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 އެދޭ ފޯމު  ތަދައްޚުލުވާން 

 

 މަޢުލޫމާތު   އެދޭ ފަރާތުގެ ތަދައްޚުލުވާން   .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: 

 

 

 މައްސަލައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .2

 

 ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން:ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި   .3

 

  ތާރީޚް: ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    މައްސަލައިގެ ނަންބަރު: 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން: 

  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން: 

 

TAT107_v1 

   އޮފިސް ބޭނުމަށް        : ފޯމު ނަންބަރު 
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 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ސަބަބު: .4

 

 މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ، އެފަރާތުގެ:ބަދަލުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް  ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ފަރާތުގެ   .5

  ފުރިހަމަ ނަން: 

ދރއކ ނަންބަރު (ޠަބީޢީ  

 ޝަޙްސެއްނަމަ): 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ   

 އެޑްރެސް: 

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު (ޤާނޫނީ  

 : ) ޝަޙްސެއްނަމަ 

 

  ހައިސިއްޔަތު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

އަމުރު ފޮނުވަންވީ    ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 އެޑްރެސް: 

 

 

 :މައްސަލައިގައި ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އެފަރާތުގެ  .6

  ފުރިހަމަ ނަން: 

ދރއކ ނަންބަރު (ޠަބީޢީ  

 ޝަޙްސެއްނަމަ): 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ   

 އެޑްރެސް: 

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު (ޤާނޫނީ  

 : ) ޝަޙްސެއްނަމަ 

 

  ހުއްދަ ނަންބަރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

އަމުރު ފޮނުވަންވީ    ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 އެޑްރެސް: 

 

 

mailto:info@tat.gov.mv


4 ގެ  3 ޞަފްޙާ      

 

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                                            ،20152ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، ގ. މާގަހަ، ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒުމަގު  

301 5555  300 5571   www.tat.gov.mv  info@tat.gov.mv  

 އިޤްރާރު   .7

 މިފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. 

 ……………….………….…………… ސޮއި:    .............................................................................ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމު

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ:  

 ……………….………….……………ސޮއި:     .......................................................................................ހައިސިއްޔަތު: ނަމާއި

 ……………….………….……………ތައްގަނޑު: 

 ……………….………….……………  ސޮއި:....................................................................................   ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަން:

 ……………….………….……………ތާރީޚް:  

 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް:

  މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމް:  ތް ފޯމު ބަލައިގަ 

  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި:   ގެ ސޮއި:  މުވައްޒަފު ފޯމު ބަލައިގަތް 
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 މު ހިންމު މަޢުލޫމާތު 

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

 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .2

އަދި މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ    .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޮީޕ)  އެކެއް(  1  އިތުރު  އަސްލާއެކު  ފޯމުގެ  ، ހުށަހަޅާއިރު  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ފޯމު .3

 ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް އިތުރު ކޮީޕ ސެޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  އެނގޭނެ  އެކަން   ނަމަ   ޝަޚްޞެއް   ޤާނޫނީ   އަދި  ، ކޮޕީއެއް  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ   އެފަރާތުގެ   ނަމަ   ފަރުދަކު  ހުށަހަޅަނީ ފޯމު   .4

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު ލިޔުމެއް

މި ޓްރައިބިއުނަލުން    ، ނަމަ  ޢައްޔަންކުރާ   މީހަކު  ހާޒިރުވާނެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ފަދައިން  ބުނެފައިވާ   ނަންބަރުގައި  ވަނަ  7  ނުވަތަ   6  ފޯމުގެ   މި .5

ހަމަޖައްސަން (ބަދަލު  ފޯމު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  އެކަމަށް  ފޯމު)  އެދޭ  ޢައްޔަންކުރަން  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ފޯމު  އެދޭ   

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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