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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، 
.ދިވެހިރާއްޖެ  

 
 

ވަނަ އިޞްލާޙު  1( އަށް 2021)ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  R/2021-75ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

 
 ތައް ގެނައުން.ޙުލާޞް( އަށް އަންނަނިވި އ2021ި)ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދު  R-75/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 
 .ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން 16ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ . 1

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްަކމަށް  (1-)ނ .16  
ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި، ެއ ނިންުމން ބިނާާވ ޤާނޫީނ ސަބަބުތަކާއެކު 
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ނިްނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު  

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ  10ރަްސީމ ބަންދުނޫން ނުވަތަ ބަންދުނޫން 
 އަންގަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި މީރާއަށް

 
 ކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 

ފައިވާ ލިޔުމަށް އެދި ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ( .21  
ފައިވާ އިޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑަައޅަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 .ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެކުގައެވެ ،ފޯމަކުން

 ؛އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއްދަތު (1)    

 ؛ތާރީޚު އޮޑިޓް ނޯޓިސް ފޮނުވި (2)    

 ؛އޮޑިޓް ނިންމަްނޖެހޭ ތާރީޚު (3)    

 ؛މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ތާރީޚު (4)    

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދަދު  (5)    
 ؛ކަނޑައެޅެން ނެްތ ސަބަބު
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 ؛ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭ ސަބަބުއޮޑިޓު (6)    

އިތުރުކުރަން އެދޭ މުއްދަތު ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ  (7)    
 .ޓައިމްލައިން

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެްނ  21މި ގަވާއިދުގެ  )ނ( .22  
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ޓެކްސް ދައްކާ 

 ނެއެވެ.ފަރާތަށް އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ރައްދުކުރަންވާ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އޮޑިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންިމ  )ރ(   
 ނިންމުްނ މީރާއަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ހެއް)ފަ 5 ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ނުވަތަ
އެކަން ދައްކާ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމަށްފަހު، ޓްރައިބިއުނަލަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ  ،ކޮށްޙުލާޞް)ވ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި އާއި)އ(  ވަނަ މާއްދާގެ 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4
 އޭގެ ފަހަތަށް އަންނަ އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. ، އަކުރު އިތުރުކޮށްދެ ގެ ގޮތުގައިއާއި )ފ( ފަހަތަށް )މ( 

 

ހުށަހަާޅ ފޯމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާަނމަ، ނުވަތަ މައްސަލަ  )އ( .23  
ސާފުނުވާނަމަ، ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ފޯމުގައިާވ 

ފައިވާ އިމަޢުލޫމާތު ދިމާނުވާަނމަ، ނުވަަތ ފޯމާއެުކ ހުށަހަޅަ
ލިޔެކިއުންތައް ސާފުނުވާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅުްނނެތް 

އިސްތިއުނާފު ނުވަތަ ފައިވާނަމަ، އިގައި ހިމަނަލިޔެކިއުންތަކެއް ފޯމު
 ލާފަށް ފޯމު ޚިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ 

ފައިވާނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިފުރަ
ރއަށް ތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާޚްހުށަހެޅުމަށް ލިޔުމުން އެންގުމުގެ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރުމަށް ޙުލާޞްން ފޯމެްއ އިމަތީ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެމި  )ވ(   
 ޙުލާޞްރ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކަމެްއ އިރަޖިސްޓްރާ

 ،ތިޔާރުޚްނުކޮށްފިނަމަ، އެ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އި
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ރ ރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓްރާރަޖިސްޓްރާ
ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި  ވެސް،ގައިދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، 
 ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޙުލާޞްފޯމު އި

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، އިސްތިއުނާފު  )މ(   
ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމަާކ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

ރއަށް ރާތިޔާރު، ަރޖިސްޓްޚްލޫމާުތ ހޯދުމުގެ އިޢުގުޅޭ އިތުރު މަ
ލޫމާތު ހޯދުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ޢުލިބިގެންވެއެވެ. އިތުރު މަ

           ،ލޫމާތު ބޭނުންާވ ސަބަބުޢުއެ މަ، ފަރާތަށް އަންގާނަމަ
 އެންގުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އެ 

