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 A/2022/184-198 ނަންބަރު:          

 އިޢުލާނު 
 

 ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމު:
 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 JS12-2 މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ލީގަލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 (ތ. ވޭމަންޫޑ، ތ. ކިނބިދޫ، ތ. އޮމަދޫ) –ކްލަސްޓަރ  ތ. ވޭމަންޑޫ

 ރުފިޔާ  9,412/- މުސާރަ:

 (35)އަސާީސ މުސާރައިެގ %3294/20 ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް:  - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 3,000/-ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -

 2,550/-ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީެގ ފައިސާ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ

 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ރިޕޯޓް ޑްރާްފޓުނިޔާކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާާސ ރިޕޯޓާއި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  .1
 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް މަްއސަލަ ބަލައިގަތުާމމެދު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް  .2
 .ލަފާދިނުން

މަޢުޫލމާތުތައް އެއްކޮށް އެކަންކަމުގެ މަޢުޫލމާތު މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންާވ  .3
 .ޤަވާޢިދުން މެޖިސްޓްރޭޓާއި ހިއްސާކުރުން

އެގްރިމެންޓާއި، ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއާއި، އެހެނިހެްނ ލިޔުންތައް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް  .4
 .ތަސްދީޤުކުރުން

 



ޔާން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން ބަޔާން ނެގުމަށް ފޮނުވާ މެސެޖްތަކާއި ގުޅިގެން ބަ .5
 .ލީގަލް ސެކްޝަންގެ މުވަްއޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރުން

އެކިއެކި ކޯޓުތަކުން މީހުން ޙާޟިރު ކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވާ ެމސެޖުތަާކއި ގުޅިގެން ައޅަންޖެޭހ  .6
 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތު .7
ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯރޓް 

ތައްޔާރުކުރުމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް 
ސްޓްރޭޓްގެ މަޝްވަރާގެ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުެވ ހުންނެވި ެމޖި

 .މަތިން ކުރުން
މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް  .8

 .ވިލަރެސްކުރުން
ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށާއި ކުލަސްޓަރ ކޯޓުތަކުގެ ކަމާއިބެހޭ ުމވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ  .9

 .ދިނުންޝަރުޢީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް
ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ ަމސައްކަތުގައި ދާއިރާގެ ޗީފް  .10

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން
ކުލަސްޓަރ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ޗީފް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ލީގަލް  .11

 .ލަފާ ދިނުން
ރ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ޙާލަތުގައި ކޯޓު ނުަވތަ ކްލަސްޓާރގެ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ .12

 .އިދާރީ އެންމެހާ ަމސައްކަތް ހިންގާ ބަލެހެއްޓުން
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަސައްލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުްނ ޖަވާބު ދޭންެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް  .13

 .ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަށް ލަފާ ދިނުން
ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އަޅަްނޖެހޭ ހުރިާހ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެިޅފައިވޭތޯ ބަލައި މައްސަލައިގެ ނިމޭ  .14

 .ފައިލް އަރުޝީފަށް ޙަވާލުކުން
ހައްޔަރު އަމުރާއި، ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ައމުރާއި އެހެނިެހން ކޯޓުއަުމރު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  .15

 ކޯޓުއަމުރު ތައްޔާރުކުރުން ފޯމްތައް ޗެކްކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ލަފާގެ މަތިން 
 .ވަލީ ހަަމޖައްސުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަާޅ ފޯމަށް ބަޔާން ނެގުން .16
ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލައި   .17

އިސްލާޙްކުރުމަށާއި ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ފޯމުގައި އިސްލާޙްކުރަންޖެޭހ ތަންތަން ފާހަގަކޮށް، ފޯމް 
 .ފޯމްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ެއމަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފާއި ޙަވާލުކުރުން

ކޯޓުން ކުރާ ކައިވެންޏާއި ގުޅިގެން، އަލަށް ކައިވެނިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަޞޭހަތްތެރިވުމާއި،  .18
 .މަޢުލޫމަތުދިނުމުގެ ަމސައްކަތްކުރުން

