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 މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ ބަސް
 

 ރުން އުފެއްދެވުން ވެގެންދިޔައީ ވަނަ އަހަރު ސަރުކ1979ާރަށުކޯޓުތައް 
ންނަށް ޢަދުލު އިންސާފު އަތޮޅު ތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާންމު ރައްޔިތު

  ދިޔަ ވަރަށް ހަުރދަނާ ފިޔަވަޅެއްލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭރު އެޅިގެން
އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ . ކަމުގައެވެ

ރަށެއްގައި ރަށުކޯޓެއް ޤާއިމު ކުރެވި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ 
ވާޞިލު ވުމުގެ މަގު ވަނީ އިން ފަސޭހަަފރުދުންނަށް ޢަދުލު އިންސާފަށް 

  .ފަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ
އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވަނީ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް ރަށުކޯޓުތަކުގެ ޝަރްޢީ 

ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު ތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވާތީ 
އިމު އެކޯޓުތަކުގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި ޤާ

އަދި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން . ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ
ގެ އި ސަރުކާރުމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާކާރު ބިނާ ވެފަިއވަނީ ސަރު

މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އަސާސެއްކަމަށް 
 ކަންކަން ހިންގުމުގައި އެޤަވާޢިދުތަކުގެ ބެލިގެން ކަމަށް ވިއަސް އެމައްޗަށް

 އެކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ތުރުން ވަރަށް ގިނަ އުޞޫލުތަކަކަށްއި
ކަކީ އުޞޫލުތަ އިދާރީ މިފަދަ. ފަސޭހައަކަށް ދަނީ ޢަމަލު ކުރެވެމުންނެވެ

 ނަމަވެސް ހުރިހާ ،ގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުތަކުގައި ހިމެނިފަިއ ނެތްސަރުކާރު
 އެއް އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަން ކޯޓެއްގައި

ދުތައް ން ޢަމަލުކުރަންވީ ހުރިހާ ޤަވާޢިކަމަށްވާތީ އިދާރީ ގޮތުން ކޯޓުތަކު
 ވަނަ އަހަރު މިފޮތުގެ ފުރަތަމަ 2004. މިފޮތުގައި މިވަނީ ހިމަނާ ލެވިފައެވެ
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ތުގައި ޝާޢިއު ޗާޕު ނެރުނު ފަހުން އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ބަދަލުތައްވެސް މިފޮ
  .ކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެއްވިމިފޮތް އެކުލަވާލުމުގެ މަ
 ،ރަޝީދަށާއިهللا ޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުޖަސްޓިސް ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކް

ރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ޑެޕިއުޓީ އްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި މިނިސްޓްމި މަސަ
މަދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އްޙަފާޟިލާ މުނާ މުޑިރެކްޓަރ އަލް

މި މަސައްކަތުގައި އެކި  އަދި މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބާއި. ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް މި ގޮތްގޮތުން ޝާމިލުވާ

  .ފުރުޞަތުގައި ދަންނަަވމެވެ
ވާޢިދު ތަކަށް ހުރިހާ ކޯޓުތަކުންވެސް މި ފޮތުގައި ލިޔެވިފައިވާ ހުރިހާ ޤަ

 .ފުރިހަމަޔަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
 

  1428  އްރަމް ޙަމު 12
  7200ޖެނުައރީ     31

  
  

  ޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދުމު
 މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް
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  ފައިސާއާބެހޭބައި
 

ސާގެ ހިސާބުތައް މިބައިގައި ހިމެނިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައި
ބެލެހެއްޓުމާއި، ހޭދަކުރުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު 

ދުތަކާއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ޢި ޤަވާ،ގައިވ2002ާ
ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ހުއްދަތަކުގެ 

  .ރެވޭ ހުރިހާ ޤަވާޢިދުތަކެވެރަށުކޯޓުތައް ހިންގުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކު

 ފައިސާ ބަލައިގަތުން .1
 

އެކި ކަންކަމަށް ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަނެ  -1.1
އެފައިސާއެއް ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދު އެފައިސާއެއް ގެނައިފަރާތަކަށް 

  .ވަގުތުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
  

ކުރާނީ ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދުގަިއ ސޮއި -1.2
އަދި .  މުވައްޒަފެކެވެހުރި މަޤާމެއްގައިސެކްރެޓަރީންފެށިގެން މަތީ 

 ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދުގައި ސޮއިކޮށް ނަމާއި މަޤާމު ފައިސާ
ލިއުމަށްފަހު ފައިސާ ލިބުނު ކަމުގެ އެރަސީދުގެ އަސާްލއި ކޮޕީގައި 

ކޮންމެ . ޖަހަންވާނެއެވެތައްގަނޑު ރަސީދުގެ އަސްލާއި ކޮޕީގައި 
ދެއްގައިވެސް އެރަސީދެއްގައިވާ ސީރިއަލް ނަންބަރުތަކުގެ ރަސީ

އިތުރުން ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ދޫކުރެވޭ ރަސީދުގެ ޢަދަދު 
މިގޮތުން . (ގޭގޮތަށް ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެނއެ

 ނަންބަރު ޖަހާނީ ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރަސީދުގައ2007ި
   .)އެވ2007/1ެ
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ނީ ކޮޕީލައްވައިގެން ސާފުތާހިރުކޮށް ކޮންމެ ރަސީދެއްވެސް ލިޔަންވާ -1.3

ރަސީދެއް ކެންސަލް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ . ކިޔަން އެގޭގޮތަށެވެ
 އަސްލާކޮޕީވެރިއަކު ސޮއިކޮށް ކެންސަލްކުރި ސަބަބު ލިޔެ 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ރަސީދުފޮތުން  .އެއްކޮށް ހީރަސްޖަހަންވާނެއެވެ
. އި ގެންނުވާނެވެކަނޑަންޖެހޭ ގަނޑު ފިޔަވާއެހެން ގަނޑެއް ކަނޑަ

އަދި ރަސީދު ފޮތުގައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޓިޕެކްސް ޖަހައިގެން 
  .ނުވާނެއެވެ

 
ބަޖެޓްޚަރަދަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން ޖަމާކޮށްދޭ  ކޯޓުގެ  -1.4

 އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ އިސާއާއި އެހެން ކަންކަމަށް ކޯޓުގެފަ
ފްޞީލު ހޯދުމަށް ފަހު  ފައިސާ އަށް ވެސް ރަސީދެއްހަދާ ތަކުރާ

 . ކަމާބެހޭ އައިޓަމްތަކަށް ވައްދަންވާނެއެވެ
  

 އެފައިސާއަކާގުޅޭ އެއްކޯޓަށް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާ -1.5
. ދުވަހުފޮތަށާއި އެހެނިހެން ފޮތްތަކަށް ވައްދަން ވާނެއެވެ

  .މިކަންތައްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންވާނެއެވެ
 

ބަލައިގަނެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ  ލައިގަންނަންޖެހޭ ފަރާތުން ބަކޯޓުގެ -1.6
ޖަމާކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްނަމަ 
ޙަވާލުކުރުމަށް ފަހު ރަސީދުގެ ކޮޕީގައި ފައިސާ އެކައުންޓަށް 
ޖަމާކުރިތާރީޚު ނުވަތަ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރި 

  .ތާރީޚު ޖަހަންވާނެއެވެ
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ދެ ރަސީދު ފޮތްތައް ތަރުތީބުން ބޮނޑި ބަނށް ހުސްވާ ބޭނުންކޮ -1.7
ކޯޓުގެ ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައި 

  .ބަހައްޓާ، އެފަދަ ތަކެތި ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެރައްކާތެރިކަމާއެކު 
 

ނަމަވެސް . އެވެންނަ ގަޑިއަކީ ކޯޓުގެ ރަސްމީގަޑިފައިސާ ބަލައިގަ -1.8
ރަށުގައި ބޭންކަށް އެދުވަހަކު ލިބޭފައިސާ ބޭންކް ހުންނަ ރަށް

ވާ ފައިސާ ބަލައިަގތުން ށްއެދުވަހަކު ޖަމާކުރެވޭހާ ވަގުތު އޮ
ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އަދި މިފަދަ ގޮތަކަށް . ނިންމާލެވިދާނެއެވެ

 ޑި ހަމަޖައްސާނަމަ އެކަން އާންމުންނަށް ފަސޭހައިންގަ
 ތަނެއްގައި ެފންނަގޮތަށް ލިއެފައި ކޯޓުގެ ނޯޓިސްބޯޑު ފަދަ

    .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

  ފައިސާ ރައްކާކުރުން .2
  

  ބޭންކު ހުންނަ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކަށް، ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވޭހާ ވަގުތު-2.1
އަދި . އޮށްވާ ލިބޭފައިސާ ހަމައެދުވަހު ބޭންކަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ

ވަހު އެދުވަހު ޖަމާކުރެވޭހާ ވަގުތުނެތި ލިބޭފައިސާ ޖެހިގެން އަންނަދު
 ފިޔަވާ ރަށްހުރިރަށް ބޭންކް. ވެކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެބޭން

އެހެންރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކަށް ބަލައިގަނެވޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 
ސާ ކުރަންވީ ފަރާތްތަކަށް އެމަހު ަރއްދުނުކުރެވި ހުންނަފައިހަވާލު

މުސާރަ ނެގުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުމަކު ބޭންކް ހުރި ރަށަށް 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހެންދެން ކޯޓުގެ ތިޖޫރީގައި ތުރެއް ހަމަޖެދަ

އަދި ދަތުރެއް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް އެފައިސާެއއް . ބަހައްޓާނީއެވެ
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 ކޮންމެ .ތިޖޫރީއިންނަގާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނީއެވެ
ފައިސާއެއްވެސް ބޭންކަށް ޖަމާކުރާނީ އެއީ ކޮންފައިސާއެއްކަން ބޭންކަށް 

 ބޭންކަށް .މަށްފަހުގައެވެ ފޮތުގައި ތަފްޞީލްކޮށް ލިއުސާ ޖަމާކުރާފައި
ފައިސާ ޖަމާކުރުމުން ދޭ ސްލިޕް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަރުތީބުން 

 އަދި ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޮތުގައި. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެފައިލްކޮށް 
   .ވެބޭންކުގެ ތައްގަޑު ޖައްސަންވާނެ

  
 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ 5،000/- އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ -2.2

ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  .ޖަސްޓިސްގެ ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަންގެ މަޝްވަރާ ލިބިގެންނެވެ

  
 ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވިފައިނުވާ ކޯޓުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާއެއް -2.3

އިސާއެއް ވީއެންމެ އެކޯޓަކަށް ލިބުމާއެކު ޤަވާއިދުތަކާއެއްގޮތަށް އެފަ
 ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރަށްދުކޮށް ފައިސާ ،އަވަހަކަށް

އަދި މިގޮތުން މުސާރަ ދަތުރާ ޖެހެންދެން އެމަހު . ނިންމަންވާނެއެވެ
ކޯޓުގައި ޙަވާލުނުކުރެވިހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ސިޓީއަކާއެކު 

ށް މި ގޮތުން އަތުޮޅ އޮފީހަ. އަތޮޅުއޮފީހަށް ރަށްދުކުރަންވާނެއެވެ
 ފައިސާގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރާއިރު

ނެ ތުގެ މަތިން އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރާތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮއައިޓަމް
މިގޮތުންއަންގާ އެންގުމުގެ . އައިޓަމް އަތޮޅުއޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ން މިގޮތު. ކޮޕީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
ނީ ފައިސާ ރި ނަމަވެސް ޙަވާލުކުރާއަތޮޅުއޮފީހަށް ފައިސާއެއް ޙަވާލުކު

  އަދި ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ.ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ލިއެފައެވެ
  .ރަސީދު ހޯދަންވާނެއެވެ
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 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯޓުގައި ފައިސާއެއް ބަހައްޓާނަމަ -2.4
ހެއްޓޭފައިސާއާއި އަދި ތިޖޫރީގައި ބެ. ބަހައްޓަންވާނީ ކޯޓުގެ ތިޖޫރީގައެވެ

ތިޖޫރީއިން ނެގޭ ފައިސާގެ ހިސާބު އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި 
 އަދި . ބާކީކޮށް ގަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެދުވަހުން ދުވަހަށް ލިއެ 

ތިޖޫރީ ބާކީ ކުރާ ފޮތުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 
 ފައިސާ ޖުމްލަކޮށް ބާކީ ހުންނަ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ނިޔަލަށް ހުންނަ

  .ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ
  

 ކޯޓުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ށް ތަކެތި ގަތުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަ-2.5
ވާނީ އެކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭނުންވުމުން އެ ޭބނުންވި ނަގަން

ވެސް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ންނަ ފައިސާމިގޮތުން ގެ. ށެވެޢަދަދަކަ
އަދި މިގޮތުން އެއްވެސް . ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ރަށްދުކުރަންވާނެއެވެ

އަނެއްމަހުގެ މުސާރަ ދަތުރާޖެހޭއިރު ރައްދުނުކުރެވި ފައިސާއެއް 
 އެފައިސާއެއް ނެންގެވި ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ 

 .ވާނެއެވެއައިޓަމަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރަން
  

   ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން.3
  

 ރަށުކޯޓަކުން އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް -3.1
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރާނަމަ އެފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރަންވާނީ، 

އަދި . އެފައިސާއެއް ޙަވުާލކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި ލިއެފައެވެ
ލުކުރަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކާނަމަ އެފައިސާއެއް އެފައިސާއެއް ޙަވާ

ތް މީހާގެ ނަމާއެޑްރެސް އަދި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުނަންބަރު އަދި ގަބަލައި
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ކުންފުނި، ފިހާރަ ފަދަ . ފައިސާ ބަލައިގެން ތާރީޚް ޖަހަންވާނެއެވެ
ތަންތަނަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިސާ ޙަވާލުވާމީހާގެ ނަމާއެޑްރެސް 

އޮތްތަނެއްނަމަ އެ ުރން ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ތައްގަޑު ޖެހުމުގެ އިތު
ފައިސާއެއް ޙަވާލުކުރަނީ ރަސްމީ  .ޖަހަންވާނެއެވެތައްގަނޑު 

އެތަނަކުން ފައިސާ ) ރަށުއޮފީސް ނުވަތަ ބޭންކްފަދަ(ފަރާތަކަށްނަމަ 
ޙަވާލުކުރި ފައިސާގެ . ބަަލއިގެންފައި ޖަހާ ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ

 އަދި .ކުރުންނާއި ތާނަ އަކުރުން ލިޔަންވާނެއެވެޖުމްލަ، ހިސާބު އަ
  .ފައިސާގެ ރަސީދުވެސް ހޯދަންވާނެއެވެ

  
 ލުގައިޙަވާއެއް މުވައްޒަފެއްގެ  ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާ-3.2

 އަދި ޗެކަށް ފައިސާ ނަގަންވެސް ކޯޓުން ބޭރަށް ފޮނުވަންވާނީ،
  .އެފައެވެވަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތުގައި ލިފޮނު

  
ނީ އެފައިސާއެއް ލިބެންވާ  ކޮންމެ ފައިސާއެއްވެސް ޙަވާލުކުރާ-3.3

ނުވަތަ އެފައިސާގެ އަސްލު ވެރިފަރާތުން . އަސްލުފަރާތަށެވެ
އެހެންފަރާތަކަށް އެފައިސާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށްއެދި ސިޓީއަކުން އެދުމުން 

ށް މިގޮތުން އެހެން ފަރާތަކަ. ފަރާތަކަށެވެފަރާތުން އެ އެދޭ އެ 
ފައިސާއެއް ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ، އެފައިސާއާގުޅޭ 

ޓުގެ ކޯ. އެކު އެޓޭޗް ކުރަންވާނެއެވެބިލާއި ނުވަތަ އެހެން ލިއުންތަކާ
ޖެހޭ އާއި އެނޫންވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބެްނމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

މުގެ  އެކޯޓެއްގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުފައިސާއަކާ
  . ޙަވާލުވެގެންނުވާނެއެވެސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުމަ
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   ޚަރަދުކުރުން.4
  

 ޚަރަދުކުރުމަށް  ކޮންމެ ޚަރަދެއްވެސް ކުރަންވާނީ ކޯޓުންކުރަންޖެހޭ-4.1
މާނުކޮށް، އެއްވެސް އެކައުންޓަކަށް ޖަ. ހުއްދަދޭ ފޮތުގައި ލިއެފައެވެ

ކުރުމަށް ކޯޓުތަކުން މިންިސޓްރީއަށް ނުވަތަ މާލޭގެ ކޯޓަކަށް ރައްދު
ނަމަވެސް ބޭންކް . ފޮނުވާ ފައިސާ މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ

އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބޭންކް އެކައުންޓުން 
  . ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެލިއެ ނަގަންވާނީ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް 

  
ސާއެއްވެސް ޚަރަދުކުރާ  ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތުގައި ކޮންމެ ފައި-4.2

. ޞީލް ލިޔަންވާނެއެވެއައިޓަމްގެ ނަމާ އެޚަރަދަކާބެހޭ ފުރިހަމަ ތަފް
މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންކުރާ 

ނަންބަރާއި ތާރީޚް ރަދެއްނަމަ ހުއްދަދިން މެސެޖް ނުވަތަ ލިއުމުގެ ޚަ
  .މަނަްނވާނެއެވެއެލިއުމުގައި ހިލިޔާއިރު ފޮތް ހުއްދަދޭ 

  
އެ އެއްޗެއް ހޯދި ގައި ބިލްނަންބަރާއި، ފޮތު ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ-4.3

 އެ ޚަރަދެއް ކުރާބޭނުމަކާއި އެއެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ފިހާރައިގެ ނަމާއި
އަދި ޚަރަދު ކުރަން . ތަފްޞީލެއް ފުރިހަމައަށް ލިޔަންވާނެއެވެ

އި ތާނަ އަކުރުން  ހިސާބު އަކުރުންނާ،ހުއްދަދިން ފައިސާގެ ޖުމްލަ
ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދޭލިޔެ އެވަގުތަކު ޚަރަދު ކުރާ . ލިޔަންވާނެއެވެ

ފައިސާއަކީ އެހިނދަކަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަަރދަކަށް 
  . ވާންވާނެއެވެ
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 ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތުގައި، އެޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދިން -4.4
 މިގޮތުން ރަށުކޯޓުތަކުގައި ފައިސާ ޚަރަދު .ވެރިއަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ކުރަންހުއްދަދޭ ފޮތުގައި ސޮއިކުރާނީ، އަދި އެކޯޓެއްގެ ޗެކުތަކުގައި 
  ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރިރޭޓްކުރާނީ ކޯޓުޕަސޮއިކޮށް ބޭންކް އެކައުންޓް އޮ

 އޮޕަރޭޓްކޮށް  އެކައުންޓްވަގުތީގޮތުން ބޭންކް. އިސް ވެރިއެކެވެއެންމެ 
 ކަށްވެރިއަ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެހެން ފައިސާ ޚަރަދު

ޙަވާލުކުރަންވެއްޖެނަމަ އެހިނދަކަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ 
 ހުށަހަޅާ އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް  އޮފް ޖަސްޓިހަށްކުރިން މިނިސްޓްރީ

މިގޮތުން ލަސްވެގެން އެޚަރަދެއް . ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ
  .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ ރިން މިނިސްޓްރީއަށްވަސްކުދު 1ކުރުމުގެ 

  
 ޚަރަދުކުރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އެޚަރަދަކާގުޅޭ އައިޓަމަކުންނާއި އަދި -4.5

އިން ފޮނުވާފައިވާ ބައިން ބާކީކޮށް، މިނިސްޓްރީއައިޓަމްތަކުގެ ޖުމްލަ 
އި ލިޔެ ފޮތްތައް އެކަމަކާ ގުޅޭފޮތެއްގަނަމޫނާއާއެއްގޮތަށް ފޮތްތަކުގެ 
  .ކުރަންވާނެއެވެފުރިހަމަ 

  
ންކް އެކައުންޓުން  އެކައުންޓް ހުޅުވިފައިވާ ކޯޓުތަކުން އެކޯޓުތަކުގެ ބޭ-4.6

 ބާކީ ދިމާވޭތޯ ބަލާ، ދައްކާ ބާކީއާއި ކޯޓުގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާ
ރިކޮންސައިލް ކުރަމުން ިދމާނުވާނަމަ ދިމާނުވާ ސަބަބު ހޯދާ އެކައުންޓް 

ޓަމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބާކީގެ ބާކީކުރާ ފޮތުގެ އައި. ގެންދަންވާނެއެވެ
 ވެސް ނޯޓުކުރަންއެމަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ތިރީގައި 

މަންޓް ބޭންކުން  އެއްފަހަރު އެކައުންޓްގެ ސްޭޓޓް އަދި މަހަކު.ވާނެއެވެ
  .ގެނެސް ތަރުތީބުން ފައިލު ކުރަންވާނެއެވެ
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އަޅާ  ކޯޓުންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑަ-4.7
ނަ ވ10ައުސޫލަކުން ޚަރަދު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެރިޕޯޓު ފެށޭމަހުގެ 

. ވާނެއެވެ ފޮނުވަންދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް
ޚަރަދު ރިޕޯޓު ފެކްސް އިން ނުވަތަ އެރިޕޯޓެއްގެ މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ 

 ކޯޓުތަކުން  އެކައުންޓް ހުޅުވިފައިވާ.އަޞްލު ފޮނުއްވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ
ށް ޓް އޮފީހަގެ ފުރަތަމަ ަގނޑުގެ ކޮޕީ އޯޑިފޮނުވާ ރިޕޯޓު ތަކު

  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  ންކުރެވޭ ޚަރަދުތައްޓު ކޯ . 5
ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ އަހަރުދުވަހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ  -5.1

އައިޓަމްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތާއި، ޚަރަދު ކުރާނެ 
އަދި މިނިސްޓްރީގެ . މުން ގެންދާނެއެވެ އަންގަޖަސްޓިހުން

ނެތި ސީދާ  އިތުރު ހުއްދައެއް،ހުއްދަލިބިގެން ކުރެވޭނެޚަރަދުތަާކއި
 ޚަރަދުތަކާއި، ކޮންމެއައިޓަމަކުން ގިނަވެގެން ޚަރަދު އެކޯޓަކުން ކުރެވޭނެ

ވަރު ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން  މިންކުރެވޭނެ
  .ކޯޓުތަކަށް އަންގާނެއެވެރަށުސްޓިސްއިން ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއޮފް ޖަ

  
 އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް މިގޮތުން ކަނޑަ-5.2

އިތުރު ޚަރަދެއް ކޮންމެހެން . ކޯޓަކުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ހުށަހަޅާ 

 އުސޫލެއްގެ ގޮތުން .ންތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެކުރިންހުއްދައިގެ ކަ
ކޯޓުން ހޯދާ އެންމެހާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާނީ ކޯަޓށް ބިލްކުރާ 

އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ތަކެތީގެ ބިލްތައް ކޯޓަށް . ގޮތަށެވެ
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މީގެ ތެރޭގައި . ހުށަހެޅުމުން ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާނިއެވެ
  .ތަށް ޚިދުމަތްނުދޭ ފެރީދަތުރު ފަދަ ކަންކަމެއް ނުހިމެނެއެވެބިލްހަދާގޮ

  

   ރަސްމީދަތުރުތައް-6
  

 ސަރުކާރުން ކޯޓުން ކުރާ ހުރިހާދަތުރެއްވެސް ކުރަންވާނީ -6.1
  .ބޮޑުނުވާގޮތަށެވެއެދަތުރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ 

  
   .ކެެވކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ދަތުރުތަ ކޯޓުން ޚަރަދު ލިބޭގޮތަށް -6.2

   މުސާރަދަތުރު. ހ
ދާއިރާއެއް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން . ށ

   ދަތުރުއެމެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ދާއިރާއަށް މަހަކު އެއް
ރިވެގެން، މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ސަބަބެއް މެދުވެ. ނ

ކޯޓު ފިޔަވާ އެހެން ކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކާ މައްސަލައެއް 
  މަށް މަހަކު އެއްދަތުރުމަ، އެމައްސަލައެއް ބެލުވާލުކޮށްފިނަޙަ
ގައި ބުނާ މުސާރަދަތުރުގަިއ ރަށުއޮފީހާއި ނުވަތަ . މިޤަވާއިދުގެ ހ. ރ

ސަރުކާރުގެ އެހެންދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ދަތުރުކުރުމަށް ހުރިހާ 
ކޯޓަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ސަރުކާރުން ދަތުރުތަކަށް ކުރެވޭ 

ތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދާނެ ކަމަކަށްވާީތ އެގޮތުގެ މަހޭދަ ކުޑަވެގެން
ގައިވާ ބޭނުންތަކަށް . އާއި ނ.  އަދި ށ.ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

ން ޖެހިއްޖެ ހިދެއްގައި ރަށްވުރެ އިތުރަށް ދަތުރުކުރަމަހަކު އެއްދަތު
ރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް އެކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަްށ މިނިސްޓް

  .ނީއެވެހުށަހަޅާ
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ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ އަތޮޅުތަކުގައި، ފެރީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭރަށްރަށުން  ފެރީ-6.3

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދޯނިފަހަރު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދަތުރު
 އަދި ދަތުރު ރާވާނީ ފެރީ ގެ ޚިދުމަތް .ވާނީ ފެރީގައެވެދަތުރުކުރަން

  .ލިބޭ ދުވަސްތަކާ ދިމާވާގޮތަށެވެ
  

ތުރުކުރުމުގައި ދަތުރު ރާވާނީ ހަރު ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދަ ދޯނިފަ-6.4
  .ދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެޢިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ޤަވާ

  
ކުރިއަށް އެމައްސަލައެއް ، ނަމަދަތުރުކުރާ މައްސަލެއް ބެލުމަށް -6.5

 ބެލުމާއި، އޮތްތޯ ފިޔަވަޅެއް  އެދަތުރެއްގައި އެޅޭނެގެންދިއުމަށް
ދުވަހަކު ނަމަ އެފައިސާއެއް އެފައިސާއެއް ނަގަން ދަތުރެއް ކުރާ

  . ބަލަންވާނެއެވެ ކުރިންގެ ދަތުރު ކުރުމުލިބެންހުރިތޯ
  

   އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ .7
  

ގައި އެކަނި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ރަސްމީގަޑީ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިވެސް -7.1
 ގަޑިއިރު މިނިސްޓްރީގެ އިތުރު 18މަހަކު  ނަމަ، މަސައްކަތް ނުނިންމޭ

 މިގޮތުން .އްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެހުއްދައެއްނެތި އިތުރުގަޑީގައި މަސަ
ކުރާ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިތުރު ގަޑީގައި

  .ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ
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ށް މަސައްކަތް ކުރަން  ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރ18ަޑީގައި  އިތުރުގަ-7.2
ކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ ޖެނަމަ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްބޭނުންވެއް

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަްތ ކުރުމުގެ .  ހޯދަންވާނެއެވެހުންފް ޖަސްޓިއޮ
ހުއްދައަށްއެދި ހުޅަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު 

  . ހިމަނަންވާނެއެވެ
އިތުރުގަޑީގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު އެކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލައިގެ . ހ

  ަޢދަދު
   ޢަދަދުސަލައިގެހުށަހެޅޭ މައްމަހަކު އެވްރެޖްކޮށް . ށ
 މަސްދުވަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ 4 ފާއިތުވިމަހުގެ އެވްރެޖް ބަލާނީ (

  .) ން ގެއްލައިގެންނެވ4ެޖުމްލަ 
އެވްރެޖް ބަލާނީ (ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް ބޭރުކުރާ ޗިޓުގެ ަޢދަދު . ނ

  .)ހުއްދައަށްއެދޭ މަހާއި ފާއިތުވިމަހަށެވެ
މަހުގެ އެވްރެޖް (މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު މަހަކު އެވްރެޖްކޮށް ނިންމޭ . ރ

  .)މަހުގެ ނިސްބަތުންނެވ4ެބަލާނީ ާފއިތުވީ 
 އިތުރުގަޑީގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާނަމަ ކުއްލި ޚާއްޞަ ކަމަކާ ގުޅިގެން. ބ

  .އެކަމެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  

 މަސައްކަތް ކުރަންވާީނ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  އިތުރުގަޑީގައި-7.3
  .ނެވެވާލުވެހުރި އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަލިބިގެންކޯޓުހިންގުމާއި ޙަ

  
އެކަނި ކޮށްގެން ރަސްމީގަޑީގައި  އިތުރުގަޑީގައި ކުރަންވާނީ -7.4

  .  ތަކެވެ ނުވަތަ، ދަތިވާ މަސައްކަތްެއމަސައްކަތެއް ނިންމުން ލަސްވާ
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އި މެޖިސްޓްރޭޓުން މަސައްކަތް ވާލުވެގެން ދާއިރާގެ ކޯޓުގަ ދާއިރާ ޙަ-7.5
ގަޑިއަށް ވުރެއިތުރަށްވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް 18އިރު ކުރާ

ދާއިރާ ޖަސްޓިސްއިން އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމަކާނުލާ 
މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށާއި ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުރަސްމީގީަޑގައި 

 ޚާއްޞަ މައްސަލައެއް ބެލުން. މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ
ޓެއްގައި  ކޯޓު ފިޔަވާ އެހެން ކޯހަމަޖެހިފައިވާލުވުމާގުޅިގެން ވަޒީފާ ހަވާ

ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެމެޖިސްޓްރޭޓަށާއި މަސައްކަތް ކުރާ 
. މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެއިތުރު ހުއްދައެއްނެތި ނުރަސްމީގަޑީގައި 

  .މީގެތެރޭގައި އެކޯޓެއްގެ ދާއިމީ މެޖިސްޓްރޭޓުން ނުހިމެނެއެވެ
  

ރުގަޑީގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އިތު-7.6
.  ދޭންވާނެއެވެތިންބައިކުޅައެއްބައިމުސާރައިގެ 

ނުރަސްމީ ކޯޓަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރާނަމަ  ވެސްއިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން
  .ންވާނެއެވެގަޑީގެ ޙާޟިރީ ފޮތުގައި ސޮއިކުރަ

  
ނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ނު-7.7

އެކު ފެށިގަޑިޖަހާ މަަސއްކަތް ފެށުމާސްމީގަޑީގެ ޙާޟިރީގައި ނުރަ
 އަދި މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު މަސައްކަތް ނިންމުނު .އިކުރަންވާނެއެވެސޮ

އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ފިޔަވާ އެހެން . ގަޑިޖަހާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
 ވެރިއަކު ޙާޟިރީގައި ޗެކުކުރިުމވައްޒަފުންގެ ނުރަސްމީގަޑީގެ 

