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 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު  
   A/2022/75-198ނަންބަރު: 

 2022މެއި  30 ތާރީޚް:

 JS10-1ރޭންކް:  )ކޮންޓްރެކްޓް( ޕެރެލީގަލް  މަޤާމު 

 1ޢަދަދު:   އަހަރު  1 މުއްދަތު 

 އަށް  17:00އިން  08:00 ވަގުތު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

 ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 

  ކްރިމިނަލް ކޯޓު  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ -/5,610 އަސާސީ މުސާރަ 

 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 

  :ް55މުސާރައިގެ %( 3,085/50ޖުޑީޝަލް އެލަަވންސ) 
  :ް3,000ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް2,700ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
 ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސ 

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

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިުވން. 6ނުވަތަ  5ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

ފައިވާ މީހަކު އަހަރު ފުރި 18އުމުރުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން  .1
 55 ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 
 7 އަދި 6 ގެ(ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 70 ގ2011ެ ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ .2

ގާތްކަމެއް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކާ  ޢާއިލީ ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ
 ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ްން.އެޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވު ،ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ދިރާސާކޮށ 
 ިދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއ

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން.
  ްމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސެކްޝަނުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީތައ

 ޑްރާފްޓްކުރުން.



  ްޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށ
 ގެންދިއުން. 

 .ްމައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޤާޟީންނަށް އެހީތެރިވެދިނުނ 
  ްސެކްޝަންގެ ރެކޯޑިންގ ބަޔާންތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރަމުނ

 .ގެންދޭތޯ ބެލުން
  ްސެކްޝަނުން ނިމޭ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށ

އެކަމަްށ ، ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާއި
 ބާރުއެޅުން. 

 ްމައްސަލަތައް ނިންމުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ބަލައި ޔަޤީންކުރުނ. 
  މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޤާޟީގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަްށ

 ޗެކްކުރުން. ،އަޅާފައިވޭތޯ ބަލައި
  މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާީޟ

 އަންގަވާގޮތެއްގެމަތިން ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަތ

ކަތްތައް ޤާޟީންނާއި، ރަޖިސްޓްރަރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރަރ ގެ އްމަސަ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާއެކު ކުރުމާއި، އަދި އިދާރާއާއި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ޗީފް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް 
މިނޫންވެްސ  އި،މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުންނަ ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާއެކުކުރުމާ

 ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ގާވެރިން އަން

 ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާ   ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

  ޤާނޫނު ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު /  ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

 އިންސައްތަ )%(މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދާއިރާ  ކޮމްޕިޓަންސީ 
 %30 ތަޢުލީމް

 %10 ރިބާމަސައްކަތު ތަޖު 
 %10 ޓެސްޓް ޕްރެކްޓިކަލް

  %50 ވިއު ރއިންޓަ
 

 3ޖީ.އެސް  ރޭންކް: )ކޮންޓްރެކްޓް( ކޯޓު އޮފިސަރ މަޤާމު 

 2 ޢަދަދު: އަށް  17:00އިން  08:00 ވަގުތު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 

  ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ 4,465/- އަސާސީ މުސާރަ 



 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

  :ް25މުސާރައިގެ %( 1,116/25ޖުޑީޝަލް އެލަަވންސ) 
  :ް1,500ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް2,550ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
 ެފައިސާ ޕެންޝަން ލިބިދެވޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ބެހޭ ޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 ގްރޭޑް " ޑީ " ދަށްވެގެން  މާއްދާއިން  2 އިމްތީޙާނަކުން އެއްފެންވަރުގެ އެއާ ނުވަތަ ސާނަވީ .1
އި "ދިވެހި" ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޚާނުގަ  އިތުރުން "ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް"ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ

 " ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ،މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ 
ގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ .2

 އް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.ގެ ސަނަދެ 3އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

ފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން އަހަރު ފުރި 18އުމުރުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން 
އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ  55 އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ

 މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 
 ވަނަ 7 އަދި 6 ގެ (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  70 ގ2011ެ ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ
ާގތްކަމެއް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ހުރި  ޢާއިލީ ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން. ޝަރީޢަތްތަކ 
 ާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ޝަރީޢަތާއި ގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތ

 މުއާމަލާތްތައް ހިންގުން.
 .ްކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޗިޓުތައް ތައްޔާރުކުރުނ 
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