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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

 މާެލ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ      
 

 2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 

 ފިހުރިސްތު
 

 8 ______________________________________________________________އެއްވަނަ ބާބު

 8 ____________________________________________________________ތަޢާރުފާއި ނަން

 8 ________________________________________________________________ މަޤްޞަދު

 8 ________________________________________________________________މާނަކުރުން

 10 _________________________________________________________________ދެވަނަ ބާބު

 10 ________________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

 10 ___________________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞް

 12 ______________________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބާރުތައް

 12 _______________________________________________________ ޚަޞްމުންގެ ޙައްޤުތައް

 12 _____________________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޖިލިސް 

 13 ________________________________________________ރުންނަށް ލިބޭ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތްމެންބަ

 13 ______________________________________________________________ ތިންވަނަ ބާބު

 13 ___________________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ

 14 __________________________________________________ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 15 ________________________________ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެްނ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން

 15 ______________________________________________________ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 15 ___________________________________________ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 16 _____________________________________________________________ ހަތަރުވަނަ ބާބު
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 16 ___________________________________________________________ އަމުރަށް އެދުން

 17 ____________________________________________________________ އަމުރު ނެރުން

 18 _________________________________________________________ އަމުރު ހަވާލުކުރުން

 18 _________________________________________________ އަމުރުގައި ހުންނަންާވ މަޢުލޫމާތު

 18 ________________________________________________________ ންފީޛުކުރުންއަމުރު ތަ

 20 _________________________ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ތަކެތި އަތުލެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު

 21 ______________________________________________________________ ފަސްވަނަ ބާބު

 21 _______________________________________ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުން

 21 _____________________________________________ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން

 22 ________________________________________________________________ ވަނަ ބާބުހަ

 22 __________________________________________________ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

 23 __________________ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއެކު ކޮްނމެހެްނ ހުށަހަަޅންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 24 _________________________________________________ މައްސަލަ ހުށަހަަޅންޖެޭހ މުއްދަތު

 24 ___________________________________________ މައްސަލަ ބަލައިގަތުާމމެދު ގޮތެއް ނިންުމން

 24 ____________________________________________ ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންުމން މުާރޖަޢާކުރުން

 25 _________________________________________________________ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

 25 ___________________________________________________ މައްސަލައަށް ނަންބަރު ދިނުން

 25 ________________________________________________________ މައްސަލައިގެ ދަފްތަރު

 25  ___________________________________________________އަނބުރާ ެގންދިޔުންމައްސަލަ 

 26 _______________________________________________________________ ހަތްވަނަ ބާބު

 26 ________________________________________________ މައްސަލަ ހުށަހެުޅނުކަން އެންގުން 

 26 _______________________________________________________މައްސަލައަށް ޖަވާބުދިނު

 26 _______________________________________________________ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 26 ____________________________________________________ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުން

 26 _______________________ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާެނ ފަރާތެއް ހަަމޖެއްސުން

 27 _____________________________________________ މައްސަލައާގުޭޅ ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން

 28 _______________________________________________________ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން

  

 29 ______________________________________________________________ އަށްވަނަ ބާބު

 29 _________________________________________________________ ބަޔާން ބަދަލުކުރުން
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 30 _________________________ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ނުވަތަ އިތުރު ފުރުޞަތުދިނުން ބަޔާން

 30 _______________________________________________________ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރުން

 30 ____________________________________________________ އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވުން

 31 ____________________________________________ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މީރާގެ ޒިންމާ 

 31 __________________________________________________________ އަޑުއެހުން ފެށުން

 31 _______________________________ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވާ ބާރު

 32 ___________________________________ ޓްރައިބިއުނަލްގައި މައްސަލަ ބެލުމުގަިއ ބޭނުންކުރާ ބަސް

 32 __________________________________ އެއްގޮތް މައްސަލަތަކެއްގެ އަޑުއެހުންތައް އެކުގަިއ ބޭއްވުން

 32 ______________________________________________________ އަޑުއެހުމެއް ފަސްކުރުން

 32 ______________________________________________ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަޑުއެހުން ބޭއްވުން 

 33 ________________________________________________ ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހެކި ހުށަހެޅުން 

 33 _______________________________________________________ ނެގުން އިޖުރާއީ ނުކުތާ 

 34 _________________________________________  ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު 

 34 _____________________________________________ ވަގުތީގޮތުން އަޑުއެހުން މެދުކަނޑައިލުން 

 34 _______________________________________________________ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

 35 ________________________________________________________ އަޑުއެހުމެއް ނިްނމުން 

 36 ______________________________________________________________ ނުވަވަނަ ބާބު

 36 ______________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުން

 38 _____________________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުން

ނެތި ހާޒިރުނުވުން ނުވަަތ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ެއންގުމުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އެންގުްނ ލިބި ަމޤްބޫލު އުޒުރެއް

 38 ____________________________________________________ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅުން

 38 _____________________________________________ ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަަމ ސަބަބު އެންގުން 

 39 __________________________________________________ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުން

 40 ________________________ ކުންފުނި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކަށް ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުްނ ރައްދުކުރުން

 40 _________________________________ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުްނ ރައްދުކުރުން

 40 _____________________________ ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުްނނަށް އެންގުން ރައްދުކުރުން

 41 _____________________________________________________ އެންގުން ރައްދުކުރާ ފަރާތް

 41 _________________________________________________________ އެޑްރެސް ބަދަލުވުން

 41 _____ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ޚަޞްމަކު ފުރައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން

 42 _____________________________________ ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޗުއްޓީ

 42 _______________________________________________________________ ދިހަވަނަ ބާބު
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 42 ___________________________________________ މައްސަލަ ބަލާ ބެންްޗ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

 42 ______________________________________________ މައްސަލަ ބަލާ ބެންްޗ އެކުލަވައިލުން

 43 __________________________________________________________ ބެންޗް ބަދަލުވުން

 43 ________________________________________________ މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުެގ ރިޔާސަތު

 43 _______________________________________ މައްސަލައިގެ އަޑުެއހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި 

 43 _______________________ މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތަކުން ބެންޗާމެދު އިއުތިާރޒުކުރުން

 43 ___________________________________________________________ ބެންޗުގެ ރައުޔު

 44 _____________________________________________________________ ވަނަ ބާބުއެގާރަ

 44 _________________________ މައްސަލަ ނުވަތަ މައްސަލައިެގ ޖަވާބު އިޞްލާޙުކުރުމާއި ބަދަލުގެަނއުން

 44 ________________________________ މީހުން ާހޒިރުކުރުމާއި ހެިކ ހޯދުމާއި، ހެިކންނާ ސުވާލުކުުރން

 46 ______________________________________ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަަކ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

 46 ____________________________________ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުކުރެޭވ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުން

 46 ____________________________________________________________ ވަގުތީ އަމުރު

 46 ______________________________________________________ މައްސަލައިގެ ނިްނމުން 

 47 _____________________________________ މައްސަލަ ިނންުމމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

 47 _________________________________________________ މައްސަލައިގެ ނިްނމުްނ އިއްވުން

 47 _________________________________________________ މައްސަލައިގެ ނިްނމުްނ ދޫކުރުން

 47 __________________________________________________ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

 48 _________________________________________________ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުން

 48 ____________________ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިްނމުމަާކ ގުޅިގެްނ ޓްރައިބިއުނަލުން މަްއސަލަ ބެލުން

 49 ______________________________________ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙްވީލުކުރާ މައްސަލަތައް ބެލުން

 49 ______________________________________________________________ ބާރަވަނަ ބާބު

 49 __________________________________________ މައްސަލަތައް ދުރުން  ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 49 ____________________________________________ ލިޔެކިޔުން ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

 49 ______________________________________________________ ދުރުން ޚިދުމަތް ދިނުން

 50 _____________________________________________________ ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުން

  

 51 ______________________________________________________________ ރަވަނަ ބާބުތޭ

 51 _______________________________________________ މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތް މަރުވުން

 51 _______________________________________________ މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތް އުވާލުން

 51 ______________________________________________________ އެންގުންތަކަށް ތަބާވުން
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 51 _____________________________________________ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިލުން

 52 ____________________________________________________ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

 52 _______________________________________ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ަކމުގެ ލިޔުްނ ދޫކުރުން

 52 ____________________________________________ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން 

 52 _____ ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 52 _______________________________________________ ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތައް

 52 _____________________________________________________ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުން

 53 ____________________________________________________ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

 53 __________________________________________________ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 54 ________________________________________________________________ 1ޖަދުވަލު 
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2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު   
 

 އެއްވަނަ ބާބު
ންމު ކަންތައްތައްއާ  

    
(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ިއދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާއިދަކީގަމި  (ހ) .1 ފާއި ނަންރުތަޢާ

ފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ދައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައް 54

 ވާއިދެވެ.ގަ

    

ަވަނ  62ގެ  (ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ށ)  

 ވާއިދެކެވެ.ގަފައިވާ ދައިމާއްދާގެ ދަށުން ހަ

    

 " އެވެ.2021ވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ގަމި  (ނ)  

    

ޓްރައިބިއުނަލުން  ،މި ގަވާއިދަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިްނގާގޮތާއި .2 މަޤްޞަދު 

އަދި މިޫނންވެސް ޓްރައިބިއުނަލާބެޭހ  ،މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ އުސޫލުތަކާއި

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

    

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މާނަކުރެވިފައި  ،މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހެއް (ހ) .3 މާނަކުރުން 

 ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ،އެ ބަހެއް މާނަކުރާނީ ،ނުވާނަމަ
    

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ: ،މި ގަވާއިދުގެ ބަސްތައް މާނަކުރާނީ (ށ)  

    

 "ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް" ،އެވަނީ"ޓްރައިބިއުނަލް" ކަމަށް ބުނެފައި  .1   

 އަށެވެ.
 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤނޫނުގެ  ،"މީރާ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .2   

 އަށެވެ. "މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ"ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 
 

ކަމަށް "މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް" ނުވަތަ "އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް"  .3   

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަށެވެ ،ބުނެފައި އެވަނީ
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މޯްލޑިވްްސ " ،"މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ .4   

 (މީރާ) އަށެވެ. "އިންލަންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީ
 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ،"އިސްތިއުނާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .5   

 .ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށެވެ
 

" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޚުރީކުރި ތާރީޓަ"އިސްތިއުނާފީ މައްަސލަ ަރޖިސް .6   

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްަސލައަކީ 

އެ ަމއްސަލަ  ،ބެލޭނެ މައްސަލައެްއ ކަމަށް ަކނޑައަޅައިޓްރައިބިއުނަލުން 

 ރީކުރާ ތާރީޚަށެވެ.ޓަރަޖިސް
 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިސްތިއުާނފުކުރާ ޚު"އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީ .7   

ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ 

 ތާރީޚަށެވެ.
 

މަްއސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ެއއްވެސް  ،ބުނެފައި އެވަނީ"ބަޔާން" ކަމަްށ  .8   

 ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ ރަސްމީ ލިޔުމަެށވެ.
 

ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތަށް  ،"އެސެސްަމންޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .9   

 .ޓެކްސް ދައްކަންވީ އަދަދު ބަޔާންކޮށް މީރާއިން ފޮނުވާ ލިޔުމަށެވެ
 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ،"މެންބަރުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .10   

ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 

 މެންބަރުންނަށެވެ.
 

 ައށެވެ. "ރަީއސް"ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ،"ރައީސް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .11   
 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ"ރަޖިސްޓްރަރ" ކަމަްށ  .12   

 އަށެވެ. "ރަޖިސްޓްރަރ"
 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާ  ،"ބެންޗު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .13   

 މައްސަލަތައް ބަލާ މެންބަރުންގެ ބެންޗަށެވެ.
 

މަްއސަލައެއްގެ ައޑުއެހުެމއްގައި  ،"ރިޔާސަތު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .14   

 އިސްކޮށް ހުންނަ މެންބަރަށެވެ.
 

 ،"ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުެގ އެންގުްނ" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ .15   

މަްއސަލައާ  ،މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި
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އަދި މައްަސލައާ ުގޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް  ،ގުޅުން ހުރި އެނޫން ފަރާތްތަކާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ގެނައުމަށް އަންގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ ލިޔުަމށެވެ.
 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ،"ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .16   

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ލިޔެކިޔުންތައް ޯހދުމަށް  36އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ތަންތަނަށް ވަނުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނެޭރ ލިޔުމަށެވެ.
 

ޓެކްސް ނެުގމާބެޭހ އިދާރީ  ،"ވަގުތީ އަމުުރ" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ .17   

    ،) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ2ްވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( 54ޤާނޫނުގެ 

 މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ ލިުޔމަށެވެ.
 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  ،"ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .18   

 އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށެވެ.
 

ޤާނޫނު  ،ޤާނޫނު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  .19   

 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 2010/3ނަންބަރު 
 

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ  ،"ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ .20   

 ރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށެވެ.ޓަދަށުން ރަޖިސް

 ދެވަނަ ބާބު
 ޓްރައިބިއުނަލް

    

ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވާ 
 ގޮތް

ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  .4

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުާރ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

    

މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ނުވަތަ  (ހ) .5 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞް 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުމަކާ ުގޅިގެން މީރާއިްނ 

ނިންާމ ކޮންެމ ނިްނމުމެްއ ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަާޅ 

 މައްސަލަތައް ބެލުން.

މާއްދާެގ ދަށުން ޓެކްްސ ދައްކާ ވަަނ  31ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނުެގ  (ށ)  

 ،ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް މީރާއިން އެފަރާތަށް އަންގާ އެންގުމަށް އިއުތިރާޒުކޮށް

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.
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ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކުހެއް ތިންވަަނ ފަރާތަކުން ހޯދުމަްށ މީރާއިން އަންާގ  (ނ)  

އެފަރާތުން (ތިންވަނަ ފަރާތުން) ހުށަހަޅާ އެންގުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

 މައްސަލަތައް ބެލުން.

