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 ދަރަނީގ  ރ ކޯޑާއި، ކުށުގ  ރ ކޯޑް ސާފުކުރުން   ގ މީހާ ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާބަށް    ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  
 

 ފަހު ދަންނަވަމ ވ . ވ ދުން ސަލާމަށް 
މ ންބަރު  ކައުންސިލްގ   ރަކީދޫ.  ވ  ހަމަޖ ހިފައިވާ   ބޭއްވުމަށް  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވާ  04  ފ ބުރުވަރީ  2023     އިންތިޚާބު  އަންހ ން 
(  ހ)  ގ  ވަނަ މާއްދާ   12ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  އިންތިޚާބުގ  ޤާނޫނުގ   ބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ،    ކުރިމަތިލާން  އިލ ކްޝަނަށް   -ބައި  ބާއްވާ  ކުރުމަށް

 ކޮށްދ އްވުން އ ދ މ ވ .   ކަށަވަރުވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  އިވާ ޙާލަތުން ކުރ  ޙާލަތ އްގައި އި ބަޔާންކޮށްފަގަ
 ތާރީޚް:______________   

 ސޮއި: 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އ ޑްރ ސް: 

  އައިޑ ންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނ ވ .  
ފުރިހަމަކުރާނީ ކޯޓުގ  ސިވިލް ކޯޓާއި، ފ މިލީ ކޯ  ރިމިނަލް ކޯޓާއި، ކް   އި، ހައިކޯޓާ  ވ ހިރާއްޖޭގ  ކޯޓާއި، ދި  ސުްޕރީމް  ދިވ ހިރާއްޖޭގ    މިބައި    ޓާއި، ޑްރަގް 

 އިތުރުން ރަށްރަށުގ  މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގ  ރ ކޯޑްތައް ބ ލުމަށްފަހުއ ވ . 

 އޮތް/ނ ތް  ތަފްޞީލް 
  އަދާކުރަންޖ ހޭ ސާބިތު ދަރަންޏ އް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 އާއ ކޭ/ނޫނ ކޭ  ތަފްޞީލް 
    މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދާކުރަމުންދާއަދާކުރަންޖ ހޭ ސާބިތު ދަރަންޏ އް އޮތްނަމަ ޙުކުމާ އ އްގޮތަށް އ ދަރަނި 

  ނުވަތަ ނޫންކަން މީހ އްކަން ފައިވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ ކުރިކަން ޖިނާއީ ކުށ އް 
  ކަން ނޫންމީހ އްކަން ނުވަތަ  ވ ފައިވާ މަސްތުވާތަކ ތީގ  ވިޔަފާރިކުރުމުގ  ކުށ އް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު

  ކުޑަކުއްޖަކާމ ދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލ އް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ ފައިވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
  މީހ އްގ  ޢިއްފަތްތ ރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ ފައިވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

ގ  ވިޔަފާރިކުރުމުގ   މަސްތުވާތަކ ތީ ކުޑަކުއްޖަކާމ ދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލ އް ހިންގުމުގ  ކުށާއި، މީހ އްގ  ޢިއްފަތްތ ރިކަން ފޭރިގަތުމުގ  ކުށާއި،  
މައްޗަށް   މީހ އްގ   އ   ސާބިތުވ ،  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށ އް  ޖިނާއީ  އ ހ ން  ފިޔަވައި  ދިގު   12ކުށް  މަސްދުވަހަށްވުރ     )ބާރަ( 

 މުއްދަތ އްގ  ޙުކުމ އް ކޮށްފައިވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
 

 
 ތާރީޚް  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   އަދި  ސޮއި  ނަން   ވ ރިޔ އްގ  
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 ކުށުގ  ރ ކޯޑް ސާފުކުރުން   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގ  
 

 ވ ދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމ ވ . 
މ ންބަރު  ކައުންސިލްގ   ރަކީދޫ.  ވ  ހަމަޖ ހިފައިވާ   ބޭއްވުމަށް  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވާ  04  ފ ބުރުވަރީ  2023     އިންތިޚާބު  އަންހ ން 
ކައުންސިލްތަކުގ  އިންތިޚާބުގ  ޤާނޫނުގ   އިލ ކްޝަނަށް    -ބައި  ބާއްވާ   ކުރުމަށް  ބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ، ލޯކަލް  ވަނަ މާއްދާގ  )ހ(    12ކުރިމަތިލާން 

 ވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދ އްވުން އ ދ މ ވ . އިވާ ޙާލަތުން ކުރ  ޙާލަތ އްގައި ގައި ބަޔާންކޮށްފަ
 ތާރީޚް:______________   

 ސޮއި: 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އ ޑްރ ސް: 

  އައިޑ ންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިންނ ވ .   ރވިސް ކަރ ކްޝަނަލް ސަ މޯލްޑިވްސް  މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ  

 

 ތާރީޚް  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   އަދި  ސޮއި  ނަން   ވ ރިޔ އްގ  

    

 

 

 އާއ ކޭ/ނޫނ ކޭ  ތަފްޞީލް 

  ޙުކުމ އް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ،ޖިނާއީ ކުށ އް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ 
  މަސްތުވާތަކ ތީގ  ވިޔަފާރިކުރުމުގ  ކުށ އް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ ، އ މީހ އްގ  މައްޗަށް ޙުކުމ އްކޮށްފައިވާނަމަ، އ  ޙުކުމ އް

 ކަން ނޫން)ހަތ އް( އަހަރު ވ ފައިވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ  7ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އ  ޙުކުމުން ކަނޑައ ޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދ ވުނުތާ  
 

ފާރިކުރުމުގ   ކުޑަކުއްޖަކާމ ދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލ އް ހިންގުމުގ  ކުށާއި، މީހ އްގ  ޢިއްފަތްތ ރިކަން ފޭރިގަތުމުގ  ކުށާއި، މަސްތުވާތަކ ތީގ  ވިޔަ
މަސްދުވަހަށްވުރ  ދިގު މުއްދަތ އްގ   )ބާރަ(    12ކުށް ފިޔަވައި އ ހ ން ޖިނާއީ ކުށ އް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ ، އ  މީހ އްގ  މައްޗަށް  

)ތިނ އް( އަހަރު    3ޙުކުމ އް ކޮށްފައިވާނަމަ، އ  ޙުކުމ އް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އ  ޙުކުމުން ކަނޑައ ޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދ ވުނުތާ  
 ވ ފައިވާ މީހ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 


