަ
ނތު ި
ނގެ ޙަޟާ ަ
ކުދި ް
ގ މަޢުލޫމާތު
ވކުރާ މީހާ ެ
ދަޢު ާ
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 ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

އެޑްރެސް:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޕ ނަންބަރ:
ފޯނު/ވައިބަރ/ވަޓްސްއެ ް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

.

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
ޕގެ މަޢުލޫމާތު:
ބައް ަ

ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމު ނަމާއެކު):

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

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

ގ މަޢުލޫމާތު
ވލިބޭ މީހާ ެ
ދަޢު ާ
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 ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

އެޑްރެސް:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ޕ ނަންބަރ:
ފޯނު/ވައިބަރ/ވަޓްސްއެ ް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

.

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމު ނަމާއެކު):
ޕގެ މަޢުލޫމާތު:
ބައް ަ

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

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

ލމާތު
ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކުދިންގެ މަޢު ޫ
ކުއްޖާގެ ނަން

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އައިޑީކާޑު ނަންބަރ

ކުދިން މިހާރު ބަލަމުންދާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
އެޑްރެސް  /ކުދިން މިހާރު ދިރިއުޅޭ
މާހައުލާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:
ކުދިން ވަކި ފަރާތެއް ޚިޔާރުކުރާނަމަ ،އެ
ފަރާތުގެ ތަފްޞީލު:
ކުދިން ކިޔަވާ މަދަރުސާއާއި ތަޢުލީމީ
ފެންވަރު:

ތ
ބހޭ މަޢުލޫމާ ު
ނނާއި ެ
ބފައި ް
ކުދިންގެ މައިން ަ
ވަރިވެފައިވާ ތާރީޚު:

ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:

ވަރީގެ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

މައްސަލަ ބަލާ ނިންމި ކޯޓު:

ވަރީގެ މައްސަލާގައި ދަރިންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ދެ
ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

ބއްޕަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ
މ ނުވަތަ ަ
ދަޢުވާ ހުށަހަޅަނީ ކުދިންގެ މަން ަ
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ކުދިންގެ މަންމަގެ މަޢުލޫމާތު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
ޕ ނަންބަރ:
ފޯނު/ވައިބަރ/ވަޓްސްއެ ް
ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ އެކަން:

ޕގެ މަޢުލޫމާތު:
ކުދިންގެ ބައް ަ

ފުރިހަމަ ނަން:

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

އުފަންތާރީޚު

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
ޕ ނަންބަރ:
ފޯނު/ވައިބަރ/ވަޓްސްއެ ް
ކާވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ އެކަން:

ބއްޕަ ކަމުގައިވާނަމަ
މ ނުވަތަ ަ
ދަޢުވާ ހުށަހަޅަނީ ކުދިންގެ މަން ަ
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
ކުދިންގެ މަންމަ ފަރާތު މާމަގެ މަޢުލޫމާތު:

ޕ ނަންބަރ:
ފޯނު/ވައިބަރ/ވަޓްސްއެ ް
ކުދިން ބަލަން ހުރިނަމަ އެކަން:
ކުއްޖާގެ ކާފަ:

އިނދެގެންހުރި މީހަކީ:

ކުއްޖާގެ ދޮންކާފަ:

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
ޕ ފަރާތު މާމަގެ މަޢުލޫމާތު:
ކުދިންގެ ބައް ަ

ޕ ނަންބަރ:
ފޯނު/ވައިބަރ/ވަޓްސްއެ ް
ކުދިން ބަލަން ހުރިނަމަ އެކަން:
ކުއްޖާގެ ކާފަ:

އިނދެގެންހުރި މީހަކީ:

ކުއްޖާގެ ދޮންކާފަ:

މ
ޙަޟާނަތު މައްސަލައެއް މީގެ ކުރީން ނިމިފައިވާނަ ަ
ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ނިމުނު ތާރީޚް:

ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް:

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

ބ
ބ ު
މށް އެދި ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ސަ ަ
ބގަތު ަ
ޙަޟާނަތު ލި ި

ބނެ ފައިދާ
ނ ކުދިންނަށް އެކަމުން ލި ޭ
ބދަލުކުރުމު ް
ކުދިންގެ ޙަޟާނަތު ަ

ތ
ހކިންގެ މަޢުލޫމާ ު
ބތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ެ
ދަޢުވާ ސާ ި
ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު

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

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

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

ތާރީޚް

ކތި
މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ
ޕ
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮ ީ
ޕ
ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮ ީ
ޕ
އެހެން އިދާރާއަކަށް ކުދިންނާއިބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮ ީ
ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު
ޕއެއް.
ޕއަކާއި އަދި ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮ ީ
މިފޯމުގެ (ޑޮކިއުމަންޓާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއިއެކު) ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް ކޮ ީ
ޕ
ޕޓުގެ ކޮ ީ
ޕ ނުވަތަ ޚުލާސާ ރި ޯ
ޕޓުގެ ކޮ ީ
ކުރީގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނިމިފައިވާ ނަމަ ،ނިމުނު ގޮތުގެ ރި ޯ

ބނުމަށް
ރަަސްމީ ޭ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ހުށަހެޅި ތާރީޚު:
ފޯމު ނަންބަރު:

ނިމުނު ތާރީޚު:

D3C-MC22

ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:

ސޮއި:

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

