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ލުރުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫއަޑުއެހުންތައް ދުޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ތަޢާރަފު .1

(ހ) މިއީ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޓްރައިިބއުނަލަށް ހާޒިރުކޮށްގެްނ 

ގެންދިއުަމކީ ޞިއްޙީގޮތުން އެންމެ ަރއްކާތެރިގޮތް ނޫންކަމަްށ ޓްރަިއިބއުނަލަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ޙާލަތްތަކުގައި ޓްރައިިބއުނަލްގެ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކާގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަްއ 

ލެކެވެ.ޞޫލާފައިވާ އުމެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކުލަވާ

(ށ) 'ދުރުން ޭބއްވޭ އަޑުއެހުން' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަްއސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ްޓރައިިބއުނަލާ ދެމެދު އަޑާއި 

އަޑުއެހުމަށެވެ.  ށް ގުޅާލެވިފައިވާ ވަސީަލތަކުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މައްސަލައިގެ ތަމަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު އެކަނި ލިޭބގޮ

މިގޮތަށް ދުރުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތު އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި މެމްަބރުން އެތިީބ 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެ އެއް މަޖިލީހެއްގައި ކަމުގައި އިފްރިތާޟުކުރެވޭނެއެވެ.

ބުނެފައިވާނީ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގައި ާބއްވާ އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރުވުމަށް (ނ) 'އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވުން' ކަމަށް

ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ލިންކަކުން އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޭބއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ަބއިވެރިވުމަށެވެ. 

ލަށް އަމަލުކުރުންޞޫއު.2

ލުގައި ވަކިގޮތަކަްށ ޞޫއަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި އުޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ 

ސިއްޙީ ކުއްލި  ޓްރައިިބއުނަލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާނީ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ނުވަތަލުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

އެކަމަކާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޓެކްސް އެޕީލް ، އަދި ހާލަތާ ވަގުތާގުޅޭގޮުތން ެއނޫންގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމަންޖެިހއްޖެނަމަ

ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެމްަބރުންގެ ަމޖިލީހުންނެވެ.

ޖީގެ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކުރުން ރިމޯޓް ޓެކްނޮލޮ.3

(ހ) ޓްރައިިބއުނަުލން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތަކީ، ޓްރައިިބއުނަލަށް ީމހާ ކޮންމެހެން ހާޒިރުކޮށްގެން ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް 

ވަރމަންްޓ ގަލް، މެއި-ނޫންކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ކޮންެމ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ކުރާނީ އީ

ލެޓަރ މެނޭޖްމަްނޓް ސިސްަޓމް (ޖެމްސް)، ޓެކްސްޓް މެސެޖް، ފޯުނ ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ިއލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަްއ -އީ

މެދުވެރިކޮށެވެ.
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، Microsoft Teamsއަޑުއެހުންތައް އާްނމުގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ ަމއްސަލައިގެ ިބއުނަލުްނ ާބއްވާ (ށ) ޓްރައި 

މިފަދަިއން ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެޓލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯމްަތއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.ޓެލެފޯނު 

ން އުޒުރުވެރިވާނަމަ މަޤުޫބލު ސަަބެބއް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމުޕްލެޓްފޯމް

ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މެއިލް ނުވަތަ އެޫނންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް -އީޓްރައިިބުއނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް، (ނ) 

އަދި ެބލޭނެއެވެ.ލިިބފައިވާ ލިޔެކިއުމެއް ކަމުގައިކޮށް ހުށަހެޅުމުން، އެީއ މި ޓްރައިިބއުނަލަށް ރަސްމީ ށްމެދުވެރިކޮ

ޓްރައިިބއުނަލްގެ ފަރާތުން ފޮނުާވ ސިޓީއާއި، އަމުރުތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުން، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް  

.ފޮނުވާފައިވާ ިލޔުމެއް ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެކޮށް ފޮނުވުމުން، އެއީ މި ޓްރައިިބއުަނލުން ރަސްމީ