މެޖިސްޓްރޭޓަކު  ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި ސޮއިކުރުމަށް
ސްމީގަޑީގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަލިބިގެން ނުރަ. ވާނެއެވެންސޮއިކުރަ

ނަމަ ހުއްދަދިން ލިއުމުގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް މަސައްކަތް ކުރާ
  .ޖަހަންވާނެއެވެއިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތުގައި 
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މުސާރައިގެ  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ ކަށްވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަ-7.8

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް .  އިތުރުނުވާގޮތަށެވެތިންބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ
 އިންނ22ާ އެމީހެއްގެ އަސާސީ މާުސރަ  ގަޑިތަކަށް ފައިސާދޫކުރާނީކުރާ

މަށްބަލާ، އެމީހަކު ނަވަރަކީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުކަން ގެއްލުމުން އަނ7ް
އަކަށް ގަޑިރަމަޟާންމަހު . މަސައްކަތް ކުރި ގަޑިއާއި ގުނަކޮށްގެންނެވެ

  .އިންނެވ4.5ެ އިންނ22ާމުސާރަ ގެއްލާނީ ޖެހޭ ވަރުބަލަން 
  

ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އިތުރު-7.9
ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދާއިރާގައާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ވަޒީފާ . ންނެވެކޯޓަކު
  ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުފިޔަވާ އެހެން

މިގޮތުން  ޟިރީތަކުގައި ސޮއިކޮށްއެކޯޓުތަކުގެ ޙާދުވަސްތަކުގައި 
އެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ރަސްމީ ވަޒީފާ ހޭދަކުރި ގަޑި އެނގޭނެ ރިޕޯޓެްއ 

 އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު. ވާނެއެވެފޮނުވަންކޯޓަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
މީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓަށް  އެކުރިން ދޭ ދުވަހުގެމުސާރަ 

ން 21އިތުރުގަޑީގެ ހިސާބު ނިންމާނީ އެއްމަހު . އަންގަންވާނެއެވެ
  .ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށެވ20ެއަނެއްމަހު 

 

 ތައްލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ އެ.8
  

މަހަކު  ރަށުކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތު މީހުންނަށް -8.1
 ސްގެ ގޮތުގައިމާކެޓް އެލަވަންރުފިޔާ ޑޮމެސްޓިކ200.00ް
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 އަލަށްވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވާ .ދޭންވާނެވެ
އިވާ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އެމީހަކު މަސައްކަތް ކޮށްފަމިމުވައްޒަފުންނަށް 

މިގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ބަލާނީ . ދުވަސްތަކަށެވެ
ރުފިޔާ  200.00  ކަމަށްވާޢަދަދުމަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ގެއްލުމުން އަންނަ ވަރަކީ އެމަހެއްގައި ހިމެނޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދުން 
ދުވަަހކަށް ޖެހޭ ވަރު ކަމަށްބަލާ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސް ތަކުގެ 

  .ށްގެންނެވެޢަދަދާއި ގުނަކޮ
  

މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކޯޓެއްގެ ދާއިރާ  -8.2
ރުފިޔާގެ 150.00މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މަހަކު ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުވާ 

މިފަދަ އެއްކޯޓަށްވުރެ ގިނަކޯޓު . އެލަވަންސެއް ިލބޭނެއެވެ
. އެވެރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ލިބޭނ200.00ެޙަވާލުވެއްޖެނަމަ 

މިއެލަވަންސް ލިބޭނީ އެމަހެއްގައި އެކޯޓަށް ނުވަތަ އެކޯޓުތަކަށް 
މިއެލަވަންސް ދޫކުރާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ . ދަތުުރ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ

  . ވަޒީފާހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުންނެވެ
  

 ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށާއި ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށާއި -8.3
އިންސައްތަ 40ޒަފެއްގެ މުސާަރއިގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އެމުވައް

 އަލަށް ވަޒީފާ .ދޭންވާނެއެވެކޮންމެ މަހަކު އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 
ދޭނީ ދެއްވާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިފައިސާ 

  . ދުވަސްތަކަށެެވއެމީހަކު މަސައްކަތް ކުރި
  

ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ދެހާސް މީހުންނަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި -8.4
ރުފިޔާ އެލަވަންސެއްގެ 300.00މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މަހަކު 
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އާބާދީ އެނގޭނެ ހަމަވުމުން 2000 އާބާދީއަށް .ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ
ބުމަށްއެދި މިނިސްޓްރީ މިއެލަވަންސް ލިރަށުއޮފީހުގެ ލިއުމަކާއެކު 

 މިއެލަވަންސް ދޫކުރަންއަދި  .އޮފް ޖަސްޓިސް އަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުން އެލަވަންސް ދޫކުރުމަށް ފަށާނީ 

  .އެންގުމުންނެވެ
  

 ރަސްމީ ބޭނުމުގައި ރަށުކޯޓުތަކުންކުރާ ދަތުރުތަކުގައި އުޅޭއިރު -8.5
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ދުވަސްތަކަށް 14 ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުން

  .އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ
މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ( ޤާމުތަކަށް މަމަތީސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން .ހ

ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް 
  ރުފިޔ20.00ާ ދުވާލަކަށް) ހިމެނޭގޮތުން

ސެކްރެޓަރީންނަށްވުރެ ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ . ށ
  ރުފިޔ15.00ާމުވައްޒަފުންނަށް ދުވާލަކަށް 

  
އިރު ކޮއްތުފައިސާގެ ގޮތުގައި  ރަސްމީބޭނުމުގައި ދަތުރުގައިއުޅޭ-8.6

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 10.00ރުފިޔާ އަދި ސަޔަކަށް 20.00ކެއުމަކަށް 
ކެއުމާއި ސައި . ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދުދޫކުރެވޭނެއެވެ

  .ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  އަށް ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާނަމ7.30ަން 6.00ހެނދުނު ސައި . ހ
  އަށް ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާނަމ4.00ަން 2.30ކެއުން މެންދުރު. ށ
  އަށް ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާނަމ6.00ަން 4.30ހަވީރު ސައި . ނ
  އަށް ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާނަމަ 8.30ން 7.00ރޭގަނޑުކެއުން . ރ
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ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ 14 ދަތުރުއެލަވަންސް ދޫކުރުމުގައި -8.7
މަތީމަޤާމުތަކަށް ޓަރީންފެށިގެން ދަތުރުއެލަވަންސް ދޫކުރާނީ ސެކްރެ

އަދި ސެކްރެޓަރީންނަށްވުރެ . ޔާގެ ރޭޓުންނެވެރުފ8.00ިދުވާލަކަށް 
ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވާލަކަށް 

  .ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވ5.00ެ
  

 ރަށުގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ ދަތުރުއެލަވަންސާއި ކޮއްތުފައިސާ އެމީހަކު -8.8
. ދާއިރާ ހަވާލުވެ ދަތުރު ކުރެއްވިނަމަވެސް ނުލިބެޭނއެވެޓު ގެ ކޯ

  .ނަމަވެސް ދަތުރު ޚަރަދު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ
  

 ރަށުކޯޓުތަކުން ގޭގައި ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ގޭގެއަށް ފޮނުވާ -8.9
މުވައްޒަފުންނަށް ކޯޓުން ބޭރުގައިކުރާ ކައިވެންޏަކަށް 

 ކޮންމެ .ތިން އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެތިރީގައިމިވާގޮތުގެ މަ
 3ށް ގިނަވެގެން ފޮނުވާނީ ކަކޯޓަކުންވެސް ކައިވެންޏަ

 މި ގޮތުން ފޮނުވާ އޮފިޝަލުންނަށް .އޮފިޝަލުންނެވެ
  .ފައިސާދޫކުރާނީ ތިރީގައިވާ ރޭޓުންނެވެ

މެޖިސްޓްރޭޓަށް ނުވަތަ ކައިވެނި ކޮށްދޭ މައުޒޫނަށް. ހ
  ރުފިޔ30.00ާ  
  ރުފިޔ25.00ާ    މުވައްޒަފަށްދާރީކާތިބު ނުވަތަ އި. ށ
  ރުފިޔ20.00ާ މަސައްކަތު މީހާއަށް. ނ
  

ރަށުކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތުމީހުން ކޯޓުން  -8.10
  މަހަކުކުރަންޖެހޭ ޕިޔޯނުންގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރާނަމަ

 މި އެލަވަންސް ދޭނީ. ދެޭވނެއެވެރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް 100.00
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މި . ވެ ހުށަހަޅައި  ހުއްދަ ލިބިގެންނެހަށްފް ޖަސްޓިމިނިސްޓްރީ އޮ
 .އެލަވަންސް ޗުއްޓީގައި ހުންނަދުވަސްތަކަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ައދި އެލަވަންސް ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޯޓުގައި އޮންނަ 
މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފޮތުގައިލިއެ މަސައްކަތް 

  .ވާލުކުރަންވާނެއެވެޙަ
  

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއިން ންގެ ތެރެއިން ށުކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުރަ -8.11
ފައިވާ ޙާޞިލު ކޮށްފެށިގެން މަތީގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް 

އިންސައްތަ، 40ސާރައިގެ މުމަހަކު މުވައްޒަފުންނަށް 
މިއެލަވަންސް ދޫކުރާނީ . އްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނެއެވެއެލަވަންސެ

ކެޓް އެކްރެޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް 
އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާ އެފައިސާ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން 

ން ފެށިގެން  ފައިސާ ޫދކުރަން އޮންނަ ތާރީޚުއަދި. ނެވެއެންގުމުން
  . ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުންނެވެދޫކުރުމަށް 

  
އަހަރުދުވަހުގެ 1 ރަށުކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން -8.12

ކޯހެއްހަދަާފއިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުން 
މިއެލަވަންސް ދެވޭނީ . އިންސައްތަ ދެވޭނެއެވ20ެމުސާރައިގެ 

އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު 
އެލަވަންސް ، އަށް ހުށަހެޅުމުންޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްމިނިސް

  . އުސޫލަކުންނެވެ މިނިސްޓްރީއިން އަންގާދޫކުރުމަށް
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އަހަރު މެދުނުކެނޑި 10ރަށުކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  -8.13
ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ 