ގެ ދަށުްނ އެންގުމެްއ ލިޭބ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )މ(  )ފ(   
)ތިނެއް(  3 ރަސްމީ ބަންދުނޫން ނުވަތަ  ސަރުކާރު ބަންދުނޫން
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މި އަކުރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
ަނމަ، އެ އެންުގން ނިސްބަތްވާ ނުވާ އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެްއ ލިބިފައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފޯމު ސެޓުން ބާޠިލުކުރުމުގެ  ،ލިޔެކިޔުން
 ރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރާ ،ތިޔާރުޚްއި
 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން 24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5
 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ކްސްޓެ (1-)ބ .24  
ކުރާ ޟުތިރާޢުދަށުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނިންމުމެއްނަަމ، އި

 ؛އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު

މައްސަލަ ިއސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ކުރިްނ ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހުގެ  (2-)ބ   
 ؛ތަފުސީލުމިންވަރު  ިހސާބުކުރިގޮތުގެ 

 
 .އިތުރުކުރުން އްއަކުރެގޮތަށް އަންނަނިވި )ކ( ގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް  24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 

މި މާއްދާގެ ބޭުނމަށް، މައްސަލައިގަިއ ޓެކުހުެގ އަދަދަކަށް  )ކ( .24  
ކުރާ ޓެކުހުގެ ރަނގަޅު އަދަދު ޟާތިރާޢުކުރާނަމަ، އިޟުތިރާޢުއި

 ބަޔާންކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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 ކުރުން.ޙުލާޞްއަންނަނިިވ ގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ 26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7
 

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް  
 ނިންމުން 

 ،ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތުމާމެދު )ހ( .26
 ނުވަތަ  ބަންދުނޫންސަރުކާުރ  ،ރ ނިްނމަާވ ގޮތެއްރަޖިސްޓްރާ

     ލިޔުމުްނ  ،)ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 20 ރަސްމީ ބަންދުނޫން
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެ

)މ( ެގ ދަށުން  އިވަަނ މާއްދާގެ )އ( އާ 23މި ގަވާއިދުެގ  )ށ(   
ޖަވާބު ދޭންޖެޭހ ރީޚުން ފެށިގެން އެ އެންުގމަށް އެންގުމެއް ފޮނުވާ ތާ

ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 
 ގުނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކެނޑޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ިނންމާީނ  )ނ(   
 ރއެވެ.ރަރަޖިސްޓް

 
 .އިތުރުކުރުން ތައްފަހަތަށް އަންަނނިވި އަކުރުވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

 

ޅުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާުރ ހެމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަ )ރ( .27  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ނުވަތަ ބަންދުނޫން

 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެ އިފައިނިންމަ ގޮތެއް ގައިތެރޭ

)ށ( ގެ ދަށުން  ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމާ ގުޅިގެްނ ގޮތެއް  މި މާއްދާގެ )ބ(   
ވަނަ މާއްދާގެ  24 އާއިވަނަ މާއްދާ 23ނިންމުމުގައި، މި ގަވާއިދުގެ 

އިތުރު  އިދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވަ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.އް ޔަތެޢާލިޔެކިޔުމަކަށް ރި

 
އެ އަކުރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ  ،އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިވަނަ މާއްދާ،  46ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

 އިތުރުކުރުން. ތައްއަކުރު
 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން  )ށ( .46  
ތަރުޖަމާނަުކ ހަަމޖައްސަްނ ޖެހިްއޖެަނމަ، ތަރުޖަމާނަުކ 

ރަސްމީ ބަންދު  ނުވަތަހަމަޖެއްުސމަށް، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 10ނޫން 
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ދަށުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ  )ނ(   
މައްަސލަ ބަލާ ބެންޗުްނ  ،ނުވާނަމަ ތަރުޖަމާނަކު ަހމަޖައްސައިފައި

        ގޮތެްއ ނިންަމންވާނެއެވެ.  ،ށް ެގންގޮސްޔަމައްސަލަ ކުރި
     ،ިނންމާނީ އްށް ެގންދާނެ ގޮތެޔަހާލަތުގައި، މަްއސަލަ ކުރި މި

 އެ މައްސަލައެްއ ބަލާ ބެންޗަކުންނެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާްއދާ އިތުރުކުރުން. 50ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10
 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެުހމުގައި އަނގަބަހުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ  )ހ( .50-1  
 ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،ރެކޯޑިންގ

ވާހަކަތައް އަކުރުްނ އަކުރަށް މައްސަލައިެގ އަޑުއެހުމުގަިއ ދެކެޭވ  )ށ(   
ލިޔެ، މަޙްޟަރު ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ްނ ތައްޔާރުކުރާ މަޙްޟަރު މަތީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ  )ނ(   
ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، އެ ބަޔާނުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ 