އަޑުއެހުން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންމައްސަލައިގެ .4

އިލްކެޓްރޯނިކް ލަތަކުގެޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުަނލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި މިހާރު ހިނގަުމންދާ މަްއސަ(ހ) 

ބެންޗް މެމްަބރުންނާ ހަވާލުކުެރވޭނެއެވެ. އަޑުއެހުންތައް ޝެޑިއުލްކުރުމާއި، އަޑުއެހުން އެ މައްސަލައެއްގެފައިލް

ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސާނީ ލީގަލް  

ތަ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސެކްޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން ާބއްވާ އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ ނުވަ

ޓެލެކޮންފަރެންސިން ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ޭބއްވޭނެއެވެ.

(ށ) އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކުރުމުގެ ކުރިން، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  

ތިރާޒު ނުުކރާކަމަށާއި، އަދި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަބޔާްނތަކުގައި މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިއު

ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްަބސްވާަކން ަބޔާންކޮށް މައްސަލައިގާ ިހމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަްށ 

ލިޔުމަކުން އިޤުރާރުވާންވާނެއެވެ.

ގައި ހޭދަވާ ވަުގތު ީވހާވެސް މަދުކުރުމުގެގޮތުން، މަްއސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ދުރުން ކުރިއަށްެގންދާ އަުޑއެހުންތަކު) ނ(

ގެންދެވޭ ހާލަތުަގއި، މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗް މެމްަބރުންގެ މަޖިލީހުްނ ދަލުކުރެވިގެން މައްސަލަ ކުރިއަށްދުރާލާއި ަބ

ޤާޫނީނ ވޭނީ ޚަޞްމަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެރުސަތު ދެއެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފު

(ދިހައެއް)  10ވަކީލަށް ނުވަތަ ަބދަލު ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަށެވެ. އަދި މިގޮތުން، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ފުރަތަމަ ދެވޭނީ 

.މިނިޓްގެ ފުރުސަތެކެވެ. އެއަށްފަުހ ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ

ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކުގައި އެންމެ މަދު މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނެރެގެން އަޑުއެހުން ހިންގުމުގެ ކަންކަން ) ރ(

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އެގޮުތން، ކޮންމެހެްނ ނެރެންޖެހޭ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އައިޓީ ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފަކާއި، 

ރެއް ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރަކު ހިމެނޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޓްރައިިބއުނަލަްށ ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުން، ޓްރައިިބއުނަލް އޮފިސަ
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ޓްރައިިބއުނަލަްށ އަންނައިރުއާއި ޓްރައިިބއުނަލްގައި އުޅޭއިރު އަދި ޓްރައިިބއުނަލުްނ އެނުބރި ދާއިުރވެސް، މާސްކް އެޅުންފަދަ 

ތައް އަޅަންވާނެއެވެ.ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ސޮއިކުރުން އަޑުއެހުން ރެކޯޑުކުރުމާއި މަޙްޟަރު ަބޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށްމައްސަލައިގެ .5

މެދުވެރިކޮށް  އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކްއަޑުއެހުމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ، މަޙްޟަރުކުރެވޭ ވާހަކަތަކަކަށްވާތީ، (ހ) 

ލުގެ ދަށުން ހިންގޭ އަޑުއެހުްނަތއް ރެކޯޑުކޮށް ޓައިޕްކުރާނީ  އުޞޫމިގޮތުން މި ހިންގޭ އަޑުއެހުންތައްވެސް ރެކޯޑުކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރައިިބއުނަލުްނނެވެ.

މަޤްޞަދަކީ މައްސަލައިގާ ޓްރައިިބއުނަލަށް އަޑުއެހުން ޭބއްވުމުގެއޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް (ށ) 

އަޑުއެހުމުގައިކުރިއަށްގެންދިއުން ކަމުގައިވާއިރު، މައްސަލަ ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޓްރައިިބއުނަލަށް ހާޒިރުކުރުމެއްނެތި، 

މެއިްލ -ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އީރެކޯޑުކުރެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރު ަބޔާންތަކުގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައިގާ 

އަދި ަބޔާންތަކުގައި އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ  ފޮނުވޭނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް 

އަދި ޞިއްޙީ  މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގުމުން، އެ ަބާޔނަކީ ޞައްޙަ ަބޔާނެއްކަމަށް ެބެލވޭނެއެވެ.-ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ިނމުމުން، އެ ަބޔާްނތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަިއ،

ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ. އެ ަބޔާންތަކުގައި ކޮށްރުޒިޓްރައިިބއުނަލަށް ޙާ

(ނ) ހެކިންގެ ަބޔާްނތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ އެ ހެކިވެރިޔެކެވެ.

މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ޭބއްވޭ އަޑުއެހުންތަކާއި، (ރ) މި 

ަބދަލުކުރެވިފައިވާ ަބޔާންތައް އިއްވަން ޭބއްވޭ އަޑުއެހުންތަުކގެ ރެކޯޑިންގ ލިޔަން ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ 

ކުގައި ނެތް ވާަހކައެއް މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތަކު ދައްކައިފިނަމަ ނުވަަތ އަޑުއެހުންތަކުގައިވެސް ަބދަލުކުރެވިފައިވާ ަބޔާންތަ

ބެންޗުން ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާުބ ދީފިނަމަ، އެމީހަކު ދޭ ަބޔާން މަޙްޟަރު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަކުގައި އެ ަބޔާން ވީޑިއޯ ކޮްނފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އަޑުއެހުންތަކުގައި ނެގޭ މަޙްޟަރު ަބޔާން(ބ) އޯޑިއޯ ނުވަތަ 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށްކަން އެނގޭނެފަދަ ޢިާބރާތެއް އޮްނނަްނވާނެއެވެ.އޯޑިއޯ ނުވަތަ ނެގިފައިވަނީ 

ކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިން އަޑުއެހުން ނިމި، މަޙްޟަރުކުރެވިފައިވާ ަބޔާންތަކުގައި ސޮއިނުކުރެވި ލަށް އަމަލުއުޞޫމި ) ޅ(

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނނެވެ.ހުރިނަމަ، އަމަލުކުރާނީ
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ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވުންމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް .6

ލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަޑުއެހުން ާބއްވަން ނިްނމައިފިނަމަ، އަޑުއެހުމުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ 'ޙާޟިރުވުމުގެ  އުޞޫމި (ހ) 

މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭެނއެވެ. އަދި އަމުރު ލިިބފައިވާކަން ފޯނުން ގުޅައި އަމުރު' އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް 

ކަށަވަރުކުރުވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފޮނުވޭ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރުގައި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަކީ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  (ށ) 

ްޕލެޓްފޯމަށް ލޮިގން ވުމާގުޅޭ ގނެއެވެ. އަދި ޓެލެކޮންފަރެންސިންމެދުވެރިކޮށް ޭބއްވޭ އަޑުއެހުމެއްކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮްނނާ

އިރުޝާދު އަމުރާއެކު ފޮނުވޭނެއެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި ަބއިވެރިވާންޖެހޭ މީހުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަްނތައްތަކާއި އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލައިގެ(ނ) 

މަޢުލޫމާތު އަމުރުގެ ނުފުށުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.ަބއިވެރިނުވެއްޖެނަމަ އެޅިދާނެ ިފޔަވަޅުގެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މައްސަލައެއް ތާވަލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ެއ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން (ރ) 

މުރު ތައްޔާރުކޮށް  ހާޟިުރވުމުގެ އަޮފނުވާޓްރައިިބއުނަލަށް ހާޒިރުކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިިބއުނަލުން

އަމުރު ފޮނުވާނީ ލީގަލް ސެކްޝަނުންނެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިން ވުން.7

ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިން ވުމަށް ބޭނުންވާ ލިންކް އާއި ޔޫޒަރނޭމް އަދި ޕާސްވޯޑް  (ހ) 

މެއިލް ނުވަތަ ފޯނު މެދުވެރިކޮްށ -އިރުކުރިން ޚަޞްމުންނަށް އީ(އެކެއް) ގަޑ1ިމައްސަލަ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ 

ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި އަޑުއެހުން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯްމގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްީދ 

ުތން ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫާމތު ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެްޓޯފމަށް ލޮގިން ވުަމށްޓަކައި ޓްރައިިބއުނަލްގެ ފަރާ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ދުރުން ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިން ވުމާއެކު އެފަރާެތއްގެ ނަމާއި އައިޑީކާޑްގެ  

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްދިނުމަށް ްޓރައިިބއުނަލުން އެދުމުން އެ މަޢުޫލމާތު ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

(ފަނަރަ) މިނެޓު ކުރިން ކޮންފަރެންްސ ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް  15ގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ މައްސަލައި(ށ) 

ފައިވާ މާލަންތަކަށް އަޑާއި ަމންޒަރު ލިޭބކަން، ޓްރައިިބއުނަްލ އޮފިސަރު ނުވަތަ ލީގަލް ކަތްކުރާކަން ޔަޤީންކޮށް، ގުޅިމަސައް

ރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކާއި އެމީހުން ތިބިތަްނތަން އެނގޭެނހެްނ އޮފިސަރު ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އަޑުއެހުމުގައި ަބއިވެ

ރަންވާނެއެވެ.ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗްގެ މެމްަބރުްނނާ ހިްއސާކު
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މައްސަލަ ަބލާ މެމްަބރުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިން ވުން .8

ޕްލެޓްޯފމަށް ލޮގިން ވާނީ އަޑުއެހުމުަގއި ަބއިވެރިވާ އެހެނިހެްނ ގޓެލެކޮންފަރެންސިންމައްސަލަ ަބލާ މެްމަބރުްނ (ހ) 

ފަރާތްތައް އެ ޕްލެޓްފޯމްއާ ގުޅި، ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ޙައްލުކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

ގޮތުގެމަތީން އަމަލުކޮށް، ޓެކްސް އެޕީލް  ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތްވާ(ށ) 

ޓްރައިިބއުނަލްގެ ހިޔަރިންގ ރޫްމގައި ބެންޗް މެމްަބރުން ހާޒިރުެވ ތިެބގެން ެޓލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯމްއާ ގުޅާލެވޭ ފަދަ 

ރޫމްގައެވެ.ޙާލަތްތަކުގައި މައްސަލަ ަބލާ މެމްަބރުން ހާޒިރުވެ ތިބޭނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ ހިޔަރިންގ

ަބލާ މެްމަބރުން ހާޒިރުވެ ތިެބވެން ނެތް ހާލަްތތަކުގައި، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުަނލްގެ ހިޔަރިންގ ރޫމްގައި މައްސަލަ(ނ) 

ގުޅައިލެވޭނެއެވެ.ޓްރައިިބއުނަލްގައި އެ މެމްަބރަކަްށ ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ހުރެގެން ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްެލޓްފޯމްއާ 

ޓްރައިިބއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ ަބދަލުގައި އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ އެ މެމްަބރަކު ޤާއިމުވެހުރި ތަނަކުން (ރ) 

ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯްމއާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމުގައިވާނަމަ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 

އެގޮތުގެމަީތންނެވެ.ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތީން އެއް ޕްލެޓްފޯމަަކށްވާ ގޮތަށް ގުޅައިލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މައްސަލައިގެ (ބ) 

އަޑުއެހުންތަކަކީ އެއް ހާޒިރެއްގައި ތިެބގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ މަްއސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ކަމަށް ެބލެވޭނެއެވެ.

