
1 

 

 

  މު މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފ  
 
 

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާބެހޭ  މަޢުލޫމާތު  .2 ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ދަޢުވާކުރާ  .1

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ަބރު:ންރަޖިސްޓްރީ ނަކާޑް/ޑީއައި

  ސް: ރެކުރެވިފައިވާ އެޑްދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ 
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގ ޅި: 

  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

  މަޤާމު:

 

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ަބރު:ންރަޖިސްޓްރީ ނަކާޑް/ޑީއައި

  ރެސް: ޑްއެ   ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގ ޅި: 

  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

  މަޤާމު:
 

 

 !( ޖަހާ ފާހަގަ   މާގައިދި)ބޭނުންވާ  ތް   ގޮއެދޭ    ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަން ޙާޟި ކ ޓަށް   .3
 

 ފަރާތަށް      ދަޢުވާކުރާ     
 ވަކީލަށް       ޤާނޫނީ     
 ަބދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް     
 ފެކްސް ނަންަބރު:    
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:      
 އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންަބރު: .އެމް.އެސް    
 
 

 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު:

  އަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:ޑިވިޜަން ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން

 ނިމުނު ތާރީޚް: ޑިވިޜަނަށް ފޮނުުވނު ތާރީޚް: ޝަރީޢަތްކުރާ

B2-03 
 

 ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ 

  ު  



2 

 

 ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ:  .6
މުއްދަތު ހަމަވި   ގެންދިޔަ ތާރީޚް    ތަފްޞީލް  ޢަދަދު 

 ތާރީޚް 
އިތުރަށްހިނގި   ރޭޓް 

 މުއްދަތު 
      

      

      

      

 ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު  
 

 

 ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގުނުވާގޮތަށް(   10)   ޚުލާޞާ   ދަޢުވާގެ   / މައްސަލަ   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް ދަޢުވާ    / މައްސަލަ   .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  މާގައި ދި)ބޭނުންވާ ޙާޟިރުވާ ފަރާތް މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް   .4
 ަޖަހާ ފާހަގ )! 
 ަބދަލުގައި        ޤާނޫނީ ވަކީލު       

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާަތކުން ފޮނުވާ ފަރާތް   .5

)ކުރިން މިަމއްސަލަ ުނަވތަ މިަމއްސަަލއާއި  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް  .5
ިމމަްއސަލާަގއި ހިމެނޭ ނުކުތާަތއް ުނަވތަ ުގުޅން ހުރި ަމއްސަަލއެއް ުނަވތަ 

ނުކުތާއެއް ިހމެިނެގން ހުށަަހޅާފަިއާވ ަމއްސަަލއެއް ާވނަމަ ިތރީަގިއާވ ބައި 
 ފުރިހަމަ ކުަރންާވެނެއެވ.(

 

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ނަންަބރު:   ކާޑްޑީއައި

  އެޑްރެސް:  ދާއިމީ
  އެޑްރެސް:   މިހާރު ދިރިއުޅޭ

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގ ޅި: 

  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް

 
  ޤަޟިއްޔާ ނަމްަބރު: ▪
 ރީޚް:ތާ ހުށަހެޅި ▪
 ނިމުނު ތާރިޚް: ▪
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  ފ މާއެކު މި ފ މާއި،  ކުރެވިފައިނުވާ  ރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ފ މުގައި ފުރިހަމަކު މި 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. އް ފާތުގޮތަކަށް ހުންނަ ފ މު ބަލައެ ފ މާއި، މިފ މުގެ ނަމޫނާއާ ތަ   ފައިނުވާ ޅާ ށަހަ ހު 

 
 އިޤްރާރު: .9

 ކަމަށް ިއޤްރާރުވަމެވެ.  ދު މަޢުލޫމާތުތެ ،ލޫމާތަކީޢުމިފ މު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ
 

 ފަރާތުގެ ސޮއި:  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
 .............. .........................................................ނަން: 

 އްޔަތު: ޘިއިޙަ
 ……20 / ……… / ………:ތާރީޚު

 
 
