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މިއީ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ޮގތަށާއި ައދި އެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައި ސަރުކާރުގެ  .0

ޝަރުއީދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްުކރުމުގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަުކން އަޅާފިޔަވަޅުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 

 . އުސޫލުތަކެވެ

ނޑު އަސާސަކީމި އުސޫލު .2 ތަކަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ަބދަލުވަމުންދާ ގޮުތެގ ސަބަބުން ހިދުަމތް ތަކުގެ މައިގަ

ނޑި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ  ކުރިމަތިވެދާނޭ ހިރާސްތައް ދެެނގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ހިދުމަތް މެދުނުކެ

އިންތިޒާމްތައް ރާވާފައި އޮތުމަްށ ބާރުއެޅުމެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ، އުސޫލުތަކުގެ ޒަރީއާއިން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ހާއްސަ 

 ކަންކަމެވެ. 

 ިނޑ ޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ަބލީގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ިމންަވރު ވީހައިވެސް ހިދުމަތް ހޯދަން އަްނނަ މީހުްނނާއި ފަ

ކުޑަކުރުމަށާއި އެ މީހުންގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން އެއީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަމުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން މަސައްކަތްތައް 

 ރާވައިލުން

 ެއް ާނރައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. ޝަރުއީދާއިރާގެ ފަރާތުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އެއްވެސް ބުރުލ 

 .ްހިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށްނުވެ ފޯރުކޮށްދެވޭަކން ޔަގީންކުރުނ 

ނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށާިއ، އެކަމަށް އިޖާބަ ދި .7

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް،  ފަރާތްތަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށާއި، ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު، ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ މަގްސަދުތައް ހާސިލްވާނޭ ގޮތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ އެ ކޯ 2މި އުސޫލުގެ  ޓެއްގެ އިސް ފަ
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ނުވަތަ އިސް ގާޒީ ނުވަތަ ދާއިާރގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ކޯޓެއްެގ ނުވަތަ އެ ކްލަސްޓަރެއްގެ 

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އޭނާގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހެކެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ހާލަތާ ބައްދަލު 

ޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އެކަނި ހަނި ނުވާގޮަތށް، ފި

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްުކރަންވާނެވެ. 

  ްމުޖުތަމައުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ނިސްބަތ 

 ިނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބަލ  ފެތުރެމުންާދ މިންވަރު ކޯޓުގެ ފަ

 ުކޯޓުން ދޭ ހިދުމަްތތައް މިހާރު ޯފރުކޮށްދޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން ބަލީގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނޭ ކަަމށް ބެލެވޭ މިންވަރ 

 ޫއަރާފާނެ ކަަމށް ބެލެވޭ މިންވަރު މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ޭދ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރ 

ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތުގެ ސަބަުބން ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނޭ މިންވަރު މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު  .7

ނޑިޔާރާ ހިއްސާކުރަންވާނެވެ.   މުރާޖައާކުރަންވާނެވެ. އަދި ހާލަތު އޮތް ގޮތް ކޯޓުގެ އިސް ފަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް، ބަލީގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތުގެ  2މި އުސޫލުގެ   .5

 ސަބަބުން ނުރައްކާ އޮތް މިންވަުރގެ މައްޗަށް ބަލައި އަންނަނިވި ިފޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެވެ. 

 ޯޓުގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފު ނުވާނޭ ގޮތުެގ މަތިން ދުރުްނ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކ

 އޮންލައިންކޮށް ދެވެންހުރި ހިދުަމތްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ދެވޭނޭ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

  ،ްޝަރުއީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ރިމޯޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިނ"

ހުރިހައި ނުވަތަ ބައެއް ފަންކްޝަންތައް )އެވަގުތަކަށް އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި( ގޭގައި ތިބެގެން ހިންގޭ ގޮތަށް  ކޯޓުގެ

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް ހަމަޖެއްސުން. 

ސައްކަތްތައް އެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގެއިން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް، މުވައްޒަފުންގެ މަ .6

 ސުޕަވައިޒްކޮށް ޖަވާބުދާރީކުރުވަންވާނެވެ. 

އަދި، މިފަދައިން ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމްތަކުގެ ސަބަބުން ޑޭާޓގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ މިންވަރު ބަލައި  .3

 ންެތރިކުރުވަން ވާނެވެ.އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި އޮންނަންވާނެވެ. އަދި، އެފަދަ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ހޭލު
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މިގޮތުން އަޅަން އެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ފިޔަވަޅުތައް، ކޯޓުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށް  .8

ން ތާ ގުޅިގެން އަޅަލަހާ، ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި 7އެނގޭ ގޮތަށް ފެްނނަން ުހންނަްނވާނެވެ. އަދި، އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނިންމާތާ 

 ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަްފސީލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް އަންގަންވާނެވެ. 

އަދި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާަލާތ ބެހޭ ގޮުތން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ގުޅާނޭ ވަކި ފަާރތެއް ހަމަޖެހި އެކަން  .9

  އާއްމުކޮށް އެނގިފައި އޮންނަންާވނެވެ.

 މީގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ބާރު އަޅައި ހިތްވަރުދީ ހަދަންވާނެވެ.  .01

  ްބަލި ފެތުރުން ޮކންޓްރޯލްކުރުމަްށޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަަކށް ހުިރހައި މުވައްޒަފުނ

ވެސް ރަނގަޅަށް ބޯލެނބުމަށް ބާރުއަޅައި ނަސޭހަތްތެރިވާން ާވނެއެވެ. މިގޮތުން، އަމިއްލަ ދިިރއުޅުމުގައި ވެސް 

 ހިތްވަރުދޭންާވނެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން ކަންކަމަށް ެބހެއްޓުމަށް 

  ާކޯޓުގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީ، އެވަގުތަކު ހާލަތު އޮތް ގޮތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަށީގެންވ

 މިންވަރެއްގައި ކޯޓުގެ އެންމެހައި ތަންތަން ޑިސިންފެކްޓްކޮށް ބަލަަހއްޓަންވާނެވެ. 

 ީއްގޮތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަވަހަށް ހޭނޭ، އަދި އެކަން ކަމަށް ބަދަލުަވމުންދާ ހާލަތާ އެ، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކ

 ތައްޔާރަށް ތިބޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ހަދައި އެފަދަ ސަގާފަތެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެވެ. 
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