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  ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
)ކު(ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަ   ގެ

  
:  ކެނޑިޑޭޓްއާއިބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

    ފުރިހަމަ ނަން:
ބައްޕަގެ ނަން / 

:   އެޑްރެސް
  

    އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
މަންމަގެ ނަން / 

:އެޑްރެ   ސް
  

:   ދާއިމީ އެޑްރެސް
 
  

    އުފަން ތާރީޚް:

:   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 
އަހަރުގެ  10ވޭތުވެދިޔަ   

ތެރޭގައި ނަމާއި 
 އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:

  
މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ

:  އަދާކުރައްވާ ތަން
  

 އިޤްރާރު:
  ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ 

      ފަރާތެއްތޯ؟ ސާބިތުވެފައިވާއް ކުށެ ޖިނާއީ ބޮޑު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ .1

      ތޯ؟އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ކުރުމުގެ ތުޙްމަތުގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ ފަރާތެއް .2

      ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޝަޙްސަކަށް  .3

       އިވާ ފަރާތެއްތޯ؟ވަކިކުރެވިފަ އެއްވެސް ތަނެއްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމުން ޤާނޫނީ ގޮތުން .4
ގި މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ވައްކަން، މަކަރާއި ހީލަތް އަދި ދަޢުލަތުގެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭްނ .5

ބަދަލުކުރުމިާއ ނުޙައްޤުން މާލީ ބަދަލު ލިބިގަތުން ނުވަތަ ހޯދުމާއި އެހެނިހެން އިތުބާރު ގެއްލޭ އަދި 
ރުޢީ ޙުކުމެއް ޝަ އަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އަމަލެއްކުރި ކަމުގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޒިންމާތަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ

  އައިސްފައިވޭތޯ؟

    

      ޔަލަށް ނުދައްކާ ވާ ފަރާތެއްތޯ؟ދުވަހުގެ ނިހުށަހަޅާ  ،ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއް .6
. ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، ހުށަހަޅާ ފޯމް ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްމިއިންމިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ

. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުވެސް އެޅ ިދާނެ ކަމެއްކަން އެސްޓީއޯއަށް އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލްކުރަމެވެ
 .  ޤަބޫލްކުރަމެވެ

ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ 
  އި:ސޮ

  
  
  

:     ތާރީޚް
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ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުއްވުމަށް:
މަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނ10ަމަތީގައިވާ ފަރާތާއިމެދު، ފާއިތުވެދިޔަ

.ތަޚްޤީޤްކުރެވެމުންދާނަމަ، އެއިދާރާއަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮޅީގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ކުށުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް ބަޔާންކުރެއްވުނ ް އެދެމެވެ  

  
ކުށުގެ ރެކޯޑް
  އޮތް / ނެތް

  ކުށުގެ ކުރު ތަފްޟީލެއް
މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތުގެ 

:  ނަމާއި މަޤާމް
ހުގެ ތައްގަނޑު:އޮފީ  :  ތާރީޚް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަން

          

ޕްރޮސެކިއުޓަރ 
 ޖެނެރަލް އޮފީސް

          

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސަސް

          

           ކްރިމިނަލް ކޯޓު

           ސިވިލް ކޯޓު

މޯލްޑިވްސް 
އިންލެންޑް ރެވެނިއު 

 އޮތޯރިޓީ
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ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 
ޖުޑީޝަލް 

ޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭ  
          

  
ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން އަދި  –އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް 

www.sto.mv  .ެއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވ  