.  ދެވޭނެއެވެއިންސައްތަ ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ20ި
މިއެލަވަންސް ދޫކުރާނީ އެލަވަންސް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ށްވުރެ އަހަރ15ައަދި . ޖަސްޓިސްއިން އެންގުމުންނެވެ
ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ 

އިންސައްތަ ކޮންމެމަހަކު ދިގުމުއްދަތުގެ އެލަވަންސެއްގެ ގުޮތގައި 40
މިއެލަވަންސް ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް . ނެއެވެލިބޭ

  .ޖަސްޓިސްއިން މިއެލަވަންސް ދޫކުރުމަށް އެންގުމުންނެވެ
  

 ޕެންޝަންލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަންލިބޭދުވަހުން ެފށިގެން -8.14
އަދި . ންވާނެއެވެގެ އެލަވަންސް ދޫކުރުން ހުއްޓާލަދިގުމުއްދަތު

 މުވައްޒަފުންނަށް މެދުނުކެނޑި ޕެންޝަނަށްފަހު އަލުން ވަޒީފާދޭ
އަހަރުވުމުން 10އްތަ އަދި އިންސ10ައަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުްނ 5

. އިންސައްތަ ދޭންވާނެއެވ35ެއަހަރުވުމުން 15ސައްތަ އިނ20ް
މިގޮތުންވެސް އެލަވަންސް ދޫކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

  .ވެއެންގުމުންނެޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅާ އަެލވަންސް ދޫކުރުމަށް 
  

ލިބެމުންދާ މިހާރު   މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް ހަމަޖެހި-8.15
އެރުމެއް  މަޤާމުގެ ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިމުވައްޒަފުންނަށް

ލިބިއްޖެނަމަ އެލިބުނު ދުވަހުންފެށިގެން މުސާރައިގެ ކިުރއެރުމުގެ 
އަދި އަލުން މުސާރައިގެ . އެލަވަންސް ދޫކުރުން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ

ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް ދޫކުރާނީ އަލުން އެލަވަންސް ދޫކުރުމަށް 
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އެންގެވި ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން އަންގަވައިފިނަމަ
  .ޢަދަދަކަށް އެތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ

  
ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް މާލެއަށް ކުރާ ރަށު-8.16 

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދޫކުރާނީ  ސްދަތުރުތަކުގެ ކޮއްތާއި އެލަވަން
އަދި ޓިކެޓާއި ދަތުރުފަތުރުގެ . މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ

ޚަރަދު އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާކޯޓަކުން ހަމަޖައްސަން 
 ހަމަޖައްސާ އުސޫލަކުން އެދޭނަމަ މިނިސްޓްރީއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން

   .އެކޯޓަކުންވެސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
  
  

   އަގުކޮމިޓީގެ އުޖޫރަ.9
  

ކޯޓުތަކުގައި ހިގަމުންދާ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން އެރަށުކޯޓުތަކުން  -9.1
ކުރުމަށް އައްޔަން އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަގުކޮމިޓީ 

މިގޮތުްނ ހަރަކާތްތެރިވާ . އެދޭނީ އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގައެވެ
ރުފިޔާ އަގުކޮމިޓީގެ 50.00މީހަކަށް އަގުކޮމިޓީތަކަށް ދުވާލަކަށް 

   .އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ
  

 އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން އަގުކޮމިޓީގެ ހާޟިރީފޮތުގައި -9.2
އަދި . ސޮއިކުރަންވާނެއެވެނުވަތަ އަގުކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާ ފޮތުގައި 

އަގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ސީދާ 
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ޓުން އެމީހުންނަށް ހަވާލުކޮށް ޙާޟިރީގައިވެސް އުޖޫރަ ދެވުނު ކޯ
  .ކަމަށް ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ

  
  
  

ހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ  އަމިއްލަރަށްފިޔަވާ އެ.10
  ދޭކޮއްތުފައިސާ

  
އަމިއްލަރަށްފިޔަވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްފިޔަވާ  -10.1

ދާކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދުވާލަކަށް އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަ
  .ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކޮއްތުފައިސާ ދެވޭނެއެވ25.00ެ

އަދި . އަމިއްލަރަށަކީ އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެެވ -10.2
ޓްރޭޓަކު އަމިއްލަރަށްފިޔަވާ އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މެޖިސް

އްލަވަިއގެންފިނަމަ  ބޭކަނބަލަކާ ކައިވެނި ބަވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުގެ
 އަނބިމީހާގެ ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ ކޮއްތުފައިސާ އެރަށުގައިއަދި 

ކޮއްތުފައިސާ ދެވެމުންދަނިކޮށް އެމީހަކަށް . ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
ނުވަތަ އަނބިކަނބަލުނަށް އެރަށަކުން ގޯއްޗެއްލިބިއްޖެނަމަ 

ން ވަންދެއަހަރ1ު  ގިނަވެގެންއެގޯތީގައި ގެއަޅާ ނިމެންދެން ނުވަތަ
  .ކޮއްތުފައިސާ ދެވޭނެއެވެ

  
 އަމިއްލަރަށްފިޔަވާ އެހެންރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭތީ ކޮއްތުފައިސާ -10.3

ށާއި، ދަތުރުމަތީގައި  ދުވަސްތަކަމުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގިައ ހުންނަލިބޭ
ގައިވާ 10.1 ކޮއްތުލިބޭ ދުވަސްތަކަށް މިޤަވާއިދުގެ އުޅޭތީ
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 ސަލާމުގައި، ނަމަވެސް. ކޮއްތުފައިސާ ދޭކަށްނުޖެހޭނެއެވެ
ވަޒީފާއަދާކުރައްވާ ރަށުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ކޮއްތުފައިސާ 

އަދި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަލާމުގައި ހުންނަ . ނެއެވެލިބޭ
 ރަސްމީވަޒީފާ  ރަށެއްގެނަން، ދުވަސްތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ހުރި

 ބަންދު ދުވަސްތަކަށް .ވާނެއެވެކުރަން ޙާޟިރީގައި ނޯޓްއޮތްކޯޓުގެ
  .ތުފައިސާ ލިބޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށުގައި ހުރިނަމައެވެކޮއް

   ކޮޓަރިކުލި.11
  

ފާއަދާކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން  އަމިއްލަރަށްފިޔަވާ އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީ-11.1
 އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ރުފިޔ1500.00ާގެއަށް މަހަކު ތިބޭ 

ފިޔަވާ އަިދ އަމިއްލަރަށުގެ ދާއިރާ. ނެއެވެކޮޓަރިކުލި ދޫކުރެވޭ
 ނުވަތަ ޚާއްޞަ މައްސަލައެއް ،އެހެންރަށެއްގެ ކޯޓެއް ބެލެހެއްޓުން

  މަޑުކުރާއެރަށެއްގައިއެމައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޙަވާލުވެ 
ރުފާިޔގެ ރޭޓުން ކޮޓަރިކުލި 150.00ކަށް ދުވާލަދުވަސްތަކަށް 
 ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޮޓަރިހެދިފައިހުރި ކޯޓުތަކުގެ .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

 އެ .ރޭޓުންނަށް ކޮޓަރިކުލީގެ ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެމެޖިސްޓް
  .ނީ ދާއިރާ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޮޓަރިއެވެމެޖިސްޓްރޭޓުން ބޭނުންކުރާ

  
އަދި .  އަމިއްލަ ރަށަކީ އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށެވެ-11.2

ރާ މެޖިސްޓްރޭޓަކު އަމިއްލަރަށްފިޔަވާ އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކު
 މީހަކާއި ކާވެނި ބައްލަވައިގަތުމުން ކޮޓަރިކުލި ރަށުންދާކުރާވަޒީފާއަ

ދޫކުރެވޭނީ އެމެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ގޯއްޗެއް 
މެޖިސްޓްރޭޓަށް ނުވަތަ އަނބި  އަދި .އެރަށެއްގައި ނެތްނަމައެވެ
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 ނުވަތަ ކަނބަލުންނަށް ގޯއްޗެއް ލިބިއްޖެނަމަ ގެ އަޅާނިމެންދެން
 . މުއްދަތަށް ކޮޓަރިކުލި ދެވޭނެއެވެގެ ދުވަހުއަހަރ1ުގިނަވެގެން 

 ރަށުގެ ނަމުގައި، ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާމެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސީދާ 
ރައްވެއްސަކާ ކައިވެނި ބައްލަވާ ގެން އުޅުއްވާ ޙާލަތުގައި 

އް ނުވަތަ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ގެއެ
ޅުމުގެ ކަންތައް ގޯއްޗެއް ނެތްނަމަވެސް އެރަށެއްގައި ދިރިއު

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެމެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ކޮޓަރި 
  .ކުލި ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ

  
ޓްރޭޓުން  ކޮޓަރިކުލި މިޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލިބޭ މެޖިސް-11.3

ގެ ރުފިޔާ 1500.00 ކޮޓަރިކުލީގެ ގޮތުގައިދެވޭ ބޭނުންފުޅުާވނަމަ
ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް 1500.00ރުނެތީމާ ބަދަލުގައި ގެދޮ

މިގޮތުން . ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު 
ގެދޮރުނެތީމާ އެލަވަންސްދޫކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ކޮޓަރިކުލީގެ 

 ގެއަކަށް  ހުންނައެ މެޖިސްޓްރޭޓަކުއަދި . ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ
. ގެ އަމިއްލަކަމެކެވެރޭޓެއްއެ މެޖިސްޓް ދިނުމަކީއެއްޗެއް ދޭންޖެހޭ 

ހުށަހަޅާއިރު މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަންއެދޭ ސަބަބު މިކަމަށްއެދި 
  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  
ންސްދެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓަކު  ކޮޓަރިކުލި ނުވަތަ ގެދޮރުނެތީމާ އެލަވަ-11.4

ނަމަވްެސ އަދި ދާއިރާ ހަވާލުވެގެންނާއި އެހެން ޗުއްޓީ ނެގި
 ހިފާރުގައި އުޅުއްވިނަމަވެސް ކޮޓަރިކުއްޔަށް ބޭނުންތަކުގައި ރަށުންބޭ

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް . ދޫނުކޮށް ހުރިނަމަ އެފައިސާ ލިބިލައްވާނެއެވެ
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ވާ ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް ހިފާދޫނުކޮށް ހުރިނަމަ ދާއިރާ ޙަވާލު
  .އެކޮޓަރިއެވެނީ މެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް ބޭނުންކުރާ

