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 ދަރަނީގެ ރެކޯޑާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން   ގެމީހާ ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާބަށް    ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

 

 ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން ސަލާމަށް 

  ބާއްވާ   ކުރުމަށް   އިންތިޚާބު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ   ކުރެންދޫ.  ޅބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު    26  މާރިޗު  2022  

އިވާ  އި ބަޔާންކޮށްފަ) ގަހ(  ގެ ވަނަ މާއްދާ  12ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  ބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ،    ކުރިމަތިލާން  އިލެކްޝަނަށް  -ބައި

 ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.   ވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައި 

 ތާރީޚް:______________   

 ސޮއި: 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.  

 އިތުރުން ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.  ޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސިވިލް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯ  ރިމިނަލް ކޯޓާއި، ކް   މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ 

 އޮތް/ނެތް  ތަފްޞީލް 

  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 އާއެކޭ/ނޫނެކޭ  ތަފްޞީލް 

    މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދާކުރަމުންދާއަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެދަރަނި 

  ނުވަތަ ނޫންކަން މީހެއްކަން ފައިވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެކުރިކަން ޖިނާއީ ކުށެއް 

  ކަން ނޫންމީހެއްކަން ނުވަތަ  ވެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު

  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

  މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

ގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  މަސްތުވާތަކެތީ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށާއި، މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމުގެ ކުށާއި،  

މުއްދަތެއްގެ   (ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު 12ކުށް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

 ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 

 

 ތާރީޚް  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   އަދި  ސޮއި  ނަން   ވެރިޔެއްގެ 
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 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ 

 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

  ބާއްވާ   ކުރުމަށް   އިންތިޚާބު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ   ކުރެންދޫ.  ޅވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    26  މާރިޗު  2022  

އިވާ  ބަޔާންކޮށްފަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި    12ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  އިލެކްޝަނަށް    -ބައި

 ވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައި 

 ތާރީޚް:______________   

 ސޮއި: 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 އިންނެވެ.   ރވިސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ މޯލްޑިވްސް  މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ  

 

 ތާރީޚް  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   އަދި  ސޮއި  ނަން   ވެރިޔެއްގެ 

    

 

 

 

 

 އާއެކޭ/ނޫނެކޭ  ތަފްޞީލް 

  ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ

  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއްކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމެއް

 ކަން ނޫން(ހަތެއް) އަހަރު ވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ  7ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ  
 

ފާރިކުރުމުގެ  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށާއި، މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމުގެ ކުށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަ

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ  (ބާރަ)    12ކުށް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  

(ތިނެއް) އަހަރު    3ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ  

 ވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
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 ދަރަނީގެ ރެކޯޑާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން   ކުރިމަތިލާ މީހާގެ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް 

 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

  ބާއްވާ   ކުރުމަށް   އިންތިޚާބު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ   ކުރެންދޫ.  ޅވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    26  މާރިޗު  2022  

އިވާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފަ  )ހވަނަ މާއްދާގެ (   12ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ،  އިލެކްޝަނަށް    -ބައި

 ވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ން ކުރެ ޙާލަތެއްގައި ޙާލަތު

 ތާރީޚް:______________   

 ސޮއި: 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.  

 އޮތް/ނެތް  ތަފްޞީލް 

  ނެތްކަން ނުވަތަ އޮތްކަން މައްސަލައެއް  ދަރަންޏެއްގެ   ސާބިތު އަދާކުރަންޖެހޭ

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް އޮތްކަން    ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފް  މައްސަލައެއް ކޮށްފައިވާ  ޙުކުމެއް ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ނުވަތަ ނެތްކަން  
 

  މައްސަލައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 

  މައްސަލައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 

  މައްސަލައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 

އް ހިންގުމުގެ ކުށާއި، މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމުގެ ކުށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެ

(ބާރަ)    12އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  ،  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ

 އްސަލައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން މަމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ 
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 ދަރަނީގެ ރެކޯޑާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ

 

 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

  ބާއްވާ   ކުރުމަށް   އިންތިޚާބު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ   ކުރެންދޫ.  ޅވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    26  މާރިޗު  2022  

އިވާ  ބަޔާންކޮށްފަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި    12ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  އިލެކްޝަނަށް    -ބައި

 ވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައި 

 ތާރީޚް:______________   

 ސޮއި: 

 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ހައިކޯޓުންނެވެ. މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  
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 އޮތް/ނެތް  ތަފްޞީލް 

  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއްގެ މައްސަލައެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

  ހުށަހަޅައި، އެ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް  ން ދަށު ކޯޓު

 އޮތް/ނެތް  ތަފްޞީލް 

  ވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުމަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް

  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

  ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މީހެއްގެ 

ފާރިކުރުމުގެ ކުށް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށާއި، މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމުގެ ކުށާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަ

(ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް    12އް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެ

 ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 