    

ބޫލުކުރެވޭ ޤަރާއްޖޭގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކުޅެދޭފަދަ ބައްޔަކާހުރެ ނުވަތަ  (ރ)  

އުޒުރަކާހުރެ ރާއްޖޭގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުން 

ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަަމ ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ލަސްވި މުއްދަތު މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ 

 މައްސަލަތައް ބެލުން.

    

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަާޅ ަމދަނީ އަދަބުތައް  (ބ)  

 ފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.އިސްތިއުނާ

    

 ،ޓެކުހާ ގުޅިގެން ބޮޑު އޮޅުވާުލމެއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުަރމުންދާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ (ޅ)  

އަދި އެފަދަ ކުށެއް  ،ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނަމަ

އަދި ޓެކުާހ ގުޭޅ މަޢުޫލމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކުރަމުންދާކަމުގެ ހެިކ ހުރިަނމަ

ކުށް ކުރަުމންދާ  އެ      ،ބޫލުކުރެވޭ ނަމަޤަތަންތަނުން ހެކި ފެންނާނެަކމަށް މީރާއަށް 

 އެ އަމުާރމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ،ތަނަކަށް ވަނުމުގެ އަމުރަކަށް މީރާއިްނ އެދެފިނަމަ

    

ވަަނ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މުއްދަތު  39ޤާނޫނުެގ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  (ކ)  

އަދަދު ކަނޑަެއޅުމަްށޓަކައި މުއްދަތު  ،އިތުރުކުރުމަށް މީރާއިްނ ހުށަހެޅުމުން

ބޫލުކުރެވޭނަަމ މުއްދަތު ޤައިތުރުކުރަންޖެހޭފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެްއ އޮތްކަމަްށ 

 އިތުރުކޮށްދިނުން.

    

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އަމުރު  54ނޫނުގެ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާ (އ)  

 ނެރެދިނުން.

    

ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް  (ވ)  

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލިދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަާޅ މަްއސަލަތައް ބެލުން.
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 ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން (ހ) .6 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބާރުތައް 

ލަށް ޓްރައިބިއުނަ ،ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް

 ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮތަކަށް ެއ މައްސަލަތައް ިނންުމމުެގ ފުރިހަަމ ބާރު

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    

 ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުްނ ހާޒިރުކުރުމާއި (ށ)  

އަދި މިނޫްނ ގޮތަކުންވެސް  ،ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި ،ހެކިބަސް ހޯދުމާއި

ޤީޤަތް ހޯދައި ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަްނޖެޭހ ކަންތައްތައް ކުރުމުެގ ޙަމައްސަލައިގެ 

 ގެންވެއެވެ.ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބި

    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަާތ ގުޅޭގޮތުްނ އިސްލާީމ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  (ނ)  

ޤާނޫނުތަކާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތުގެމަތީން ގަވާއިދުތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު 

 ގެނައުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މީރާގެ ޙައްޤުތަކަށް  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބާރުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި .7 ޙައްޤުތައްޚަޞްމުންގެ 

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.ޙުޓްރައިބިއުނަލުން 

    

މައްސަލަތައް ބެުލމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ގޮތާއި (ހ) .8 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޖިލިސް 

އަދި މިނޫންވެްސ ހިންގުމާުގޅޭ އެހެނިެހން ކަންތަްއތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،އުސޫލުތަކާއި

ނިންމަްނެޖހޭ ނިންުމންތައް   ،މަޝްވަރާކޮށް ،މެންބަރުންނާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް

 ންނަްނވާނެއެވެ.    އޮ ަމޖިލީހެއްނިންމުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންެގ 

    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންަވނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންެގ  (ށ)  

 ރައީސެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ،މައްޗަށެވެ. މި ަމޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

    

 ،މަޖިލީހުެގ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާނީ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނެްތ ހާލަތެއްގައި (ނ)  

އެވަގުތު ރައީސްގެ  ،. ނާއިބު ރައީސް ނެތްނަމަރައީސެވެޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މެންބަރެކެވެ.

    

(ދޭއް) ފަހަރު  2މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުެގ ބައްދަލުވުން މަދުވެގެްނ ކޮންެމ މަހަކު  (ރ)  

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.
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މެންބަރުންގެ ަމޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ ެއޖެންާޑ ކުރެވިގެންނެވެ.  (ބ)  

(އެކެއް) ދުވަސް ކުރިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނާޑ  1ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ލަސްވެގެން 

 ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
    

ކުރިން އެޖެންާޑ  ،ގޮތެއް ނިންމަްނ ޖެހިްއޖެނަމަކުއްލި ކަމަކާ ގުޅިެގން ަމޖިލީހުްނ  (ޅ)  

 ފޮނުވުމަކާ ނުލައި ހުރިހާ ެމންބަރުންނަށް އެންުގމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިދާނެއެވެ.

    

 ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އެދެވިދާނެއެވެ. ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެަނމަ (ކ)  
    

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  ،މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ފާސްވާނީޓްރައިބިއުނަލްގެ  (އ)  

 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
    

ކޮށް ޔައުމިއްޔާކޮށް ޑުމެންބަރުންގެ ަމޖިލީހުގެ ެއންމެހަިއ ބައްދަލުވުންތައް ރެކޯ (ވ)  

ކަންތައްތައް ކުރާނީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ،މިގޮތުން މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިްނުމންތައް ހިމަނައި .ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރެވެ

 ،އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް

 ހުރިހާ މެންބަރުން ޔަުއމިއްޔާގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
    

 ،މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުެގ ބައްދަލުވުމުގައި ނިްނމާފައިވާ ނިްނމުންތަްއ ހުންނަންވާނީ (މ)  

 މެންބަރުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ފައިލްކުރެވިފައެވެ.

މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ޤާނޫނީ 
 ޙިމާޔަތް 

އޭނާެގ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކުާރ  ،ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން މެންބަރަކު .9

އަދި ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ފަރުދީގޮތުން އެ ެމންބަރަކު ޒިްނމާވާކަްށ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބާބު
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ އާއި ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށާއި .10 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ

ޓްރައިބިއުނަލަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަޖިސްޓްރަރއަކު މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ރަޖިސްޓްރަރގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ؛ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން (ހ) .11

ޤާނޫނާިއ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ (ށ) 

 ؛ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން

ލިޔެކިޔުމަކީ ާޤނޫނާއި ގަވާއިދާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ (ނ)  

އެ މައްސަލައެްއ  ،ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ނަމަ

ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާހުކުރުމަށް އެންގުން ނުވަަތ   ،ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 ؛އެ މައްސަލައެްއ ނުވަތަ އެ ލިޔުމެްއ ބަލައިނުގަތުން

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަާކއި ރިކޯޑުތަކާއި  (ރ)  

 ؛ތަފާސްހިސާބުތައް ތަފުސީލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 ؛އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެެހއްޓުން (ބ)  

މައްސަލައެއްގަިއ ިހމެޭނ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމެއްެގ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  (ޅ)  

އެފަރާތުގެ ވަކީލުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވުމަްށ  ،އެދުމުގެ މަތިން

 ؛އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން

ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި  (ކ)  

 ؛ންގެ ލަފާ ހޯދުންމެންބަރު

 ؛ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކުގެ ރިޯކޑު ބެލެހެއްޓުން (އ)  

 ، ޒަމާނީކޮށް ޚިދުމަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ ޤާނޫނާއި (ވ)  

 ތަރައްޤީ  މަސައްކަްތތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެހީގައި ަވސީލަތްތަކުގެ ޒަމާނީ

 ޓްރައިބިއުނަލުންދޭ ކުރުމާއި، ކަންތައްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި

 ޢަމަލީގޮތުން ހެދުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތަކަކަށް ބަލައިގަންނަ ންރައްޔިތު ޚިދުމަތްތަކަކީ

 ކުރުން؛ މަސައްކަތް

 އެ ފަރާތްތަކަށް  ލިޔެކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ (މ)  

 ބަލާ  އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ލިޔުންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ

 ފޮނުވުމުގެ އެ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ޖަވާބު އިރުޝާދުގެދަށުން ބެންޗުގެ

 ކުރުން؛ މަސައްކަތް
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 އަދި  ؛ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން (ފ)  

މިނޫންވެްސ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަރޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްަޔތުގެ ގޮތުގައި  (ދ)  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުން.

ރަޖިސްޓްރަރގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން 
 ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން

މަޤާމުެގ ވާޖިބުތަްއ  ،ހާލަެތއްގައި އޭާނ ނުކުޅެދިއްޖެ ރަޖިސްޓްރަރ ނެތް ާހލަތެއްގައި ނުވަތަ  .12

 ،ަރޖިސްޓްރަރގެ މަްސއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނީ ،އަދާކުރަން އޭނާއަށް ފެށެން ދެން

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންަބރުން އެކަމަށް ކަނޑައަާޅ 

 ފަރާތެކެވެ.

 ލަފާގެމަތިން  ރައީސްގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކަންތައްތައް އިދާރީ  އެންމެހައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ .13 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 .ހުްނނަންވާނެއެވެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކު ޗީފް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމުކޮށް

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ްނމެހަިއ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އޮފީސް ހިންގުމުގައި ކުަރންޖެހޭ އެ (ހ) .14

 ؛ކަންކަން ކުރުން

 މަސައްކަތްތައް އިދާރީ  ހިންގުމާއި، ރާވައި މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ (ށ)  

 ؛ބެލެހެއްޓުން ސުޕަވައިޒްކޮށް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ (ނ)  

 ؛ގޮތުގަމަތިން ކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޓްރައިބިއުނަލުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ޤާނޫނުން ލާިޒުމކުރާ ރިޕޯޓުތައް  (ރ)  

 ؛ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮނުވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

ހިމަނާފައިވަީނ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަްނ ޓްރައިބިއުނަލުން ފޮނުވާ ލިޔުންތަކުގައި  (ބ)  

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

 ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތްތައް، ވަސީލަތްތަކާއި މުދަލާއި  އެކިއެކި ބޭނުންވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް (ޅ)  

 ހޯދުމުގެ އެްއގޮތަށް އުސޫލާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު

 ޚަރަދު ބަަލއިގަތުމާއި ފައިސާ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ަހމަޖަްއސައި އިންތިާޒމުތައް އެންމެހައި

 ؛ހަަމޖެއްސުން އިންތިޒާމު  ކުރުމުގެ

ުމދަލުގެ ދަފްތަރު  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބޭނުމަށް ހޯދައިފައިވާ އެންމެހަިއ މުދަލާއި (ކ)  

 ؛ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްުސން
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 އިދާރީ ،ދިނުމާއި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ  ،ވަކިކުރުމާއި ،އައްޔަނުކުރުމާއި މުވައްޒަފުން (އ)  

 ؛އެޅުން ފިޔަވަޅު

 ފޯރުކޮށްދޭ  ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޓްރައިބިއުނަލުންދޭ (ވ)  

 އިންތިޒާމުކޮށް  އިދާރީކަންކަން ހަމަޖައްސަްނޖެހޭ  ހެދުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތަކަކަށް

 ؛ބެލެހެއްޓުން

 ،ޓްރައިބިއުނަލުން އާންމުކުރަންޖެޭހ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުުރމާއި (މ)  

 ؛ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެްއސުން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަްށ ބޭނުންވާ ަތްމރީނުތައް ލިބޭނެ  (ފ)  

 ؛އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްުސން

އޮފީހުގައި އިދާރީގޮތުން ދުވަހުންދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާިއ  (ދ)  

 އަދި ؛މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

މިނޫންވެސް ޗީފް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ  (ތ)  

 އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

 ހަތަރުަވނަ ބާބު 
 ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ އަމުރު

ޓެކްސްއާ ގުޅިގެން ބޮޑު އޮޅުވާުލމެއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް  (ހ) .15 އަމުރަށް އެދުން

ނުވަަތ  ،ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ

އަދި ޓެކްސްާއ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތުގައި  ،އެފަދަ ކުށެއް ކުރަމުންދާ ަކމުގެ ހެިކ ހުރިަނމަ

އެ ކުށް  ،ބޫލުކުެރވޭނަމަޤަބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ހެކި ފެންނާނެކަމަށް މީރާއަށް 

 ރައީސަށް ކުރަމުންދާ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ައމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ވަތަ އެވަގުތު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މެންބަރެއްގެ ކިބައިން މީރާއިްނ ނު

 އެދެވިދާނެއެވެ.
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ޓްރައިބިއުނަލުން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ައމުރަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ (ށ)  

ވަގުތުގެ އެ އަމުރެއް ނެރެން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި  ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކުން

 އެެވ:ގަތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެކު ،(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ކުރިން 24

 ؛ކުށް ކުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތް .1

 ؛ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު .2

 ؛ޝައްކުކުރެވޭ ސަބަބުގެ ތަފުސީލު .3

 އަދި  ؛ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން ބަލައި .4

ފާސްކުރާ ތަނުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ އިތުރު  ބަލައި .5

 މަޢުލޫމާތު.

ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ އަމުރުތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ (ހ) .16 އަމުރު ނެރުން

 ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންގެންދާ މެންބަރެކެވެ.

ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންގެންދާ މެްނބަރަކު އަމުރެއް  ރައީސް ނުވަތަ ރައީސްގެ (ށ)  

 ނެރޭނީ:

ޓެކުހާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކުށެއްކުރިކަމަްށ ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތެއް  .1

ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތެއް ހުިރކަމަށް 

 އަދި  ؛ބޫލުކުރެވިޤަ

ޝައްކުކުރެވޭ ކުށް  ،ފާސްކުރާ ތަންތަނުން ހޯދާ ތަކެއްޗަކީ ބަލައި .2

 ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ކަމުގައިާވނަަމއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ  ،ަވނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 15މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

އި ފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވަނައިފޯމުގައި ހިމަ ،ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ފައިވާ ޅައިޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ އަމުރެްއ ދެމި އޮްނނާނީ ެއ އަމުރެއްގަިއ ަކނޑައަ (ރ)  

 (ތިރީސް ހަޔެއް) ގަިޑ އިރުވަންދެންނެވެ. 36ގަޑިން ފެށިގެން 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަްނ ީމރާއިން އެދޭނަމަމި މާއްދާގެ (ރ) ގަިއ  (ބ)  

އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަްށ 

(ހައެއް) ގަޑިއިރު  6އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކުން

 ތު އިތުރުކުރެވޭނީ:ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަމުރުެގ މުއްދަ
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 (ސާދަ) ދުވަހަށް؛ އަދި 14އެންމެ ގިނަވެގެްނ  .1

މެންބަރުންގެ މަިޖލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  .2

 ނިންމުމުްނނެވެ.

 ބަލައި ފަސްކުރުމުގެ އަމުުރ ހަވާލުކުރަންވާނީ އަްނނަނިވި ގޮތުގެމަިތންނެވެ: .17 އަމުރު ހަވާލުކުރުން 

 ނުވަތަ ؛ފާސްކުރާ ތަނުގެ އިސް ފަރާތް ހުރިނަަމ އެ ފަރާތަކަށްބަލައި  (ހ)  

ެއ ތަނަުކ ހުރި ެއންެމ          ،ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނުެގ އިސް ފަރާތް ނެތްނަމަ (ށ)  

 ނުވަތަ ؛އިސް ފަރާތަކަށް

ބަލައި  ،ގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތައް ނެތް ހާލަތެއްގައި (ށ)އާއި  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ނ)  

 ފާސްކުރާ ތަނުގެ ފަސޭހައިން ފެންނަން ހުިރ ތަނެއްގައި ބޭއްވުން.

އަމުރުގައި ހުންނަންވާ 
 މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  16މި ގަވާއިދުގެ  .18

 ހިމަނަންވާނެއެވެ:

އޮފިސަރުގެ ނަން (ަކމާ ހަވާލުވެހުިރ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އިސްވެހުރި މީރާގެ  (ހ)  

 ؛އޮފިސަރ)

 ؛އަމުރުގެ ބޭނުން ކުރެވޭީނ ދުވަހެއްގެ ކޮން ވަގުތެއްގައިކަން (ށ)  

ައމުރުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނީ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭނަމަ (ނ)  

 ؛ޔުނިފޯމުގައިހުރި ފުލުހެއްގެ ހާޒިރުގައިކަން

 ؛ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު (ރ)  

 ؛ކުށްކުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތްތައް (ބ)  

 އަދި ؛ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަން (ޅ)  

 ބަލައި ފާސްކުރާ ތަންތަނުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު. (ކ)  

ފާސްކުރަންވާނީ         ބަލައި އަމުރު ތަންފީޛުކުރަންވާނީ އަދި އެ ައމުރުގެ ދަށުން  (ހ) .19 އަމުރު ތަންފީޛުކުރުން

ފާސްކުރަންވާނީ  ބަލައިމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. އަދި އެ ައމުރުގެ ދަށުން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ގެންގުޅޭ އުޫސުލތަކާ ތައާރުޒުނުވާ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތިން

 ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރ: (ށ)  

އަމުރު ތަންފީޛުކުރަން އޭނާއާއެކު ގެންދިއުން ބޭނުންތެރިކަމަށް ފެންނަ  .1

 އެހެން މީހުްނ ގެންދެވިދާނެއެވެ.
 

ވަަނ ާމއްދާގެ      15އެ ތަނުން ފެންަނ އެއްޗެއް އެއީ ިމ ގަވާއިދުގެ  .2

(ހ) ގައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގެ 

ބޫލުކުރެވޭ ޤަބޭނުމަށް ހެއްކެއްެގ ގޮތުން ބޭުނންވެދާނެ ަކމަށް އޭނާއަްށ 

 އަދި ؛ވެއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ގެންދެވިދާނެއެ
 

ފެންނަ އެހެން މީހެއްެގ އަތުގައި އެފަދަ ތަކެތި ހުރެދާނެކަމަށް ތަނުން އެ  .3

 ބަލައިބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވާ ކޮންެމ ީމހަކު ޤަ

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

 ބަލައިފާސްކުރާއިރު  ބަލައިގެ ބޭނުމަށް މީހަކު  3މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  (ނ)  

 ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ އަންހެނަުކ ނަަމ އަންހެނެކެވެ. އަިދ ފިރިހެނަކު ނަަމ 

 ފާސްކުރަންވާނީ ފިރިހެނެކެވެ.

 ،ވަަނ މާއްދާގެ (މ) ގައި ބުނެފައިވާ 36ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

ދަށުްނ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  ،ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި އަތުލުމުގެ ބާރު

 ލިބިގެންނުވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަތުލެވޭ ތަކެއްޗަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް  (ބ)  

       ،ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައިވާނަމަ

 އެ ތަކެތި މީރާގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ތަންފީޛުކުރާ މީރާގެ އޮފިސަރުގެ ވާޖިބަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސް އަމުރު  (ޅ)  

 އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަމުރު  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެން  (ކ)  

ތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮ ،ތަންފީޛުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް މީރާއިން

 ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.
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 ؛ތަން ބަލައި ފާސްކުރި .1
 

 ؛ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރި ގޮތްބަލައި ފާސް .2
 

 އަދި ؛ކުރެވުނު އަދި އަތުލެވުނު ތަކެތިބަލައި ފާސް .3
 

 ކުރެވުނު މީހުން.ބަލައި ފާސް .4

ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ތަކެތި 
ހާލަތެއްގައި އަތުލެވިއްޖެ 

 ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު 

          ،ކުރާނަމަބަލަިއ ފާސްޓްރައިބިއުނަލުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއްެގ ދަށުން ތަނެްއ  (ހ) .20

 އެ ތަނަކުން ނެގި ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ހަދައި ެއ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް:

 ނުވަތަ ؛ކުރާ ތަނުގެ އިސް ފަރާތް ހުރިނަަމ އެ ފަރާތަކަށްބަލައި ފާސް .1
 

އެތަނަކު ހުރި އެންެމ  ،ކުރާ ތަނުގެ އިސް ފަރާތް ނެތްނަމަބަލައި ފާސް .2

 އިސް ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް  2އަދި  1މި މާއްދާގެ  .3

ކުރާ ތަނުގެ ފަސޭހައިން ފެންނަްނ ހުިރ ބަލައި ފާސް ،ހާލަތެއްގައި

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.ތަނެއްގައި 

 ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތީގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ކޮޕީއެއް: (ށ)  

 ނުވަތަ  ؛ކުށަކާބެހޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ހެއްކަކަށް .1
 

އަމުރު  ،ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ކޮޕީ ،ކުށަކާބެހޭ ތަޙުޤީޤަކަށް .2

 ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރަކު އަތުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ހޯދާ ތަކެތީގެ ވެިރފަރާތުން ނުވަތަ       (ނ)  

އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މީރާެގ ބެލުމުގެ ދަށުން 

އެ ފަރާތަކަށް އެ ތަކެތި ދައްކަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުްނ ީމރާގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ހުރަސްއެޅޭނަަމ މިފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ނުދެއްކުމުެގ އިްޚތިޔާރު މީރާއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުން

އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  (ހ) .21

ދަދެއް އަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  39އެ ޤާނޫނުގެ  ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

(ތިނެއް)  3 ،ބޫލުކުރެވޭ މަޤްބޫލު އުޒުރެްއ އޮތްނަމަ ޤަކަނޑައެޅެްނ ނެތްކަމަށް 

ށްދިނުމަށް އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮ

 އެދެވިދާނެއެވެ. ގެ ފަރާތުންޓްރައިބިއުނަލްގައި މީރާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަަޅންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން  (ށ)  

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކުްނ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެކުގައެވެ:

 ؛އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތު .1
 

 ؛ޚުފޮނުވުނު ތާރީއޮޑިޓް ނޯޓިސް  .2
 

 ؛ޚުއޮޑިޓް ނިންމަްނޖެހޭ ތާރީ .3
 

 ؛ޚުމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ތާރީ .4
 

 އަދި ؛އޮޑިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބު .5
 

 އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ޓައިމްލަިއން. .6

އޮޑިޓް  ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާއިރުވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  5މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  (ނ)  

ނިންމުމަށް ޤާނޫނުްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިންމުުނ ސަަބބު ތަފުސީލުކޮށް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އެ އޮޑިޓެްއ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންާވނީ (ރ)  

 ވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރިްނނެވެ.ފައިޅައިނިންމުމަށް ޤާނޫނުްނ ކަނޑައަ 

އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކޮށްދިނުން 

ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ރައީްސ ނުވަތަ އެަވގުތަކު ރައީސްގެ  (ހ) .22

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންގެންދާ މެންބަރެކެވެ.

 ،އަދާކުރަމުންގެްނދާ މެންބަރަކު ރައީސް ނުވަތަ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު (ށ)  

އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނީ

 ފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ކަމުގައިާވނަމައެވެ.ޅައިއެދި ހުށަހަ
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 ވަނަ ާބބު ހަ
 ރީކުރުންޓައިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ރަޖިސް

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް  (ހ) .23

 ފައިވާ ފޯމުންނެވެ.ޅައިކަނޑައަ

 ،ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ (ށ)  

 ނުވަތަ  ؛ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައުންޓަރަށް .1
 

 ނުވަތަ  ؛އީމެއިލަށްޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .2
 

 ޕޯޓަލަށެވެ.ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  .3

 ،ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު (ނ)  

 ައދި ؛(އެކެއް) ކޮޕީ 1މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމުގެ ައސްލާއެކު އިތުރު  .1
 

(އެކެއް)  1ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހައި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެްނމެ .2

 ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޅައިމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުށަހަ (ރ)  

 ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް އިތުރު ކޮޕީސެޓް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަަލ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އީމެއިލް ނުވަތަ  (ބ)  

ުލ ސްމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަ ،ހުށަހަޅާނަމަ

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާުރ ބަންދު ނޫްނ     

 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 10

ުލ ސްމާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަމި  (ޅ)  

ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލުއެ ފޯމު ބާޠި ،ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯަމކީ (ކ)  

) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމެއް ނަމަ، ފޯމު ހުށަހެޅިކަްނ (ނ އާއި(ށ) 

 އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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 ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުސެޓުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަ ނުވާނަމަ (އ)  

އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ،މި މާއްދާގެ (އ) އާ އެއްގޮތަށް (ވ)  

ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލުއެ ފޯމު ބާޠި ،ފައިނުވާނަމަޅައިކޮށް ހުށަހަޙުއެ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮންމެހެން ބޭރުބަހަކުން ހުްނނަންޖެޭހ ލިޔުމެްއ ފިޔަވައި މައްަސލައަކާ ގުޅިގެްނ  (މ)  

ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. ދިވެހިބަސް ނޫން ބަހަކުްނ 

ޓްރައިބިއުނަލުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ލިޔުމެްއ  ،ހުރި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާަނމަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން އެ ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުަޖމާ ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަތަކާއެކު ކޮންމެހެން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ވަަނ  44ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައަީކ ޓެކްސް  (ހ) .24

އެ ނިްނމުާމމެދު ެޓކްސް ނެގުމާބެޭހ  ،މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނަމަ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ އިއުތިރާޒުކޮށް ީމރާއަށް ހުށަހެިޅ  42އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ؛ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

ފަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތް އިސްތިއުނާ ،ޔެކިޔުންތައް ރައްދުކުރުމަށްލި (ށ)  

 ؛ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް

އެ އަދަދަކާމެދު  ،މީރާއިން އޮޑިޓްކޮށް އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ (ނ)  

އިްސތިއުނާފުކުރުމަށް  ،ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކުގައި

ހުށަހެޅުމުގެކުރިން މަދުވެގެން ދައްކަންވާނެަކމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު 

 ؛ދެއްކިކަން އެނގޭނެ ލިޔުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައަކީ މީރާއިްނ އޮޑިޓްކޮށް ކަނޑައަޅައިަފއިވާ އަދަދަކާމެދު  (ރ)  

މީރާެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު އަދި ނޯޓިްސ  ،މަްއސަލައެއްނަމަހިތްހަމަނުޖެހިގެްނ ހުށަހަާޅ 

އޮފް ޓެކްސް އެެސސްމަންްޓ (ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ިމންވަރު އަްނގާ އެންގުން) ެގ 

 ؛ކޮޕީ

 އަދި  ؛މީރާގެ ނިްނމުން އެނޭގ ލިޔުން (ބ)  
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ަމއްސަލަ ހުށަހަާޅ  ،އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނީ (ޅ)  

ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 ފަހުގައެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 މުއްދަތު

ޓެކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫުނ ނުވަަތ އެހެްނ ޤާނޫނަކުްނ ޓްރައިބިއުނަލްގައި  (ހ) .25

އެ ޤާނޫނެއްގައި  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައްއިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި މައްސަަލ ހުށަހަޅަން ވަިކ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފަިއ  (ށ)  

ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެްއ        ،ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ،ވީނަމަވެސް

ފަިއވާނަމަ އެފަދަ ޅައިމި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަ

މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެުޅމުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަންވާނީ އެ ޤާނޫނެއްގައި 

 ފައިވާ މުއްދަތެވެ.ޅައިގަވާއިދެއްގައި ކަނޑައައެ ނުވަތަ 

އެ މުއްދަތުގަިއ  ،ފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުޅައިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައަ މި (ނ)  