  
މަށް ދާއިމީ ތިބުން  ވަގުތީގޮތުން ދާއިރާ ހަވާލުވާ މެޖިސްޓްރޭޓު-11.5

ނަމަވެސް ދާއިމީ ގޮތަކަށް މިފަދަ . ކޮޓަރި ކުއްޔަކަށް ނުހިފޭނެއެެވ
ރަށެއް ހަވާލުވެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ވަރަށް މަޤްބޫލު ސަބަބެއް 
މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ހުއްދައާއެކު 

  .ދާއިމީ ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށް ހިފިދާނެއެވެ
  

ރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޮޓަރި އާއެކު ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ދާއި -11.6
ރާ ކޯޓުތަކުގައި އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ތިއްބަވާ ނަމަ ދާއި

ނީ އެރަށަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޮޓަރި ބޭނުންކުާރ
އެނޫން ޙާލަތުގައި އެކޮޓަރި ބޭނުން . ޙާޟިރުވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނެވެ

  .ރަށުންބޭރު މެޖިސްޓްރޭޓުންނެވެފާ އަދާކުރާ ކުރާނީ އެރަށުގައި ވަޒީ
  

   އާމްދަނީ ފައިސާ.12
  

  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ލިބޭފައިސާ ރަސީދުންބަލައިގަތުމާއެކު-12.1
އަދި އާމްދަނީ އަށްލިބޭ ފައިސާގެ .  ފޮތްތަކަށްވައްދަންވާނެއެވެދުވަހު

ން މިގޮތު. މަސްދުވަހުގެ ހިސާބު ފޮތަށްވެސް ވައްދަންވާނެއެވެ
ކޮންމެ ބާވަތަކުންވެސް ލިބޭފައިސާގެ އަދަދު ބާވަތް ތަފްޞީލްކޮށް 
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތްތަކުގައި ރެކޯޑްކޮށް 

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
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 އާމްދަނީފައިސާގެ މަސްދުވަހުގެ ހިސާބު މިނިސްޓްރީ އޮފް -12.2

ޖަސްޓިސްއަށް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި 
  .އެވެ ބައިގައި ލިއާނީޚަރަދު ރިޕޯޓުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

  
 އާމްދަނީއަށް ފައިސާ އެއްލިބުމާއެކު ވީއެންމެ އަވަސްމަގަކުން -12.3

. އެފައިސާއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުވަންވާއެވެ
އާމްދަނީ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުވާނީ 

މަށްފަހު ވާ ޗިޓުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ލިއުއެޅިފައިއެކަމަށް ކަނޑަ
އަދި ބޭންކު އެކައުންޓް ހުޅުވިފައިވާ . ފައިސާއާއި ޗިޓާއެކުގައެވެ

ކޯޓަކުން އެއަހަރަކު ިލބޭ އާމްދަނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭންކު 
މިގޮތުން ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ . މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނީއެވެ

ލް ށް ފޮނުވިނަމަވެސް ތަފްޞީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަ
  .ވަންވާނެއެެވޗިޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އަށް ފޮނު

  
ދަނީ ފައިސާ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އާމް ބޭ-12.4

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވިފައިވާ ކޯޓުތަކުންވެސް 
މިގޮތުން . ޮފނުވޭނަމަ ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ

ލިއާކަށް ފޮތް ހުއްދަދޭ އިސާއެއް ފޮނުވާނަމަ ޚަރަދު ކުރުމަށް ފަ
އަދި މިފަދަ ފައިސާ ވައްދާނީ ޚަރަދު ރިޕޯޓުގެ . ނުޖެހޭނެއެވެ

 ބޭންކް .އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ކުރެވޭ ޚަރަދު އައިޓަމަށެވެ
މެދުވެރިކޮށް ސީދާ މިމިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ 

ލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ ޖަމާކުރާނަމަ ޖަމާކުރާނީ މޯ
މިގޮތުން ޖަާމކުރާ ފައިސާގެ .  ނަންބަރު އެކައުންޓަށެވ156ެ
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ތަފްޞީލް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ދުވަހު އޯޑިޓް އޮފީހަށް ކޮޕީކޮށް 
  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

  
 

ިނގނ ކޓތކގ އިދީރ ްރ ްު ެ ު ހު ާށ ޯަ ަު  
  

ހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ރައީސުލް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާބެ
ފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު މުވައްޒަޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަްށ ލިބިފައިވާ ފޮތުގައި ހުރި ޤަވާއިދުތަކަށާއި،
ޚާއްޞަ ހުއްދަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިން 

މިގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ . ގުންތަކާއި އެއްގޮތަށެވެއަންގާ އެން
  . ހުރިހާކަމެއް އަންނަނިވި ބައިތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

  

 ކޯޓުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި، .13
 މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތް 

  
އިވާ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިވެސް އެކޯޓެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިކުރެވިފަ -13.1

. ގޮތުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 އެކަމަށް މަަސއްކަތް ޙަވާލު ކުރަންވާނީއަދި މުވައްޒަފުންނަށް 

 . ސޮއިކުރުވާފައެވެކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮތެއްގައި ލިޔެ
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  މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން. 14
   

 ވަގުތީގޮތުން ހޯދާއަދި އި  ކޯޓުތަކުން ހުސްވާ މަޤާމުތަކަށާރަށު  -14.1
.  ހޯދަންވާނީ އެރަށެއްގައި އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ،މުވައްޒަފުން
 ވަކިވާނެކަމުގެ  ވަޒީފާއިންވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކުމިގޮތުން 

 ށް މަޤާމެއް އުފެއްދުމުން ނުވަތަލޫމާތު ލިބުމުން ނުވަތަ އަލަޢުމަ
 ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމެއް ހުސްވުމުން،

 މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭނެ މީހަކު ހޯދުމަށް
މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނު ރަށުގައި . ލާން ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުވެސް

ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  ގިނަ ބަޔަކަށްކުރުމުގެ އިތުރުން، 
  .ކުރެވިދާނެއެވެމާލެއިންވެސް އިޢުލާނު ބޭންުނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

  
ރަށު ކޯޓުތަކުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި  -14.2

އަދި މިފަދަ އިޢުލާންތައް . އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ
  . ޝާއިޢުކުރަންވާނީ ކޯޓުގެ ލެޓަހެޑްގަެއވެ

  ނަން ގެމަޤާމު. ހ
  މަޤާމުގެ ޝަރުތު . ށ
ތުރަށް އެމަޤާމެއްގައި މަޤާމުގެ މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އި .ނ

މެހާ އުޖޫރަތަކާިއ ހުންނަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނެ އެން
  .ނާޔަތްތައްޢި

 ދުވަސް ވަންދެން 3 . (އިޢުލާނަށް ޖަވާބުދޭންވީ މުއްދަތު .ރ
 5ން ފެށިގެން އިޢުލާނު ކުރި ތާރީޚުއިޢުލާނު ކުރުމާއި، 
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އި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޢާންމުގޮތެއްގަދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 
  .)ދޭންވާނެއެވެ

  .ވަގުތީ ގޮތުން ހޯދާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެކަން .ބ
ވަޒީފާައށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާއިރު އެ ސިޓީއާއެކު . ޅ

  .ފޮނުއްވަންވީ ލިޔުންތައް
  .މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނުވަތަ ރަށް .ކ
ކޮއްތުފައިސާއާއި ދަތުރުޚަރަދާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި އަދި . އ

  ންވެސް ޢިނާޔަތެއް ލިބޭ މަޤާމެއްނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުންއެހެ
  .ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް . ވ
މިގޮތުން ( އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރެއް . މ

  .)ކޯޓުގެ ފޯނު ނަންބަރު އެޑްރެހާއެކު
  ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެގޮތް . ފ

  
 މިގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކަކީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ : ނޯޓް

ކޮޕީއާއި، މީގެ ކުރިން އެހެނާްތކު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ވަޒީފާ 
މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އެހެން ތަނެއްގައި . އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމެވެ

ބަބު ކޯޓުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަ
  . އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ

  
 ވަޒީފާއަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން -14.3

މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ފޯމާއި ސިޓީ ކޯޓުން އެންޓްރީ . ނުވަތަ ސިޓީއަކުންނެވެ
  .ކުރަންވާނެއެވެ
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   މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން.15
   

ކީ ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓުން ވަޒީފާދޭ މީހަ -15.1
ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ    ތެރެއިން ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެ 

  .އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
  

މިގޮތުން ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ  -15.2
ހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ހުށަ ކޯޓަށް ގެނެސް އެމީހަކު ކޯޓަށް ލުޞްއަ

އަދި ކޯޓުން . ސެޓްފިެކޓްތަކުގެ ކޮޕީތަކާއި އެއްގޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ
އެފަރާތްތަކާއެކު އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ބަސްދީ ގަތުމެއް 

  .ބާއްވަންވާނެއެވެ
 

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ލިއުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު  -15.3
   .ހެއްގެ ނަން ސަބަބާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެއެކޯޓަކަށް ފެންަނ މީ

  

  ވަޒީފާ ދިނުން. 16
  

ރަށު ކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށް ހުށަހަޅާނީ  -16.1
ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ . މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށެވެ
  . ލުންނެވެޞޫވަޒީފާއެއް ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މިއު
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މަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ވަޒީފާ ދިނު -16.2
ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެސިޓީއާއި އެކު ނުވަތަ 

  . މެސެޖާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މުކޮށް ންޢާާ( ފުރިހަމަ ނަން އަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ.ހ

  ) ކިޔާނަމާއެކު
  ) ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ: (އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު. ށ
  : އުފަންތާރީޚް. ނ
  : ބައްޕަގެ ފުރިހަމަނަމާއި އެޑްރެސް.ރ
  : ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް .ބ
  : ދާއިމީ އެޑްރެސް.ޅ
  : މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް. ކ
  : ތަޢުލީމީ ފެންވަރު. އ
  ގ ސެޓްފިކެޓްކޮފީ ސްކޫލު ލީވިން.ވ
  

ންމެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ކަމަށް ލުިޔއްވާނީ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ އެ: ނޯޓް
ސްކޫލުން . ތީ ގްރޭޑެކެވެނުވަތަ ސްކޫލުން ނިންމި އެންމެ މަ. މަތީ ފާހެކެވެ

