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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޖ
މލެ ،ދިވެހިރާއް ެ
ާ
TAT/F05
ފޯމު ނަންބަރު:

ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް
 .1އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:
ދރއކ ނަންބަރު )ޠަބީޢީ
ޝަޙްސެއްނަމަ(:
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު )ޤާނޫނީ
ޝަޙްސެއްނަމަ(:
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްކަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އަންގައިދޭ ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 .2ބަލާފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން
އިމާރާތް ނުވަތަ ގޯތީގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ )ފަންގިފިލާގެ ވަކި
އެޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ވަކި ބައެއްނަމަ،
އޭގެ ތަފުސީލު(:
މަގު:
އަވަށް:
ރަށް:

 .3ޝައްކުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު
 .iޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ޤާނޫނާއި މާއްދާ

މއްދާ
ާ

ޤާނޫނު
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މތުކުރެވޭ ކުށް
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އޮފިސް ބޭނުމަށް

 .4ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދެން މެދުވެރިވި ސަބަބު
 .iއޮޑިޓް އަދި ތަހުގީގުގެ ކަންހިނގައިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާސާ

 .iiބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތަކުގެ ތަފުސީލު

 .iiiބަލާފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

 .5އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްވެ ހުންނާނެ މީރާގެ އޮފިސަރު
ފުރިހަމަ ނަން:
މަޤާމް:

 .6އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ ގަޑި
 .iއަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި ގަޑި
ތާރީޚް:
ގަޑި:
މި ފޯމާ އެއްގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެފިނަމަ ،މި ފޯމުގެ  6ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިން ފެށިގެން  36ގަޑިއިރަށް އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ.

 .7އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވަނީ ޔުނިފޯރމް އެޅި ފުލުހެއްގެ ހާޒިރުގައި

☐

އާއެކެވެ

ނޫނެކެވެ

 .8އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހެއް ބޭނުންވާ ސަބަބު
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☐

 .9ކުރިން ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭނަމަ
އަމުރު ނަންބަރު:
އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚް:
 .iއަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު

 .iiއަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި
ތާރީޚް:
ގަޑި:
މި ބައިގެ ދަށުން އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައި އަމުރު ނެރެފިނަމަ 9 ،ވަނަ ބައިގައި ހަވާލާދީފައިވާ އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚާއި ގަޑިން
ފެށިގެން  14ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ.

 .10އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް
އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި ސިއްކަ:

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
މަޤާމު:
ތާރީޚް:

 .11މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

☐

އކާ ފަރާތުގެ  MIRA101ފޯމުގެ ކޮޕީ
ޓެކްސް ދަ ް

☐

އޑިޓް ނޯޓިސް ކޮޕީ
އވާ ޮ
އފަ ި
އކާ ފަރާތަށް ފޮނުވަ ި
ޓެކްސް ދަ ް

☐

އންގުން ކޮޕީ
އންގާ ެ
އވާ ތަހުގީގުކުރާކަން ަ
އފަ ި
އކާ ފަރާތަށް ފޮނުވަ ި
ޓެކްސް ދަ ް
އދޭ ލިޔުން
އންގަ ި
އކަން ަ
އޒަފެ ް
އފިސަރުގެ މީރާގެ މުވަ ް
އސްވެ ހުންނާނެ މީރާގެ ޮ
އ ި
އމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގަ ި
ަ

އޮފީސް ބޭނުމަށް:
ފޯމު ބަލައިގެން މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމް:
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއި:
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ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި:
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☐

މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
 .1ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ ،އެ އަމުރެއް ނެރެން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި ވަގުތުގެ ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ކުރިން މި ފޯމުގެ  1އިން
 8އަކަށް ،އަދި  10ވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުގެ  11ވަނަ ބައިގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  searchwarrant@tat.gov.mvއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .2ބަލާފާސްކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ) 6ހައެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން،
ހަމައެކަނި މި ފޯމުގެ  9ވަނަ އަދި  10ވަނަ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މި މަޢުލޫމާތުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ގ  11ވަނަ ބައިގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ހާލަތުގައި ،މި ފޯމު ެ
 .3މި ބައިގެ  1ވަނަ ނަންބަރު އަދި  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް
ލިބގެންވެއެވެ.
 .4ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ފޯމުގައި ހިމަނައިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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