ެއ ަސބަބަކީ މަޤްބޫލު  ،ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެުޅމުން

އެ މައްސަލައެްއ  ،ޔަތްކޮށްޢާސަބަބެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަނަމަ އެކަމަށް ރި

 ރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާ

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

 ،ރަޖިސްޓްރަރ ނިންމަވާ ގޮތެއް ،ފައިވާ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތުމާމެދުޅައިހުށަހަ .26

 ލިޔުމުން އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން 
 މުރާޖަޢާކުރުން

މި ގަވާއިދުން ބާރު ލިބިގެން ރަޖިސްޓްރަރ  ޤާނޫނުންނާއިޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  (ހ) .27

ކުރާ އެއްވެސް ަކމަކާމެދު ނުވަތަ ނިްނމާ ިނންުމމަކާމެދު ހިތްަހމަުނޖެހޭނަމަ އެކަމެްއ 

ނިންުމމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅުމުެގ  ނުވަތަ އެ

އެކަމަކާއި ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ޮކންމެ ފަރާތަކަށް  ،އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް  (ށ)  

އެކަްނ އެ ފަރާތަކަށް އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން  ،އެ ނިންުމމެއް ނިންމައި ،އެދޭނަމަ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި  7

 އެކަމެްއ ނުބެލޭނެއެވެ. ނާޅައިފިނަމަހުށަ
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ށަހަޅާ ިމ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ހު ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިާވ މުއްދަތުގައި (ނ)  

އޮނަހިރި  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން ،ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑަައޅާނީ

 .އަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ަމޖިލީަހކުންނެވެ

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޭޅ ްނ ގެމަތިަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 26މި ގަވާއިދުެގ  (ހ) .28 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 

ރީ ޓަގޮުތގައި ރަޖިސް ގެމައްސަލައެއް ،މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފިނަމަ

(އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ އިދާރީ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ިމ ފީ  -/100ކުރެވޭނީ 

 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 5ދައްކަންޖެހޭނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

އިދާރީ ީފ  ނުަލއިްނ މަޤްބޫލު އުޒުރަކާގެމަތިމާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުމި  (ށ)  

ތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ޚުލުކުރުމުގެ އިޠިއިސްތިއުނާފު ފޯމު ބާ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްވެސް  (ނ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ބުނާ އިދާރީ  ،ވީނަމަވެސްލުސަބަބަކާހުރެ މައްސަލަ ބާޠި

 ފީއަކީ އަނބުރާ ދެވޭނެ ފައިސާއެއްނޫނެވެ.

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އިދާރީ ފީ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަތުމާއެކު 28މި ގަވާއިދުގެ  .29 މައްސަލައަށް ނަންބަރު ދިނުން 

ކޮންެމ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަަލ ލިބުުނ ތަރުތީބަށް ބިނާކޮށް ،މައްސަަލ ހުށަހެޅުުނ އަހަރާއި

 މައްސަލައަކަށްވެސް ވަކި ޚާއްޞަ ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ.

           ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދަފްތަރެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  .30 މައްސަލައިގެ ދަފްތަރު 

 ،ރަްއދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މަްއސަލަ ،މައްސަަލ ހުށަހަާޅ ފަރާތާއި ،މި ދަފްތަރުގައި

 ޚުނިމުނު ތާރީ ،ޚުރީކުެރވުނު ތާރީޓަރަޖިސް ،ޚުހުށަހެޅުނު ތާރީ ،ނަންބަރު ،ބާވަތް މައްސަލައިގެ

 އަދި މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 ،މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން މައްސަަލ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޭބނުންވެއްޖެނަމަ (ހ) .31 އަނބުރާ ގެންދިޔުން މައްސަލަ 

 ލިޔުމުން އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އެންގުމަށްފަހު މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  ،ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  25މި ގަވާއިދުގެ  ،އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ

 ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައެވެ.

    އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި  ،ހުށަހެޭޅނީމައްަސލަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަލުްނ  (ނ)  

 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ދައްކައިގެންނެވެ. 250/-
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 ވަނަ ާބބު ހަތް
 މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ިއބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން 
 އެންގުން 

އެންުގމަްށ ހުށަހެޅުނުކަން މައްަސލަ  ،ރީކުރުމަށްފަހުޓަޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ ރަޖިސް .32

އެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ރަސްމީ ބަންދުނޫްނ          ،މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފޯމާއި

 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 5

 ފައިވާ ފޯމުންނެވެ.ޅައިއެކަމަށް ކަނޑައަ ،ދޭންވާނީޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު  .33 މައްސަލައަށް ޖަވާބުދިނުން 

އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުްނ  ،މައްސަލައަށް ދޭ ޖަވާބާ ބެހޭގޮތުން ސާފުކުރަްނޖެހޭ މަޢުޫލމާތު .34 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 މި ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގިދާނެއެވެ. ،ދިނުމަށް

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުގެ އިތުރުން        (ހ) .35 މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުން 

ތު ބަޔާންކޮށް ޙަލަޞް ތު އޮތް އެހެން ފަރާތަކުން އޭނާގެ މަޙަލަޞްއެ މައްސަލައެއްގެ މަ

ތަދައްޚުލުވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް  މަްއސަލައަށްއެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން 

އެ މަްއސަލަ ބަލާ ބެންޗުެގ ހުއްދަ ލިބިގެްނ މައްސަލައިގަިއ  ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު

 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

މަްއސަލައާ ގުޅިގެްނ  ،އަދި މައްސަލައާ ގުޅިެގން ދައްކަން ބޭނުްނ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި (ށ)  

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިުޔމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ތަދައްޚުލުވާން މަްއސަލަައށް ހިނދަކު ހައިޓްރައިބިއުނަލުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަާނޅާ (ނ)  

 އެދި  ހުށަހަޅަންވާނީ ެއ މައްސަލައިެގ ދެވަނަ އަޑުއެުހމުގެ ކުރިްނނެވެ.

ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުން 
 ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާނެ ނުވަތަ

 ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން

ޤާނޫީނ  ،ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން ެއދޭނަމަ ،މައްސަލައިގައި ިހމެޭނ ފަރާތްތަކުން (ހ) .36

ވަކީލެއް އައްޔަނުކޮށް އެ ފަރާތުގެ ވަކީލާއެކު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް އެކަމަށް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފައިވާ ފޯމުން ޅައިކަނޑައަ

ެއ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ީމހަކު  އައްޔަނުކުރަްނ  ފަރާތަކުންމައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ  (ށ)  

 ފައިވާ ފޯމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޅައިއެކަމަށް ކަނޑައަ  ،އެދޭނަމަ

ން ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކު (ނ)  

ވަކީލެއް އައްޔަނުކުރާނަމަ ެއ ފަރާތެއް އައްޔަނުކޮށް ހަަމޖެއްސިަކން އެނގޭނޭފަދަ   
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 ،އެ ޝަޚުޞެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓަރުންގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް

ވާ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެްނމެ ިއސްފަރާތް ސޮއިކޮށްފައި

 ލިޔުމެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫީނ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުުރމަށްފަހު ނުވަތަ  (ރ)  

ފައި އޮތް އޮތުން ސައި ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެްއސުމަށްފަހު އެއިން ފަރާތެއް ހަމަޖައް 

 އެކަން ލިުޔމަކުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަްނވާނެއެވެ. ،ބާޠިލުކުރަން އެދޭނަމަ

ބަދަލު ފޯުމ ނުަވތަ ވަކީލު ޯފުމ  ،މައްސަލައެްއ އިސްތިއުނާފުކުރަން ހުށަހަޅާއިރު (ބ)  

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށް ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްާސަނމަ އަމަލުކުރާީނ  (ޅ)  

 ފަދައިންނެވެ.އަންނަނިވި 

ވަކީލަކު އައްޔަނުުކރުމަށް  ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެުހންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން .1

(ތިނެއް)  3ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖެއްުސމަށް އެދޭނަމަ

 ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

އެއް ތަްމސީލުކުރާ ވަކީލު އެ މައްސަލަ ،މައްސަލައެއް ހިނަގމުން ދަނިކޮށް .2

ަސރުކާރު  ،ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޒިރުާވ ފަރާތް ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ

 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެއެވެ. 3ބަންދުނޫން 
 

ވަކީލު ަހމަނުޖެްއސިނަމަވެސް އަޑުއެުހންތައް  ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި .3

 ބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައި
 

މައްސަަލ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކޮްނމެ ވަގުތަކުވެްސ ވަކީލަުކ އައްޔަނުުކރުމުގެ  .4

 ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަަމޖެއްުސމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެްސ ބޭނުން އަދަދަކަށް ވަކީލުްނ ނުވަތަ ެއ ަމއްސަލަ  .5

ތަކެއް އައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ. ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތް

(ފަހެއް)  5ނަމަވެްސ އަޑުއެުހމެއްގައި އެއްފަހަާރ ބައިވެރިވެވޭނީ 

 މީހުންނަށެވެ.

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިޔުން 
 ބަދަލުކުރުން 

ރައްދުވާ ފަރާތުން މަްއސަލައާ  ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ މައްސަލަ .1 (ހ) .37

ގުޅިގެން ހުށަހަާޅ ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔެކިޔުން ޮފނުވާނީ 
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       ނުވަތަ  ،ރައްދުާވ ފަރާތަށް މައްސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާތާއި މައްސަލަ 

އެ ފަރާތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ 

 ފަރާތަކަށެވެ.
 

ލިެޔކިޔުން  ،މައްސަލައިެގ ޚަސްމުން ، ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންމިގޮތަށް .2

ފޮނުވުމަށް ދީފައިވާ އެޑުރެހަށް ނުވަތަ އީމެއިލަށް ފޮނުވުމުން ލިޔެކިޔުން 

 ފޮނުވުނީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ހިނގަމުންދާ މަްއސަލައެއްގެ ލިޔެކިޔުން ދޫކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެްނ  (ށ)  

މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތަކަށް ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެްއ 

(ދޭއް) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް  -/2އަކަށް ޙާފުޞަ ،ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ

 ދެއްކުމުން އެ ލިޔުމެްއ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އަޑުއެުހން ބޭއްވުމުގެކުރިން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ  (ހ) .38 އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން 

ޤާނޫނީ ައދި އިދާރީގޮތުން  ،މައްސަލަާއ ގުޅޭގޮތުްނ ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތާއި

ނިންމަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްްޓރަރއަށް ނުވަތަ 

ބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް އި

 ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުުރމަށް ަމސައްކަތް  (ށ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މަްއސަލައާ  .1

 ބަދަލުކުރުން. ދެފަރާތާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ެއންމެހަިއ ލިޔެކިޔުން 
 

 ،މައްސަލަ ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް .2

 މައްސަލައާ ުގޅުމެއްނެތް ލިޔުންތައް އުނިކުރުން.
 

ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  މައްސަލައިގައި .3

 ލިސްޓުކުރުން.
 

އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުކުރަން  ،ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތްތަކާއި .4

 ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުން.
 

 މައްސަލައިގެ އަޑުެއހުން ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި ތާވަލުުކރުން. .5
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މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަްއ ފިޔަވައި އެހެން މި  .6

ހާލަތްތަކުގައި އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 ހެކިތައް މައްސަލަ ބަާލ މަރުޙަލާގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެކަްނ އެންގުން.
 

ންސާފު މިނޫންވެސް މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަދުލު އި  .7

 ކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވާނެ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ަހމަޖެއްުސން.މުޤާއި
 

 ބަދަލު ނުވަތަ ވަކީލުން ހަަމޖެސުާމމެދު ގޮތެއް ނިްނމުން. .8

             ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިނަމަ (ނ)  

އެ ހެކީެގ  ،އެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ބަލައިގަެނވޭނީ

އެ ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް  ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މިންވަރަށާއި ،ބާވަތަށާއި

ބަާލ މައްސަލަ  ،ފައިނުވާ ސަބަބަށްޅައިއިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަ

 އެވެ.ގަޔަތްކުރުމަށްފަހުޢާބެންޗުން ރި

 އަށްވަނަ ބާބު
 ބަޔާން ބަދަލުކުރުމާއި އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުން

 ،މައްސަލައެއް ހުށަެހޅިފައިވާކަން ޓްރައިބިއުނަލުން އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ހ) .39 ބަޔާން ބަދަލުކުރުން 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ  10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

 ފަރާތުން ޖަވާބު ފޯމު ހުށަހަޅަްނޖެހޭނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޖަވާބު ފޯމު ޓްރައިބިއުނަލުން އިސްތިއުނާފުކުރި  (ށ)  

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ  5ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ފަރާތަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ތެރޭގައި ބަޔާން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާން ޓްރައިބިއުނަލުން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް  (ނ)  

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ންވާނެއެވެ.ޖަވާބު ހުށަހަޅަ

އިތުރު  ،މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން (ރ)  

ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ  ،ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

 ޔަތްކޮށް މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުން ގޮތެއް ނިްނމަްނވާނެއެވެ.ޢާސަބަބުތަކަށް ރި
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ފައިވާ ޅައި(ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) (ބ)  

ބަޔާން  ،ބަޔާނާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅަިއފިނަމަ ،މުއްދަތުތަކުގައި

މައްސަލަ ކުިރއަށްގެންދިއުމުގެ  ،ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި

 ގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބި

 ،ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ބަޔާްނ ހުށަނޭޅިކަމަށްވިޔަސް (ޅ)  

އަޑުއެހުންތައް ފަށާނެއެވެ. އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ދެވޭ ވަގުތުގައި ބަޔާން 

 ފުރުޞަތެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކުރުން ނުވަތަ އިތުރު 

 ފުރުޞަތުދިނުން

ވަަނ މާއްދާގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި މަޤްބޫުލ  39މި ގަވާއިދުެގ  (ހ) .40

އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ނުވަތަ މުއްދަތު  ،އުޒުރެއްގެ ސަބަބުން ބަޔާން ހުށަނޭޅިްއޖެަނމަ

އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ބަޔާނަށް އިތުރުކޮށްދެވޭނީ އެންމެ 

 ފުރުޞަތެކެވެ.

