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 4Q/2021/-198 :ނަްނަބރު  

 

   އިޢުލާނު  

 ފޯމާގުޅޭ ކުރަން ހުށަހަޅާ  ސާފު   ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ދާއިރާއިން    ޝަރުޢީ 

 

ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުށުގެ ރެކޯޑު ނުވަތަ ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް 
  2021 ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުންދާއިރާއިން ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން  ަބދަލުގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން ަޝރުޢީ

މި އިޢުލާނާއި ެއކު ޢާއްމު ކުރެވިފައި މިވާ  ނީސާފު ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ރެކޯޑު ެފށިގެން ވަނަ ދުވަހުން 10 ޖަނަވަރީ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުން  ދެންނެވީމެވެ. އަދި  ކަމުގައި "ސާފު ކުރާ ފޯމު ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު"ގައިވާ  1 ޖަދުވަލު

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  "ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާނީ ޝަރީޢަތްކުރުމާއި ެބހޭ  

 ފޯމުން ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ. ގައިވާ  "42
މު ގައިވާ ފޯ 42ޖަދުވަލު  ގެޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ،ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމާއި

 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  www.judiciary.gov.mv މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެްބސައިޓް 
 
 1442ޖުމާދަލްޢޫލާ   22
 2021  ޖަނަވަރީ  06
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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 1  ޖަދުވަލު                                

 

 

 ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު   ކުށާއި 

 ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު  
 އަމިއްލަ ފަރުދުން: 

 :އުފަން ތާރީޚް ނަން:ފުރިހަމަ 
 : ރެސްއުޅޭ އެޑް މިހާރު ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ކުރީގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް ަބދަލުވެފައި ވާނަމަ 
 ފޯނު ނަންަބރު: : ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންަބރުއި.އަ

 ކުންފުނިތައް: 
 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ަނންަބރު: ނަން:ކުންފުނީގެ 

 ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް: 
 ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު: ފޯނު ނަންަބރު:

 ބަލަންވީ ކުށުގެ ބާވަތް 
 ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު  ދަރަނީގެ ރެކޯޑު  ކުށުގެ ރެކޯޑު

   
 ބަލަންވީ މުއްދަތު ރެކޯޑު  

 އެހެނިހެން:      އަހަރު އުމުރަށް އަހަރަށް 5
   
 

 ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މަޢުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ  މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު 

 ސޮއި:        ނަން:

 : ނޯޓު 
އައި.ޑީ.ކާުޑެގ ކޮޕީ ައދި ކުންފުްނެޏއްނަމަ ުކންފުނީެގ ރެކޯޑު ސާފުުކރަން ހުށަަހޅާ ފޯާމއެކު ރެކޯޑު ސާފުުކރަން ެއދިަފއިާވ ަފރާުތެގ  •

 ނޫންނަމަ ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ ހުށަހަަޅންާވެނއެެވ. ރަިޖސްޓްީރެގ ކޮޕީ އަދި ިދެވިހރަށްޔިތެއް 

 ރެކޯާޑއި ފަރާތެއް ނޫން  ވެރިަފރާތް ެގރެކޯޑު ނުަވތަ ހުށަަހާޅނަމަ ުކރަންސާފު ރެކޯޑު ެމދުެވރިކޮށް ފަރާެތއް ނޫން ވެރިަފރާތް ެގޑުރެކޯ •
 .ާވނެެއެވ ހުށަަހޅަން ލިޔުން ައންަގއިދޭ ކާކުކަން އެފަާރތްތަކުެގ ، ހަާވލުާވނަމަ 
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 ސަފުހާ 1 ގެ 1 
 :ވެބްސައިޓް:          ފެކްސް:       ފޯން           ،ނަން މަގުގެ         ،ނަން ކޯޓުގެ

 

 ~ 

` 

   ( ނަން ކޯޓުގެ ) 
 (ރަށް)

 ދިވެހިރާއްޖެ
   ސެކްޝަން: 
   ޙަވާލުކުރި ތާރީޚު: 
   ލިބެންވާ ތާރީޚު: 
   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

 ފޯމު  ސާފުކުރާ  ރެކޯޑު  ކުށުގެ 

 ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު 
 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑުރެސް:  އުފަން ވީ  ތާރީޚް  / ޢުމުރު: 
 މިހާރުއުޅޭ އެޑުރެސް:   ކާޑު / ޕާސްޕޯރޓު ނަންބަރ: އައި.ޑީ  

 ބައްޕަ / މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:   
   

 ބަލަންވީ ކުށުގެ ބާވަތް 

  ހުރިހާ ބާވަތެއް   ވައްކަން، މަސްތުވާތަކެތި، ބަނގުރާ   ފަސްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 
  

 މައްސަލައިގެ ރެކޯޑު 

  މައްސަލަ ނެތް   މައްސަލަ ހުރި   މައްސަލަ ހުރިނަމަ، ރިކޯޑުގެ ޢަދަދު 

 :މީހާގެ  ބެލި  ރެކޯޑު  މައްސަލައިގެ  :މީހާގެ  ޗެކުކުރި  ރެކޯޑު  މައްސަލައިގެ 
 ނަން:  ނަން: 
 ސޮއި:  ސޮއި: 

Click for the date :ްތާރީޚ Click for the date :ްތާރީޚ 
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