 
 

# 
ފާހަގަ  
 ޖެހުމަށް 

ކ ޓުގެ  
 ބޭނުމަށް 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

 އަހަރު ފާއިުތެވފަިއޭވތ   4ކުއްޔަށް ެގްނދިޔަެއތި ކުއްޔަށް ެގންދިަޔފަހުން    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 ކަނޑަައޅާފަރާެތއް ޘީލު އެފަރާެތއް ކ ޓުގައި ތަމް  ،އިަމްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށާ  ަޝޚްެޞއްނަމަޤާނޫނީ   

 ަފދަ ލިޔުންތައް ިހމަނާފައި ނުަވތަ ޤަރާރު  ރިޒޮލިުއޝަން ފާސްކޮށްފަިއާވ ބ ޑު
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބެގން ކަމަްށާވަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީެގ ކޮޕީ    6
 ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރު ލިބިފަިއާވ ފަރާުތެގ ައއިޑީކާުޑެގކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީެގ ކޮޕީ ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބެގން ބ ޑު ރިޒޮ   7

8 
މިފ މުެގ )ޑޮކިުއމަންޓާއި ހެީކެގ ޮގުތަގިއ  ،ދަޢުާވިލބޭ ކޮންެމ ީމހަކަށް ،ަޝރީަޢތަށް ކޮޕީއަކާއި  ،ޢުާވުކރާފަރާތަްށ ކޮޕީއަާކއިދަ  

 ނާފައި ހިމެނޭ ހުރިހާލިުޔން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަ
 މިފ ުމގައި ފުިރހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަ ކުެރިވފައި.   9

 
 

 އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު 
 
ރުކޮށްފަިއާވ މިފ މާ ެއއްޮގތަްށ ތައްޔާ  ،ާޖަގނެތްަނމަ  ލޫމާުތ ލިޔާނެޢުަނންަބރެްއަގިއ ދޭންޖެޭހ މަ ަތންތަުނގައި އެއެކި ޭބނުންތަކަށް ކަނޑަައާޅފައިާވ  މިފ ުމގައި -1

 ލިޔުމަކުން މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާެނއެެވ. 
 ލި ނުފޭދޭ ަގަލމަކުންެނެވ.އެނޭގނޭޮގތަށް ކަޅު ުނަވތަ ނޫކުލަިއެގ ދެ ުހންނަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން ފުރަްނާވީނ، ލިޔެފައި އަތުންލިޔެ ފ މު -2
 އިންނެެވ. 12ސަިއޒް  ،ފޮންޓް" ަގއި  ފަރުމާމިފ މާ ެއްއޮގތަށް ައމިއްަލއަށް ފ މެއް ަތއްޔާރުކޮށް ފުަރންާވނީ ] -3
ފ މު  ބަލާ ަނއިސްފިަނމަުދަވުހެގ ެތރޭަގއި ަޖވާބު  07ފ މު ުހށަހަޅާތާ .  ުދަވުހެގ ތެޭރަގއެެވ 03ލިބޭނީ ފ މުެގ ޖަާވބު މި ،މަްއސަލަ ކ ޓަށް ހުށަހެުޅމަށްފަހު -4

 ކެންސަލް ާވެނއެެވ.
ކ ޓަށް ެދއްކުުމންެނެވ.  (ރުފިޔާ ފަންސަީވސްރ )25.00ދައްކަްނޖެހޭ ީފެގ ޮގތުަގއި ުކރުމަށް މަްއސަލަ ކ ޓުގައި ރަިޖސްޓްރީުކރެޭވީނ މަްއސަލަ ރަިޖސްޓްރީ -5

 ެގ ކުރިންެނެވ. 12:00ބަްނުދނޫން ކޮންމެ ުދަވެހއްެގ  މީކ ޓަށް ފީ ބަލައިަގންާނނީ ރަސް 
 އަށެެވ.  3002703 ،3002701  ،3002700މަށް ުގޅާނީ ކުރު މަޢުޫލމާތު ސާފުއިތުރު  -6
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