މިގޮތުން އިތުރު ފުރުޞަތުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނަިއ         (ށ)  

 (ފަހެއް) ދުވަހެވެ. 5

އަޑުއެުހމެްއ  ،ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ބަދަލުކޮށް ިނމުުމން 39މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .41 ތާވަލުކުރުން އަޑުއެހުން 

 ތާވަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިޔުމުން ބަޔާން ހުށަެހޅުމަށް ދީފައިވާ  39މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

އަޑުއެހުންތަްއ ތާވަލުކޮށް  ،މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވިނަމަވެސް

 ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތްތައް  (ހ) .42 އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވުން 

 ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަޑުއެހުމުގައި 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިނުލައެވެ.  (ށ)  

ޔަތްކޮށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެްނ ޢާތަށް ރިޙަލަޞްދެ ފަރާތުގެ މަ ،ނަމަވެސް

 ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް   ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް (ނ)  

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަިނ އަުޑއެހުމަށެވެ. (ރ)  

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި 
 މީރާގެ ޒިންމާ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުންނާއި މީރާއިން ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އެއްބާރުލުން  .43

 ދޭންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުންނާއި މީރާއިްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްަސލައަކާ  (ހ)  

މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަާޅ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ބެހޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ެއ ފަރާތްތަކުން ދޭ 

 އަދި  ؛ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ބެލުމުގައި

އެ ދޭ ހެކިބަހަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަްށ  ،އަޑުއެހުމެއްގައި ދޭ ހެކިބަސް ދޭންޖެހޭނީ (ށ)  

       ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަާޅ އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށް ނުވަަތ ހުވާކޮށްފައެވެ.

 މި އިޤުރާރުގައި ނުވަތަ ހުވާގައި ތެދު ނޫްނ މަޢުލޫމާތެއް ދީގެންނުާވނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އަޑުއެހުމެއް ފަށާއިރު އެ އަޑުއެހުމާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާތަްއ  .44 އަޑުއެހުން ފެށުން

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް 
ގެންދިއުމުގައި ރިޔާސަތަށް 

 ލިބިގެންވާ ބާރު 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމެްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަިއ ތިރީގައިާވ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާުރ  .45

 ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛އަޑުއެހުން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ރޭވުން .1
 

 ؛އަޑުއެހުމުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނެގުްނ ނުވަތަ ރިކޯޑުކުރުން .2
 

 ؛މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުން .3
 

 ؛މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުޫލމާތު ހޯދަން އެދުން .4
 

ޓެލެފޯން ނުވަތަ ވެބްކޮންފަރެންސިންގ ނުވަތަ ޓެލެކޮންފަރެްނސިންގ ނުވަަތ  .5

 ؛ނޑަެއޅުންއެނޫންވެސް ުގޅުންހުރި ޓެކްނޮޮލޖީ އަޑުއެހުމަކަށް ބޭނުންވާނަމަ އެަކން ކަ
 

 ؛އަނގަބަހުން ދޭ ބަޔާން ލިޔުމުން ދޭްނ ބުނުން .6
 

 އަދި ؛ހެކި ވަޒަންކުރުމާބެޭހ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެުޅން .7
 

މަްއސަލަ ނިންުމމުގެ ކުރިން ޚުލާޞާ ބަޔާްނ  ،މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުންތައް ިނމުމުން .8

 ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު                R-75/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            179އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  32 
 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި މައްސަލަ 
 ބޭނުންކުރާ ބަސް ބެލުމުގައި 

. ދިވެހިބަސް ފިޔަވައި ދިވެހިބަހުންނެވެޓްރައިބިއުނަލްގައި މައްސަލަ ބަލައި ވާހަަކ ދައްކާނީ  .46

ަތރުޖަމާކުރުމުެގ ކަންތައްތައް  ،އެހެން ބަހަކުން އަޑުއެުހމުގައި ވާހަަކ ދައްކަން ބޭނުންވާަނމަ

 ހަމަޖައްސާީނ އެ ފަރާތަކުންނެވެ.

މައްސަލަތަކެއްގެ އެއްގޮތް 
އަޑުއެހުންތައް އެކުގައި 

 ބޭއްވުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެއް ފަރާތަކުން ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރަީނ        (ހ) .47

ހުށަހަޅައިފައިވާ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަަލ  ،އެއް ފަރާތެއްނަމަ

ޚަޞްމުްނ އިއުތިރާޒު ނުކުރާަނަމ  ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންގެންދާއިރު މަްއސަލައިގެ

ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުްނ އެކުގައި ގެންދިއުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްގޮތް ނުކުތާތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކަށްވުން .1
 

 ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކަށްވުން.އެއްބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް  .2

        އެއް މައްސަލައަށްވުރެ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން (ށ)  

ގިނަ މައްސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއް މައްސަލަ ނިންމައި އަނެއް މައްސަލަ ބެލުްނ 

އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ވަކި މައްސަލައެއް ިނމެންދެން މައްސަލައެއް ފަސްކުުރމުގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަޑުއެހުންތައް ނުވަތަ ައޑުއެހުމެްއ ފަސްުކރަން ޚަޞްމަކު  ،މަޤްބޫލު ސަބަބަކާއެކު (ހ) .48 އަޑުއެހުން ފަސްކުރުން 

 (އެކެއް) ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. 1ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް  ،އެދެފިނަމަ

 ،އަޑުއެހުމެއް ފަސްުކރަން އެދެފިނަމަ ،ފުރުޞަތުގެ އިތުރުންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)  

ޔަތްކޮށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޢާއެ ހުށަހެޅުމަކަށް ރި

 ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަޑުއެހުން 
 ބޭއްވުން 

މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން  .49

 އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި މަްއސަަލއިގެ އަޑުއެހުމަްށ  ،ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުްނ ރައްދުވެ .1

 ؛ހާޒިރުނުވުން
 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް  .2

 އަދި  ؛ގެންދިއުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނުން
 

 މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންުމމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން. .3
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ހެކިބަސް ނެގުމާއި      
 ހެކި ހުށަހެޅުން 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެުހމެއްގައި އަނގަބަހުްނ ހެކިބަސް ނެުގުމގެ އިޚުތިޔާރު  (ހ) .50

އަނގަބަހުްނ ނެގޭ ހެކިބަސް މަޙްޟަުރ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަުކ ސޮއިކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ލިޔުމަުކން ހެިކ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  (ށ)  

ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުްނ 

ބޫލުކުރުމާއި ނުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤަ ލުންހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ އެ ލިޔުން ޓްރައިބިއުނަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތިރީގައިާވ ކަންތައްތައް  ،އަޑުއެހުމެއްގައި ލިޔެކިޔުމެްއ ހުށަހަޅާަނމަ (ނ)  

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ލިޔެކިޔުމެއް  .1

 ؛ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅުންޓްރައިބިއުނަލުން 
 

 އަދި  ؛އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚުޖަހާފައި އޮތުން .2
 

އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަަމ  .3

 އެތަނެއްގެ ސިއްކަޖަހާފައި އޮތުން.

އައު ހެއްކާއި އައު ދިފާޢުތައް  ފައިނުވާޅައިމީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރި މަރުޙަލާގައި ހުށަހަ (ރ)  

މުންނަށްވެސް ޞްޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލައިެގ ދެ ޚަ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ިމ ާމއްދާގެ އެއްވެްސ  ،މައްސަލައެއްެގ އަޑުއެހުމެއްގަިއ ހެިކ ދިނުމުެގ އުސޫލުތައް (ބ)  

ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކަނޑައެުޅމުގެ ،އަކުރަކާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތުގެމަތިން

 .ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލައެއްގައި މައުޟޫޢީގޮތުން އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެކުރިން ިއުޖރާއީ ނުކުތާއެއް  (ހ) .51 އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނެގުން 

 އޮތްނަމަ އެކަން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ނުކުާތތަކާމެދު ގޮތެއް މައުޟޫޢީގޮތުން އަޑުއެހުންތައް ފަށަންވާނީ ިއޖުރާއީ  (ށ)  

 އެވެ.ގަނިންމުމަށްފަހު

މައުޟޫޢީގޮތުން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އިޖުރާއީ މައްސަލައެްއ  (ނ)  

މައުޟޫޢީގޮތުން ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ އިުޖރާއީ ނުކުތާއަށް  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.
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ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހަާޅ ދަފްޢެއް ސާބިތުކުރުމަކީ        ޓްރައިބިއުނަލަށް  (ރ)  

 އެ ދަފްޢެއް ކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 
 ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު 

މައްސަލައާ ގުުޅންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި  (ހ) .52

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް އަމުރެއް ފޮނުުވމުގެ އިޚުތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާުތން އެ ައމުރަށް  (ށ)  

ޓްރައިބިއުނަލުން ެއ ައމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ތަބާވުމަށް އިންކާރު ކުރާނަމަ

ކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ުގޅުންުހރި އިދާރާއަކަށް ލިޔެ

 އަމުރެއް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފޮނުވޭ އަމުރެއްގައި އެ ައމުރު ޮފނުވުނު ސަބަބު  (ނ)  

 ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން އަޑުއެހުން 
 މެދުކަނޑައިލުން 

ލަން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޑައިޓްރައިބިއުނަލްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނ .53

 ލެވޭނެއެވެ.ޑައިެއ މައްސަލައިެގ އަޑުއެހުންތައް ވަގުތީގޮތުން ެމދުކަނ ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ބެންޗުެގ ެމންބަރެއްގެ ަމޞްލަޙަތު ހިމެޭނ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަަލ ބަލާ (ހ) .54 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

މައްސަލައެއްނަަމ، އެކަން މެންބަރުންނަށް އެންުގމަށްފަހު އެ މެންބަރަުކ           

 އެ މައްސަލައަކުްނ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ.

ތިމާގެ ކަމުގެ ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  (ށ)  

 މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލުވާްނޖެހޭނެއެވެ.

 ދޮންބައްޕަ  ،ބައްޕައާއި .1

 ދޮްނމަންމަ  ،މަންމައާއި .2

 ދަރިންނާއި، ދޮންދަރިން .3

 މާމައިން  ،ކާފައިންނާއި .4

 ފިރިން ،އަނބިން .5

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަަތ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ އަުޚންނާއި  .6

 އެމީހުންގެ ދަރިން  ،އުޚުތުންނާއި
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 ދެދަރި މީހުންދެބެންގެ  .7

 ދަނބިދަރިން  ،ޅީދަރިންނާއި .8

 މައިދައިތަ  ،ބަފާކަލޭގެއާއި .9

 ފަހަރިން ،ޅިޔަން .10

ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެޭނ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިާވ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި (ނ)  

 މައްސަލަތަކުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުްނ ތަނާޒުލުވާްނޖެހޭނެއެވެ.

 އެނޫންވެސް އަމިއްަލ މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ މީުހން.ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ  .1

      ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މައްސަަލ ހުށަހެޭޅއިރު .2

ރައްޓެހިކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކުން  ،އެ މައްސަލައަކީ

މެންބަރާ ގާތްގުޅުމެއް ހުރި މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މައްަސލައެއް 

 ވުން.ކަމަށް

) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ށ( މާއްދާގެމި  .1 (ރ)  

އެކަްނ އަްނގާނީ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށެވެ.

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް  އާއިމި މާއްދާގެ (ށ)  .2

އެކަްނ އަްނގާނީ  ،މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ ރައީސަށްޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ރައީސަށެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު 

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް  އާއިމި މާއްދާގެ (ށ)  .3

އެކަން ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ން އައްޔަނުުކރުމުގެ މައްަސލައިގެ ބެންޗަށް މެންބަރު ،ރައީސަށް އެންގުމުން

 މަޖިލީހުގައި ރައީސް އެކަން ެއހެން މެންބަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަންވާެނއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުމެއްގައި ިމ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ހިމެޭނ ކަމެްއ  (ބ)  

މި ގަވާއިދުގެ  ،އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިްނމާނީ  ،މަކު ފާހަގަކޮށްފިނަމަޞްމައްސަލައިގެ ޚަ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 73

 އަޑުއެހުން ނިްނމުމުގަިއ ޚުލާޞާކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދެފަރާތަށްވެސް ދެވޭނެއެވެ. .55 އަޑުއެހުމެއް ނިންމުން 
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 ނުވަވަނަ ބާބު
 ގޮތްޓްރައިބިއުނަލަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް 
 އެންގުން 

 ،އެއްވެސް ފަރާތެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ (ހ) .56

 ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. "ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުްނ" އެ 

ޓްރައިބިއުނަލުން އަންާގ  ،ހިނދަކު ހައިޓްރައިބިއުނަލުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ (ށ)  

 އެންގުމެއް ފޮނުވާނީ ލިުޔމުންނެވެ.

