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 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

 
  އެދ  އްދައަށް ގެ ހ  ން ދޫކ ރާ ޤާނޫނީ އޮޑިޓ ކ ރ މާއި އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތްދިނ މ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ  

 މް ގެ ކ ށ ގެ ރެކޯޑ  ބަލާ ފޯ ފަރާތްތަކ  
 

ދައަށް ހ އް  ދަށ ން R-24/2012ޤާވާއިދ   އޮޑިޓ ކ ރ މާއި އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތްދިނ މ ގެޤާނޫނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ ން ދޫކ ރާ 
  މިފޯރމ  ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. ،އެދ ފަރާތްތަކ ން

 
 މީހާގެ މަޢ ލޫމާތ : އެދ   ޤާނޫނީ އޮޑިޓ ކ ރ މާއި އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތްދިނ މ ގެ ހ އްދައަށް 

 
  ންމ ކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކ (: އާފ ރިހަމަ ނަން ) .1

  :ސްދާއިމީ އެޑްރެ .2

  އ ފަން ތާރީޚް:  .3

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑ  ނަންބަރ :  .4

  ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  .5

  މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  .6

  ހަރ ގެ ތެރ ގައި ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލ : އަ  10ވ ތ ވެ ދިޔަ  .7

 
 

ނޑ  ދީފައިވަނީ ތެދ  މަޢ ލޫމާތެވެ.  ގެ އިޚްތިޔާރ  ކ ރ މ  ޠިލ ފޯމް ބާޢ ލޫމާތެއް ރަނގަޅ  ނޫންނަމަ، މިއިން އެއްވެސް މަ އެމިފޯމ ގައި އަޅ ގަ
ނޑ  ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް   ފިޔަވަޅ  ނީ ނޫއްޗަށް ޤާ ޑ ގެ މައަޅ ގަނ ،އަދި ދޮގ  މަޢްލޫމާތ  ދިނ މަކީއޮތްކަން އަޅ ގަ

 ވެސް ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ. މަކަށް އެޅިދާނެ ކަ
 

 ސޮއި:  ފަރާތ ގެއެދ  ޤާނޫނީ އޮޑިޓ ކ ރ މާއި އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތްދިނ މ ގެ ހ އްދައަށް
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 :މަށް އްވ  ތަކ ން ފ ރ  އިދާރާ ތ  ބެހ  މަޢ ލޫމާ ކ ށ ގެ ރެކޯޑާ މީހާގެ   އެދ   އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތްދިނ މ ގެ ހ އްދައަށް ޤާނޫނީ އޮޑިޓ ކ ރ މާއި 

 
ން ތީގައި ބަޔާމައިވާ، ފައެދި ހ އްދައަށްޤާނޫނީ އޮޑިޓ ކ ރ މާއި އެޝޫރެންސް ޚިދ މަތްދިނ މ ގެ ގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ  

ދާރާއެއްގެ އި ވާ ތާވަލްގެ، އެ އެ ތިރީގައި ، އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތެރ ގައި ކ ށ ގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން 5ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވ ތ ވެދިޔަ 
"ތަހްޤީޤް  އްވ މ ގައިކޯޑ  ދެއިދާރާތަކ ން ރެލ  މިފޯމާއެކ  އެޓ ޗް ކ ރެއްވ ން އެދެމެވެ. އަދި ޞީ އެކ ށެއްގެ ތަފ  ،ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށް

ޕޯރޓެއް ޚ ލާޞާ ރި  ކ ރ އެމައްސަލައެއްގައި އެހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢ ލޫމާތ ގެ ،ކ ރެވެމ ންދާ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމ ގައި ވާނަމަ
 މިފޯމާއެކ  އެޓ ޗް ކ ރެއްވ ން އެދެމެވެ. 

    

 
 

 އަރާ ގޮތަށެވެ. ޓް ކ ރަންވާނީ އެއް ގަޑަށް ދެފ ށް ޕްރިން  މި ފޯމް ނޯޓް:

 ސޮއި  މަގާމ   ތާރީޚް 
ކ ށ ގެ 
 ރެކޯރޑް 

 ނެތް  ހ ރި/
 އޮފީސް 

 ސްޕްރީމް ކޯޓް     

 ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓ      

 ޝަންރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޑިޕާ    

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     


