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ނަންބަރު2009/02/SC :

 06އޮކްޓޯބަރު 2009

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2009/01/SCއަށް  1ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ސަރކިއުލަރ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2009/01/SCއަށް އަންނަނިވި އިސްލާޙުތައް ގެނައުން.
) (1ބަޔާންކުރެވުނު ސަރކިއުލަރގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން:
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަ ް
ނބަރު  04) 2008/SC-RU/01ޛުލްޙިއްޖާ  02/1429ޑިސެމްބަރ  (2008ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އުވާލައި
އެމާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކަކީ

ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ އަދި
ކަންކަން

އެންމެ

އެދެވޭ

ގޮތުގައި

ސީދާ

ޢަދުލު

އިންސާފު

ޤާއިމްކުރުމުގެ

ބާރުން

ބަލަހައްޓާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އާންމު އިދާރީ

ރާވައި،

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން،
އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވަނީއެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގަންވާނީ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި
ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކާނުލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު 04) 2008/SC-RU/01
ޛުލްޙިއްޖާ  02/1429ޑިސެމްބަރ  (2008އާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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) (2ސަރކިއުލަރގެ  1ވަނަ ނަންބަރު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.
އ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ
 .1ދިވެހިރާއްޖެގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެހަ ި
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޢާއްމު އިދާރީ ކަންކަން އެކޯޓެއްގެ އެންމެ އިސްފަނޑިޔާރެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
) (3ސަރކިއުލަރގެ  6ވަނަ ނަންބަރު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.
 .6ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޖެޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަ ާ
ވލާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުން.
) (4ސަރކިއުލަރގެ  11ވަނަ ނަންބަރު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.
 .11ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއް ޮ
ގތަށް އެކަމުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އިންޓަރނަލް
އޯޑިޓްކުރުން.
) (5ސަރކިއުލަރއަށް އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް އިތުރުކޮށް އިސްލާޙުކުރުން.
 .20ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން މީޑިއާއަށް ދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ދިނުން.
ފންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި އެމަޢުލޫމާތު
 .21ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ެ
ބެލެހެއްޓުން.
 .22ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް
ހަމަޖެއްސުން.
 .23ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން އެނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން.
 .24ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޖުޑީޝަލް ޕޮލޮސީތަކާއި އިޖްރާއާތު ތަންފީޒު ކުރުން.
 .25ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކަށައަޅާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް
ހުށަހެޅުން .އަދި ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުން.
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 .26މިނޫނަސް އިދާރީ ގޮތުން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
ިD .27ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ހިންގާ އިސް މުވައްޒަފަކީ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު

ޢައްޔަންކުރާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ.

ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް /އޮފީސްތައް
ކޮޕީ:

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2009/01/SCއަށް  1ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ
ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  2009/02/SCގައިވާ އިސްލާޙުތަކާއެކު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ މަސައްކަތް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު  04) 2008/SC-RU/01ޛުލްޙިއްޖާ  02/1429ޑިސެމްބަރ  (2008ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އުވާލައި
އެމާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކަކީ

ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ އަދި
ކަންކަން

އެންމެ

އެދެވޭ

ގޮތުގައި

ސީދާ

ޢަދުލު

އިންސާފު

ޤާއިމްކުރުމުގެ

ބާރުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އާންމު އިދާރީ

ރާވައި،

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން،
އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވަނީއެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގަންވާނީ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި
ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކާނުލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު 04) 2008/SC-RU/01
ޛުލްޙިއްޖާ  02/1429ޑިސެމްބަރ  (2008އާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖެގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޢާއްމު އިދާރީ ކަންކަން އެކޯޓެއްގެ އެންމެ އިސްފަނޑިޔާރެއްގެ މަޝްވަރާގެ
މަތިން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
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 .2ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުމާބެހޭ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ
މަތީން ރާވައި ހިންގުން.
ގތުންނާއި ފަންނީ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން
ޮ
 .3ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ
ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ސެމިނާރ އަދި ކޮންފަރަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ
ލަފާގެ މަތިން ބޭއްވުން.
 .4ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ދިނުމާބެހޭ

ކަންކަން ރާވައި

ހިންގުން.
 .5ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފުރިހަމަޔަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން
ލިބެން ހުންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
 .6ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޖެޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުން.
 .7ޝަރުޢީދާއިރާއަށް

ބޭނުންވާ

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންނަށް

ވަޒީފާ

ދިނުމާއި

ވަކިކުރުމާއި

މަޤާމުގެ

ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،އެމުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ރާވާ ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ
ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާ ހިންގުން.
 .8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިރާއަށް ޢިލްމީ ،ޤާބިލު މީހުން ޝަޢުޤުވެރިވާނެ ގޮތަކަށް
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުން.
 .9ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ،އިސްލާޙުކުރުމަށް
އަޅަންޖެ ޭ
ހ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .10ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .11ރާއްޖޭގެ ރަށްރަ ު
ށގެ ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކަމުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އިންޓަރނަލް
އޯޑިޓްކުރުން.
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 .12ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި
ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެލިޔުންތައް ދޫކުރުން.
 .13ޝަރުޢީދާއިރާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތައް ހޯދުމާއި ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަނޑައަޅައި
ޢިމާރާތްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .14ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުތަކަށް އަންނަ އިސްލާޙުތަކާއި ޢާންމު ސިޓީއާއި ސާރކިއުލަރ
ފަދަތަކެތި ކޯޓުތަކަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .15ކޯޓުތަކުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފްކޮށް ،ޢަދުލު އިންޞާފު ދާއިރާގައި އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރިހަމަޔަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.
 .16ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ރައްކާކޮށް ޢާންމުކޮށް ޝާޢިއުކުރުން.
 .17ކޯޓުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާތަކެތި ކޯޓުތަކަށް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ އެތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ
ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .18ކޯޓުތަކުގެ ޢާންމު އިދާރީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ
އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅައި އެކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
 .19ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ
ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ދުވަސްވީ އިދާރާކަމަށްވާތީ މިއިދާރާގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކާއި ރެކޯޑްތަކާއި
ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .20ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން މީޑިއާއަށް ދޭން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ދިނުން.
ޢލޫމާތު
 .21ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި އެމަ ު
ބެލެހެއްޓުން.
.22

ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް
ހަމަޖެއްސުން.

.23

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން އެނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން.
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 .24ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޖުޑީޝަލް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޖުޑީޝަލް ޕޮލޮސީތަކާއި އިޖްރާއާތު ތަންފީޒު ކުރުން.
 .25ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ް
ޕލޭން އެކަށައަޅާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލަށް
ހުށަހެޅުން .އަދި ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުން.
 .26މިނޫނަސް އިދާރީ ގޮތުން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
ިD .27ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަ
އދާކޮށް ހިންގާ އިސް މުވައްޒަފަކީ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު

ޢައްޔަންކުރާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ.
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