މި މާްއދާގެ (ހ) ގައި  ،ހިނދަކު ހައިޓްރައިބިއުނަލުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޓްރައިބިއުނަލުން ސުވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބަޔާނެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުްނ ހުށަހެޅުމަްށ ހާޒިރުުވމުގެ އެންުގން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް 

ވާ ފައިޅައިއެ އެންގުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް ަކނޑައަ ،ފޮނުވަންވާނީ

 (ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިންނެވެ. 3ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 

ލަޙަތަށް ޞްމައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މަ (ރ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތެއް  ،ބެލުމަށްފަހު

 ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށްދިނުމުގެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފޮނުވާ އެންގުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  (ބ)  

 -ހިމަނަންވާނެއެވެ:

 ؛ހާޒިރުވާންވީ ީމހާގެ ނަން .1

 ؛ހާޒިރުވާންވީ ީމހާގެ ދާއިމީ އަދި އެންގުްނ ފޮނުވަންވީ އެޑްެރސް .2

 ؛ހާޒިރުވާންވީ ތަން .3

 ؛ހާޒިރުވާންވީ ދުވަހާއި ގަޑި .4

 އަދި ؛ ހާޒިރުވާންޖެޭހ ސަބަބު .5

 .ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަްނޖެހޭ ތަކެތި .6

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމެއް ފޮނުވާއިރު އެ އެންގުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެަނަމ  (ޅ)  

ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ަޢމަލުކުރަންޖެހޭގޮްތ ބަޔާންކޮށްފައި  ،އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު                R-75/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            179އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  37 
 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ާހޒިރުކުރެވޭނީ ރަްސީމ ގަޑިތަކުގައެވެ.  (ކ)  

އަވަްސ މައްސަލައެްއ ނުވަތަ ވަގުތުން ވަގުތަށް މައްސަލައެްއ  ،ނަމަވެސް

ނިންމަންެޖހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ައޑުއެހުން ބޭްއވުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

        ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުން ފޮނުވޭ ފަރާތުން އެންގުމާ ހަވާލުވެ (އ)  

 އެ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޢަމަލުކުރުމަީކ އެ ފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ.

ޚާްއޞަ އެންގުމެއްގެ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމުގެ ނުފުށުގައި (ވ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،ގޮތުގައި

 ،ފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށްޅައިހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައަޓްރައިބިއުނަލަށް  .1

ފައިވާ ތަނަްށ ހާޒިރުެވ ލަސްނުކޮްށ ެއ ެއންގުން ޅައިއެންގުމުގައި ކަނޑައަ

 ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. .2

އެންގުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށާއި ގަޑިއަށް  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ .3

ވަަނ  60ވަަނ މާއްދާއާއި  59ގަވާއިދުގެ  މި  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ

 މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް ައންގާ ެއންގުމުގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ަގޑިއަށް  .4

ހަާކމެދު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގމަތީން އެ މީ ،ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ހާޒިރުވާންޖެޭހ މީާހ  .5

ހަވާލުނުވެއްޖެަނމަ ނުވަތަ  ެއ ފަރާތުން އެންގުމާނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ 

ގަޑިއަށް ަމޤްބޫލު  ތާރީޚަށާއިއެންގުމުގައިާވ  ،އެންގުން ރައްދުވެ

ވަަނ މާއްދާ ނުވަތަ  58ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވެްއޖެނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 57

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންުގމުގެ ނުފުށުގައި ިމ މާްއދާގެ (ނ) ގައި  (މ)  

އިތުރަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ ފަރާތަށް ކޮންމެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ 

 އެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންާވނެއެވެ.
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ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންުގން ލިޭބ ކޮްނމެ ފަރާތަކުން             (ހ) .57 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުން 

 ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާެނއެވެ. ތާރީޚަށާއިޅިފައިވާ އެ އެންގުމުގައި ކަނޑައެ

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުން ލިބި (ށ)  

މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ެއ އެންގުމުގައިާވ ވަގުތަށް މަްއސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތް ނުވަތަ 

ަވނަ މާއްދާގައިވާ  49މި ގަވާއިދުގެ  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ

 ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން   (ނ)  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ އެންގުން 

        ،ލިބި މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ އެންގުމުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާިޒރުނުވެއްޖެނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 95މި ގަވާއިދުގެ 

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 
އެންގުމުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ 

އެންގުން ލިބި މަޤްބޫލު 
ނުވުން އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރު

ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި 
 ނޫޅުން 

   ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުެމއް ފޮނުވުމުން (ހ) .58

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ޫނޅޭނަމަ ،އެ އެންގުމާ ހަވާލުނުވެްއޖެަނމަ

(ދޭއް) އަޑުއެހުމަްށ  2ޖުމްަލ  ،ހާޒިރުވުމުގެ އެންުގން ލިބި މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި

 އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކުރުމުގެ ލު އެ މައްސަލައެއް ބާޠި ،ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،އެންގުމެއް ފޮނުވުމުންޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  (ށ)  

ނުވަތަ އެ އެންގުްނ ލިބި މަޤްޫބލު އުޒުރެއްނެތި  ،އެ އެންގުމާ ހަވާލުނުވެްއޖެަނމަ

ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި  ،(ދޭއް) އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެްއޖެނަމަ 2ޖުމްލަ 

 ވެ.ލިބިގެންވެއެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށްމައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންުމމުގެ 

 ލު ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަެއޅިފައިނުވާނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާޠި (ނ)  

ފައިވާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ޅައިހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައަ ،ކުރެވޭ މައްސަލައެއް

(ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދައްކައި އަލުން  500/-އިދާރީ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ސަބަބު 
 އެންގުން 

ަމޤްބޫލު  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން ލިބިފައިވަނިކޮށް .1 (ހ) .59

ފައިވާ އިގައުޒުރެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެންގުމުގައި ހާޒިރުުވމަށް އަން

އެންގުމުގައިވާ ގަޑީގެ  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ

 އަންގަންވާެނއެވެ. އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް ،(އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން 1
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ާހޒިރުނުވެވުނު ސަބަބު  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަން އަނގަބަހުން އަންާގނަމަ .2

ތެރޭގައި ހުގެ (އެކެއް) ދުވަ 1ބަޔާންކޮށް ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ޫނން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށްލިޔުމުން އެކަން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އަޑުއެުހމަށް ހާޒިުރނުވެވޭ ސަބަުބ  (ށ)  

އެ އަޑުއެހުމަކީ އެ ފަރާތުން ހާޒިރުނުވާ އަުޑއެހުމެއް ކަމުގަިއ  ،ފައިނުވާނަމަގައިއަން

މައްަސލަ ކުރިއަށްގެންގޮސް ގޮތެއް ނިންުމުމގެ އިޚްތިޔާރު  ،ކަނޑައަޅައި

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ކަްނކަމުންކުރެ ކަމެްއ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއްަކމަށް ބަލާނީ (ނ)  

 މެދުވެރިވުމުންނެވެ.

 ތިމާ ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން. .1

 މީހަުކ ބައްޔެއްވުން. ތިމާ ނުހުރެ ނުވާފަދަ .2

ވަިއ އަދި އެއްގަުމ ދަތުރު  ،މޫސުްނ ގޯސްވުމުެގ ސަބަބުްނ ކަނޑު .3

 ކުރެވޭގޮތް ނުވުން.

ބޫލުކުރެވޭ އެހެން އުޒުރެއް ޤަމި ޓްރައިބިއުނަލަށް މަޤްބޫލުކަމަށް  .4

 މެދުވެރިވުން.

މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު 
 ހުށަހެޅުން 

ވަަނ  59މި ގަވާިއދުގެ  ،ހާޒިރުވެވެން ނެތް ސަބަބަކީޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރަށް  (ހ) .60

ބަލީގެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ސަބަބުކަަމށްވާނަމަ 2ނުވަތަ  1މާއްދާގެ (ނ) ގެ 

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި  ،ބަޔާންކޮށްއެ ބަލީގެ ސަބަބާއި މުއްދަތު ބާވަތާއި 

ސެޓުފިކެޓެއް ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިަކލް ޓަރަޖިސް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް

 މައްަސލައިގެ ޓުފިކެޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ މެޑިކަްލ ސެ .1 (ށ)  

އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު 

 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3 ނޫން

 ހުށަނާޅައިފިނަމަ ައޑުެއހުމަށް ޓުފިކެޓުމި މުއްދަތުގައި ެމޑިކަލް ސެ .2

އެ އަޑުެއހުމަީކ  ،ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ބަލައި

 އެ ފަރާތުން ހާޒިރުނުވާ އަޑުއެުހމެއް ަކމުގައި ކަނޑަެއޅޭނެއެވެ.
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ކުންފުނި ނުވަތަ ޤާނޫނީ 
ޝަޙްޞަކަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

 އެންގުން ރައްދުކުރުން 

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް  ،ހާޒިރުވުމުގެ އެންުގން ރައްދުވާ ފަރާތަކީ (ހ) .61

ެއ ތަުނގެ ަމސައްކަތް  ،ނުވަތަ އެހެންވެްސ މުއަްއސަސާއެްއ ކަމަށްވާނަމަ

އްދުކުރުމުން އެ ފަރާތަކަށް އެންގުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއަށް އެންގުން ރަ

 ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ކުްނފުންޏެއް ނުވަތަ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުން (ށ)  

 ،ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ

 ،ރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުން ރައްދުކުރުމުންޓައެ ތަނެއް ރަޖިސް

 އެ ފަރާތަކަށް އެންގުން ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް 
 އަންގާ އެންގުން ރައްދުކުރުން 

ހަވާލުކުރުުމްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ ފަރާތަށް ހާޒިރުވުމުެގ އެންގުްނ  (ހ) .62

 އެންގުން ރައްދުކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް  (ށ)  

ތިރީގަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އެ ީމހަކު ނުފެނިއްެޖ ހާލަތެއްގައި

ހާޒިރުވުުމގެ އެންގުްނ  ،ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެންގުން ހަވާލުކުރުމުން

 ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުން ފޮނުވޭ  ،އެ މީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް ނުވާނަމަ .1

 ؛ހަވާލުުކރުންއްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ޞަފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ ތަ

 ނުވަތަ

 ނުވަތަ ؛ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ހަވާލުކުރުން .2

 ބަދަލުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މީހާއާ އެންގުން ހަވާލުކުރުން. .3

މި މާއްދާެގ (ހ) ގެ ދަށުން ހާޒިރުުވމުގެ އެންގުްނ ފޮނުވާނީ ަމއްސަލަ ހުށަހެިޅ  (ނ)  

 ފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.ޅައިނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަ ،ފަރާތަށްފަރާތާއި ރައްދުވާ 

ލާިއ ސްހަވާލުވި ފަރާތް އެންގުމުގެ އަ ،ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުްނ ހަވާލުކުރި ފަރާތާއި (ނ)  

 ކޮޕީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި 
ތިބޭ މީހުންނަށް އެންގުން 

 ރައްދުކުރުން

އެ މީހަުކ  ،ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ާހޒިރުކުރުމަށް އެންގުން ފޮުނވާނީ (ހ) .63

 ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށެވެ.
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     ،ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގަިއ ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ެއންގުެމއް ފޮނުވުމުން (ށ)  

އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ 

ގަޑިއަށް        ތާރީޚަށާއިއެންގުމުގައިވާ  ،އިދާރާއަކުން އެ މީހަކަށް އެކަން އަންގައި

 އެ މީހަކު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ީމހަކު ާހޒިރުވުމަްށ އުޒުރުވެިރވާނަމަބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގަިއ ހުިރ  (ނ)  

ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުމުގައިވާ ަގޑިއަށް އެންގުމުގައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް      

މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ މީހަކުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއިން އުޒުރުވެރިވާނަމަ

އެ މީހަކުެގ  ގެންވާ ގޮތުގެމަތީންބަޔާންވެވަނަ މާއްދާގައި  60ވަނަ މާއްދާއާއި  59

(އެކެއް)  1ެއންގުމުގައިވާ ަގޑީގެ  ،ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއިން ޢަމަލުކޮށް

 ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވަްއޒަފުން ރައްދުކުރާ ގޮތަށް ންމު ގޮތެއްގައި އާހާޒިރުވުމުގެ އެންގުްނ  .64 އެންގުން ރައްދުކުރާ ފަރާތް 

އެއިރެއްގައި ކަނޑައަާޅ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑަައޅާ ހާލަތެއްގައި ،އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް

 އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުން ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިބިއުނަލްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ޓްރަ (ހ) .65 އެޑްރެސް ބަދަލުވުން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން އައްޔަނުކޮްށފައިވާ ފަރާތެއްގެ 

(ތިނެއް)  3އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ލިޔުމުން އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް  ، ބަދަލުވި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްެރސް ބަދަލުވިކަން  (ށ)  

ވަަނ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެ  58ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގާފައިނުވާނަމަ

 މަތީން ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް 
ޚަޞްމަކު ފުރައިގެން ދިއުން 

ނުވަތަ ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ 
 ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން 

މައްސަލައެއްގަިއ މައްސަލައިގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތެއް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހިނގަމުންދާ  (ހ) .66

ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގަިއ ނުވަތަ ވަކީލެއްެގ ގޮތުަގއި ހާޒިރުުވމަށް 

އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަްށ ނޫްނ އެހެން ރަަށކަށް ފުރައިގެން 

 ންނެވެ.ދާންވާނީ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުްނ ލިބިގެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި  (ށ)  

އަނބުރާ އާދެވޭނެކަމަށް  ،ފުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހާއި ،ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބާއި
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ފުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ސަރުކާރު ބަންދު  ،ލަފާކުރެވޭ ދުވަސް ބަޔާންކުރުމާއެކު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހުއްދައަށް އެދި (ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން  2ނޫން 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމުެގ ސަބަބުން މަްއސަލަ ހިންުގމަށް  (ނ)  

އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި  ،ބޫލުކުރެވޭނަމަޤަދަތިވެދާނެކަމަށް 

 ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާނެ އެހެން މީހަކު ަހމަޖެްއސުމަށް އެންގުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި 
 ހާޒިރުވާ ފަރާްތތަކުގެ ޗުއްޓީ

ލުްނނާއި ބަދަލުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހިންގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހާޒިރުާވ ވަކީ (ހ) .67

ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތަކަށް ހާޒިރު ނުވެޭވގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް 

 ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. ،ދާނަމަ

ކޮންމެވެސް  ،އެއްވަކީލަށްވުރެ ގިނަވަކީލުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި (ށ)  

 ހުންނަންވާނީ އަބަދުވެސް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވެޭވ ހާލަތުގައެވެ. އެއްވަކީލަކު

މަޤްބޫލު އުޒުރެްއ ނެތި މަްއަސލަތަކަށް ހާޒިރު  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަާނ  95މި ގަވާއިދުގެ  ،ނުވެވޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަކީ

 ކުރެވޭނެކަމެކެވެ.

