
ޞަފްޙާަވނަ   2 ެގ 1 
 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، 
 

 ވިޔަފާރީގެ އެދޭ  ދުމަތް ދިނުމަށް ޚި ގެ ހިންގުމު ދަތުރު ރާވައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ގެ(އް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެ  ނުވަތަ  ޔެއްގެ ބައިވެރި ޕްގެ ޕާރޓްނަރޝި ، ދެއް )އަމިއްލަ ފަރު  

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް 
 

 މައުލޫމާތު: ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލުމަށް އެދޭ މީހާގެ  

    ފުރިހަމަ ނަން )އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(: 

    ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  :  ދާއިމީ އެޑްރެސް

     :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

    :އުފަން ތާރީޚް 

  . :ގުޅޭނެ ނަންބަރު

  އަހަރު ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:   05ވޭތުވެދިޔަ 

 
 މައުލޫމާތު: ނަމަ އެތަނުގެ  ތަނެއް ހިންގާފައިވާ   ދުމަތް ދީފައިވާ ޚި ކުރިން ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ  

ދުމަތް ދީފައިވާ ތަނުގެ  ޚި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ 
   ނަމާއެކު(:  ވިޔަފާރި) ނަން 

 

ދިން ވިޔަފާރީގެ  ދުމަތް  ޚި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ 
   ނަންބަރު: ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 

ވިޔަފާރި  ދީފައިވާ  ދުމަތް  ޚި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ 
 :  ކުރިން މެދުކަނޑާލާފައިވާނަމަ މެދުކަނޑާލި ސަބަބު

 

 

ދޮގު މަޢްލޫމާތު    ކުރުމާއެކު،   މާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، މިފޯމް ބާޠިލުމިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫ
 ޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަޙް 

 .................................................................................................................... : ގެ ސޮއިމީހާ ކުށުގެ ރިކޯޑަށް އެދުނު 

 ތާރީޚް:  

 : މަށް އްވު އިދާރާތަކުން ފުރު ލޫމާތު  ބެހޭ މަޢު ކުށުގެ ރެކޯޑާ އެދޭ މީހާގެ  ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލުމަށް  

އޮފް   ދި މިނިސްޓްރީ  ހިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ރާވައި  ދަތުރު  ދޫކުރާ  ފަރާދެއްޓޫރިޒަމްއިން  )އަމިއްލަ  ވިޔަފާރީގެ  އެދޭ  ާޕރޓްނަރޟިްޕގެ  ،  ނުމަށް 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ފަހެއް(    5މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ  ،  ބައިވެރިޔެއް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް( ކަމުގައިވާ

 ފޯމާ އެޓޭޗް ކޮށްދެއްވުން   މި  ޚުލާޞާއެއްއެކުށެއްގެ    ،ތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށް،  ށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަންކު
މައްސަލައެއްގައި    އެ  ،ކުރެވެމުންދާ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ  ޤީޤު ޙް އިދާރާތަކުން ރެކޯޑު ދެއްވުމުގައި "ތަ  ކުރާތަޙްޤީޤުއެދެމެވެ. އަދި  
 މެވެ. މި ފޯމާ އެޓޭޗް ކޮށްދެއްވުން އެދެލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޯޕޓެއް އިވާ މަޢް އެހާތަނަށް ހޯދިފަ

    ފުރިހަމަ ނަން )އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(: 
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    ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 
 

 
 ތަފާތު އިދާރާތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު ވަކިވަކި ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނޯޓް:  

  
ބޭނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ   

   : ފޯމު ދޫކުރި ތާރީޚު

 :ޚު ރީގެނައި ތާ  ފޯމު ފުރައިގެން

 ކުށުގެ ރެކޯރޑް  ސޮއި  މަގާމު  ތާރީޚް 
 ހުރި/ ނެތް 

 އޮފީސް 

ރުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ކޯޓުތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް / ނެތް ސާފުކު 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް( ހުށަހަޅާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  

1 

  ސުްޕރީމް ކޯޓު  •    

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު  •    

  ސިވިލް ކޯޓު  •    

  ފެމެލީ ކޯޓު  •    

  ޑްރަގް ކޯޓު  •    

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު )އެދޭ މީހާ ރަށްވެހިވެފައިވާ   •    
 ރަށު ކޯޓު( 

 

  ކޯޓު  ކްރިމިނަލް  •    

 2 ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް     

 3 ތް ޚިދުމަލުހުންގެ ފު  ދިވެހި    

 4 ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި    

 5 ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް    


