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 A/2022/4-198 ނަންބަރު: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު    

 2022ޖަނަވަރީ  16 ތާރީޚް:

 2-12.އެސްޖޭރޭންކް:  ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމު 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 
 ތަން 

 1ބޭނުންވާ އަދަދު:  )ތ.ތިމަރަފުށި، ތ.ގާދިއްފުށި، ތ.ގުރައިދޫ( -ތ. ތިމަރަފުށީ ކްލަސްޓަރ 

 1ބޭނުންވާ އަދަދު:  ގދ. ގައްދޫ ކްލަސްޓަރ 

މާމެންދޫ، ގއ.ނިލަންދޫ، ގއ. ލަސްޓަރ )ގއ. ގއ. މާމެންދޫ ކް 
 ދެއްވަދޫ(

 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: ސ. މީދޫ ކްލަސްޓަރ 

 ނޯޓް: ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ފަރާތަކުން ކްލަސްޓަރގެ އެކި ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ރުފިޔާ  -/9,412 އަސާސީ މުސާރަ 

މިމަޤާމަށް ލިބޭ 
 އެލަވަންސް 

 (%45)އަސާީސ މުސާރައިެގ  4235/40ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް:  -
 -/3,000ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -
 -/2,550ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީެގ ފައިސާ -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ -

 އަސާސީ ޝަރުޠު 
ޤާނޫނު، ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ ޝަރީޢަތާއި  .1

 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. 8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑު ލެވެްލ 

 އެހެނިހެން ޝަރުތު 

  ްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން އަިދ، އަހަރު ފުރި 18އުމުރުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުނ
އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަުކ ކަމުަގިއ  55 ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ ުއމުުރ ކަމަށްވާ

 ނުވުން. 



 

 ީަނ ވަ 7އަދި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  70ގެ 2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  ޝަރުޢ
ކޯޓުތަކުެގ  ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ްކލަސްޓަރގެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް

 މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

މަޤާމުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ނިޔާކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާާސ ރިޕޯޓާއި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓުކުރުން. .1
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ ދިރާސާކޮށް މައްސަަލ ބަލައިގަތުމާެމދު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަްށ  .2

 ލަފާދިނުން. 
ށް އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޤަވާޢިދުން މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުޫލމާތުތައް އެއްކޮ .3

 .މެޖިސްޓްރޭޓާއި ހިއްސާކުރުން
 އެޓަރނީއާއި، އެހެނިހެން ލިޔުްނތައް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެގްރިމެންޓާއި، ޕަވަރ އޮފް .4

 ތަސްދީޤުކުރުން.
މަސައްކަްތ ނެގުމުގެ އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން ބަޔާން ނެގުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖްތަކާއި ގުޅިގެްނ ބަޔާން  .5

 .ލީގަލް ސެކްޝަންގެ މުވަްއޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރުން
ޟިރު ކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖުތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަްނޖެޭހ އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން މީހުން ޙާ .6

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ޤާނޫނުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް  .7

ރުކުރުމާއި ފެންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯރޓް ތައްޔާ ގެންނަން
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ މަސައްކަތް 

 ހުންނެވި މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޝްވަރާގެ މަިތން ކުރުން. ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ
 ވިލަރެސްކުރުން.މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ ަމސައްކަތްތައް  .8
ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށާއި ކުލަސްޓަރ ކޯޓުތަކުގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ  .9

 އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ދާއިރާގެ ޗީފް  .10

 އެއްބާރުލުން ދިނުން.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް 
ކުލަސްޓަރ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ލީގަލް ލަފާ  .11

 ދިނުން. 
ރ ޗުއްޓީގައި ހުންނަާވ ޙާލަތުގައި ކޯޓު ުނވަތަ ކްލަސްޓާރގެ ކޯޓުތަކުެގ ޓަޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭ .12

 ން. އިދާރީ އެންމެހާ ަމސައްކަތް ހިންގާ ބަލެހެއްޓު
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަސައްލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް  .13

 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަށް ލަފާ ދިނުން.
ނިމޭ ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އަޅަްނޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ެއޅިފައިވޭތޯ ބަލައި މައްސަލައިެގ  .14

 ލުކުން.ފައިލް އަރުޝީފަށް ޙަވާ
އަމުރު ހޯދުމަްށ އެދި ހުށަހަާޅ ޓުހައްޔަރު އަމުރާއި، ބަލައިފާސްކުރުމުެގ އަމުރާިއ އެހެނިހެްނ ކޯ .15