ޑުއެހުމާގުޅޭ ކަންކަން އިއުލާނުކުރުންއަ.9

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމާ މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗް މެމްަބުރން ގުޅުމުގެ ކުރިން އެ އަޑުއެހުމަކީ ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ 

ޭބއްވޭ  ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ޭބއްވޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކަމާއި، އެ އަޑުއެހުމަކީ ކޮން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

އަޑުއެހުމެއްކަމާއި، އެ އަޑުއެހުން ހިންގޭ މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާ މެމްަބރު އަދި މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗް 

ޓްރައިިބއުނަލް އޮފިސަރު ނުވަތަ ލީގަލް އޮފިސަރު، ހުރިހާ ނިޒާމް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް މެމްަބރުންގެ ނަމާއި، އަޑުއެހުމުެގ 

އެވެ.ހާޒިރީންނަށް އިއްވާނެ

އަޑުއެހުން ފެށުމާއި ނިންމުން މައްސަލައިގެ .10

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްެގ އަޑުއެހުން ފެށުނީ" ިމހެން ) بسم هللا الرحمن الرحیم(މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ެފށޭނީ، "(ހ) 

މެްމަބރު އިއުލާންކުރުމުންނެވެ.ކިޔައި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފެށުނުކަން މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާ 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފެށުނުކަން އިއުލާންކުރާއިުރ އެއީ ކޮން ާބވަތެއްގެ އަޑުއެހުމެއްކަން ރިޔާސަތުން  (ށ) 

ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވަނީ ކޮންތަންތާކު ހުރި މާލަންތަކެއް ކަމާއި،  
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ރި ފަރާތްތައް އެ ާމލަންތަކުގައި ތިިބ ކަމާއި ގުުޅންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ަނންތަްއ އެފަރާތެއް އިންތަނާއެކު ގުޅުންހު

ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމޭނީ، އަޑުއެހުން ނިމުނުކަން މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާ މެމްަބރު "މައްސަލައިގެ  (ނ) 

ކަމަށް އިއުލާންކުރުމުންނެވެ.އަޑުއެހުން ނިމުނީ" 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމުމުގެކުރިން މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗުގައި ހިމެނޭ އެހެން މެމްަބރުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރ) (

ފުރުސަތަކަށް ބޭނުންވާކަން ނުވަަތ ނޫންކަން ރިޔާސަތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ަބހައްޓަްނޖެހޭ ގޮތްޚަޞްމުންގެ އަމަލުތައް .11

ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ންސިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުެވރިކޮށްދުރުން ކުރިއަށްެގންދާ ައޑުއެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ޓެލެކޮންަފރެ(ހ) 

ލުތައް އުޞޫފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައިވެސް އާންމު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

ހިނގާނެއެވެ.

ބައިވެރިވާ އެހެން ފަރާތަކަށް  އަޑުއެހުމެއްގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތަކުން ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެމްަބރަކަށް ނުވަތަ އަޑުއެހުމުގައި (ށ) 

ހަޑިހުތުރު ަބހުން ުމޢާމަލާތްކޮްށ ނުވަތަ ގަސްދުގައި އަޑުއެހުްނ މެދުކަނޑާކުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ނުވަތަ ޓްރައިިބުއނަލްގެ 

ގުތުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވ38ަލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ޓެކްސް އެޕީ، ފިނަމަރުމަތް ކެނޑޭފަދަ އަމަލެއްކޮށްހު

ލިިބގެންވެއެވެ. އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުނަމަ، ެއ އިޙުތިޔާރު ރިޔާސަތަށްއެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ 

ޒާމާ ޚިލާފަށް ކުރި ޢަމަލާއި އަދި އަދަެބއް ކަނޑައެޅުނުނަމަ، އެ ކަނޑައެޅުނު އަދަުބގެ މަޢުލޫމާުތ ވަކީލަކު ޝަރީޢަތުގެ ނި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ޮފނުވާނެއެވެ.

