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  އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

  އްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޢަ ބަދަލުގައި ތަމްޞީލުކުރާނެ މީހަކު

 

  

: އްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަ ޢަ  ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު .1 )ޢުލޫމާތު .ޑީ ކާޑުަގއިާވ ގޮަތށް   (އައި
: .ކާޑް     ފުރިހަަމ ަނން .ޑީ :އައި   ަންނބަރު

  ޤާނޫނީ ޝަްޚެޞއްަނމަ 
:   ތަުނގެ ނަން

  ޤާނޫނީ ޝަްޚެޞއްަނމަ 
:   ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ނަންބަރު

: :  އުފަްނ ތާީރޚް   ޖިންސް
: :  ދާިއމީ އެޑްރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް

: :    މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް
: /ގޯޅި :  މަގު /ފަްނގިފިލާ   އެޕާރޓްަމންޓް

 :   އެްޑރެްސ:އީމެއިްލ   ފޯނު ނަންަބރު

 

:  ބަދަލުގައި އައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ  .2 )މަޢުލޫމާތު   (އައި.ޑީ ކާޑުގަިއާވ ޮގަތށް
: :    ފުރިހަަމ ަނން .ކާޑް ަންނބަރު .ޑީ       އައި
: :  އުފަްނ ތާީރޚް   ޖިންސް

: :  ދާިއމީ އެޑްރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް
: :    މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް

: /ގޯޅި :  މަގު /ފަްނގިފިލާ   އެޕާރޓްަމންޓް
 :   އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:  ފޯނު ނަންަބރު

 

  ފޮނުވަން އެދޭނަމަ، ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: ބަދަލުގައި އައްޔަންކުރާ ފަރާތަށް. އަމުރު/ލިޔެކިޔުންތައް 3
: :    ގޭެގ ަނން   ފަންިގފިލާ

: :  އަތޮާޅއި ރަށް   މަގު
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  އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު:  ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު އައްޔަންކުރަން . 4
  

/ކުންުފިނ  އިންތިޤާީލ ިއްނސާފުގެ އޮމްބަްޑސްޕަރަސންެގ އޮފީުހގެ ނަންަބރު ............................. މައްސަލަިއގައި، އަހުެރން
 ( /މަްއސަލަ ރަްއދުވި ފަރާތް ހައިސިްއަޔުތްނ  ަތމްޞީުލކުރާ ފަރާެތއްގެ............................................ (މައްސަލަ ހުަށހެޅި ފަާރތް

.  އަހަެރންާނއެކު ޮއމްބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮފީަހށް ާހޒިުރވުަމށް ................................................. ކަނޑައަޅައި، ޢަްއޔަ  ްނކޮށްފީެމވެ
  

:  ބަދަލުަގއި އެެހން މީހަކު /ަތތްަގނޑު   ަޢއްަޔންުކރަން ެއދޭ ަފރާުތގެ ޮސއި
  

:                   އެެހން މީހަކުބަދަލުަގއި    ަޢއްަޔންުކރަން ެއދޭ ަފރާުތގެ އިނގިީލގެ ިނޝާން
  

.......... / .......... / .......... :   ތާރީޚް
  
 

  އިޤްރާރު:  ބަދަލުގައި އައްޔަނުވާ މީހާގެ. 5
  

.  ބަދަލުަގއި އޭާނ ަތމްޞީލުކުުރމަށް މަީތގަިއ ބަާޔންޮކށްފަިއވާ ަފރާުތގެ  ައޅުގަނުޑ ަޢއްަޔްނކޮށްފަިއވާތީ، އެަކން އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކޮށްފީެމވެ
  

 :   ފުރިހަަމ ަނން
  

 :   ސޮއި
  

                  :   އިނގިލީެގ ނިާޝން
  

.......... / .......... / .......... :   ތާރީޚް
  

 

: މިޯފމާިއއެކު ުހށަހަަޅންެޖޭހ  ،ރިަހމަ ކުެރވިފައި ނުވާ ފޯާމއިފު މަޢުޫލމާތު  ފުރިހަމަކުަރންެޖހޭ  މިފޯމުަގއި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

