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MC 10
V 1.0

އަމުރަށް އެދޭ 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:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ އަދާކުރާވަޒީފާ އާއި ތަން:
މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:

އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚް:

އުމުރު:

ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
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ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ އަދާކުރާވަޒީފާ އާއި ތަން:
މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:

ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
އަމުރު ނެރުނު ކޯޓު:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:
އަމުރު ނަންބަރު:

ނިމުނު ތާރީޚް:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
ކުރީގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުގެ ބާވަތް




ރ
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމު ު




ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރަންއެދޭ ފަރާތް



ތ
އަމުރަށް އެދުނު ފަރާ ް



އަމުރު ނިސްބަތްވި ފަރާތް

ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅަނީ



ދ
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލްކުރުމަށް އެ ި



ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ:






ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް





ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ގޮތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހެދުން





ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އިތުރުކުރުން





ށ
ވަކިކަމެއްގެ އިރުޝާދު ވަކި ގޮތަކަށް ދިނުމަ ް
2

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރަންއެދޭ ސަބަބު:
(ސަބަބު ލިޔަންވާނީ ވަކި ނުކުތާތަކަކަށް ބަހައިގެން ނުކުތާތަކުގައި ނަންބަރު ދީގެން)

ކތައް:
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދޭނަމަ އެކަމެއް ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެ ި
(ހެކިތައް ލިޔަންވާނީ ވަކި ނުކުތާތަކަކަށް ބަހައިގެން ނުކުތާތަކުގައި ނަންބަރު ދީގެން)

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު ކޯޓުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ގޮތް:

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ
3

މުއައްސަސާގެ ނަން
ފޯން ނަންބަރު:

އެޑްރެސް
ށ އެފަރާތުން ފޮނުވާމީހެއްގެ ނަން:
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް

ސިއްކަ

އެމީހާގެ ޙައިޘިއްޔަތު:
ސޮއި

އިޤްރާރު
ށ އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
ދ މަޢުލޫމާތުކަމަ ް
މިފޯމުގައި ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ ތެ ު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:

ތާރީޚް:

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި



މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕ



ކުރީގައި ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރުގެ ކޮޕ



ދަޢުވާގައި ކުދިން ހިމެނޭނަމަ ،ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ



މި މައްސަލައާއިގުޅޭ ކަމެއް އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ



ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން



ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު



މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ

 

ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން
އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ފަރާތުން ޢަމުރަށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ވެފައިވާ އިޤްރާރު (ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތ ަ

 

ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަމުރަކަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މިފަދަ އިޤްރާރެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).



ދަޢުވާ ފޯމުގ ެ  3ސެޓ ު (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ).



ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 25.00ރ

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމް ނަންބަރު:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:

ސޮއި:

ރތުގެ ނަން:
ރ ފަ ާ
ފޯމު ރަޖިސްޓްރީކު ި

ރތުގެ މަޤާމް:
ރ ފަ ާ
ފޯމް ރަޖިސްޓްރީކު ި

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

ނިމުނު ތާރީޚު:
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