ބެންާވނީ ޓްރަިއިބުއނަލްގެ ޙުރުމަތާ އެއްގޮތްާވ ތިދުރުްނ ކުރިއަށްގެންާދ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ޚަޞްމުން ) ނ(

ހެދުމެއްގައެވެ. އަދި މައްސަލަ ަބލާ މެމްަބރުން ތިޭބނީ ސޫޓުގައެވެ.

މެމްަބރުންގެ ހުއްަދ ލިުބމަށް ފަހުއެވެ. ވީޑިއޯ ކޮންމެ ޚަޞްމަކުވެސް ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ މައްސަލަ ަބލާ ބެންޗް ) (ރ

ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގެްނދެވޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއްނަމަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ އިޝާރާތުން އަތް 

) ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ގެންދެވޭ އަޑުއެހުމެއްނަމަ "އަޅުގަނޑު (ނަންއޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށްއުފުލައިގެންނެވެ.

ފުރުސަތަކަށް އެދެން" މިފަދައިން މުޚާތަުބކޮށްގެންނެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ުކރިއަށްދާއިރު، ވަކި މެމްަބރަކާ ުމޚާތަުބކުރާނަމަ މުޚާތަުބކުރަންވާީނ "އިއްޒަތްތެރި މެމްަބރު" ) (ބ 

ޚާތަުބކުރަންވާނީ "އިއްޒަތްތެރި މެްމަބރުން" މިގޮތަށެވެ.މިފަދައިންނެވެ. އަދި މެމްަބރުންެގ ބެންޗް އާ މުޚާތަުބކުރާނަމަ މު
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ޕްލެޓްފޯމަށް ލޮގިން ވާންާވީނ ގއަޑުއެހުމުގެ ަބއިވެރިން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދާ ޓެލެކޮންފަރެންސިން) ޅ(

އްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް  މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދާ ވަގުތު އެހެން މީހުންނަށް އެކްސެސް ނުލިޭބފަދަ، އަދި މަ

ގެންދިއުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭފަަދ އަޑުމަޑު އަދި އެހެން މީހުްނނާ ވަކިން ުހންނަ ަތނެއްގަިއ ހުރެގެންނެވެ. މިޮގތުން، 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޭބުނންވާ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު ސާފުކޮށް ލިބެންވާނެއެވެ.

ހުން ކުރިއަށްދާ ވަުގތުތަކުގައި އަަބދުވެސް ވީޑިއޯ ުހންނަންވާނީ ޮއންކޮށްފައެވެ. މަިއކު އޮން ކުރާނީ ހަމައެކަިނ (ކ) އަޑުއެ

ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ. އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި މައިކު ަބހައްޓަންާވނީ މިއުޓް ކޮށްފައެވެ.

ރީގައި ތިެބގެންނުވާނެއެވެ.ކައިމައްސަލައާ ގުޅުންނެތް ފަރާތްތައް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާއިރު) އ(

އެއް ޚަޞްމަކު ވާހަކަ ދައްކަމުންގެންދާއިރު އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެހެން ޚަޞްމަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.) ވ(

ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް .12

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައިވެސް، ހާޒިރުވެތިިބ ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯްމތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންނަނިވި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

؛އަޑުއެހުން ދޫކޮށް ދިއުންރިޔާސަތުގެ އިޒުނަޔާނުލާއަޑުއެހުން ހިނގަމުންދަނިކޮްށ، -

އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު އަޑުއެހުމަށް ވެއްދުން ނުވަަތ ރިޔާސަތުގެ އިޒުނަޔާނުލާ އަޑުއެހުން ހިނގަމުންދަނިކޮށް، -

؛ަބއިވެރިކުރުން

؛ދެއްކުންވާހަކައަޑުއެހުމުގައި ރިޔާސަތުގެ އިޒުނަޔާނުލާ -

؛ކުރުންމިނޫންވެސް އަޑުއެހުން ހިންުގމަށް ދަތިވާ ނުވަތަ އުނދަގޫ ވެާދނެ ފަދަ ކަންކަން-

