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ވަޒީފާގެ ފރޞަތ
މަޤާމ

ލީގަލް އޮފިސަރ

ބޭނންވާ ޢަދަދ

01

ސެކްޝަން/ޔނިޓް
މަސައްކަތްކރަންޖެހޭ ތަން

ޑްރަގް ކޯޓ  /ކ.މާލެ

އެލަވަންސް

ތާރީޚް 28 :ޖަނަވަރީ 2020

ރޭންކްJS12-2 :

ޝަރޢީ ސެކްޝަން

އަސާސީ މސާރަ

ނަންބަރ(IUL)435-A1/1/2020/02 :

 9,412/ރފިޔާ-

ސަރވިސް އެލަވަންސް  3,000/-ރފިޔާ

-

ޖޑީޝަލް އެލަވަންސް :މސާރައިގެ 55%

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,700/- :ރފިޔާ

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލން އިތރ ގަޑީގެ ފައިސާ.

-

މަޤާމގެ މަސައްކަތް ކރމގެ ހނަރ/ޤާބިލްކަން ސާބިތކޮށް ދިނމާއެކ ،ޝަރީޢަތާ ޤާނޫނ ނވަތަ
ޝަރީޢާ ނވަތަ ޤާނޫނން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ސަނަދ ތަކގެ އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  7ނވަތަ 8

އަސާސީ ޝަރޠ

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވން.
މައިގަނޑ މަސައްކަތް
-

ކޯޓަށް ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ ،ކޯޓން ބެލމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މައްސަލަތަކެއްކަން
ކަށަވަރކޮށް އެމައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކރމގެ ގޮތން ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކގައި
ރަޖިސްޓްރަރ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނން.

-

ކޯޓަށް ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގޅިގެން ހށަހެޅޭ ޝަކވާތައް ބަލައި ރަޖިސްޓްރަރގެ އިރޝާދގެ
ދަށން ފިޔަވަޅއެޅން.

-

ކޯޓަށް ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތމގެ ކރިން މަޢލޫމާތ ފރިހަމަވެފައިވޭތޯ ޗެކްކރން.

-

ޤާނޫނތަކަށް އަންނަ ބަދަލތައް ދިރާސާކޮށް ޝަރީޢަތްކރމާބެހޭ ގޮތން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދތަކަށް

މަޤާމގެ މައިގަނޑ

ގެންނަންފެންނަ ބަދަލތައް ދިރާސާކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނންވާ ރިޕޯޓްތައްޔާރކރމާއި

މަސްއޫލިއްޔަތތައް

ޤާނޫނތަކާއި ޤަވާޢިދތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙްތައް ފަނޑިޔާރންނަށް ފޯރކޮށްދިނމާބެހޭ މަސައްކަތް
ކޯޓގެ އިސްޤާޟީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކރން.
-

ކޯޓން ނެރޭ ސަރކިއލަރ ޢާއްމ ސިޓީ ފަދަ ލިޔންތައް ޑްރާފްޓްކޮށް ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
އެމަޢލޫމާތ ފޯރކޮށްދިނމަށްޓަކައި ފޮނވން.

-

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޑްރަގް ކޯޓާއި ގޅޭ ޝަރޢީ މހިއްމ ނިންމންތައް ދިރާސާކޮށް ހޯދައި
ޤާޟީންނަށް އެރވން.

-

ނިޔާކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކގެ ޝަރީޢަތް ނިމނ ގޮތގެ ރިޕޯޓ ޑްރާފްޓްކރން.

-

ކޯޓން ހަދާ ޤަވާއިދތަކާއި އސޫލތައް ޑްރާފްޓްކޮށް އެކލަވާލމގެ މަސައްކަތް ކރން.

-

ކޯޓަށް ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކރން.

-

މައްސަލަތައް ދިރާސާކރމަށް ބޭނންވާ މަޢލޫމާތތައް އެއްކރން.

-

މައްސަލަތަކގެ ރިޕޯޓ ތައްޔާރކރމާއި ޤާޟީންނަށް އެހީތެރިވެދިނން.

-

ޤާޟީންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކްޝަންތަކގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކރން.

 -1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމ މިކޯޓގެ ކައންޓަރންނާއި ވެބްސައިޓް www.drugcourt.gov.mv
އިން ލިބެން ހންނާނެއެވެ).
 -2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ
ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެކްރިޑޭޓްކޮށްފައިވާ
ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ ،އެކްރިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކ.
 -5އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެ މަޤާމތަކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި ،ރޭންކާއި،
މަޤާމްގައިވީ މއްދަތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތ އެނގޭނެ ލިއންތަކގެ ކޮޕީ.
 -6ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް އިޢލާނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހރިހާ ލިޔެކިޔންތައް ހށަހަޅާފައިނވާނަމަ،
އެފޯމެއް ބާޠިލްކރެވޭނެއެވެ.

ސންގަޑި

 05ފެބްރއަރީ  2020ވާ ބދަ ދވަހގެ 12:00ގެ ކރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހށަހެޅއްވން އެދެމެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ

-

އިތރ މަޢލޫމާތ ސާފކރެއްވމަށް މި ކޯޓގެ ނަންބަރ  3018556ފޯނަށް ގޅއްވން އެދެމެވެ.

-

އެޕްލިކޭޝަން ހށައަޅަންވީ އެޑްރެސް :ޑްރަގް ކޯޓ ،ޢިއްޒއްދީން މަގ.

-

އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް ކރަންވީ އެޑްރެސްjobvacancy@drugcourt.gov.mv :

ނޯޓް:
މި މަޤާމގެ އިންޓަރވިއއަށް ދަޢވަތ ދެވޭނީ ޝަރތ ފރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކރމަށްފަހ
އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

