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 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރަން ޖެހޭ ކުށުގެ ރިކޯޑާއި 

 އެދޭ ފޯމް   ރަން ދަރަނީގެ ރިކޯޑް ސާފުކު 

 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު ޭބނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  
 ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މީހެއްކަން  6ގަވާއިދު ގެ 

 ތާރީޚް  .......................... 

 ސޮއި: 

 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރު:

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.   ނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާ 

ކޯޓު،ޖުވެނައިލް ކޯޓު، ފެމިލީކޯޓުގެ އިތުރުން މެޖިސްޓްރޭޓް  މިަބއި ފުރިހަމަކުރާނީ ސިވިލް ކޯޓާއި، ކްރިމަނަލް ކޯޓު، ޑްރަގް
 . ކޯޓުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލުމަށްފަހުއެވެ

 އޮތް/ނެތް  ލު ތަފްޞީ 
  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން 

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ނޫންކަން )ދަރަނި  
 ( އަދާކުރަމުންދާކަމުގެ ލިޔުމާއެކުއަދާކުރަމުން ދާނަމަ އެދަރަނި 

 

  މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ތާރީޚު  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   އަދި ސޮއި   ނަން ވެރިއެއްގެ  
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 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރަން ޖެހޭ ކުށުގެ ރިކޯޑާއި 
 އެދޭ ފޯމް   ރަން ދަރަނީގެ ރިކޯޑް ސާފުކު 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު ޭބނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  

 ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މީހެއްކަން  6ގަވާއިދު ގެ 
 ތާރީޚް  .......................... 

 ސޮއި: 
 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 ނަންަބރު:އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު 

 ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އިންނެވެ. މިބައި ފުރިހަމަ  

 އޮތް/ނެތް  ލު ތަފްޞީ 
  ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

މަސްދުވަހަށްވުރެއް ދިގު މުއްދަތުގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަން  )ބާރަ(  12ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 
 ނުވަތަ ނޫންކަން 

 

ކުމް )ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ ޙު  12ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ 
)ތިނެއް( އަހަރު ވެފައިވާކަން    3ކުރެވުނުތާ   ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފު ކުމުންމުނުތާ، ނުވަތަ އެ ޙު  ނިފީޛުކޮށްތަން

 ނުވަތަ ނޫންކަން 

 

 ތާރީޚު  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   ސޮއި އަދި  ނަން ވެރިއެއްގެ  
    

 .މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ 

 އޮތް/ނެތް  ލު ތަފްޞީ 
  ދަރަންޏެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު  

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ނޫންކަން )ދަރަނި  
 ( އަދާކުރަމުން ދާނަމަ އެދަރަނި އަދާކުރަމުންދާކަމުގެ ލިޔުމާއެކު

 

  ށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރިކަން ޝަރީއަތަ
  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ތާރީޚު  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   ސޮއި އަދި  ނަން ވެރިއެއްގެ  
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 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރަން ޖެހޭ ކުށުގެ ރިކޯޑާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ  

 އެދޭ ފޯމް   ރަން ދަރަނީގެ ރިކޯޑް ސާފުކު 

 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު ޭބނުންވާތީ، އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  
 ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މީހެއްކަން  6ގަވާއިދު ގެ 

 ތާރީޚް  .......................... 

 ސޮއި: 

 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ނަންަބރު:އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު 

 

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުންނެވެ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ  

 އޮތް/ނެތް  ލު ތަފްޞީ 
  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން 

ނޫންކަން )ދަރަނި  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ  
 ( އަދާކުރަމުން ދާނަމަ އެދަރަނި އަދާކުރަމުންދާކަމުގެ ލިޔުމާއެކު

 

  މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
  ނުވަތަ ނޫންކަން ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަން  

 ތާރީޚު  މަޤާމު  ތައްގަނޑު   ސޮއި އަދި  ނަން ވެރިއެއްގެ  
    

 

 