އަދި؛މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރުން-

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިން ވުމަށްޓަކައި ޓްރައިިބއުނަުލން ދޭ ލިންކް ނުވަތަ ޔޫޒަރނޭމް ނުވަތަ ޕާސްވޯޑް އެހެން  -

ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކުރުން.
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ތާވަލުކުރެވޭނެ ގޮތްމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން . 13

ަލށް އަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ޓްރައިިބއުނަަލށް ހުަށެހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އަލުްނ ޓްރައިިބއުނަލަްށ ހުށަހެޅޭ އުޞޫމި (ހ) 

ސަލަތައް ާތވަލުކުރެވިގެންނެވެ.މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޙައްސާސީކަމަށް ަބލައިގެން މައް

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ، އަޑުއެހުމެއް ޭބއްވުމަކާ ނުލައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް  (ށ) 

ލިޔެކިއުންތައް ަބދަލުކުރުމަްށފަުހ، ށްމެއިލް މެދުވެރިކޮ-މައްސަލައެއްނަމަ، އީގެން ކުރިއަށް ގެންެދވޭ ާބވަތުގެަބދަލުކުރެވި

އްސަލަ ނިންމޭނެއެވެ.މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ާބއްވައި މަ

ހެކިަބސް ނެގުން . 14

އުނަލުން ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތީްނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބ(ހ) 

ށް އެމީހުންގެ ހެކިަބސް ނަަގްނޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ަބލާ ނުވަތަ ޓްރައިިބއުަނލުން އަމިއްަލ އިސްނެގުމަކަށް، ހެކިން ހާޒިުރކޮ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.3މި އުޞޫލުގެ މެމްަބރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިއްެޖނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިަބސް ަނގާނީ 

މައްސަލަ ނިންމުން . 15

ނިންމުްނ ަލށް އަމަލުކުަރން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ެއނޫން ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅަންދެން، މައްސަލައިގެ އުޞޫމި (ހ) 

އަދި މައްސަލައިގެ  ވަނަ މާއްދަގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނނެވެ.3ލުގެ އުޞޫއަޑުއެހުންތައް ާބއްވާނީ މި އިއްވުމަށް ާބއްވާ 

ލުގެ ދަށުން ނިންާމ އުޞޫމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލީގަލް ސެކްޝަނުންނެވެ. މި -ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރާނީ އީނިންމުން 

މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމްތަކުގައި މެމަްބރުން ސޮއިކުރާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކަމުގެ އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ، އިޢުތިރާޒުނުކުރާންމައްސަލައިގެ ޚަޞްމުނަމަވެސް، އޮތް(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން 

ރާތުގެ ޣައިރު ދެފަމެދުެވރިކޮށް ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް މެއިލް-އީނިންމުން މައްސަަލއިގެހޯދުމަށްފަހު، ލިޔުމެއް

އިއްވޭނެއެވެ.ނިންމުން މައްސަލައިގެ ރުގައި ޒިހާ

ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން، ނިންމުންތަކުގެ އަޞްލު މަސައްކަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭޓްރައިިބއުނަލުގެ (ނ) 

ރެވޭނެއެވެ.އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކު

ރިޕޯޓު މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ) ރ(

-އީ އަދި މެއިްލ މެދުވެިރކޮށް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އިލެްކޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮްށ ފޮނުވޭނެއެވެ.-އެފަރާތްތަކަށް އީ

ނުވަތަ އެޫނންވެސް އިލްކެޓްރޯނިކް ވަސީލަެތއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވެން ެނތްަނމަ، ޓްރައިިބއުނަުލން އަންާގ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް

ން ޓްރައިިބއުަނލަށް ާހޒިރުވެގެން އެ ރިޕޯޓާ ޙަވާލުވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.ގޮތެއްގެމަތީ
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އަޑުއެހުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ރެކޯޑިންގ ލިޔެކިއުންތައް ެބލުމާއި . 17

