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  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ަބރު:ންކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަޑީއައި

  އެޑްރެސް:  ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 
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 !( ޖަހާ ފާހަގަ   މާގައި ދި)ބޭނުންވާ 

 ބަދަލުގައި        ޤާނޫނީ ވަކީލު       

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް        
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ނުކުާތަތއް ނުވަަތ ނުކުާތއެއް ހިމެނިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ވާނަމަ  

 ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.(
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  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
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  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް
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# 
ފާހަގަ  

 ޖެހުމަށް 

ކ ޓުގެ  

 ބޭނުމަށް 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

 ަހމަ ެވަފިއޭވތ  ބެލުމަށް.މަސް  4ދަޢުާވ ިބނާކުެރޭވ ހާިދސާ ހިނިގތާީރޚުްނ ފެށިެގން މިައދަށް    1

 ކޮޕީ ޕާސްޕ ޓް/ްޑަރއިިވންގ ލައިސަްނސް ކާޑުެގ /ރުދަކު ަނމަ އެަފރާތުެގ އައިޑީާކޑުްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަ މަ   2

 ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެިޖސްޓްޭރޝަްނެގ ކޮޕީ ަޝޚްެޞްއނަމަމަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ    3

4 
އެކަމަށް ޚާްއޞަކުެރިވފަިއާވ ރީޢަތަށް ޙާިޟރުުވމަށް ބަދަުލގައި ީމހަކު ފޮނުާވނަމަ ނުަވތަ ޤާޫނނީ ަވކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަަމ، ޝަ  

  ފ މު

5 
 ،ޢަްއޔަންކޮށްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފރާތެއް ޘީލު އެފަރާެތއް ކ ޓުގައި ތަމް  ، އި ަމއްސަލަ ުހށަހެޅުމަށާ  ަޝޚްޞެްއނަމަޤާނޫނީ   

 ަފދަ ލިޔުންތައް ިހމަނާފައި ނުަވތަ ޤަރާރު  ރިޒޮލިުއޝަން ިއާވ ބ ޑުފާސްކޮށްފަ

 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބެގން ކަމަްށާވަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީެގ ކޮޕީ    6
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