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Tax Appeal Tribunal            ްޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިިބުއނަލ 
Male’, Maldives         ެމާލެ، ދިވެހިރާއްޖ 

 

  ގޮތުގެ އުޞޫލު ަމސައްކަތްކުރާެނ އްލި ުނރަްއކަލުގެ ހާލަތުގައިސިއްޙީ ކު

 

 ތަޢާރަފު  .1

ތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު  ޙަޔިތުންގެ ސިއްއްމު ރައްއާގެން ޅިެޕންޑަމިކްއާ ގު  19-ކޯވިޑްމިއީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ 
ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް  ކުރެވި، އަދި މިހާރު މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ލާނުޢުނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިކުއްލި  ޙީކުރުމަށްޓަކައި ސިއް

ތުން  ގޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  މެދުނުކެނޑިކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައްރުފޯ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި، ޓެކްސް އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލުން 
ވާލާފައިވާ  ޓެކްސް އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކާއި އާއްމު އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކުލަ

 . ލެކެވެސޫއު

 

  ުވން ނު ފޮޔުންތައް ޔެކިުތމާއި ލިލިޔެކިޔުންތައް ބަލަިއަގ .2

ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް  މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އި އަދިވާ މުއްދަތުގަފައިކުރެވިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުއްލި  ޙީސިއް)ހ( 
އެކި  ން އުނަލުއިބިއަދި ޓްރަ ބަލައިގަތުމުގައިއް އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަޓްރައިބިއުނަލަށް ، ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި

 ވެ. މެއިލެއީމްސް ނުވަތަ ޖެނުން ކުރެވޭނީ ބޭ ފޮނުވުމުގައިކިޔުންތައް  ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ލިޔެ

އަދި  ށް ފޯނަ 7922627ރީ ކަމަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއްނަމަ އިދާށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ލިބުނުކަން ކަ  )ށ( ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުންތައް
   ވާނެއެވެ.އްވަން ވަރު ކުރަށަގުޅުއްވައި މެއިލް ލިބުނުކަން ކަ ފޯނަށް   9852471އްނަމަ މެޔުލިލީގަލް ކަމަކާ ގުޅޭ 

ތިރީގައިވާ މެއިލްތަކަށެވެ.  ވާނީ ވަން ނު ލިޔެކިޔުންތައް ފޮ މެހައިން، އެމައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭޓްރައިބިއުނަލަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް )ށ( 
ކުރިން ލިބޭ މެއިލްތައް އެދުވަހު ލިބުނު ލިޔުމެއްގެ   14:00މެންދުރު ފަހު ވަހެއްގެ ންމެ ދު ކޮ ބަލާނީގައި ކުރުމުލިޔެލިޔުން އެންޓްރީ

އަދި  ގެން އަންނަ ދުވަހުގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޖެހި ކުރެވޭނީންޓްރީ ލިޔެކިޔުންތައް އެހުން ލިބޭ ގެ ފަ 14:00ވެ. ގޮތުގައެ
 ތުގައެވެ.  ގޮ  ލިޔުމެއްގެއާދީއްތަ ދުވަހު ލިބިފައިވާ  ޖެހިގެން އަންނަ  ކުރެވޭނީއެންޓްރީ ލްތައް އިމެހޮނިހިރު ދުވަހު ލިބޭ   ނުވަތަހުކުރު  

info@tat.gov.mv 

legal@tat.gov.mv 

mailto:info@tat.gov.mv
mailto:legal@tat.gov.mv
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  މެއިލަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2މައްސަލަ ލިބޭތާ ރަސްމީ  ބިފައިވާކަންލި ށްއުނަލައިބިޓްރަ އްންތަހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުބިއުނަލަށް ރައި( ޓް ނ)
 އަންގަންވާނެއެވެ. ފަރާތަކަށް އެ

އްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއިސްތިޢުނާފަށް  ބަންދުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ސަރުކާރު( ރ)
މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުމުގެ   އެހުށަހެޅުނު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން   ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އުޞޫލުން ތްތައް ޢާއްމުކަލުގެ މަސައްޓްރައިބިއުނަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ، ންމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު  ، އަޞްލު

ގުޅުއްވައިގެން   ފޯނަށް 7922627ނަމްބަރ  ން ފަރާތްތަކުނުފޮނުއްވޭ ޔުންތައްލިޔެކި މެދުވެރިކޮށް އީމެއިންތަ ނުވަސް ޖެމް( ބ)
 ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެއެވެ.  