ގައި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވޭތޯ އެކޯޓަކުން ނިމޭ މައްސަލަތަކު .19
 .ޗެކްކުރުން

 .ޢިއްދަ ބަޔާން ވަލީ ބަޔާން ފަދަ ބަޔާންތައް މެޖިސްޓްރޭޓް އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނެގުން .20
ތާވަލްކުރާ މައްސަލަތަކާއި ހިނަގމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، ނިޭމ މަްއސަލަތައް ލީގަލް ސެކްޝަންގެ  .21

ންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ސީ.އެމް.އެސް އިން ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރުވައި އެކަން މުވައްޒަފު
 .ބަލަމުން ގެންދިއުން



އިދާރީގޮތުން ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރާ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ އެގްރިމަންޓްތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި  .22
 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ބަޔާންތައް ލީގަލް ސެކްަޝނުގެ މުވައްޒަފުންނާިއ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ރެކޯޑިންގ  .23
 .ޓައިޕިންގ ޕޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކޮށް ޕްރޮގްރެސް ބެލުން

ނުމިޭމ މައްސަލަތަކާއި ިހނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ކުރިއަށް ތާވަލްކުރަންޖެހޭ  .24
މަށް ކުރެވެން ހުިރ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނާގ ގޮތް ބަލައި، މައްސަލަތައް އަވަްސ ކުރު

 .ކަންކަން ެމޖިސްޓްރޭޓް ލަފާގެ މަތިންކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 ލީގަލް ސެކްޝަންގެ މުވަްއޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ތަފާސް ިހާސބު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން. .25

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު، ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. 8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑު ލެވެްލ 

 ތަޢުލީމީ ރޮނގު 
 ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު  .1
 ޤާނޫނު .2
 ޝަރީޢާ  .3

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ 
 ދާއިރާތައް 

 ޝަރީޢާ / ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު / ޤާނޫނު. .1

 

 :ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް 
 ނެތް

 :މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް  
 ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު  .1

 
ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކަށް ނޯޓު:

 ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
 

  .އަހަުރ ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން 18މީލާދީގޮތުން އުމުރުްނ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،  .1 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯޓުގެ )ނުވަަނ އިދާރާގެ( މުވަްއޒަފެއްގެ )ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ( ގާތްތިމާގެ ީމހަުކ  .2
 ކަމުގައި ނުވުން. 

 ކާފަ ނުވަތަ މާަމ )ދޮންކާފަ އާއި ދޮންމާމަ ިހމެނޭ ގޮތަށް(؛ 
 ނުވަތަ ބައްޕަ )ދޮންމަންަމ އާއި ދޮންބައްޕަ ހިމެޭނ ގޮތަށް(؛ ނުވަތަމަންަމ  
ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެ )އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންނާއި ދޮްނ  

 މަންަމ ނުވަތަ ދޮންބައްފަގެ ދަރިން(؛
 (ދަރިން )ކާފަ ދަރިންނާއި މާމަދަރިން އަދި ދޮންދަރިންވެސް ހިމެނޭޮގތަށް 
 އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމިހާ؛  
ފަހަރި ނުވަތަ ޅިޔަނު )ތިމާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެއާއި، އެމީހުން އިނދެގެްނ  

 އުޅޭ މީހުނާިއ، ތިމާެގ ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުން ހިމެނޭހެން(؛



ނުވަތަ މާމައާއި ދޮންމައިދައިތަ  މައިދަތަ ނުވަތަ ބަފައިބެ )އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ކާފަ 
 އާއި ދޮންބަފައިބެ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛

 ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ )ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ އިނދެގެން އުޅޭ މީާހ ހިމެޭނ ގޮތަށް(؛ 
 ދެބޭންގެ ދެދަރި މީހަކު. 