    ޓަކައި  ވާހަކަތައްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްއަޑުއެހުމުގައި ދެކެވުނު 
އެ އަޑުއެހުމެއްގަިއ ވާހަކަދެއްކި ފަރާތްތަކާ މަޙްޟަރު ބަޔާން 
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ މަޙްޟަރު ބަޔާނުގައި 

ރަސްީމ  ނުވަތަމައްސަލައެއް އޮތްނަމަ، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
ބިއުނަލަށް އެކަން )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައި 3ބަންދުނޫން 

 ތު ދޭންވާނެއެވެ.ޞައެންގުމަށް ފުރު

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި،  މި )ރ(   
އަންނަނިވި ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުން، އެ މަޙްޟަރު 
 ބަޔާނަކީ ޞައްޙަ ބަޔާނެއް ަކމަށް ކަށަވަރުކުރީ ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

 މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ައންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ  (1)    

ކޯޑިންގ ރި މައްސަލަތައް ހުރިަކމަށް އަންގައިފިނަމަ، (2)    
އަޑުއަހައި އަލުން ޗެކުކުރުމަށްފަހު، ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް 

 .ކުރުމުން ޙުލާޞްއެ ކަންކަން އި ،ކުރަންޖެހޭނަމަޙުލާޞްއި
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ން ދެވުނު މުއްދަތުގައި ވަކި މަތީ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ  )ބ(   
ްނ މަތީ ނުވާނަމަ، އެ ބަޔާނަކީ އެގޮތުގެ ފައިއިއެއްޗެއް އަންގަ

  ބަޔާނެއް ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ޙައްޞަ

 ޙައްޞަމަޙްޟަރު ބަޔާނަކީ ، މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގެ ދަށުން )ޅ(   
 ކަށަވަރުކުރެވުމުން، އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުުރމަށްބަޔާނެއް ކަމުގައި 

 ،ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުުވމަށް، ޓަކައި
 އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަދެއްކި ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޙްޟަރު  ،މިގޮތުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި )ކ(   
ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް، މަޙްޟަރު ބަޔާނުގައި 

ނުވަތަ  ،ނުވާަނމަ ސޮއިކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވެފައި
ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، އެ މަޙްޟަރު ބަޔާނަކީ ރެކޯޑިންގާއ 
އެއްގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކަމާބެހޭ 

 ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސިއްކަ ޖެހުމުން ފައިއްޒަފަކު ލިޔެ ސޮއިކޮށްމުވަ
 ބަޔާނެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.  ޞައްޙައެއީ
 

 ކުރުން.ޙުލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 51ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11
 

ކްްސ ޓެނަމަވެްސ،  ވީ މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ރ( .51  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި،  އަންނަނިިވ 
     ބޭނުންާވނަމަ، ކަންކަމާ ގުޅިެގން އޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގަން

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަަލ ހުށަހެޅުނުކަްނ  32މި ގަވާއިދުގެ 
 ނުވަތަބަންދު ދުވަސްތައް  ގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރުއަން

)ފަސްދޮޅަސް(  60ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތައް ިހމެނޭގޮތަށް 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގަންވާނެއެވެ.

 އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު؛ (1)    

މީރާގެ ނިްނމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެއްވެްސ  (2)    
 ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން. ފައިސާއެއް
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  އަންނަނިވި މާްއދާ އިތުރުކުރުން.ށްވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަ 51ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12
 

 ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހަާޅ ދަފްޢެއް ސާބިތުކުރުމަކީ .1-51 ދަފްޢު ސާބިތުކުރުން  
 ފަރާތުގެ މަސައޫލިއްޔަތެކެވެ.ކުރާ  އެ ދަފްޢެއް

 
 ކުރުން.ޙުލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 71ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

 

ލާ ބެންޗުެގ އިވަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ 69މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .71  
ރިޔާސަތު ކަނޑައަޅާނީ، އެ ބެންޗެއްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަާގ 

 ވޯޓަކުންނެވެ. 
 

ކޮށް އެ މާއްދާެގ ޙުލާޞްއެ މާއްދާގެ )ހ( އި ،ކޮށްޙުލާޞްސުރުޙީ އި ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ 75ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14
 )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.

