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ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރުއީދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަދި ކޯޓުތައް
ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް
މިއީ ،ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރުއީދާއިރާ އިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
އަދި ކޯޓުތައް ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ .މި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކޯޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ ކޯޓަކުން އަޅާ
ފިޔަވަޅުތައް އާއްމުނަން ފެންނާނޭގޮތަށް ހާމަކުރަންވާނެވެ.
 .1އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ހުރި ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެމުން ގެންދިއުން.
•

ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،އެހެނިހެން ހިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ،ފައިސާ ދެއްކުމާއި ،މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަމަށް ކޯޓުތަކަށް އާއްމުން ހާޒިރުވާންނުޖެހި އެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އެފަދައިން ދެވެން ނެތް ހިދުމަތްތައް ،ރައްކާތެރި އެހެން ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ދެވޭނޭ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވަންވާނެވެ.

 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ "އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާގުޅޭ ހާއްސަ އިރުޝާދު"ގެ ޕްރެކްޓިސް
ޑައިރެކްޝަންއާއި އެއްގޮތަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސްތަކާއި އެނޫންވެސް ޝަރުއީ ކަންކަމާއި ކައިވެނީގެ މަޖިލީސްތައް
ހިންގުން.
 .3ގެއިން މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
•

ކޮވިޑް 19-ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތަށް ލާފައިވާ ތަންތަނާއި މާލޭގައި ،ވީހައިވެސް ގިނަ
މުވައްޒަފުން

ގޭގައި

ތިބެގެން

އޮފީހުގެ

މަސައްކަތްތައް

ކުރެވޭނޭ

ގޮތަށް

މަސައްކަތްތައް

ރާވަލައި

އިންތިޒާމްކުރަންވާނެވެ .އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ) 1/3ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން
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މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެން ނެތް ހާލަތުގައި ދަންފަޅި އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެރޭ ގޮތަށް
ވެސް އިންތިޒާމްކުރެވިދާނެވެ.
•

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގައި މަސައްކަތުގައި އުޅޭކަން
ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި އޮންނަންވާނެވެ .އަދި އެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ފެށި
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.

•

އޮފީހަށް ނިކުމެގެން މެނުވީ ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަށް ހާޒިރުވެގެން ނޫނީ ކުރެވެން ނެތް މަސައްކަތްތަކަށް ނެރެންޖެހޭ
މުވައްޒަފުން ،އެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ނެރެންވާނެވެ .މިގޮތުން ،ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށާއި،
ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ތަކެތި ގެންދިއުމަށާއި މިފަދަ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް
މުވައްޒަފުން ނެރުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ،ނެރެންވާނީ ތޮއްޖެހުން ކުޑަވާނޭހެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުއެވެ.

•

ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ކަރަންޓީންވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގެއިން މަސައްކަތްކުރެވެން ހުރި
މުވައްޒަފުން އެ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ ގޮތް ހަދައިދޭންވާނެވެ .އެ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތަކީ އެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ގޭގައި ހުރެގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާ
ގުޅޭ އެހެން މަސައްކަތެއް އޭނާއަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެވެ .އެހެންވެސް ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ ،ކަރަންޓީންގެ
މުއްދަތަށް ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސަންވާނެވެ.

ވީމާ 05 ،މެއި  2021ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގަމުން ގެންދެވުން
އެދެމެވެ.

ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
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