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ނޫސްބަޔާން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ،ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތަކުގެ
ގ
ބރުގައި ،ޝަރުޢީކޯޓުތަކު ެ
ބދަލުގެނެސް ،އެޤާނޫނަށް އިތުރު ކުރެވުނު  21-1ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ()1ވަނަ ނަން ަ
އޮނިގަނޑަށް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފެއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ަ
އިދާރީ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ެ
ރ
ބ ު
ކޯޓުތަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސާނޭ ގޮތް އެކަށައަޅައި 2019 ،އޮކްޓޫ ަ
20ވަނަ ދުވަހު މިޑިޕާޓްމަންޓުން" ،ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" ޢާއްމު ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ބނުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތްކުރުމަށް ތަހްސީސްވުމަށް މަގުފަހިކޮށް ،ފަނޑިޔާރުން އިދާރީ
މި އުޞޫލުގެ އެންމެ އިސް ޭ
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ދަށުން އަލަށް މި
މަސައްކަތްތަކުގައި ޝާމިލްވާންޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައިު ،
އުފައްދާ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓަރ އަދި އިދާރީ އިސްމުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ .މިގޮތުން ،ޗީފް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި

އިދާރީ

އެންމެ

އިސްމުވައްޒަފުންގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ކަނޑައެޅިއިރު،

ގ
ބފުޅުން ެ
އެ ޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ދާއިރާކަމުގައިވާ ކޯޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި،
ހިޔުމަން ރިސޯސް އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ފައިނޭންސް އާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،މި ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް އެކަށައަޅައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ބއެއް ޖުޑީޝަލް
ބއެއް ކޯޓުތަކުގައާއި އަދި ަ
އިސްވެ ދެންނެވި އުޞޫލު ޢާއްމު ކުރެވުނު އިރު ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ދާއިރާތަކުގައި،

ކޯޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ

މަޤާމުގައި

މުވައްޒަފުންތަކެއް

ބމާއެކު،
ތި ު

އަލަށް

އުފެއްދުނު

ޗީފް

ބނެވިދިޔަ އުޞޫލުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ،މިދެންނެވި މުވައްޒަފުންނާއި ވަގުތީ ގޮތުން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުު ،
ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ.

ޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،20212 ،މާލެ .ފެކްސް 3325447 :ފޯން3322303 :
ޑި ާ
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ނ
ބ މުވައްޒަފުންނަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތު ް
ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަޤާމުގައި ތި ި
ޙަވާލުކުރެވުނުއިރު ،އެމަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެވެނީ ވަގުތީ ގޮތުން ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި ،އަދި
ބލުމަށްޓަކައި ވަށައިޖެހޭ އެޕްރައިޒަލް
ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލު ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރިގޮތް ެ
ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވި 70 ،އިންސައްތައަށްވުރެ
ބ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ،ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް
ދަށުން މާކުސް ލި ޭ
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ
ބޔާންކުރާގޮތަށް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ
ބނެވި ދިޔަ އުޞޫލުގައި ަ
ބޔާންކޮށް އާންމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ު
އުޞޫލުގައި ަ
ބލުމަށްޓަކައި "ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
ބލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގެ ނަމުގައި
ބޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
ބ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮ ޭ
ތި ި
އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި 2020 ،ޖޫން 28ވަނަ ދުވަހު އެއުޞޫލުވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.
ބނެވި ދިޔަގޮތުގެ މަތީން ،ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ،ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތް
ު
ކުރަމުން ދަނިކޮށް ،ކޮވިޑް19-އާއި ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމަށް މަޑުޖެހުމެއް އައުމާއެކު ،ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށް،
ޗީފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ވަގުތީ

ގޮތުން

ޙަވާލު

ކުރެވުނު

މުއްދަތު،

ޖުލައި

މަހުގެ

ނިޔަލަށް

ބޔާންކުރާގޮތަށް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބނެވި ދިޔަ އުޞޫލުގައި ަ
އިތުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި ު
ގ
ބ ފަރާތްތަކު ެ
ބލުމަށްޓަކައި "ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ތި ި
ެ
ބލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު"ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗީފް
ބޝަންގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
ޕްރޮ ޭ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމު މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންކަން ،ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރު
ބލިފައިވާނީ،
ވަޒަން ކުރެވުނެވެ .މިއެޕްރައިޒަލް ނިޒާމަކީ ،ވަށައިޖެހޭ ނިޒާމެއްކަމުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
ކޯޓު އެހެން ފަނޑިޔާރުންނާއި ހިންގުމާއި ޙާވާލުވެ ހުންނަވާ ފަނޑިޔާރާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާއި ،މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ،ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި އަދި ޚުދު އެފަރާތެއްގެ
ބލައި އެފަރާތްތަކުން ދޭ މާކްސްތަކުގެ
ބލޭ ފަރާތް ވެސް ހިމެނޭހެން ފުރި ފޯމްތަކެއްގެ މައްޗަށް ަ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
މައްޗަށެވެ.
ށ
ބލުނު އިރު ،ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަ ް
ބނުންކޮށްގެން ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެ
މިނިޒާމު ޭ
ބ  10މުވައްޒަފެއް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ .އަދި
ބނުންވާ 70 ،އިންސައްތަ މާކުސް ނުލި ޭ
ބދަލުވުމަށް ޭ
ަ

އެމުވައްޒަފުން،
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ބރު 20ވަނަ ދުވަހު މިޑިޕާޓްމަންޓުން ،އާއްމުކޮށްފައިވާ "ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ
 2019އޮކްޓޫ ަ
އ
އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަ ް
ބޔާންކުރާ ނޯޓިސް ދިނުމާއެކު،
ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތަށް ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު 2011ގައި ަ
ބލައި،
އެޤަވާޢިދުގެ 96ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާ އެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ހަމަޖެއްސޭތޯ ަ
އެފަދަ ވަޒީފާ އެއް ހަމަޖެހެން ނެތްނަމަ ،އެމުވައްޒަފުން އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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