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1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑްރަގް ކޯޓު

އަސާސީ މުސާރަ

 12,400/-ރުފިޔާ

އެލަވަންސް

ނަންބަރު(IUL)435-A4/2012/06 :
ތާރީޚް 28 :ޖޫން 2012
ރޭންކް :އީ.އެކްސް 4

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް  3,000/-ރުފިޔާ

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 55%

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

 -1އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ ،ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ
ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާގެ ޝަރުތު

 -2ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ އެދެކަމުގައި ރާއްޖޭގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 -1މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 -2ޢުމުރުން  25އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 -3އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ
ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 -4ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 -5ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް

އެހެނިހެން ޝަރުޠު

ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޙުކުމް ކުރެވި އެޙުކުމް ވޭތުވެދިޔަ ) 7ހަތެއް(
އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
 -6އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއްއޮތް މީހަކުނަމަ ،ޙުކުމާއެއްގޮތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން
 -7ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރކު ނުވަތަ ސިޔާސީކަމެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
 -8ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
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މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑްރަގް ކޯޓު

އަސާސީ މުސާރަ

 6,295/-ރުފިޔާ

އެލަވަންސް

އަސާސީ ޝަރުޠު

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް  3,000/-ރުފިޔާ

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 40%

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

-

ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ނުވަތަ ލޯއިން ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.

 -1ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 -2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު(
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -3މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
)އަސްލާ

އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު(
 -4ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ވަޒީފާގެ ރޭންކް އެނގޭނެ ފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް) .އަދާކުރި ވަޒީފާގެ
ރޭންކް އަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުން ކޮން
ރޭންކް އެއްކަން މިލިޔުމުގައި އެނގެން އޮންނަންވާނެ(
ސުންގަޑި

 12ޖުލައި  2012ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:30ގެކުރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
-

މި މަޤާމަށް ހޮވާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު އިންނާއި
ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުން  70%އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.

-

މި މަޤާމުތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިކޯޓުގެ
ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  www.drugcourt.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  3018556ފޯނަށް ގުޅުއްވުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އެދެމެވެ.
-

އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅަންވީ އެޑްރެސް :ޑްރަގް ކޯޓް ،މ.ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގ 2 ،ވަނަ
ފަންގިފިލާ.

ނޯޓް:
-

މަތީގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