 

ޖަވާބު  ،އިއިސްތިއުނާފު ފޯމާ 
ބަޔާންތައް  އި،ފޯމާ
 ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުން ޙުލާޞްއި

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފޯމުތަކާއި  )ހ( .75
ބަޔާންތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލު ގެނައުމަށް 

ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތެއް  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 މައްސަލަ ބަާލ ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު

ނަމަެވސް، މައްސަލައިގެ ކޮންެމ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް  )ށ(   
ވެސް މައްސަލަ ހުށަަހޅާ ފަރާތާއި މައްސަަލ  ލާއެއްގައިޙަމަރު

އެއްބަސްވެ ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 
   ނިންމައިދިނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މައްސަަލ ނިްނމުމުގަިއ 

 ޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ޢާއެ ހުށަހެޅުމަކަށް މައްސަލަ ބަލާ ަމޖިލީހުން ރި
 

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  79ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15
 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  54ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  )ހ( .79 ވަގުތީ އަމުރު  
ވަގުތީ ައމުރަށް ، މަކު އެދޭނަމަޚަޞްވަގުތީ އަމުރަކަށް މައްސަލައިގެ 

 މި ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ފޯމަކުންނެވެ. ،އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި  )ށ(   
 ދޭންވާނެއެވެ.( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހެއް)ފަ 5ހުށަހެޅުމަށް 
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ވަގުތީ  ށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމެއްގައި،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ )ނ(   
    ތުގައި ޞައަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެޭވ ފުރު

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު އެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ނުވެްއޖެނަމަ، 
ެއ ހުށަހެުޅމާމެދު ގޮތެްއ ނިްނމުމުެގ  އި،ތެއް ދިނުމަކާނުލަޞަފުރު
 ތިޔާރު، ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްއި

ވަގުތީ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށެޅުމަާކ ގުޅިގެން )ރ(   
އަމުރު ނެރުާމމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އެ މައްސަލައިގަިއ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޔަތްޢާހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށް ރި

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނިްނމާ ިނންމުްނ އޮންނަންވާީނ ލިޔުުމންނެވެ.  )ބ(   
 ލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.ޢުއަންނަވި މަ ،މި ލިޔުމުގައި

 ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިްނމި ގޮތް؛ (1)    

 ސަބަބުތައް؛ނިންމުމަށް ާވސިލުވި  (2)    

 އަމުރު ނެރެދޭން ނިްނމައިފިނަމަ، ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް (3)    

އަމުރު ނެރެދޭން ިނންމައިފިނަމަ، އަމުުރ ދެމިއޮންނާެނ  (4)    
 މުއްދަތު؛ 

  ޔާއި،ސޮ ،މައްސަލަ ބަާލ ބެންޗުގެ މެންބަރުންގެ ަނމާއި (5)    
 .ޓްރައިބިއުނަލުގެ ސިއްކަ

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ައޑުއެހުމެްއ  )ޅ(   
ވަގުތީ  ،ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ ައމުރެއް ނެރެްނ ޖެހިްއޖެނަމަ

މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗަށް  ،އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

އެދިއްެޖނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރަކަށް  )ކ(   
)ފަސްދޮޅަސް(  60އަމުރަށް އެދި ހުށަހެިޅ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިްނމަންވާނެއެވެ.
 

އެ އަކުރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ  ،ގެ )ހ( ކަމަށް ހަމަޖައްސައި 83ވަނަ މާއްދާ އެއީ  83ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16
 ން.އަކުރު އިތުރުކުރު
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ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ނަާގ އިޖުރާީއ  51މި ގަވާއިދުެގ  )ށ( .83  
ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ތާރީޚުގައި އެ ނިންމުން މައްސަލައިެގ 

 މުންނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ޚަޞް
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާްއދާ އިތުރުކުރުން. 83ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .17
 

ވަނަ  މާއްދާގެ ދަށުން ނިްނމުން އިއްުވމަށްފަހު،  82އިދުގެ މި ގަވާ )ހ( .1-83 ނިންމުމަށް ބަދަލު ނުގެނައުން  
ފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ އިމްާލ އިހިސާބުޖެހުމުގައި އަރަ

އް ކުރުން ފިޔަވައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ ރައުޔެޙުލާޞްކުށެއް އި
 ،ނިްނމުްނ އިއްވުމަށްފަހު ،ވިަޔސް ނުވަތަ ނިންާމ ނިންުމމެއް

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުާވނެއެވެ.

