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                                                                                                              މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ،20152މަގު ބުރުޒުފަންގިފިލާ، ގ. މާގަހަ، ދެވަނަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، 
301 5555  www.tat.gov.mv  info@tat.gov.mv  

އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި، އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ 
 އުސޫލުތައް  ދާއިރާ، އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރާ 

 

 5 ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ
ހޮވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ޓްރައިިބއުނަލްގެ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސަކު ހުންނާނެއެވެ. ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް 

 ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސަކީ އިދާރާ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރުންގެ ަމއިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނާިއ އެނޫންވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނުަތކާ 
ވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކުހާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާޤޫނނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެެހންވެސް އެއްގޮތް

ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ޓްރައިބިއުަނލުން ބެލުަމށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޓްރައިބިުއނަލަްށ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮތަަކށް ެއ 
މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކަިއ މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި، ހެކިބަްސ  ިލބިގެންެވއެވެ.ޓްރައިބިއުނަަލށް ންމުމުގެ ފުރިހަަމ ބާރު މައްސަލަތައް ނި

އް ހޯދުމާއި، ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި، އަދި މިނޫންގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ
އަދި ޓްރައިބިއުަނލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކީ ޞައްޙަ  ރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ ބާ

 އަމުރެއް ނުވަަތ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެއެވެ.ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަަލށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް ތަންތަން ަބލައިފާސްކުރުމުގެ އަމުުރ  36، އިދާރީ ޤާނޫނުގެ މީގެއިތުރުން
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު މީރާއަށް  39މީރާއަށް ނެރެދިނުމުގެ ބާރު އަދި އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ދިނުމުގެ ބާރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަށް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ މެންބަރަކަށް އިތުރުކޮށް
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް، އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ  .1

ގަެއވެ.  2020ނޮވެްނބަރު  29އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ ޓްރައިބިއުަނލްގެ މެްނަބރު ކަމަށް 
 ގައެވެ. 2020ނޮވެންބަރު  29ވެސް ހޮވިވަޑައިގަނެފައިވަނީއަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް 

 mohamed.munawwar@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

mailto:info@tat.gov.mv
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                                                                                                              މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ،20152މަގު ބުރުޒުފަންގިފިލާ، ގ. މާގަހަ، ދެވަނަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، 
301 5555  www.tat.gov.mv  info@tat.gov.mv  

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު  .2

ގައެވެ. އަިދ  2020ނޮވެންބަރު  29 ކުރައްވާފައިވަނީއަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން
 ގައެވެ. 2020 ޑިސެންބަރު 8 ވަޑައިގަނެފައިވަނީޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަިއބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ހޮވި

 zaidan.jaleel@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު  .3

 ގައެވެ.  2020ނޮވެންބަރު  29އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު ކަމަށް 

 ismail.sajid@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް  .4

 ގައެވެ.  2020ނޮވެންބަރު  29އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަްށ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް 

 ahmed.ashraf@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު، އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް  .5

 ގައެވެ. 2020ނޮވެންބަރު  29ައއްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް  ،އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް

 khadeeja.naeem@tat.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ

  ގައެވެ. 2018މޭ  2ޙިލްމީ، ޓްަރއިބިއުނަލާ ގުޅިވަޑައިގަތީ هللا ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 :މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަުތން. -
 ޅިަފއިވަނީ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޮގތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން.ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެ -
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ލިޔެކިއުމަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  -

ގުން ނުަވތަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ ނުވަތަ ލިޔެކިއުމެއް ނަމަ، ާޤޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިސްާލހުކުރުމަށް އެން
 ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަތުން.

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި ރިކޯޑުތަކާއި ތަފާސްހިސާބުތައް ތަފުސީލުކޮށް ބެލެހެއްުޓން. -

mailto:info@tat.gov.mv
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                                                                                                              މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ،20152މަގު ބުރުޒުފަންގިފިލާ، ގ. މާގަހަ، ދެވަނަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، 
301 5555  www.tat.gov.mv  info@tat.gov.mv  

 ބެލެހެއްޓުން.އިބްތިދާއީ ބައްދަލުުވންތައް ބާއްަވއި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  -
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެފަރާތުގެ ވަކީލުން  -

 ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވުމަށް ައއްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަްނތައް ހަމަޖެއްސުން.
 ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި މެންބަރުންގެ ލަފާ ހޯދުްނ.ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމު -
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޖިލީހުގެ ިންނމުންތަކުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން. -
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިދުަމތްތައް ޒަމާނީކޮށް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި  -

ތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުުރމާއި، ޓްރައިބިއުނަުލންޭދ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަ
 ހިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިަގންނަ ހިދުމަތްތަކަަކށް ހެދުމަށްޓަަކއި އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން.

ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ގަވާއިދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބޭ ލިޔެކިއުންތަކާ  -
އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޖަާވބު ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުުމެގ އެއްގޮތަށް ޓްރައިބިއުަނލުން އެ މައްސަލަ ބަލާ ެބންޗުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންުމންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. -
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