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 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދ  

 ތުލުސްދ 
 ދިވެހިރާއްޖެ           

 
އެކަށީެގންވާ އިޢުލާނަށް  (2022އޭޕްރީލް  06) H4C-A/2022/4ކޯޓު އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

 ކޯޓު އޮފިސަރަކަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.ޤާބިލް ފަރާތްތަުކން ކުރިމަތިލާފައިނުވާީތ، އެއިޢުލާން ާބޠިްލކޮށް ވަރަށް 
 

 H4C-A/2022/6 ބަރު:ނަން  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 2022އޭޕްރީލް  21 :ތާރީޚް 

 3ޖީ.އެސް ރޭންކް:  އޮފިސަރ  ކޯޓު  މަޤާމު 

  01 ޢަދަދު 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތުލުސްދ ކ. މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ -/4,465 އަސާސީ މުސާރަ 

 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 

 (20މުސާރައިގެ %)  ރުފިޔާ 893/- ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް: -
 ރުފިޔާ -/1,500ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -
 ރުފިޔާ -/2,550ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞ ލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ  -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނ ނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ -

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 ގްރޭޑް  'ޑީ' ދަށްވެގެން މާއްދާއިން 2 އިމްތިޙާނަކުން އެއްފެންވަރުގެ އެއާ ނުވަތަ ސާނަވީ .1
' ސްކ ލް ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ ' ނުވަތަ' ސްކ ލް ސެކަންޑަރީ ' އިތުުރން އޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

. ލިބިފައިވުން ގްރޭޑް' ސީ ' ދަށްވެގެން މާއްދާއިން މި' ދިވެހި' އިމްތިޙާނުގައި ސެޓްފިކެޓް
  ،ނުވަތަ

 ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޮނގަކުން ތަޢުލީމީ ގުޅޭ މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ .2
 .ހާސިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު  18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މިލާދީގޮތުން އުމުރުން  •
 55ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 

 7އަދި  6ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވަ 70ގެ 2011ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  •



މެޖިސްޓްރޭޓް  ުތލުސްދ ކ. ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް
 މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން. ކޯޓުގެ

 މަޤާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް 

ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި  މެދުޝަރީޢަތާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ •
 ކުރުން.މަލާތްޢާމު

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންނާއި ކޯޓުން  •
 ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްކުރުން.

ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ  ރައްޔިތުންނަށްދޭ ާޢއްމު ކޯޓުން •
 .މަސައްކަތްކުރުން

 ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލަތަކުގެ ތާަވލު ތައްޔާރުކުރުން.ސިސްޓަމް މެނޭޖްމަންޓް  ކޭސް  •
 ރެކޯޑިންގ ބަޔާންލިޔުން. •
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަާކއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންނަށް ޝަރީަޢތުެގ  •

 މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ސުލ ކު ބަހައްޓަންވީ ގޮތް ބުނެދިުނން.
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމް ފުރިހަމަކުރުން. •
ކަށް ނުވަތަ ކޯޓަްށ ޓަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ކޯޓު ތެރޭގައި މެޖިސްޓްރޭ •

ޙާޟިރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ޙާލަތުގައި އެކަމުގެ ދިފާޢުގައި އިސްވެ 
 ޙަރަކާތްތެރިވުން.

މައްސަލަތަކާިއ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ / އިދާރީ އެންމެާހ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  •
 މަސައްކަތްތައްކުރުން.

 ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ / އިދާރީ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.  •
 ރެކޯޑުތައް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ކޯޓުން ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ޝަރުޢީ / އިދާރީ •
 ޝަރުޢީ އަމުރުތައް ތައްޔާރުކުރުން.ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  •
ޒިންމާކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުގައި  ކޯޓުން •

 އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބެެލހެއްޓުމާިއ ފައިލްކުރުން. ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞ ލުތަކާ
އިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ކޯޓުން ނިންާމ މައްސަލަތައް ދުަވހުން ދުވަހަްށ ސްކޭންކޮށް ކަނަޑއެޅިފަ •

 ރައްކާކުރުން.
އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޤާނ ނާއި ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ކޯޓުެގ އިސްވެރިން ޙަވާލުކުރާ   •

 ރަސްމީ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ޤަވާޢިދުން ކުރުން.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް -1
 ފަރާތުގެ ވަނަވަރުއެދޭވަޒީފާއަށް  -2
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  -3
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓްތަުކގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ  -4
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރައިނިންގ ްޕރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތައް ފުރިަހމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ  -5

  ކޮޕީ.
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ތަކީ ފަރާ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް -6



ކޯހެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ 
ފަރާތެއްނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއި އެކު، މޯލްޑިވްސް 

އޮތޯރިޓީއިން ޯކހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދ ޮކށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން 
އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމާއި އެކު، އަދި ސެޓްފިކެްޓ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުްނ 

 .ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަެހޅުން
ންވަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެ -7

ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއްނަަމ 
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިާވ 

ކަޒަކުްނ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރު
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއްނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް 

 .ހުށަހެޅުން
އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުަތކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،  -8

 .ޕީގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްއ ލިއްޔަތު އެނރޭންކް، މަޤާމު
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، ސުޕަވައިޒަރ  -9

 ދ ކޮށްފައިވާ ރެފަރަލް ލެޓަރގެ ކޮޕީ.
ރޭންކުން ފެށިގެން ދަުށގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ  GS3އަލަށް ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މީހުންނާއި،  -10

  ފަރާތްތަކުން ސްކ ލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ކ.ތުލުސްދ ކުރިން  ގެ 13:30 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ 12 މެއި 2022 ސުންގަޑި 
 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް 

މަޤާމަށް އެންެމ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާީނ ލިިބަފއިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާއި،  އޮފިސަރކޯޓު 
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަްނ 
 ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ. މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާކްސް 

 ކަނޑައެޅިފައިވަނީ: 
 ޕަސެންޓް 30މް: ޢުލީލިބިފައިވާ ތަ •
 ޕަސެންޓް 10: އާއި ތަމްރީންމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ •
 ޕަސެންޓް 50: އިންޓަރވިއު •
 ޕަސެންޓް 10: ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް •

 ރޮނގު ތަޢުލީމީ 
މެނޭޖްަމންޓް / އެކައުންޓިންްގ އެންޑް ަފއިނޭންސް / ޝަރީޢަތާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / 

  އިންފޮމޭޝަން ޓެްކޮނލޮޖީގެ / ޤާނ ނު

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ 
 ސެޓްފިކެޓް 

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން -
 ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން -
 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް -
  އެކައުންޓިންގް އެންޑް ފައިނޭންސް  -



 މެނޭޖްމަންޓް ނަސް ބިޒް -
 ޤާނ ނު / ޝަރީޢާ -

 އިތުރު މަޢުލ މާތު 

 ތުލުސްދ  ކ. ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން •
 ލިބެން ުހްނނާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 

 6640342މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  •
ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ  •

ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ުފރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުާވ 
  ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްަތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންެނވީމެވެ.

ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރިވއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިުރ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް  •
 ނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.ތަކާއި ިލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 
 އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް 

 ފަދަ ފަރާތަކަށްވުން. ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ •
ހާލަތެއްގައި ހުރި  ޞިއްޙީޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ  ދަތުރުކުރަން •

 ފަރާތަކަށްވުން. 
 ހާއި ދިވެހި ބަހުްނ ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.އިނގިރޭސި ބަ •
ފެންވަރެއްގައި މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕެކޭޖް ފަރިތަކަމާއެކު އެޑްވާންސް  •

 ބޭނުން ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނން އަްނނަ ފަރާތްތަކާއި، ހިތްހެޔޮަކމާއި، ހިނިުތންވުމާއެކު  •

 މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފަިއވުން.
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