ގާ ހިމެނޭ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަަލއެއްގައި ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް މައްސަލައި(ހ) 

ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، މި ރެކޯޑިންތައް އަޑުއެހުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ޓްރައިިބއުނަލަށް ހާޒިރުވެގެްނ 

-އަޑުއެހޭ ފަދަ ަބޔާންތައް އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ ލިޔެކިއުންތައް ެބލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެަކމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އީ

މެދުވެރިކޮށެވެ.މެއިލް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ފުރުސަތު ލިިބދެވޭނީ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ކޮންމެެހްނ (ށ) 

ބޭނުންވާ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

އަމުރު ނެރުމާއި މުއްދަތު އިތުރުކުރުން. 18

ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ޓްރައިިބއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާނަމަ ކުރުމަށް(ހ) އޮޑިޓުގެ މުއްދަތު ިއތުރު

އަށެވެ.legal@tat.gov.mvެމއިލް އެޑްރެސް -ޓްރައިިބއުަނލްގެ އީފޯމަކުން، 

އެކަމަށް  ،ހުށަހަޅާނީވެސްހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ށް އެދި ަބލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުރަވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ )ށ(

މެއިލް އަށެވެ.-މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއިވާ އީއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ފޯމަކުން،ޓްރައިިބ

މެއިލް މެދުވެރިކޮްށ -ފޮނުާވފައިވާ ފޯމު ުފރިހަމަނަމަ، ފޯމު ަބލައިގަތުމަށްަފހު އީ) މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ ދަށުންނ(

މެއިލް ނުވަަތ -އީނެރެދިުނމަށްފަހުޓްރައިިބއުނަލުންމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭ ލިޔުމާއި އަމުރުއެންގޭނެއެވެ. އަދި އެދިފައިވާ 

ރެވޭނެއެވެ.އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކު

،(ރ) ޓްރައިިބއުނަަލށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމެއް ޭބއްވުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެން ޖެހިއްޖެނަމަ

އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިިބއުނަލުގެ ރައީސްގެ ލަފަޔާއިއެކު މައްސަލަ ަބލާ  

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުްނ އެ އަމުރު ،ބެންޗުގެ ރިޔާސަތަށް ލިިބެގންެވއެވެ. މިފަދައިން ނެރޭ އަމުެރއްގައި

ން ވާނެއެވެ.މުރާޖައާކުރެވޭނެކަން ަބޔާންކުރަ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސިލާތްތައް ނެތް ފަރާތްތަކާ މުޢާމަާލތުކުރުން . 19

ލުގައި ަބޔާންވެެގންވާ ގޮތުގެމަތީން ޓްރައިިބއުނަަލށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މުޢާމަާލތުކުރުމަށް އަދި އަޑުއެހުްނ އުޞޫމި 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތެއް ނެތް ނުވަތަ އެފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުެގ ހިންގުމަށްޓަކައި، މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތަކީ 

ގާިބލުކަމެއް ނެތް ފަރާތެއްނަމަ، ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު، އެފަރާތެއް  

ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ޓްރައިިބއުނަލަށް ހާޒިރުކޮށް ޓްރަިއިބއުނަލުން ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޚި
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ލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވުންޞޫއު. 20

ުލގައި ނެތްަކމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމަކާގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޓެކްސް އެޕީލް  ޞޫމި އު(ހ) 

ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެމްަބރުންގެ ަމޖިލީހުން ނިންމާގޮތެއްގެ ަމތީންެނވެ.

ަލްށ އަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ޞޫމި އުށިގެންލު ޢާންމުކުރާ ުދވަހުން ފެޞޫލަށް އަމަލުކުާރނީ މި އުމި އުޞޫ(ށ) 

އައިސްފައިވާކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލުން ާޢންމުކުރުމާ ހަމައަށެވެ.

1441ޝައްވާލ23ު
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