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 .1ތަޢާރަ ު
ޕންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު
މިއީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑްެ 19-
ކުރުމަށްޓަކައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރެވި ،އަދި މިހާރު މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށްގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް
ޕލް ޓްރައިބިއުނަލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،ޓެކްސް އެ ީ
ޕލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކާއި އާއްމު އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ
ޓެކްސް އެ ީ
އުސޫލެކެވެ.

ވން
ނ ު
ތމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮ ު
ގ ު
އ ަ
 .2ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަ ި
(ހ) ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދި މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށްގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގައި އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން އެކި
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޖެމްސް ނުވަތަ އީމެއިލެވެ.
(ށ) ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ކަމަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއްނަމަ  7922627ފޯނަށް އަދި
ލީގަލް ކަމަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއްނަމަ  9852471ފޯނަށް ގުޅުއްވައި މެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
(ށ) އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ،އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވާނީ ތިރީގައިވާ މެއިލްތަކަށެވެ.
ލިޔެލިޔުން އެންޓްރީކުރުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު  14:00ކުރިން ލިބޭ މެއިލްތައް އެދުވަހު ލިބުނު ލިޔުމެއްގެ
ގޮތުގައެވެ 14:00 .ގެ ފަހުން ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކުރެވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގައި ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި
ހުކުރު ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިބޭ މެއިލްތައް އެންޓްރީކުރެވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ލިބިފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
info@tat.gov.mv
legal@tat.gov.mv
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(ނ) ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާކަން މައްސަލަ ލިބޭތާ ރަސްމީ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެއިލަކުން
އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) ސަރުކާރު ބަންދުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އިސްތިޢުނާފަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ
ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން އެހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުމުގެ
އަޞްލު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ބ) ޖެމްސް ނުވަތަ އީމެއިން މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ނުފޮނުއްވޭ ފަރާތްތަކުން ނަމްބަރ  7922627ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން
ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެއެވެ.

 .3ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
(ހ) ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދި މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވިފައިވާމުއްދަތުގައި
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ ،އެދުވަސްތަކުގައި އިސްތިޢުނާފީ މުއްދަތު ނުގުނޭނެއެވެ.

.3.1

މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓެރޭޝަން
(ހ) ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އެންޓްރީކޮށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށް
ގެންދަންވާނެއެވެ.
(ށ) ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،މައްސަލަ ބަލައިގަނެވުނުކަން ނުވަތަ
ބެލެންނެއް މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ) ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި 14
ދުވަސް ގުނާއިރު މާލެ ލޮކްޑައުންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

.3.2

އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ މައްސަލަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަކަން
އަންގާލިޔުން މައްސަލައިގެ ޙަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

.3.3

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެންގުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވާ
ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުން،
ލިޔެކިޔުމުގެ އަޞްލު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
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.3.4

މައްސަލަ އަށް ޖަވާބުދިނުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ ފަރާތުން ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހުށަހަޅާ
ފޯމާއި ލިޔެކިޔުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.3.5

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރުން
ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް މައްސަލައިގެ
ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

.3.6

މައްސަލައާ ގުޅޭ އަޑުއެހުންތައް
ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދި މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން މައްސަލަ
އިސްތިޢުނާފް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފިނަމަ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނީ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ
ލިންކު މެދުވެރިކޮށެވެ .މިފަދައިން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

.3.7

ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުން
ޓްރައިބިއުނަލުން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ އީމޭލު
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

.3.8

ވަގުތީ އަމުރު
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވޭނެއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން ވަގުތީ އަމުރު އީމޭލު ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

.3.9

އިޖުރާއީ ނުކުތާ
ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އިޖުރާޢީ ނުކުތާއާގުޅިގެން ބަޔާން
ބަދަލުކުރުމަށް އަދި އަޑުއެހުންބޭއްވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފިނަމަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ މިއުޞޫގައި ހިމެނޭ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