 ދިހަވަނަ ބާބު

 މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗް

މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗް 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

އޮނަހިިރ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަްށ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ .68

 ލެވިފައިވާ ބެންޗަކުންނެވެ.ވައިއެކުލަ

މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗް 
 އެކުލަވައިލުން 

 (ތިނެއް) މެންބަރުން ތިބެންވާެނއެވެ. 3ކޮންމެ ބެންޗެއްގައި މަދުވެގެން  (ހ) .69

މެންބަރުންެގ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ބަލާެނ ބެންޗް ކަނޑަައޅާނީ  (ށ) 

ތިރީގައިވާ  ،މަޖިލީހުންނެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗަށް ެމންބަރުން ހަަމޖެއްސުުމގައި

 ޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ޢާކަންކަމަށް ރި

 މައްސަލައިގެ ކުޑަޮބޑުމިން  .1

 މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފައިސާެގ އަދަދު .2
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 ހޭދަވާނެ ވަގުތު .3

 ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ ނިސްބަތަށް ބެލުން  .4

ވަަނ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ  69ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މައްސަަލ ބަލާ ބެންްޗ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ .70 ބެންޗް ބަދަލުވުން 

 އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުުރމަށް އަުޑއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ،ލުމަށްފަހުވައިއަލުން ބެންޗް އެކުލަ

މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުގެ 
 ރިޔާސަތު

 .ރައީސެވެރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓވާނީ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ހިމެޭނ ބެންޗެއްނަމަ (ހ) .71

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް ހިެމޭނ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުިހމެނޭ (ށ) 

 ރައީސެވެ.ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ނައިބު  ،ބެންޗެއްނަމަ

ރިޔާސަުތ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަދި ނައިުބ ރައީްސ ނުހިެމނޭ ބެންޗެްއނަމަ (ނ)  

 ކަނޑައަޅާނީ ބެންޗުގައި ިހމެޭނ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 
 ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި 

ވަނަ ނަންބަުރގައިވާގޮތަށް މައްސަލައިެގ  5ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  38މި ގަވާއިދުގެ  .72

މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަިޑ  ،އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ

 މައްސަލަ ބަާލ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ެމންބަރެވެ. ،ކަނޑައަޅާނީ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 
ޙަޞްމެއްގެ ފަރާތަކުން 

 ބެންޗާމެދު އިއުތިރާޒުކުރުން 

މައްސަލަ ބަާލ ބެންޗާމެދު ނުވަތަ މެންބަރަކު ބެންޗުގައި ިއނުމަްށ މައްސަލައިގަިއ  (ހ) .73

އިއުތިރާޒުކުާރ އެަކށީގެންވާ ސަބަބު އިއުތިރާޒުކޮށް، ހިމެޭނ އެއްވެްސ ފަރާތަކުން 

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުންެގ  ،ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 މަޖިލީހުްނ އެ ހުށަހެުޅމާމެދު ގޮތެއް ިނންމަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ އިއުތިރާޒަކާމެދު ގޮތެއް ނިންުމމަށް ބާްއވާ މެންބަރުންެގ  (ށ)  

 މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރާތަކުގައި އެ ެމންބަރަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

އެ އިއުިތރާޒަކާމެދު ގޮތެއް  ،މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސްމި  (ނ)  

އެ މެންބަރަށް އެ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާީރވުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ނިންމުމުގެ ކުރިން

 ދޭންވާނެއެވެ.

މައްސަަލ ބަާލ  ،ިނންުމމުގައިޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ބަލައި  (ހ) .74 ބެންޗުގެ ރައުޔު 

 ،ބެންޗުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ފެނުނުގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި  ،ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކާއި ،މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އަލީގައި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި
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މައްސަލަ ބަާލ ބެންޗުގައި ދެފަރާތުންނާއި ހެކިްނ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާމެދު 

 ،ފައިވާ ކަންތައްތަކާއިނައިމައްސަލަ ނިންމި ގޮތަށް ވާސިލުުވމުގައި ވިސް ،ދެކޭގޮތާއި

ބަދަލުގެ  ،ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނަގައިދިނުމަށް އަމުރެއް ުކރާނަމަ

 ،ފައިވާ ކަންތައްތަކާއިލައިގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަ

 އެނޫންވެސް އެ މެންބަރަކަށް ފެންނަ މުިހންުމ ނުކުތާތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މަްއސަލަ ބަާލ ބެންޗުގެ ކޮންެމ  ،ލައެްއ ބަލައި ނިްނމުމުގައިއަދި މިފަދަ މައްސަ (ށ)  

ެއ ތަފާތުވި ރައުޔު ވަކީްނ ބަޔާންކޮށްފައި  ،މެންބަރަކަށް ފެނުނު ގޮްތ ތަފާތުވާނަމަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 އެގާރަވަނަ ބާބު
 މައްސަލަ ބެލުމާއި ނިންމުން

މައްސަލަ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ 
ޖަވާބު އިޞްލާޙުކުރުމާއި 

 ބަދަލު ގެނައުން 

ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލު ޙުޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއް އިޞްލާ (ހ) .75

ޔަތްކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުެގ ޢާތިރީގައިވާ ކަންަކމަށް ރި ،ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އޮންަނންޖެޭހ ބައެއް ކަމަށްވުން.ކޮންމެހެން  .1

ކީ މަްއސަލަ ަރނގަޅަށް ިނންުމމުގައި ކޮްނމެހެްނ ބޭނުން ޙައެ އިޞްލާ .2

 ކަށްވުން.ޙައިޞްލާ

ޣާއަށް ނުވަތަ އެދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ޞީމައްސަލައިގެ އަސްލަށް ނުވަތަ  .3

 އަންނަފަދަ ކަމަކަށްވުން.

އެ ނިންުމމެއްެގ  ،ނިްނމައިފިނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ނިންުމމެއް (ށ)  

 މައްސަލަ ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ިހމަނަންވާނެއެވެ. ،ތަފުސީލު

މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި،   
ހެކި ހޯދުމާއި، ހެކިންނާ 

 ސުވާލުކުރުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިގަިއ   (ހ) .76

ޓްރައިބިއުނަލުން  ،ކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ހިނގާފައިވާގޮތް ބަލައިކަން 

ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަްށ          ،ހެކިން ހާޒިރުކުރުމާއި ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ދެ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  ،އްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއިހެކިން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް މަ (ށ)  

 އެދެވިދާނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހެއްކެއް ނުވަތަ މަުޢލޫމާތު  .1

ސާފުކުރަން ނުވަތަ ކަމެއް ސާބިތުކުރަން މީހަުކ ހާޒިުރކުރަން 

ެއ ފަރާތެއް  ،މަްއސަލައިެގ އަޑުއެހުމުގައި ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ބެންޗުގެ ރިޔާސަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ުކރިއަށް 

 ނުވަތަ  ؛ގެންދެވިދާނެއެވެ

ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ލިޔުމަކުްނ އެކަން  .2

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ،ރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެަނމަޚަމި މާއްދާގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރެވޭ ހެކިން ާހޒިރުކުރުމަށް  (ނ)  

 ރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ ހެކިްނ ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ފަރާތުންނެވެ.ޚައެ 

ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލަާއ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކާ (ރ)  

މައްސަލަ  ،ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި

 މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ރައްދުވާ ފަރާތަށާއި 

މައްސަލައާ ގުޅިެގން މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ހެކިންެގ  (ބ)  

ގައި ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުމުގައި ާވހަކަ ދެއްކުމުެގ ގޮތު

ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ހުާވ ކުރުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަަލ ބަާލ 

 ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

{ހެކިބަސްޭދ މީހާެގ ނަން} ާއ ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ،"އަހުރެން

ކުރެވޭ އެްނމެހައި ސުވާލުތަަކށް ޖަވާބު  ،ހިނގަމުންދާ ިމ މައްަސލައިގައި

ޙަޤީޤަތާ  ،އަހުރެން ބުނާ ކޮްނމެ ބަހެއްގަިއ ތެދު ބުނުމަށާއި ،ދިނުމުގައްޔާއި

 ަގންދީ ހުވާކުރަމެވެ."هللا ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތް

އޭނާެގ  ،ބޭރުގައި ހުިރ ީމހެއްނަމަ މާެލ ސިޓީން ހެކިބަސް ނެގުމުގަިއ ހެކިދޭމީހާއަީކ  (ޅ)  

 މު މެދުވެރިކޮށް ނެުގމުގެ އިންތިޒާ  ޓު ހެކިބަސް ެއ ރަށެއްގެ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯ

ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަްއސަލަ ބަލާ ބެންޗަށް  ހަމަޖެއްުސމުގެ ފުރުޞަތު

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ 
 ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

 ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެުޅމަށާއި ،ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި .77

އެއިން ކޮްނެމ  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ެއ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި

ފަރާތަކުން ވަކީލަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެހެން މީހަކު ނުަވތަ އެ ފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ 

ކަްނހިނިގ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޔޫނިއަންއެއްެގ މަންދޫބުން ބޭުނންކޮށްގެން މައްސަލައިގައި

ނުވަތަ އެކަމުގައި އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރި ގޮތްކަމަށް    ،ގޮތްކަމަށް އެ ފަރާތަށް ފެންނަ ގޮތެއް

 ތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްއެ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތެއް ބަޔާން ކޮށްދިނުމުގެ އި

އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ 
 ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުން 

މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެުހމެއްގައި އަނގަބަހުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރެޯކޑުކުރަންވާނެއެވެ.  (ހ) .78

މައްސަލައެއްގެ ައޑުއެހުމެއްގައި މަްއސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ހެކިބަސްދޭ 

ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ލިޔުމުން ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.  

ސޮިއ  ،ބަޔާންދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަަމ މަުޢލޫމާތާއި ،ރެކޯޑުކުރެޭވ ބަޔާނުގައިމިގޮތުން 

 އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ހިަމނަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންދޭ ފަރާތުން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޔާން ބޭނުންވެގެން (ށ)  

އެ ބަޔާނެއް ބެލޭނެ  ،ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

 ޓްރައިބިއުނަލުން ަހމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މުއިންތިޒާ

          ،ޔަތް ކުރާއިރުޢާ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްެގ ހާލަތަށް ރި (ހ) .79 ވަގުތީ އަމުރު

އެ މައްަސލައިގައި ހިމެޭނ  ،އެ މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެރެފިނަމަ

މައްސަަލ ބަލާ ބެންޗަށް  ،ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް

 ވަގުތީ ައމުރެއް ނެރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ފެނިއްޖެނަމަ

ލިޔުމުންނެވެ.      މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ނެޭރ ވަގުތީ ައމުރު ޮއންނަންވާީނ  (ށ)  

އަމުުރ  ،އަމުރުެގ ތަފުސީލާއި ،މި ލިޔުމުގަިއ ވަގުތީ އަމުުރ ނެރުުނ ސަބަބާއި

އަމުުރ ނެރުނު ބެންޗުެގ މެންބަރުންެގ ނަމާިއ ސޮިއ  ،ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތާއި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މުގެ ކުރިްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައަކާ ުގޅިގެން ައޑުއެހުމެްއ ޭބއްވު (ނ)  

ވަގުތީ އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެން ޖެހިއްޖެަނމަ

 މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެްސ ނިންުމން ކަނޑައަޅަންވާީނ     (ހ) .80 މައްސަލައިގެ ނިންމުން 

 މައްސަލައެްއ ބެލި ބެންޗުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.އެ 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ނިްނމުާމމެދު މައްސަލަ ބެިލ  (ށ)  

މައްަސލައިެގ  ،އެ ތަފާތުވި ރައުޔާިއ ސަބަބު ،ބެންޗުގެ ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެނަމަ

 އެވެ.ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެ

މައްސަލަ ނިންމުމުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައް 

      ،ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ،ފުވެރިކަމާއެކުސާމައްސަލަތައް ނިްނމުމުގަިއ އިން (ހ) .81

އެ މައްަސލަ ބަލާ ބެންޗުްނ  ،ދެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެވޭނޭ ގޮތްތަކަށް

 ޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ޢާރި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އަލީގައި  ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިްނމުމަށްފަހު (ށ)  

 ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ބެންޗުން މައްސަލަ ނިންމަންވާނެެއވެ.