 . . ލިޔުްނތައް ހުށަަހާޅފައި ުނވާ ޯފމް ަބލައެއް ނުަގެނވޭެނއެވެ އަދި މަޢުޫލމާތު ފުިރހަމަކުުރަމށްފަހު ައލުން ޯފމު ހުށަހެުޅމަށް ފުުރޞަތު ދެޭވނެެއވެ

ޭބ ފޯމުތަުކގެ ަމޢުޫލމާތު ުފރިަހމަުނާވނަމަ، އެ ޯފމްަތއް ބަލަުނަގނެވޭަކމާއި، ަމޢުލޫާމތު ވެބްސައިްޓ ުނަވތަ ީއމެއިްލ ެމދުެވރިކޮށް ލި

. /އީެމއިލްއަުކން އަްނގަްނާވނެެއވެ   ފުރިހަމަކުުރމަށްަފހު އަުލން ފޯުމ ުހށަހެުޅމުެގ ފުުރަޞތު ޮއތްކަްނ ލިުޔުމން

  ފާހަގަ   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި   #
 ޖެހުމަށް 

އޮފީހުގެ 
 ށް ބޭނުމަ

.ޑީ ކާުޑގެ ޮކޕީފަ  ބަދަލުަގއި އަްއަޔންކުރާ  .1 ާކކުކަްނ  .ޑީ ކާުޑގެ ޮކޕީެއއް ނެްތ ޙާލަެތއްަގއިައއި، ރާުތގެ އައި
  އަްނގަިއދޭ ރަސްީމ ލިުޔމެްއގެ ޮކޕީ 

    

      ޤާނޫނީ ޝަްޚެޞއްަނމަ، ސެޓްފިެކޓް އޮްފ ެރޖިސްްޓރޭޝަްނެގ ކޮޕީ   .2
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 މަްށ ިންނމިކަންއެ ފަާރެތއް ޢަްއޔަންޮކށް ަހމަޖެްއސު ައއްަޔނުކުރާ ފަާރެތއްަނމަަބދަުލގަިއ ން ްޚަޞކުޤާނޫނީ ޝަ  .3
  ލިުޔމެއް  އެނގޭނެ 

    

.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ބަދަލުަގއި ައއްަޔްނވާ ފަރާުތގެ   .4 .ޑީ ކާުޑގެ ޮކޕީެއއް ނެތް ޙާަލތެްއަގއިައއި ކާކުކަން އަްނަގއިޭދ  ، ައއި
  ރަސްމީ ިލުޔމެްއެގ ކޮޕީ 

    

  

  މަޢުލޫމާތުމުހިންމު 

.އަތުްނލިެޔ ފޯުމ ުފރަްނވާނީ، ިލޔެަފއި ުހންަނ އެއްެޗއް ސާފުޮކށް ިކަޔން އެނގޭޭނގޮަތްށ ކަޅު ނުަވތަ ނޫުކލައިެގ ދެިލ ުނފޭޭދ ގަަލމަކު -1  ްނނެވެ
" ގައި  -2  ިއްނނެެވ. 12ަސއިޒް  ،މިފޯާމ ެއއްޮގތަްށ އަމިއްަލއަްށ ޯފމެްއ ތަްއޔާރުޮކށް ުފަރންާވނީ [ފަުރމާ ފޮންޓް
. ުނވަތަ  7337486އިތުރު މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުާޅނީ  -3 . complaints@otj.gov.mv އަށެވެ  މެުދެވރިކޮށް މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރެްއވިާދނެެއވެ
.އެފް ކޮީޕއާއި މައިްކްރސޮފްޓް ވޯރޑް ޮކޕީ ާއއި އިުތރު ަމޢުލޫމާތު އިން  -4 .ޑީ ތިޤާލީ ިއންސާުފގެ ޮއްމބަޑްސްޕަރަސންގެ ޮއފީުހގެ ވެބްަސިއްޓ  މިފޯުމގެ ފީ

.              އިްނ ލިބެްނ ުހްނނާެނއެވެ
 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 
އިެގ މައްސަލަ     ފޯމު ލިުބނު ތާރީްޚ:

: ރަޖިސްޓްޭރޝަން    ނަންބަރު
  

ފޯމު ބަަލއިަގތް ަފރާތުެގ 
 :   ނަާމއި މަާޤމު

   :    މައްސަަލ ބަލާ ެސކްޝަން

 

  

  

 