  .ބަލާނީ ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓުންނެވެ  ގްރޭޑުވަކިވި
  

  : މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ. މ
ވަކި މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ . ފ

  . މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
  .ސަންބޭނުންވާ މަޤާމްހަމަޖައް. ދ
ވަކި . (ންހަމަޖައްސަްނ ބޭނުންވާ ކޯޓުގެ ނަމާއި ސެކްޝަ. ތ

  )އްނަމަސެކްޝަނެއް އޮންނަ ކޯޓެ
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  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން . ލ
  : މަޤާމު ހުސްވި ތާރީޚް. ގ
  : މަޤާމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު. ޏ
ޤާމަށް ހުށަހަޅަން މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތް އެ މަ. ސ

  : އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބު
 އެކޯޓުގެ  ޖައްސަން ހުށަހަޅާ މީހާޔާމަޤާމަށް ހަމަ. 1.ހ

 ހުރި ޢާއިލީ ގާތްކަން މުވައްޒަފުންނާ 
  

އަދި .  ސުާފކުރާނީ މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުންނެވެކުށުގެ ރެކޯޑް: ނޯޓު
ޔާ އޮތްކަން ނުވަތަ އިރު އެކޯޓުގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތިއްކޯޓުން ހުށަހަޅާ

   .ނެތްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  

  ވަޒީފާ ބަޔާން   . 17
  

ކޮންމެ މުވައްޒަކަށްވެސް ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި  -17.1
އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކުންވެސް އެކޯޓެއްގެ . އޮންނަންވާނެއެވެ

ުމވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާ އަޅާބަލާ 
އްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ މަޤާމެއް ނަމަ، އެމަޤާމެއްގެ މަސަ

ވަޒީފާ ބަޔާން އަލުން ލިޔެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަސް 
ަވން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ފޮނުހުސްވުމުގެ ކުރިން 

  . ވާނެއެވެ
  



ުރަށުކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދ  36 

   މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން. 18
 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހަމަޖެއްސޭނީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި  -18.1
. ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ އެމުވައްޒަފަކަށް އެކަށީގެންވާ މަޤާމަކަށެވެ

ތަފާތު ދަަރޖަ އެކު ލެވިފައިވާ މަޤާމެއްނަމަ އެމީހެއްގެ ފެންވަރާ 
  . އެކަށީގެންވާ ދަރަޖައަކަށެވެ

 
ވަތަ ދަރަޖައަށް ބަދަލު ހަމަޖެއްސިފައިވާ މަޤާމަށް ނުމުވައްޒަފުން   -18.2

  .ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތައް މެދުވެރި ވުމުންނެވެ
 ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެމުވައްޒަފަކު މަޤާމަށް. ހ

  ޙާޞިލުކުރުން
މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު މަޤާމުގައި ހޭދަކޮށް . ށ

 ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ އެމީހަކު ޙާޞިލުކުރުން
 ޝަރުޠު އެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މަޤާމުގެ ކުރި. ނ

  . ހަމަވުން
ކޯޓުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެ އިތުރު މަސައްކަތެއް . ރ

 . ޙަވާލުވުން
ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތަކުގައި މަޤާމުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު . ބ

 . އައުން
  . މަޤާމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވުން. ޅ

  

  .ތުރުކުރުންމަޤާމު އުފެއްދުމާއި އި. 19
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ރަށު ކޯޓެއްގައި ނެތް މަޤާމެއް އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ އޮތް މަޤާމެއްގެ  -19.1
އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ އުވާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

. ސަބަބާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ
މުމުގެ މިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މޭމަސް ނި

  . އެވެރިން ހުށަހަޅަންވާނެކު
  

މަޤާމެއް އަލަށް އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ މަޤާމެއް އިތުރުކުރުމަށް  -19.2
ހުށަހަޅަންވާނީ ކޯޓުގައި ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތުގެ ތެރެައށް 

މަސައްކަތެއް ޙަވާލުވުމުން ކަމެއް އިތުރުވުމުން ނުވަތަ އަލަށް 
މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް . ނެވެން އުފައްދަން ޖެހިގެ މަޤާމެއްއިތުރު

ބެހޭ ތަފްޞީލާއި އަދި  އަލަށް އިތުރުވި މަސައްކަތަކާހުށަހަޅާއިުރ
  .އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ުމވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބަހާލުމަށްފަހު  -19.3

މަކުން ވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ލިޔުކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެ މު
  .  ވާނެއެވެޙަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވަން

  

  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް .20
  

ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީފޮނުވާ އެންމެންނަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  -20.1
  . ދޫކުރަންވާނެއެވެ
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. މާތު ރަނގަޅުތޯ ބަލަންވާނެއެވެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫ -20.2
ލު ކޯޓަށް ޞްއަދި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ހޯދާފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ އަ

 މިފަދަ ސަނަދެއް ނެތްމީހެއްނަމަ. ގެނެސް ބަލަންވާނެއެވެ
ށް އެމީހަކު ބުނާ ބުނުމެއްގެ އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ކަމަ

  . ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެތެދުދޮގު
  

ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ސަރުކާރުގެ  -20.3
ބަދަލުވާން އެދިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަދަލުކުރުމާިއ މެދު 

މިގޮތުން އިޢުތިރާޟެއް އޮތްތޯ . އިޢުތިރާޟެއް އޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ
ބަލާނީ އެމީހަކު ބަދަލުވާން އެދިފައިވާ ކޯޓުން އެމީހަކު ވަޒީފާ 

އަދި .  އޮފީހަކަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެއަދާކުރަމުންގެންދާ ސުަރކާރުގެ
އެއޮފީހަކުން އެމީހަކު ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް 

މިލިއުން ވަޒީފާ . ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަންވާނެއެވެ
ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ހުށަހަޅާ ލިުއންތަކާ 

  .އެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ
  

މެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބަސްދީ ވަޒީފާއަށް އެން  -20.4
ގަތުން ބާއްވަންވާނީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯުމ ދޫކުރެވިފައިވާ މީހުން 
އެފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު 

  .މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ
   

 އަހަރު 16މުރުން ޢުކުޯޓގެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވަންވާނީ މީލާދީގޮތުން  -20.5
އުމުރު ބަލާނީ އެމީހެއްގެ . ފުރިފައިވާ މީހުންނެވެ

މިނަންބަރުގައި މިހެން (. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުންނެވެ
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އޮތްނަމަވެސް ރަށުކޯޓުތަކުގެ ބައެއް މަޤާމްތައް ޚާއްޞަކޮށް 
 18ލިއެކިއުންތައް ފެންނަ ހިސާބުގައި އުޅެންޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް 

ލެއްގެ ގޮތުން ވައްދާގޮތަކަށް ޞޫގެ ކުދިން އުއަހަރުން ދަށުން
  .)ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ

 
ކާޑު ހަދާފައި ނުވާނަމަ ޢުމުރު ބަލާނީ އުފަންދުވަހުގެ އައި ޑީ  -20.6

މުރު ޢުއުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނެތްނަމަ . ސެޓްފިކެޓުންނެވެ
  . ބާަލނީ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީންނެވެ

 
 ނުފުރޭކުދިންނަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަހަރ18ުމީލާދީގޮތުން  -20.7

  .މަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާގޮތުގެމަތިންނެވެޢަދިނުމުގައި 
ނިވެރިޔާގެ  އަހަރުނުފުރޭކުއްޖަކަށް ވަޒީފާދޭންވާނީ، އެކުއްޖާގެބެލ18ެ -ހ

  .އިގެންނެވެހުއްދަލިޔުމަކުން ހޯދަ
ފާދޭ ފަރާތުން ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ  ވަޒީ-ށ

މަަސއްކަތެއް ކުރަންޖެހޭފަދަ މަޤާމަކަށް އަރާފަދަ  ބުރޫޚްލާޤަށްއަ
  .ކުއްޖަކު ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

ލުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޞޫ އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު ޑިއުޓީ އ18ު -ނ
  . މަޤާމަކަށް ލައްވައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ކުރުވުމުގައިވެސް  އަހަރުނުފުރޭ ކުދިންލައްވާ  މަސައްކަތ18ް -ރ
   . އެއްއުޖޫރައެއް ދެވޭނެއެވެއެނޫން މީހުންނާ

  ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުން. 21
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ހުށަހަޅާނީ  މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިވަޒީފާތަކަށް  -21.1
ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މެސެޖަކުން ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ލިއުންތަކާއެކު، 

  . ގެ މަތިންނެވެލުޞޫވުނު އުމި ޤަވާޢިދުގައި ބުނެ
 

 ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާ ،ވަޒީފާތަކަށް މީހުންހޮވާނީ -21.2
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އޮންނަ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް 

  .ގެ ލަފައާ އެކުގައެވެކޮމިޓީތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ 
 

ށް ހޮވޭ މީހުން ހޮވުމާއެކު  މަޤާމުތަކަކާތިބުން ފެށިގެން ދަށުގެ -21.3
އަދި މިގޮތުން . އެންގޭނެއެވެކޯޓުތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް 

ކޯޓަށް . ހޮވޭމީހުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މަސައްކަތު ނެރެންވާނެއެވެ
 މަސައްކަތަށް  މަސް ވުމުނ3ްދުމަތް ލިބޭތާ އެމީހެއްގެ ޚި

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެގައި ދާއިމީކުރަން  އެމީހަކު ވަޒީފާރަނގަޅުނަމަ
 މަސް ވުމުގެކުރިން 3އްކަތަށް ކަމުނުދާނަމަ އެމީހަކު މަސަ

ރީ އޮފް  މިނިސްޓްއިން ވަކި ކުރެވޭހާ ވަގުތުއޮއްވާ ސަބަބާއެކުވަޒީފާ
މަލުކުރެވޭނީ އަލަށް ޢަމިގޮތަށް .  އަންގަންވާނެއެވެޖަސްޓިސްއަށް

ކޯޓުގެ ހުށަހެޅުމަށްބަލާ އެމީހެއްގެ . ތަކާމެދުގައެވެވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް
 ގޮތެއް ނިންމާނީ ވަޒީފާގެ ކަންކަމާބެހޭ ވަޒީފާގެ ކަންތަކުގައި

އަދި . ކޮމިޓީގެ ލަފައާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުންނެވެ
އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަިއ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރުމުގައި 

