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ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރުއީދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަދި ކޯޓުތައް
ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް
ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އާއްމުކޮށް ބޭރަށްނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ،ކޯޓުތައް ހިންގުމުގައްޔާއި
ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .1ކޯޓުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިސްތަކާއި ކާވެނީގެ މަޖިލީސްތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ
ބޭނުންކޮށްގެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެމުން ގެންދިއުން.
•

ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،އެހެނިހެން ހިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ،ފައިސާ ދެއްކުމާއި ،މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަމަށް ކޯޓުތަކަށް އާއްމުން ހާޒިރުވާންނުޖެހި އެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ "ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުން ޚިދުމަތް
ދިނުމާގުޅޭ" ނަންބަރު 23) SCPD-03/2021 :ފެބްރުއަރީ  (2021އަދި  25) SCPD-05/2021މެއި (2021
ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަންއާ އެއްގޮތަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސްތަކާއި އެނޫންވެސް ޝަރުއީ ކަންކަމާއި ކައިވެނީގެ
މަޖިލީސްތައް ހިންގުން.
 .3ގެއިން މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
•

ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ހާޒިރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް
ހާޒިރުވާންނުޖެހި ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެވެ.

•

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގައި މަސައްކަތުގައި އުޅޭކަން
ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި އޮންނަންވާނެވެ .އަދި އެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ފެށި
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ގަޑިއާއި ނިންމި ގަޑި އާއި އެ ދުވަހެއްގައި ކުރި މަސައްކަތް އެނގޭނޭ ގޮތަށް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންވާނެވެ .މިހެން
އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަގުތު ދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް
ރިއާޔަތްކޮށް މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެވެ.
•

މި ސަރކިއުލަރގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެކްޓިކްސް
ޑައިރެކްޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެން ކުރިއަށް
ގެންދަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށާއި
ފޮޅާސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށާއި ،ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކުއްލި މަރާމާތުތަކަށާއި މިފަދަ އެހެން ކަންކަމަށް
ނެރެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންވެސް ނެރެންވާނީ ރައްކާތެރި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުއެވެ.

ވީމާ 26 ،މެއި  2021ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގަމުން ގެންދެވުން
އެދެމެވެ.
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