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 އެދޭ ފޯމު  ބަދަލު ހަމަޖައްސަން 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  ފުރިހަމަ ނަން: 

ދރއކ ނަންބަރު (ޠަބީޢީ  

 ޝަޙްސެއްނަމަ): 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ   

 އެޑްރެސް: 

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު (ޤާނޫނީ  

 : ) ޝަޙްސެއްނަމަ 

 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްކަން  

 އަންގައިދޭ ނަންބަރު (ޓިން): 

 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

އަމުރު ފޮނުވަންވީ    އެޑްރެސް: ދާއިމީ  

 އެޑްރެސް: 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތުގެ   .2

  ފުރިހަމަ ނަން: 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ    ދރއކ ނަންބަރު: 

 އެޑްރެސް: 

 

  ހައިސިއްޔަތު: 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު (ލޭންޑްލައިން): 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   މޯބައިލް ނަންބަރު: 

އަމުރު ފޮނުވަންވީ    އެޑްރެސް: ދާއިމީ  

 އެޑްރެސް: 

 

 

 ފުރިހަމަކުރާކަްށ ނުޖެހޭނެއެވެ.) ބައި  ޢައްޔަންކުރަނީ މައްސަލަ ހުަށހަޅާއިރު ކަމުގައިވާނަމަ، މި ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާނެ ފަރާްތ( މައްސަލައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .  3

 

 

  ރީޚް: ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާ މައްސަލަ    މައްސަލައިގެ ނަންބަރު: 

TAT104_v1 

   އޮފިސް ބޭނުމަށް        : ފޯމު ނަންބަރު 
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  -----------------------------------------------------   ކުންފުނި/އަހުރެން   މައްސަލައިގައި  ހުށަހަޅައިފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެީޕލް  ޓެކްސް

  އެންމެހައި   ދައްކަންޖެހޭ  ، ރުވުމަށާއިހާޒި  މަޖިލީހަށް  ސަލަބަލާމައް  ގެލްޓްރައިބިއުނަ   ޓެކްސް އެީޕލް  ފަރާތުން  ގެ)  ތްފަރާ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ(

  ކުންފުނީގެ / އަހުރެންގެ  ، ކުރުމަށް  ކަންތައް  އެންމެހައި   ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ، ސޮއިކުރުމަށާއި  ލިޔުންތަކުގައި  ، ދެއްކުމަށާއި  ވާހަކަތަކެއް 

 . ޢައްޔަންކޮށްފީމެވެ ކަނޑައަޅައި،  ------------------------------------------- ރުވުމަށް ހާޒި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޓެކްސް އެީޕލް  ފަރާތުން

 

   ފަރާތުގެ ސޮއި/އިނގިލީގެ ނިޝާން/ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު: ހަމަޖައްސަން އެދޭ  ބަދަލު

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

 

 

 

  އެންމެހައި ދައްކަންޖެހޭ ، ރުވުމަށާއިހާޒި މަޖިލީހަށް މައްސަލަބަލާ ގެޓްރައިބިއުނަލް  ޓެކްސް އެީޕލް ބަދަލުގައި ފަރާތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި

  ޓެކްސް އެީޕލް  ، ކުރުމަށް ކަންތައް  އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން  މައްސަލައާ ، ކުރުމަށާއި ސޮއި ލިޔުންތަކުގައި  ، ދެއްކުމަށާއި  ވާހަކަތަކެއް

 . އެއްބަސްވަމެވެ ، ------------------------------------------- އަހުރެން ރުވުމަށްހާޒި  ޓްރައިބިއުނަލަށް

 

 ގެ ސޮއި/އިނގިލީގެ ނިޝާން:  ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތު 

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

 

 

 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް:

  މަޤާމް: މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި   ތް ފޯމު ބަލައިގަ 

  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި:   ގެ ސޮއި:  މުވައްޒަފު ފޯމު ބަލައިގަތް 

 

 

 މު ހިންމު މަޢުލޫމާތު 

   އަށެވެ. 13:00އިން  08:00ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ މި  .1

ފޯމުގެ   .2 ރަޖިސްޓަރީކުރެވުމަށްފަހު    3މި  މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ފުރިހަމަކުރާނީ،  ނަންބަރު  ފަރާތަކު  ވަނަ  ހާޒިރުވާނެ  ބަދަލުގައި 

 ޢައްޔަންކުރާނަމައެވެ. 

 އަދި  ، ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއްދިވެހި    އެފަރާތުގެ  ނަމަ  ފަރުދަކުހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތަކީ    ބަދަލުމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ/ .3

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމާއެކު ލިޔުމެއް  އެނގޭނެ އެކަން  ޝަޙުސެއްނަމަ  ޤާނޫނީ

 އް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކޮޕީއެގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތު  .4
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