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ަވނަ އިޞްލާުޙ  2)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ޤާޫނނު( އަށް  2112/01ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ގެނައުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަލުްނ އެކުލަވަިއލެވުނު ހިސާބުްނ 

އް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަްށ ފެށިގެން، އެ ޤާނޫުނން ޑިޕާޓްމަންޓަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތުތަ

 ޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ކަންަކން ޑިޕާޓްމަންޓުން މިެގންދަީނ ކުރަމުްނނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާްނމު އިދާރީ ކަންކަްނ ރާވައި ހިންގަިއ 

ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( އިްނ ިމ ޑިޕާޓްމަންޓަްށ މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.  20-0ބެލެހެއްޓުމަކީ އިސްެވ ދެްނނެުވނު ާޤނޫނުެގ 

އި އެެހިނހެން އިދާރާތަކުން ހޯދައިދިނުމާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާނެ ެއކިއެކި ވަސީލަތްތައް ަސރުކާރާ

ނޑިޔާރުްނނަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުްނނަށާއި،  ނޑަައޅާ އުޫސލަކުން ފަ ކޮމިޝަނުން ކަ

ރޮގްރާމްތަްއ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތާޒާކުރުމުގެ ޕް

ނޑިޔާުރންގެ ޢިލްީމ ފެންވަުރ މަތިކުރުމުގެ ގޮތުްނނާިއ ފަންީނ ުހނަުރ އިތުރުކުރުމުެގ ގޮުތްނ  ރާވައި ިހންގުމާއި، ފަ

ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ސެިމނާރ އަދި ކޮންފަެރްނސްތައް ބޭއްވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާުފ 

ނޑު އެކުލަވަިއލުމާއި، ކޯޓުތަކަށް އިދާީރ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ުކރިއެރުން ދިނުމާއި، އިާދރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެޭހ 

ތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ިހންަގިއ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަ

ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަުބން ނުވަތަ އެ ދާިއރާއެއްަގިއ 

ނޑައަާޅ މެޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވަުމންދާނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސަ ރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ހަމަޖެއްސުމާއި، މިޫނަންސ އުސޫލަކުްނ ރަށްރަށަްށ ފޮނުަވންޖެޭހ ޝަރުޢީ ވަފުދުތަްއ ފޮނުވުމުގެ އިދާރީ ަކންަކން 
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މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ާޤނޫނުތަުކން ޙަާވލުކުރެވޭ އެންމެހަިއ ކަންަކން ކުރުމަީކ މި ޑިޕާޓްމަންޓުެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އެެހން 

 މެޭނ ކަންކަމެވެ.ތެރޭގައި ހި

ނޑިަވޅުގައި  ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުން ކުރަުމންދާ މި ދަ

ޤާނޫނުްނ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަްއ ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެ، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި މިނިވަންކަމާއެުކ އަދާކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ހޭ ބަދަލުތަްއ ގެނައުމުެގ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުްނނެވެ. މިގޮތުން، އަަހރުންއަަހރަްށ އިދާރީގޮތުން ެގނަންޖެ

އިތުރުވަމުންދާ ޝަރުޢީ ކޭްސލޯްޑ އިންފޮމޭޝަްނ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުްނކޮށްގެްނ ހެޔޮގޮތުގަިއ މެނޭޖްކޮށް، 

ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ކަންަކްނ  އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ރައްޔިތުްނނަށް ޢަދުލު އިންޞާފު

ރާވައި ހިްނގުމަށް ޓަކައި އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުަގިއ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމުގަިއ 

ނޑިޔާރުްނނަށް ބޭުނންވާެނ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަ  މުންެނވެ.ފަ

ނޑިޔާރުެގ ހައިޘިއްޔަުތ  މިކަމަކީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި، ކޯުޓ ހިންގުމާ ޙަާވލުވެ ުހންަނާވ އެންމެ އިސް ފަ

ނޑިޔާުރންެގ ދައުުރ ކުޑަކުރުމުގެގޮުތްނ ކޮށްފައިވާ ކަމެްއ ޫނންަކްނ  ކުޑަކޮށް، ޢަދުުލ އިންޞާުފ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަ

ކީ، ކޯޓުތަކުެގ އެފިިޝއެންީސ އިތުރުކޮށް ހަލުވިކުރުމަްށ ޓަކައި ާޤނޫުންނ ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ގެނެުވުނ ބަދަލަ

އެކަށައަޅައިފައިވާ ތަރަހައިގެ ތެޭރގައި ގެެނވިފައިވާ ބަދަލެކެެވ. މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އަމާޒަކީ، ރައްޔިތުންނާ ގާުތްނ 

އި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ިހންގުްނ އެއްގޮތްކޮްށ ރައްޔިތުންނަްށ ފަސޭހަވާޭނ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުެގ ިހންގުްނ ބައްޓަްނކުރުމަށް ޓަކަ

ހުރިހާ މަރުޙަާލއެއްގެ ކޯޓުތަކުންވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ބޭުނންވާ ިޚދުމަތްތައް ހަލުވިކަމާއި ފަސޭަހކަމާއެކު ލިބޭނޭ އިންތިޒާްމ 

 ހަމަޖެއްސުމެވެ.  

މަތިކޮށްފައިވާ  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ ޤާޫނނަށް ގެނެުވނު އިޞްާލޙާއެކު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް

ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި އަދާކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތަްށ 

ނޑިޔާރުންާނއި މުވައްޒަފުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުުލން މި ފުރުޞަތުގަިއ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ރަމެވެ. އިންފޮމޭޝަްނ ޓެކްނޮލޮޖީެގ މައްޗަށް ކުެރހިފައިވާ އައު ތަޞައްުވރާއެކު ިމ ޑިޕާޓްމަންޓުެގ އަމާޒަކީ، ފާހަގަކު

 ކޯޓުތަކަކީ ޚިދުމަތް ހޯދަން ފަސޭހަ އަިދ ހަލުވިކަމާއެުކ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުެގ ގޮތުގައި ވެގެންދިއުމެވެ. 

  0330ރަބީޢުލްއައްވަްލ  09
 2102ޮނވެންބަުރ     10
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