     އި ފަދަ ކުށްތައް ފިޔަވަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(   
 ،ނިންުމމުގައި ފާހަގަވާ އެހެްނ ކުށެއް އިއެ މައްސަލައިގެ ރައުޔާ

އް ނެތްނަަމ ޟެތިރާޢުމުންގެ އިޚަޞްމައްސަލައިެގ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޙުލާޞްއި
 

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  86ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .18
 

ލާގެ ކޯޓެއްގެ ޙަ މަތީ މަރު 
ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން 
ވީލުކުރާ ޙްޓްރައިބިއުނަލަށް ތަ

ނުވަތަ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ 
 މައްސަލަތައް

މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓެއްގައި  ،މައްަސލައެއްޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ  )ހ( .86
ެއ މައްސަލައަީކ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،އިސްތިއުނާފު ކުރެވި

            ،ހުށަހެޅިދާނެ މައްަސލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
މުންނަށް  ެއ މަްއސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޚަޞްއެ މައްސަލައިެގ 

 ތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްހުށަހެޅުމުގެ އި

މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓެއްގައި  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންާމ މައްަސލައެއް )ށ(   
ފައިވާގޮތް އަލުން އިމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގަ ،އިސްތިއުނާފުކުރެވި

ބަލަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙްވީލުކުރާ 
ރައިބިއުނަލަށް މުންނަށް ޓްޚަޞްއެ މައްސަލައިގެ  ،މައްސަލަ

 ތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.ޚް އިހުށަހެޅުމުގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި،  )ނ(   
މި ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުމަްށ މުއްދަތެއް 
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އެ ކޯޓުން ޙުކުމްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާަނމަ
ސަރުކާރު ބަންދު  ދުވަސްތަކާއި ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތައް 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަަލ  60ހިމަނައިގެން 
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭުނމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ މަްއސަލަތަކު )ރ(   
އެ މައްސަލައެްއ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ކަމުގައި ބަލާނީ
 ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަަތ )ށ( ގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއ  )ބ(   
ފައިވާ އިޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑަައޅަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ
 ފޯމުންނެވެ.

 

 ލުން.އިވަނަ މާއްދާ އުވަ 87ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .19
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާްއދާ އިތުރުކުރުން. 96ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .20
 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ  
 ސިއްކަ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް، ޓެކްސް އެޕީްލ  )ހ( .96-1
ޓްރައިބއުނަލްގެ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް ލިޔެ ޤަރާރު ކުރެވޭ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައްޔާއި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެހެނިހެްނ ރަސްީމ 

 ލިޔުންތަކުގައި އެ ސިއްކަ ަޖހަންވާނެއެވެ.

ނުވަަތ ރައީސްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް  )ށ(   
މެންބަރެއްގެ ހުއްދައެއް ނެތި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ރިހަވާލުވެހު

އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސިއްަކ ޖަހައިގެްނ 
 ނުވާނެއެވެ. މި އަކުރުގައިވާ ހުއްދަ އޮންަނންވާނީ ލިުޔމުންނެވެ.

 

 ލުން.އިއުވަވަނަ މާއްދާ  99ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .21
 

  އަންނަނިވި މާްއދާތައް އިތުރުކުރުން.ށްވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަ 98ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .22
 

އޮތް  އެހެން ގަވާއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ހ( .1-99 މުއްދަތުތަކާ ގުޅޭ  
ނަމަވެސް، ޓެކްސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބެލިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
    މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، 
އެ މުއްދަތު ގުނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ަރސްމީ ބަންދު 

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ުރމަށް އޮންނަ ސުންގަިޑ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިކަމެއް ކު )ށ(   
ބައްދަލުވަނީ ރަސްީމ ބަންދު ދުވަހެްއ ނުވަތަ ސަރުކާުރ 

އެ ބަންދުދުވަހާ ވިދިގެން  ،ބަންދުދުވަހަކާނަމަ، އެ ަކމެއް ކުރަންވާނީ
 އަންނަ ރަސްީމ ަމސައްކަތު ދުވަހުއެވެ.

      މި ގަވާއިދުގައި ވަކިކަމެްއ ކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، )ނ(   
މުއްދަތު ގުނުމުގައި، އެ ކަމެއް ކުުރމަށް އަންގާ ދުވަހާއި، އެ 

 މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހެއް ނުިހމެނޭނެއެވެ.

 ނަމަެވސް، ދިވެހިއޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(   
ކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިްނ ޢުޝާއި ޙުލާޞްސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ިމ އި
ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  42ޤާނޫނުގެ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ

ކޮށް މީރާއިން ގޮތެއް ނިންމައިފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ޟުތިރާޢުއި
ރަްސީމ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  ،އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނާނީ
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