 ފޯމްތައް ޗެކްކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ލަފާގެ މަތިްނ ކޯޓުއަމުރު ތައްޔާރުކުރުން 
 ވަލީ ހަަމޖައްސުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަާޅ ފޯމަށް ބަޔާން ނެގުން.  .16



 

ށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތަްއ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލަިއ ކައިވެނިކޮށްދިނުމަ  .17
ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ފޯމުގައި އިސްލާޙްކުރަްނޖެހޭ ތަންތަްނ ފާހަގަކޮށް، ފޯމް އިްސލާޙްކުރުމަށާިއ 

 ފޯމްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ެއމަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފާއި ޙަވާލުކުރުން. 
ޞޭހަތްތެރިވުމާއި، ނަކައިވެންޏާއި ގުޅިގެން، އަލަށް ކައިވެނިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ކުރާ  .18

 މަޢުލޫމަތުދިނުމުގެ ަމސައްކަތްކުރުން.
 އެކޯޓަކުން ނިމޭ މައްސަލަތަކުގައި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން. .19
 ގޮތެއްގެ މަތިން ނެގުން. ސްޓްރޭޓް އަންގަވާޢިއްދަ ބަޔާން ވަލީ ބަޔާން ފަދަ ބަޔާންތައް މެޖި .20
ތާވަލްކުރާ މައްސަލަތަކާއި ހިނގަމުންދާ މަްއސަލަތަކާއި، ނިޭމ މަްއސަލަތައް ލީގަލް ސެކްޝަންެގ  .21

މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސީ.އެމް.އެސް އިން ޤަވާޢިދުން ައޕްޑޭޓް ކުރުވައި އެކަން ބަަލމުްނ 
 .ގެންދިއުން
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 .ލަފާގެ މަތިންކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 .މާއިއެކު ތަފާސް ިހާސބު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުންލީގަލް ސެކްޝަންގެ މުވަްއޒަފުންގެ އެހީތެރިކަ .25

 ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

 ޤާނޫނު. /ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު  ޝަރީޢާ / .1 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. ޝަރުޢީ .1
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތު ސްލިޕް.ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން  .2
 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .3
  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ .4
 ލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.ޖީސީއީ އޯލެވެްލ އަދި އޭލެވެ .5
  .ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީމަތީ ލިބިފައިވާ  .6
 މުއްދަތުގެ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތަށް ފުރިހަމަކުިރކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.ކުރު  .7
ފެންވަރުގެ ޯކހެްއ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތަކީ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  .8

 ނަމަ، ޯކްސ ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިޭބ ފަރާތެއްރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކުްނ 
ފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  ކޯހުެގ ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުެގ ރަސްީމ ލިޔުމާއެކު، ޯމލްޑިވްްސ ކޮލި

އަދި ސެޓްފިކެޓް  ،ހުށަހެުޅމާއި ލިފިކޭޝަން އެސެްސމެންޓް ރިޕޯޓްލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮ
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ފެންވަރުގެ ޯކހެްއ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތަކީ ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  .9
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަަމ ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން 

ން ހުށަހެުޅމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުކުރެ
ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިައށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަަމ 

 އެކަން އެނގޭނެ  ރަސްީމ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން. 
ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކް، އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ  .10
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ވާނަމަ، އްގައި ހިންގުމުެގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިޏެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުން .11
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މަޤާމަށް މީހުން 
ހޮވުމުގައި އިސްކަން 
 ދެވޭނެ ކަންތައްތައް 

 ަރާތަކަށްވުން. ދަތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފ 
 ަށްވުން.އެނގޭ ފަރާތަކަހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އިނގިރޭސި ބ 
 ްއެކު އެޑްވާންސް ފެންވަރެއްގައި ބޭނުްނ ފަރިތަކަމާ މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕެކޭޖ

 ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 ިޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިހުރި ޤާނޫނުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  ޤާނޫނާއި މިނޫންެވސް 
 ނިންމުންތަކާއި ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ފަރާތަކަށްވުން.

 .ްދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ލިޔުންތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަންހުރުނ 
 ެގޮތުގައި، ގުޅިގެްނ މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން. ޓީމެއްގ  
  ްވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ، ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށ

  އަހުލުވެރި ފަރާތަކަށްވުން. 
  ާއެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ކޮށްފައިވ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހާޟިރީއާއި، ަމސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ. 
  ެދާރާތަްއ ސެްސމަންޓެއް ކަާމ ގުޅުންހުިރ އިވަޒީފާއަށް ހަމަޖެްއސުމުެގ ކުރިްނ ބެކްގްރައުންޑް އ

 މެދުވެރިކޮށް ހެދޭނެއެވެ.

 
 