 

  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ .3

  މުއްދަތުގައިފައިވާމާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވި އި އަދި ވާ މުއްދަތުގަފައިލާނު ކުރެވި ޢު ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިކުއްލި  ޙީސިއް( )ހ
   ނުގުނޭނެއެވެ. އިސްތިޢުނާފީ މުއްދަތު ގައި ސްތަކު ވަދު ، އެވާތީއް ބަންދުކުރެވިފައިތަސްސަރުކާރުގެ އޮފީ

   މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓެރޭޝަން .3.1

އެންޓްރީކޮށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށް   އްސަލަމަ ނަމަ ހުށަހެޅުނުއްޖެއެއް ހުށަހެޅި)ހ( ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
 ގެންދަންވާނެއެވެ.  

ނިންމައިފިނަމަ، މައްސަލަ ބަލައިގަނެވުނުކަން ނުވަތަ   ލައެއް ބަލައިގަތުމަށްސަ މައްއިވާޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފަ)ށ( 
   ންވާނެއެވެ.ބެލެންނެއް މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަ

  14ލައިގަތުމުގައި ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަމުއްދަތުގައި ހު ވާ ފައިލާނު ކުރެވި ޢު ހާލަތު އިއްކަލުގެ ޙީ ކުއްލި ނުރަސިއް)ނ( 
 ވެ.  ލޮކްޑައުންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ނުހިމެނޭނެއެ މާލެ  އިރު ނާސް ގުދުވަ

 އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ މައްސަލަ   .3.2

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން ފިނަމަ، ހަޅައިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެދި ހުށަ
   ވަންވާނެއެވެ. ގެ ޙަޞްމުންނަށް ފޮނު އަންގާލިޔުން މައްސަލައި

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެންގުން   .3.3

ދުވާ  އްސަލަ ރައްންތައް މަކިޔުޔެ ލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި،  ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން
ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން،  ގެ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭއިބިއުނަލުއަދި ޓްރަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ފަރާތަށް 

 ލިޔެކިޔުމުގެ އަޞްލު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.  
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 އްސަލަ އަށް ޖަވާބުދިނުން  މަ .3.4

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހުށަހަޅާ   އްސަލައަށްރާތުން، މަރައްދުވާ ފަ ޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައެއްށް ހުށަހެއުނަލަޓްރައިބި
 ންވާނެއެވެ.  ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަ

 ރުން މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކު .3.5

އިގެ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް މައްސަލަ ގެން ހުށަހަޅޭކާ ގުޅި ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަ
  ންވާނެއެވެ.  ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރަ 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ އަޑުއެހުންތައް  .3.6

  ރާތައްމާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާ އި އަދިވާ މުއްދަތުގަފައި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރެވިކުއްލި  ޙީސިއް
މައްސަލަ  ބާއްވަން  މެއްގުޅޭ އަޑުއެހު އަކާއިވާ މައްސަލަޅިފަހުށަހެޓްރައިބިއުނަލަށް ، ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި

 ބާއްވާނީ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ އް އަޑުއެހުންތަންމައިފިނަމަ ބިއުނަލުން ނިޓްރައިހުށަހަޅައި  ފް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންއިސްތިޢުނާ
 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކު  މިފަދައިން އޯޑިއޯ. ވެދުވެރިކޮށެ ލިންކު މެ 

   ބަބެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ މަޤުބޫލު ސަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން

 ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުން   .3.7

  އަމުރު ފޮނުވާނީ އީމޭލު  ކަށް ތަ އަޑުއެހުންތަކަށް އެކި ފަރާތްރިކޮށް ބާއްވާ ވެ ންކު މެދުވީޑިއޯ ލި އޯޑިއޯ ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލުން 
 ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.   ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް

 ވަގުތީ އަމުރު   .3.8

ރު ނެރެދެވޭނެއެވެ.   އަމުވަގުތީމަ، ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް
  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެއީމޭލު ނުވަތަ އެނޫން މުރު ވަގުތީ އަ  މީގެ އިތުރުންއަދި 

 ނުކުތާ   އިޖުރާއީ .3.9

ބަޔާން   ރާޢީ ނުކުތާއާގުޅިގެން ، އިޖުނަމަނުކުތާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއީ 
އި ހިމެނޭ ގޮތުގެ  މިއުޞޫގަ  އިފިނަމަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމަ ބޭއްވުމަށްއެހުންޑުއަ އަދި ށްމަބަދަލުކުރު

   ތިންނެވެ.  މަ

 ބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން   .3.10

ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް    މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އި އަދިވާ މުއްދަތުގަފައި ކުރެވިނުޢުލާ އިނުރައްކަލުގެ ހާލަތުކުއްލި  ޙީސިއް
 ލުކޮށްގެން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަދަ، ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި
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  މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ  ށް ގެންދިއުމަށްލަ ކުރިއަމައްސަބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން  .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ
  .މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 މައްސަލައިގެ ނިންމުން   .3.11

މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް  ވާ މުއްދަތުގައާއި، ފައި ލާނު ކުރެވިޢުނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިކުއްލި  ޙީސިއް
ނިންމާނަމަ، މައްސަލައިގެ ނިންމުން   މައްސަލައެއް ލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަ ، ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިބަންދު

އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ކަމުގެ   އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން  ގައިވާގޮތަށްމިއުޞޫލު އިއްވުމަށް، 
 ރާތުގެ ޣައިރު ދެފަ ނާ ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް މުން އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ޚަޞްމުންނިން އިގެ މައްސަލަލިޔުން ހޯދުމަށްފަހު، 

ޙާލަތަށް   ބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭޓްރައިވެ. އަދި ޙާޟިރުގައި ނިންމުން އިއްވަންވާނެއެ
 .  ޞާކުރަންވާނެއެވެންނާ ޙިއްރުޖޫޢަވުމުން، ނިންމުންތަކުގެ އަޞްލު އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމު

 ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުން ބަލާ  ކޮށްދިނުމާއި ރު މުއްދަތު އިތު .3.12

ށް  ސްކުރުމުގެ އަމުރަބަލާފާ   ލިޔުމާއި، ށްދޭހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރު ކޮ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްއޮޑިޓު
ޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް  ވެސް އިލެކް އީމޭލު ނުވަތަ އެނޫން  ންތައްއެލިޔު ށްފަހުމަނުނެރެދި  ޖެނަމަ ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އަމުރުއެދިއް

  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް 

 

 ރުން ޭގަގއި މަަސއްކަތް ކު މުަވއްަޒފުން .4

ސްދީގެން ދުވަހުން  ސެށް އެކްކޮ މުވައްޒަފުންނަށް ރިމޯޓުދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ން މިޓްރައިބިއުނަލު)ހ( 
   ސޭނެއެވެ. ގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްންމުމުށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނި ދުވަހަ

، ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަކަށް ބަލައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން( ށ)
  ބަލައި މީޑީއަމެއްކަމުގައި ންމުމަށްޓަކައި، ވައިބަރ އަކީ ޔައުމިއްޔާކުރެވޭ ރަސްމީ ނިނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް  މެމްބަރުން

 ނިންމުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.  

  އްމަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެވު އެބައްދަލު ގައިންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވު( ނ)
ރިހާ މެމްބަރުންނަށް  ހުޔައުމިއްޔާ އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެގެން ކަން ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް

  ފޮނުވާ އީމެއިލްއަކީ ޔާންކޮށް  ދީފިކަން ބައީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން މެމްބަރުން އެޔައުމިއްޔާގައިވާ ކަންކަމަށް ރުހުން
 .އްޔާ ފާސްކުރީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ ކައި މެމްބަރުން ޔައުމިޓަ ޔައުމިއްޔާގައި ނިންމުނު ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްއެ
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 ކަން އުޞޫލަށް ބަދަލު ެގނަުއމާއި އުޞޫުލަގއި ނުހިެމނޭ ކަން .5

އުޞޫލަށް ބަދަލު   ރިޢާޔަތްކޮށް މި  ށްއަދި ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކަ  ބަދަލުތަކަށް ގުޅިގެން ޤައުމުގެ ޙާލަތަށް އަންނަ އ19ާ-ކޮވިޑް)ހ( 
 .  ގެނެވޭއެވެ

 ދާނީ ޢާއްމުވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެން  މި އުޞޫލުގައިކާގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ  )ށ(
 . ވެއެއްގޮތަށެ  ރަންމުދިޔަ އުޞޫލާރިން ޢަމަލުކުޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ކު

މެމްބަރުންގެ   ރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުމެމްބައެކަމެއް ނިންމާނީ  ޖެނަމަ، ނިންމަންވެއް ނެތްކަމެއްމި އުޞޫލުގައި  )ނ(
   ޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަ
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ކުެރްއުވަމށް ުގުޅއްާވނެ ނަްމބަރު ތަާކިއ ފުލަުތގައި އިތުރު މަޢުޫލމާތު ސާޓްރަިއބިުއނަލް އޮފީސް ބަްނދުކުެރިވަފއިާވ ހާގުޅިެގން  އ19ާ-ކޮިވޑް)ހ( 

  ާވނެެއެވ. ާޝއިޢުުކރަންްޓރަިއބިުއނަލްެގ ެވބްަސއިުޓގައި ާވނެ އީެމއިލް އެްޑރެސް ކުަރއްއީެމއިލް

  7922627  * އިދާރީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން: 

  9852471 * ލީގަލް އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން: 

 info@tat.gov.mv* އީމެއިލް: 
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