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ދިވެހިރާއްޖެ

ދަޢުވާކުރާ 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:
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
މަޤާމު:

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:
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ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ރަށް/އަވަށް:
ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
މަޤާމު:

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ތފްޞީލް)
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ފނުވަން އެދޭ ގޮތް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޮ



ށ
ތ ް
ދަޢުވާކުރާ ފަރާ ަ



ޤާނޫނީ ވަކީލަށް



ށ
ބަދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަ ް




ފެކްސް ނަންބަރު



އީމެއިލް އެޑްރެސް



އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންބަރު

މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތް



ބަދަލުގައި



ޤާނޫނީ ވަކީލު



ޤާނޫނީ ޝަޚްޝެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް
ފުރިހަމަ ނަން

(އާއްމު ނަމާއެކު):
2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
މޮބައިލް ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ތުރާވުމުގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން


















ތުރާފިލުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތް
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ތުރާ ފިލުވުމަށް އެދޭގޮތް





















ހެކީގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި




















ނ އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު
ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަ ް
#

ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު

1
2
3
4

އިޤްރާރު
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މި މައްސަލާގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
ހައިޘިއްޔަތު

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:
ތާރީޚް

4

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ށ ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމް
ޝަރީޢަތަ ް

 

ފމާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި.
ފުރިހަމަކޮށް މި ޯ



މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަަަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ



ރޝަންގެ ކޮޕީ
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓް ޭ
ށ ކަނޑައަޅާފަރާތެއް
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ކުންފުއްޏެއްފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަ ް

 

ޢައްޔަންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން



ށ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ).
ދަޢުވާ ފޯމުގެ  3ސެޓު (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަ ް

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމް ނަންބަރު:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

ނިމުނު ތާރީޚު:

މެޖިސްޓްރޭޓް:
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