 .3.10ބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަދި މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
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އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .ބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ
މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 .3.11މައްސަލައިގެ ނިންމުން
ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައާއި ،މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ގެނެވި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނިންމާނަމަ ،މައްސަލައިގެ ނިންމުން
އިއްވުމަށް ،މިއުޞޫލުގައިވާގޮތަށް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ކަމުގެ
ލިޔުން ހޯދުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ ނިންމުން އީމޭލު މެދުވެރިކޮށް ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރާގޮތަށް ދެފަރާތުގެ ޣައިރު
ޙާޟިރުގައި ނިންމުން އިއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމު އުޞޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޙާލަތަށް
ރުޖޫޢަވުމުން ،ނިންމުންތަކުގެ އަޞްލު އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

 .3.12މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމާއި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުން
އޮޑިޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދޭ ލިޔުމާއި ،ބަލާފާސްކުރުމުގެ އަމުރަށް
އެދިއްޖެނަމަ ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު އެލިޔުންތައް އީމޭލު ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް
މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ސއްކަތް ކުރުން
ގއި މަ ަ
ގ ަ
ޒފުން ޭ
ވއް ަ
 .4މު ަ
(ހ) މިޓްރައިބިއުނަލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،މުވައްޒަފުންނަށް ރިމޯޓުކޮށް އެކްސެސްދީގެން ދުވަހުން
ދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
(ށ) ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަކަށް ބަލައި،
މެމްބަރުން ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ،ވައިބަރ އަކީ ޔައުމިއްޔާކުރެވޭ ރަސްމީ މީޑީއަމެއްކަމުގައި ބަލައި
ނިންމުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެބައްދަލުވުމަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް
ބޭނުންކޮށްގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން މެމްބަރުން އެޔައުމިއްޔާގައިވާ ކަންކަމަށް ރުހުން ދީފިކަން ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ އީމެއިލްއަކީ
އެޔައުމިއްޔާގައި ނިންމުނު ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މެމްބަރުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
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ނ
މނޭ ކަންކަ ް
ގއި ނުހި ެ
ލ ަ
އމާއި އުޞޫ ު
ގނަ ު
 .5އުޞޫލަށް ބަދަލު ެ
(ހ) ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ޤައުމުގެ ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަދި ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި އުޞޫލަށް ބަދަލު
ގެނެވޭއެވެ.
(ށ) ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން މި އުޞޫލުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ ޢާއްމު
ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަންމުދިޔަ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
(ނ)

މި

އުޞޫލުގައި

ނެތްކަމެއް

ނިންމަންވެއްޖެނަމަ،

އެކަމެއް

ނިންމާނީ

މެމްބަރުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

މެމްބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މޢުލޫމާތު
 .6އިތުރު ަ
އ
ކ ި
މބަރު ތަ ާ
ވނެ ނަ ް
ޅއް ާ
ގ ު
މށް ު
ވ ަ
އ ު
ރ ް
ލމާތު ސާފުކު ެ
ގއި އިތުރު މަޢު ޫ
ތ ަ
ވ ހާލަ ު
ފއި ާ
ވ ަ
ރ ި
ނދުކު ެ
އނަލް އޮފީސް ބަ ް
އބި ު
ގން ޓްރަ ި
ގޅި ެ
ވޑް19-އާ ު
(ހ) ކޮ ި
އވެ.
ވނެ ެ
ކރަން ާ
ޝއިޢު ު
ާ
ގއި
ޓ ަ
ސއި ު
ވބް ަ
ގ ެ
އނަލް ެ
އބި ު
ޓރަ ި
ޑރެސް ް
މއިލް އެ ް
ވނެ އީ ެ
ރއް ާ
މއިލްކު ަ
އީ ެ

* އިދާރީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން:

7922627

* ލީގަލް އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން:

9852471

* އީމެއިލްinfo@tat.gov.mv :

***********************
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