މައްސަލައިގެ ނިންމުން 
 އިއްވުން 

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއްގެ ިނންމުްނ އިއްވުމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންަކްނ  .82

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ނިްނމުން ހުށަހަޅަންާވނީ އަޑުއެުހމެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ  (ހ)  

 ؛މެންބަރެވެ

 ؛އިއްތިފާޤުވި ރައުޔު އިއްވަންވާނެއެވެ (ށ)  

 ؛އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔު އިއްވަންވާނެއެވެ (ނ)  

 ؛އެވެނެތަފާތުވި ރައުޔު އިއްވަންވާ (ރ)  

(ރ) ގައިާވ ރައުޔު އިއްވާއިުރ ރަުއޔު ބިނާވެފައިވާ އަިދ  (ނ) ،(ށ) މި މާއްދާގެ (ބ)  

 ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ނިންމުން 
 ދޫކުރުން

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއް ނިންމާ ތާރީޚުގައި އެ މައްސަލައެްއގެ ނިންމުން މަްއސަލައިެގ  .83

 ދޫކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ޚަޞްމުންނަށް 

މައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ ފަރާތަކުން އެދިއްެޖ ހިނދެއްގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން  (ހ) .84 މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

(ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަަލ  20މައްސަލައެއް ނިްނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

(ނ) ގެ ދަށުން އިޖުރާއީ ނުކުތާއާމެދު އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  51މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ނިންމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ 

 ރިޕޯޓާއެކީގައެވެ.
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ގައި ހިމެނޭ ކޮންެމ ޓުއެ ރިޕޯ ،ދޫކުރެވޭނީ ޓުމައްސަލަ ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ (ނ)  

 .(ދޭއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ -/2އަކަށް ޙާފުޞަ

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚުލާޞާ  10މައްސަލައެއް ނިްނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ރ)  

 ރިޕޯޓު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި 
 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ޓްރައިބިއުނަލަށް ޤާނޫނުގައި އެހެން  (ހ) .85

ފައިާވ ނިްނމުމެްއ މައިހުށަހަޅާ މަްއސަލައެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލުްނ ނިން

 ،ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ،ފައިވަނީމައިނިން

ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ 

އެ ނިންމުމެްއ ހައިކޯޓުގައި އިްސތިއުނާފުކުރުމަށް  ،ބޫލުކުރެވޭނަމަޤަ ފަރާތަކަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

          ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ިއސްތިއުނާފުކުރި ނަމަވެސް (ށ)  

ހިނދަުކ  ހައިމަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓަކުން ޓްރައިބިއުނަލްެގ އެ ިނންމުްނ ބަދަލުނުކުރާ

ހިނދަކު ނުވަތަ އެ ނިްނމުމަށް ޢަމަލުކުުރން ފަސްކުރުމުެގ  ހައިނުވަތަ ބާޠިލުނުކުރާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިްނމުމަކީ އެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން  ،ހިނދަކު ހައި އަމުރެއް ނުނެރޭ

 ނިންުމމެވެ.އެްނމެ ފަހުގެ  ،ލާޒިމު

މަތީ މަރުޙަލައިގެ ކޯޓެއްގެ 
ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން 

   ޓްރައިބިއުނަލުން 
 މައްސަލަ ބެލުން 

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފު  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މަްއސަލައެއް (ހ) .86

އެ މަްއސަލައަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ަމއްސަލައެއްކަމަށް        ،ކުރެވި

މައްސަލަ ނިްނމިއިރު އެ މަްއސަލައެްއ  ،މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

    ،ފައި ނުވާނަމަޅައި އަލުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަ

ޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން         އެ ކޯޓުން އެގޮތަށް ކަނ

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަަލ ޓްރައިބިއުނަލަށް  60

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މައްަސަލ      ،ފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުޅައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ކަނޑައަ  (ށ)  

  ،އެ މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި

އެަކމަކަށް  ،އެ ސަބަބަކީ މަޤްބޫުލ ސަބަބެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންަނނަމަ

އެ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،ޔަތްކޮށް ޢާރި

 .ލިބިގެންވެއެވެ



 ގެ ގެޒެޓުދިވެހިސަރުކާރު                R-75/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            179އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  49 
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްަސލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން  (ނ)  

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙްވީލުކުރާ 
 މައްސަލަތައް ބެލުން 

ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ މައްސަލައެްއ މަީތ މަރުޙަާލގެ ކޯޓެއްގައި  (ހ) .87

މައްސަލައިގަިއ ކަްނ ހިނގާފައިވާގޮތް އަލުްނ ބަލަންޖެހޭކަމަްށ  ،އިސްތިއުނާފުކުރެވި

ތަްޙވީލުކުރެވުނުކަން   ،ކަނޑައަޅައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙްވީލުކުރާ މައްސަލަ

އެފަދަ މަްއސަލައަށް އައު މައްސަަލ ނަންބަރެއް ީދ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް އެންގުމުން

 ީރކުރަންވާނެއެވެ.ޓަގޮތުގައި ރަޖިސް ގެޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް

ރީ ކުރެވޭ މަްއސަލަތަކުގައި މައްސަަލ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓަމި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސް (ށ)  

 އެ މައްސަލައެްއ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތެވެ. ،ކަމުގައި ބަލާނީ

 ބާރަވަނަ ބާބު
 ދުރުން ޚިދުމަތް ދިނުން

މައްސަލަތައް ދުރުން ކުރިޔަށް 
 ގެންދިޔުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު  (ހ) .88

 ލިބިގެންވެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލަށް 

އީމެއިލް  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިުޔންތައް (ށ)  

އެީއ      ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ުހށަހެޅުމުން

ރަސްމީކޮށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުމެއް ަކމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އަދި  ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ،އަމުރުތަކާއި އެހެނިެހން ލިޔެކިޔުން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ސިޓީއާއި

 އެއީ ޓްރައިބިއުނަލުން ،އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން

  ބެލޭނެއެވެ.ފައިވާ ލިޔުމެއް ަކމުގައިވައިރަސްމީކޮށް ފޮނު

ލިޔެކިޔުން ލިބިފައިވާކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 88މި ގަވާއިދުގެ  .89

ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާކަން ފޯނުން ގުޅައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން 

  އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން ފޯނުން ގުޅައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް

ޓްރައިބިއުނަލަށް މީހާ ކޮންމެހެްނ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ (ހ) .90 ދުރުން ޚިދުމަތް ދިނުން

އެފަދަ ކޮންމެ  ،ހާޒިރުކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމުގައިވާނަމަ

ގަވަރމަންްޓ  ،އީމެިއލް ،ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަްނޖެޭހ އެންމެހަިއ މުާޢމަލާތްތައް
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ފޯނު ނުވަަތ  ،ޓެކްސްޓް ެމސެޖް  ،ލެޓަރ މެނޭްޖމަންޓް ިސސްޓަމް (ޖެމްސް)-އީ

އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން ބާއްވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އާްނމުޮގތެއްގައި ދުރުން  (ށ)  

އެނޫންވެސް ޓެލެޮކންފަރެންސިންގ ނުވަތަ  ،Microsoft Teamsކުރިއަށްގެންދާނީ 

 ޕްލެޓްފޯމެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން  (ނ)  

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މައްަސލައިގެ ޚަޞްމުްނ ކުެރ ޚަޞްމެއް އުޒުރުވެރިވާނަަމ 

 ވާނެއެވެ.މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުެގމަތިން އަޑުއެުހމެއް ުކރިއަށް ގެންދަން ރިޔާސަތުްނ  90މި ގަވާއިދުގެ  .91 ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުން 

 ؛ކަނޑައަޅައިފި ހިނދު

 އެ އަޑުއެހުމެްއ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެުހމެއްގެ ޮގތުގައެވެ. .1

ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް އެތިބީ  މުގައި ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ައޑުއެހުއެ އަޑުއެހުމެއް  .2

 މައްސަލައިގެ އަޑުެއހުމަށް ާހޒިރުވެ އެއް މަޖިލީހެއްގަިއ ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.

ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާޒިރުވުމުގެ އެންގުމެްއ  .3

މަްއސަލައިގެ ެއ އަޑުއެުހމަީކ ދުރުން ބޭއްޭވ  ،ގައިެއ އެންގުމު ،ފޮނުވާނަމަ

އަޑުއެހުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިްނ 

 .ވުމާގުޅޭ އިރުޝާދު އަމުރާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ފައިވާެއކުލަވައިލައިޓްރައިބިއުނަލުން  ،ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުްނ ކުރިއަށް ގެންދާނީ .4

 'ދުރުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލު' ގަިއ ބުނާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދުރުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުން އެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުްނ  .5

މަޤްބޫލު ސަބަބެއް އެ އަޑުއެުހމަކަށް ާހޒިރުވުމުެގ އެންގުން ލިބޭާތ  ،އުޒުރުވެރިވާނަމަ

 ތެރޭގައި ލިުޔމުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ގެ(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު 24
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 ތޭރަވަނަ ބާބު
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 
 މަރުވުން 

މައްަސަލ ހުށަހެިޅ މީާހ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެްއ ނުިނމެނީސް (ހ) .92

ެއ މަްއސަލައެްއ  ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެިޅ އެންެމން މަރުވެއްޖެަނމަ

 ލުކުރެވޭނެއެވެ.ޠިބާ

ުލ ކުރެވޭ މައްސަލައަީކ ވާރިސުންނަްށ ހުށަހެޅިދާެނ މައްސަލައެއްނަަމ ޠިމިގޮތުން ބާ (ށ)  

އެ މައްސަލައެއް ައލުްނ ބަލައިގަތުމުގެ  ،ވާރިސުން އެ މަްއސަލައެއް ހުށަހެުޅމުން

 އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ހު
 އުވާލުން 

 ،އްޚްޞެމައްސަލަ ުހށަހެޅި ޤާނޫނީ ޝަ ،ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުިނމެނީސް .93

އެ މައްސަލައެްއ  ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އުވާލުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 ލުކުރެވޭނެއެވެ.ޠިބާ

ުނވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަްށ  ،ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް .94 އެންގުންތަކަށް ތަބާވުން 

ޓްރައިބިއުނަލުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ގުޅިެގްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދޭ  ،ނުވަތަ

ކާިއ ެއންގުންތަ ހައިބާރެއްގެ ދަށުން ކަމެްއ ކުރުމަްށ ނުވަތަ ނުކުުރމަށް އަންާގ އެންމެ

އެ އެންގުމެއް ނުވަތަ އަމުރެްއ ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ފުރިހަމައަށް  ،އަމުރުތަކަށް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޙުރުމަތް 
 ކަނޑައިލުން 

ރުމަތް ޙުޓްރައިބިއުނަލްގެ  ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ (ހ) .95

 ބެލެވޭނެއެވެ.ކެނޑުން ކަމުގަިއ 

އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން މެންބަރަކަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން  .1

 މުޢާމަލާތް ކުރުން.

އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން  .2

 ފަރާތަކަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތް ކުރުން.

 ލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ޑައިގަސްދުގައި އަޑުއެހުން މެދުކަނ .3

 ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ތަބާނުވުން. .4
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ތިރާމް ޙްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އިޅައިޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ .5

 ނުކުރުން.

 ރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ުކރުން.ޙުމީގެއިތުރުންވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .6

(ދެހާސް) ރުފިޔާއަށް  -/2000 ،ގައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ެއ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުުރމުގެ އިޚުތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ނުވަތަ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަާޅ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މަްއސަލައެއްގައި .96 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ރެކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،މަޢުޫލމާތު އެއްކޮށް ،އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ 
 ލިޔުން ދޫކުރުން 

ފަރާތަކުްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަަލއިގައި ހިމެނޭ  .97

އެ ފަރާތަކަށް އެފަދަ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ ލިުޔމެއް ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެަނމަ

 ލިޔުމެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް 
 ނުކުރުން 

 މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން .98

 ،ރަސްމީގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލާއި ެއ ފަރާތާއެކު ކުރާ މުޢާމަލާތެއްަގއި ނޫން ެއހެން ގޮތަކަށް

މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ އެހެން މެންބަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ސީދާ ނުވަތަ 

ދަ ފަރާތަކަށް މުޢާަމލާތުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި އެފަ ،ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަްސ ވާހަކަދައްކައި

 .އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ނުފޫޒުފޯރުވަންވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ 
ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 

(އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް 

              ގެނެވުނު  އަށް) ޤާނޫނު އިދާރީ  ނެުގމާބެހޭ ޓެކްސް( 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު .99

    ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) އ( މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އެ ގުޅިގެން ޙާލާޞްއި ވަނަ 3

 ސަރުކާރުގެ ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ރަސްމީ ގުނުމުގައި މުއްދަތު ދުވަހުގެ (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) 180

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ 
 ކަންތައްތައް 

އެކަމެްއ  ،މި ގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ (ހ) .100

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ަމޖިލީހުންނެވެ. ،ނިންމާނީ

 ންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.އާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ިނންމާ ނިންމުްނ  (ށ)  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު  (ހ) .101 އެކުލަވައިލުން އުސޫލުތައް 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ގައި ޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހަދާ އުސޫލުތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައި (ށ)  

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ލާނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވައި(ހ) ގެ ދަށުން ނެރޭ އުސޫލުތައް އެކުލަމި މާއްދާގެ  (ނ)  

 .މެންބަރުންގެ ަމޖިލީހުންނެވެ

 ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  ،ހިނދަކު ކަނޑަާނޅާހާ ގޮތަކަށް އެހެން ޓްރައިބިއުނަލުން .102 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެޭދ ފޯމު 

 .ފޯމުތަކެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  1 ޖަދުވަލު ހުށަހަޅާނީ ޓުރައިބިއުނަލަށް

ިމ ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ (ހ) 103 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަާވއިދު ނަންބަރު     ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ށ)  

2012/R-25 .ެ(ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވ 
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1ޖަދުވަލު   
 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭ ފޯމުތައް

 
 ފޯމު ނަންބަރު ފޯމުގެ ނަން

 TAT101 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޯފމު

 TAT102 ފޯމުޖަވާބު ހުށަހަޅާ 

 TAT103 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ފޯމު

 TAT104 ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ޯފމު

 TAT105 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ފޯމު

 TAT106 ކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމުބަލައި ފާސް

 TAT107 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ޯފމު

 TAT108 ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުމަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ 

ދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  39ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 
 ފޯމު

TAT109 

 TAT110 ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

 TAT111 މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ޯފމު

 TAT112 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޯފމު
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