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 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ސަލަތަކުގައި ބަދަުލ ހަމަޖައްސަން/ވަކީލަކު ޢައްޔަންުކރުމަށްޓްރަިއބިުއނަލަށް ހުށަހަާޅ މައް
 އެދޭ ފޯމް 

 

 :ލޫމާތު ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢް  އެދޭ  /ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބަދަލު ހަމަޖައްސަން . 1

 -------------------------------------------------- )އަމިއްލަ ފަރުދެއް/ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް/މުއައްސަސާގެ ނަން(: ފުރިހަމަނަން

 ----------------------އީމެއިލް އެޑްރެސް: -------------- :ނަންބަރު  /ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
 -------------------މޯބައިލް ނަންބަރު: -----------------:ފެކްސް ނަންބަރު ----------------: )ލޭންޑްލައިން( ނަންބަރު ފޯންގުޅޭނެ 
 -----------------------އެޕާރޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާ، ވަނަ     ------------------------------------ގޭގެ ނަން: :އެޑްރެސްދާއިމީ 

 ----------------------------------------------:ށްއަތޮޅާއި ރަ ..-.......................................---------މަގު: 
 

 :ލޫމާތު ފަރާތުގެ މަޢް  ބަދަލު ހަމަޖައްސާ . 2

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ފުރިހަމަނަން
 -------------------------------------------އީމެއިލް އެޑްރެސް: ------------------ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 -----------------------މޯބައިލް ނަންބަރު: -------------:ފެކްސް ނަންބަރު ----------------: )ލޭންޑްލައިން( ނަންބަރު ފޯންގުޅޭނެ 
 -----------------ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާރޓްމަންޓް:         -------------------------------------ގޭގެ ނަން: :އެޑްރެސްދާއިމީ 

 ----------------------------------------------:އަތޮޅާއި ރަށް -----------------------------------------މަގު: 
  -------------------------------------------------------------------------ގޭގެ ނަން: :އެޑްރެސްކިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އަމުރު/ލިޔެ 

 ----------------------: އަތޮޅާއި ރަށް ... ---....--...............--------- މަގު: --------------ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާރޓްމަންޓް:   
 

 ރު:ރާ އިޤް  3

 ބަދަލު ހަމަޖެއްސުން:

/ކުންފުނި/މުއައްސަސާ މައްސަލައިގައި އަހުރެން -----------------------ނަންބަރު ގެ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުވަ         
 ގެ )މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް/މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތް(  ------------------------------------------------------

ގެ މައްސަލަބަލާ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި، ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާހަކަތަކެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ތުންފަރާ
 އަހުރެންގެ ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުމަށް ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، ދެއްކުމަށާއި،

----------------------------------------ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް  /މުއައްސަސާގެ ފަރާތުންނީގެ/ކުންފު
ނޑައަޅައި ޢައްޔަންކޮށްފީމެވެ.، ---  ކަ

 

 

 



 

 

 
ނޑު ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭފަރާތުގެ ސޮއި/އިނގިލީގެ ނިޝާން     : /ކުންފުނީގެ ތައްގަ

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

ގެ މައްސަލަބަލާ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި، ދައްކަންޖެހޭ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު
، ކަންތައް ކުރުމަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށާއި، އެންމެހައި ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށާއި،

 އެއްބަސްވަމެވެ.، -------------------------------------------އަހުރެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް 
 
 

 ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތުގެ ސޮއި/އިނގިލީގެ ނިޝާން: 
 ތާރީޚް: .......... / .......... / ..........

 
 
 

 ންކުރުން:ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ 
 

 --------------------------- /ކުންފުނީމައްސަލައިގައި އަހުރެން -----------------------ނަންބަރު ލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ
ވުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރު  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ގެ )މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް/މައްސަލަ ރައްދުވިފަރާތް(

ނޑައަޅައި ޢައްޔަންކޮށްފީމެވެ.، -------------------------------------------  ކަ
 

ނޑު ހަމަޖައްސަން އެދޭފަރާތުގެ ސޮއި/އިނގިލީގެ ނިޝާން ޤާނޫނީ ވަކީލް  :/ކުންފުނީގެ ތައްގަ
 ތާރީޚް: .......... / .......... / .......... 

 
 
 

ނޑު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާތީ އެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ޤާ   ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ
 

 ގެ ސޮއި/އިނގިލީގެ ނިޝާން: ޤާނޫނީ ވަކީލު 
  ތާރީޚް: .......... / .......... / ..........

 
 
 
 

 
 
 : ނޯޓް

 ެއް ނުވަތަ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރާނަމަ އެފަރާތެއް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނީ ޝަހުސަކުން ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތ
ޢައްޔަންކޮށް ހަމަޖެއްސިކަން އެނގޭނޭފަދަ އެ ޝަޚުޞެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓަރުންގެ 

އް މިފޯމާއެކު ރިޒޮލިއުޝަނެއް، ނުވަތަ ކުންފުނި ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްފަރާތް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ލިޔުމެ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ެދިވެހި ބަދަލު ހަމަޖައްސާ ފަރާތާއި، ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުގ
  ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގެކާޑް  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 