 ކަމުގައި ނުވުން.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:

 

)މި ފޯމު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.ޝަރުޢީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުްނނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ 

 www.judiciary.gov.mv   ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 މެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑުގެ ެދފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިާވ  .3
ނަަމ، ެއ ފަރާތެއްގެ  ގެއްލިފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނޭގ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު 

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަްނސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަަމ،  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަ

 ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނަޑއަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 ރިޕޯޓްގެ  އެސެްސމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިްވސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ

މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިުޔމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންަގނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

 )ހ(  ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންުފންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާެގ 

ޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ
 ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

)ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ައމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ަވީޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާގެ ، އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 

http://www.judiciary.gov.mv/
http://www.judiciary.gov.mv/


ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް 
 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ)ނ(  ޤައުމީ 
 ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަ
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ލިުޔމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ

ައމިއްލަ ުކންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްަލ  އުވާލާފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ  އުވާލާފައިވާ)ރ(  ދަޢުލަތުގެ 
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގަިއ  އުވާލާފައިވާނުވަތަ ، އިދާރާއެއްގައި
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާިއ  ،ށްފައިވާ ނަމަމަސައްކަތްކޮ

ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 
 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

ގައިާވ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުެގ  6ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ޤާބިލު ފަރާތެއް 
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މާރކްސް  
 25 އަސާސީ ޝަރުޠު ަހމަވުން 

ޑިސިޕްލިންާއ ގުޅޭ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް 
 ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް

5 

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ 
 ތަޢުލީމު

5 

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ 
 ތަޖުރިބާ

5 

 15 އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް
 15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 30 އިންޓަރވިއު
 100 ޖުމްލަ 

 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  13:30ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ   15 ނޮވެންބަރު 2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެއިްލ -ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަނަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

careers@dja.gov.mv  .ެތ. ވޭމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ
 ކައުންޓަރއިން ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އެ ކަނޑައަާޅ ، އަދި، އިޢުލާނުގެ ުސންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑަައޅައިފި ަނމަ
 ދުވަސް އިތުރުކުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ދުވަހުގެ އަދަދަށް

 

mailto:careers@dja.gov.mv


 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 
ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ 
 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 ނޮެވންބަރު  2022 މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮުވމަށް ބޭއްޭވ އިންޓަވިއު، ިއމްތިޙާނާއި އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ،
 ާއ ދެމެދު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގައެވެ.  30ނޮވެމްބަރ  2022ން  25
 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ންޓު ލިބުުނ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއި 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ޝީޓު(" އާންމުކޮްށ ފެންނާނެހެްނ ިމ ޑިާޕޓްމަންޓުގައި އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުެގ ވެބްސައިްޓ  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

www.judiciary.gov.mv  ާގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވ
ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3ޝީޓު އާްނމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަްސމީ ބަންދު ނޫން  A2ތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ގޮ

 އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  މެއިްލ ކުރާީނ -އަށެވެ. އީ 3340852/  4334085މި އިޢުލާާނ ގުޅިގެްނ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަްށ ގުޅާީނcareers@dja.gov.mv 
 އަށެވެ. 

 ްމި އިޢުލާނާއި ުގޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލަިއގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފ) pdf(  ިފޯމެޓްގައ
ޮކށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް އެކަިނ ކަމުގަިއ ދެންނެވީމެެވ ނުވަތަ ވަކިވަކިްނ ޑޮކިއުމެންޓް ފޮނުވާަނމަ އެްއ މެއިލްގައި ޑޮކިއުމެންޓްތައް އެޓޭޗް

 ފޮނުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 
 ައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ލިޔުންތ

 ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަަކ ދެންނެވީމެވެ. 
 .ެޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ އިން އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވ

 .ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެީވމެވެ

އަދި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަކުން އެީމހެއްގެ  ،ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފީސްތަކުންނާއި ،މި މަޤާމަށް ކުިރމަތިލާންވާނީ
 މަސައްކަތާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރެފްރީޒް ރިޕޯޓު މި ޑިޕާޓްމަްނޓުން ހޯދުމާމެދު އިޢުތުރާޒް ނުކުރާނަމައެވެ.

 
1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 21  

2022 ނޮވެންބަރު 06  
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