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ރިމިނަލް ކޯޓު ކު  

  މާލެ   
 /  . . A/RS/20-145       : ފޯމް ނަންބަރު                                                         ދިވެހިރާއްޖެ

  އެދޭ ފޯމް  ސާފުކުރުމަށް ރެކޯޑު 
 
 

  

  ެރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާގ: 

 
 
 

  ެރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ: 
  ީހުށަހަޅާނަމައެވެ އެހެންފަރާތަކުން ސާފުކުރެވޭ މީހާނޫން  ރެކޯޑު  ގެކުށު މިބައި ފުރިހަމަކުރާނ. 

 

  ާރެކޯޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންވ: 
 

 
  
  
     

  
ނޑު  ރިމިނަލް ކޯޓަށް ކުމަތީގައި އެވަނީ                      .ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ އަޅުގަ

  

 

  
 
  ްރަސްމީބޭނުމަށ: 

 

  ުކުށުގެ ރެކޯޑ:    ާރެކޯޑު  ޖޫރިމަނ:    ަހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލ:  
  

   :އަދަދު   :އޮތް   :ންެތ    :އަދަދު   :އޮްތ   :ނެތް    :އަދަދު   :އްޮތ   :ނެތް
  

  -------------- :ނަންޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ  -------------- :ނަންޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ  -------------- : ނަންޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ
  -------------------------------- :ސޮއި  -------------------------------- :ސޮއި  -------------------------------- : ސޮއި
  ------------------------------- :ތާރީޚު  ------------------------------- :ތާރީޚު  ------------------------------- : ތާރީޚު

  

  :ސޮއި  :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ  :ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން

 :ޖިންސް  :ދާއިމީ އެޑްރެސް   :ފުރިހަމަ ނަން 
  

    :މުރުޢު/ އުފަންތާރީޚް   :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު /އައިޑީ    :އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް 
  

   :ނަންބަރު  ފޯނު    :އެޑްރެސް މިހާރު ދިރިއުޅޭ
  

   :ަނމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު 
  

    :ކުރާ މަސައްކަތް/ އަދާކުރާ ވަޒީފާ 
  

    :ދާއިމީ އެޑްރެސް     :ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން
  

    :ދާއިމީ އެޑްރެސް     :މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން 

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް  :އިދާރާ/ ނަން 
  

    :ފޯނު ނަންބަރު     :ޢުމުރު/ އުފަންތާރީޚް    :ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު / އައިޑީ 
  

   :ހުރި ގުޅުން  މީހާއާއި ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ     :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
  

    :ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ސަބަބު

 :ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލުން   : ޖޫރިމަނާ ރެކޯޑު    :ކުށުގެ ރެކޯޑު 

  ------------------------------ :ސޮއި

  ------------------------------ :ނަން 

  ------------------------------ :ތާރީޚު
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  ައެންގުން ޚާއްޞ: 

  ޭރަސްމީލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެކުލަފޮޓޯޖެހި ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަްށ ހުށަހަޅާނަމަ، ކާކުކަން އަންގައިދ. 

 ުޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާއާއި ރެކޯ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާނޫން އެހެންމީަހކ
 .މީހާގެ އިޢުތިރާޟެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ކޮޕީއާއި ކުލަފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމުގެ 

  ާއަކުންނަމަ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި ރެކޯޑު  ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަަތ އަމިއްލަ އިދާރ
 .ދި އެއިދާރާއަކުން ރަސްމީލިޔުމެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެސާފުކޮށްދިނުމަށް އެ 

  ްއިތުރަށް ރެކޯޑު . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޖަވާބު ބަލާ ނާންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް ނައްތާލެވޭނެއެވެ 07ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެނ
 .ސާފުކޮށްދެވޭނީ އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  ުން   30:12އަދި ޖަވާބު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  .އަށެވެ 11:00ން  08:30ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުުނ  ބަލައިގަތުމަށްފޯމ
 .ލިބެން ހުންނާނެއެވެފޯމު އިން  www.criminalcourt.gov.mvކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބް ސައިޓު  .އަށެވެ  30:13

  ޭގެންނަންވާނެވެ ލިޔުމެއްކުލަފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބު ބަލާ އަންނައިރު ކާކުކަން އަންގައިދ. 

       .ގެ ކުރިން ފައިސާދައްކާ ޚާލާސް ކުރެވިދާނެއެވެ 11:30ދުވަހުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭއިރު ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ،
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