  .ޢަމަލު ކުރާގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުން ކޯޓަށް އަންގާނެއެވެ
 

ވައްދާ އަލަށް ސަރުކާރަށް  ގެ މަޤާމުތަކަށް،ތިބުން ފެށިގެން ދަށުކާ -21.4
 ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖަކު މ3ަނަމަ އަދި ކޯޓުން މުވައްޒަފެއް 
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ވަޒީފާ ދެއްވުން " ދާއިމީކުރަން ނިންމައިފިނަމަ އެކަން ހުށަހަޅާނީ
  .އަކުންނެވެ" އެދި ދަންނަވާ ޗިޓް

  
ގައި " ސްވުންސަރުކާރު ވަޒީފާ އެއްބަ"ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް  -21.5

  އަލަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް. ވާނެއެެވސޮއިކުރަން
 ވަޒީފާދިންކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރާއިރު މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި

  .ކުރުވަން ވާނެއެވެ
  

  ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން  . 22
  

  . ލަތުގައެވެވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެވޭނީ އަންނަނިވި ދެހާ -22.1
 ކޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން -ހ

ދަށުގެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީެއއް ނެގުމުން ނުވަތަ ރަސްމީ ބޭނުމަކު 
 ސަލާމުގައި ހުރުމުގެ ކޯޓުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުން ނުވަތަ

  . އެމީހެއްގެ ޚިދުމަތް ކޯޓަށް ނުލިބުން ސަބަބުން
  .ވުންހުސް މަޤާމެއް -ށ

   
ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަކީ އެ މަގާމެއްގެ ޝަރުޠު  -22.2

ފުރިހަމަވާ މީހެއްނަމަ އެމަޤާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަ މުސާރަ 
ައދި އެ މީހަކީ އެމަޤާމެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ . ދޭންވާނެއެވެ

 85މީހެއްނަމަ ދޭނީ އެމަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ 
  . ސަތައެވެއިން
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ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަކީ އެ ކޯޓެއްގެ މުވައްޒަފަކު  -22.3
ޗުއްޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގެންގުޅޭ 

އަދި . މުވައްޒަފެއްނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ދާއިމީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ފާއަށް ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ވަޒީ

ނުކުތުމާއެކު ވަގުތީ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފު 
  . ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ

  
ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެން ފަށަންވާީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް  -22.4

  . ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައެވެ
  

 އެމީހަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެން ފެށުމާއެކު -22.5
 ވެއްޖެނަމަ އަދި އެމީހަކު ދާއިމީ.  ހަދަންވާނެއެވެމަޢުލޫާމތު ފައިލް

 މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑު ފައިލުގެ ގޮތުގައި އެ ފައިލަކީ
   .ހަމަޖައްސާނީއެވެ

  
  

 ވަގުތީ ގޮތުން މީހަކު ގްެނގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ -22.6
 ތިރީގައި ވާނީއޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަން

 ގައި 22.1 މި ޤަވާޢިދުގެ ،މަތިންބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ
  .ތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވުމުންނެވެބަޔާންވެފައިވާ ޙާލަތު

 މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އެރަށެއްގައި ވެފައިވާބޭނުންމީހަކު  -ހ
ކުގެ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އެވަޒީފާއަށް އެދުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަ

މަޢުލޫމާތާއި އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ މިންިސޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް 
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ޒީފާއަކީ ވަގުތީ  އަދި އެ އިޢުލާނުގައި އެ ވަ.ފޮނުވަންވާނެއެވެ
  .ވަޒީފާއެއްކަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ

ނީ އެ ކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތްތަ  -ށ
ޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާ
އެފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީއާއި 

  .އެކޯޓުގައި އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިއުމެކެވެ
 ވަޒީފާއަށް އެދުނު ސިޓީ ނުވަތަ ފޯމުގެ ކޮޕީ ވެސް މިނިސްޓްރީ -ނ

އެވަޒީފާއަށް އަދި . އޮފް ޖަސްޓިސް އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
ހަަމޖައްސަން ކޯޓަށް ފެންނަ ފަރާތެއްގެ ނަން ސަބަބާއެކު ބަޔާން 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ ނުވަތަ ފޯމު ކޯޓުގެ .ކުރަންވާނެއެވެ
  .އެންޓްރީއަށް އަރުވަންވާނެއެވެ

  
  

  މަޤާމުގެ ޝަރުތު .23
  

ރޭޑް  ގްވާ މީހުންގެ ޝަރުތަކީ ދަށްވެގެންކާތިބެއްގެ މަޤާމަށް ލައް -23.1
ނުވަތަ ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދު .  އިން ފާސްވެފައި ވުމެވ7ެ

  . ލިބިފައިވުމެވެ
  

އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތަކީ  -23.2
އެނގުމާއި، މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ ލިޔަންކިޔަން ފެންވަރަށް 

މަސައްކަތްތައް އެނގުމާއި، އެމަސައްކަތްތައް ކުރެވޭފަދަ 
  .މަީހކު ކަމުގައިވުމެވެތެއްގައި ހުރި ޞިއްހަ
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  ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން. 24
  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ކޯޓުން ހުށަހަޅާއިރު އެ  -24.1
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު 

މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނީ . ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ
ނުވަތަ، . ކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެމުވައްޒަފަ

އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
  .ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ

   
ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން  -24.2

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދިނުން އެދި ކޯޓަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ
ޅި މިގޮތުން ހުށަހެ. އެކެވެއްޒަފެްއގެ ސިޓީ އެމުވަހުށަހަޅަންވާނީ

ސިޓީގެ ކޮޕީއަކާއި އެކު އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް 
ދެއްވުން އެދި އެކޯޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް 

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ އެުމ -24.3
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާ 
ނުކުރެވޭތީކަމަށްވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ނަސޭޙަތާ އިންޒާރު 
ދީފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއި އެ މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާްޙވުމަށް 
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އަދި . އް އެގެން އޮންނަން ވާނެއެވެދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުތަ
  . މިތަކެތީގެ ކޮޕީ، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
 ުމވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށްފަހު -24.4

 ލިޔުމަކުން އެމުވައްޒަފަކަށް ގައިވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން
 ނުކުމެ މަސައްކަތް ކޯޓަށްދުން އެ މުވައްޒަފަކު ޢިވާޤައަންގަންދެން 
  . ވެކުރަންވާނެއެ

  
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުން  -24.5

އެންގުމާއި އެކު ވަގުތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމަކުން އެކަން 
 . އަންގަން ވާނެއެވެ

  
  

  ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން. 25
  

ކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަކަށް މުވައްޒަފަ -25.1
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު 3ބަދަލުވުމަށްފަހު ލަސްވެގެން 

ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 
  . އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ

  
ކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާ އަދާ -25.2

  . ހިމަނަންވާނެއެވެ
  . ވަޒީފާ އަދާކުރި ުމއްދަތު. ހ
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  . އަދާ ކުރި ވަޒީފާތައް. ށ
  . އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ވަޒީފާ. ނ
  . ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި ސަބަބު. ރ
ކު މަސައްކަތް ކުރި ގޮތުގެ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަ. ބ

  . ސީލެއް ތަފްކުރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިކޮށް ކޯޓުގެ މިގޮތުން ދޫކުރާ ލިއުމުގައި . ޅ

  .ޖަހަންވާނެއެވެތައްގަނޑު 

  . މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހެދުން. 26
  

 ތިރީގައިވާ ކޯޓެއްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ކޯޓަކުންވެސް އެ  -26.1
ލަހައްޓަމުން ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ފައިލެއް ބަ

  . ގެންދަންވާނެއެވެ
  

ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނިކުތުމާއެކު އޮފީހުގެ  -26.2
ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލްހަދާ އެފައިލަށް 

މިފައިލަށް ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް . ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ
ސާރވިސް ޑިވިޜަނުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއާްޔގެ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް

އަދި ފައިލް . ދީފައި އޮންނަ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރެވެ
ހެދުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި 

  . މިނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ
 

ވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައި މަދުވެގެން ތިރީގައި. ހ
  .ންނަންވާނެއެވެލިޔުންތައް ހު
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  . ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމް ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ -1
ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް  -2

ފޮޓޯކޮޕީ ނުވަތަ ކޮޕީ ލިބެން ނެތްނަމަ، އޮފީހުން 
އެތަކެތި ބަލައި އެތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ނޯުޓކޮށްފައިވާ 

 . ލިޔުމެއް
ވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި -3

 . ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެލިޔުންތައް
   .ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތްތޯބަލާ ފޯމް -4
 ) ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ވަޒީފާދިން ޗިޓު  -5
 . ސަރުކާރު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު -6
ވަކިކުރުމުން، އެކަން ، ޒީފާ ދިނުމުން، ބަދަލުކުރުމުންވަ -7

 . މުގެ ކޮޕީމުވައްޒަފަށް އްެނގި ލިޔު
 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ -8
މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  -9

އޮފީހުގެ ޕަބްލިކްސާރވިސް ޑިވިޜަނުން ފޮނުވާފައިވާ 
އަދި އެމުވައްޒަފަކަށް އެކަން އްެނގުމަށް . ލިޔުން

 މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ލިއުމުގެ ކޮޕީ
 ސިޓީއާއި، ސަލާމް ސިޓީއާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ -10

 ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓް، 
 ) ނުވަތަ އެލިޔުމުގެ ނަކަލެއް(އްޓީދޭ ލިޔުން،  ޗު -11
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު ތަމްރީން ކޯހެއް  -12

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ ފުރިހަމަ ކުރި ކޯހާއި ބެހޭ 
 ) ލިބަިފއިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި އެކު. (މަޢުލޫމާތު
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 . ތަކުގެ ރެކޯޑް ފިޔަވަޅުޙީލާޞްއި -13
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ގޮތުން  -14

ބަންދެއްވެ ޝަރީޢަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ، 
 . އެކަމުގެ ރެކޯޑް

އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގަިއ ނުވަތަ ޤައުމީ  -15
ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ގައި އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއް
ތަމްސީލް ކުުރމަށް ) ނުވަތަ ސަރުކާރު (އޮފީސް 

 .ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
ވަގުތީ ގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް  -16

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ) ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓު  -17
 )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ( ވަކިކުރެއްވި ޗިޓު ވަޒީފާއިން -18
 )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ (ޕެންޝަން ދެއްވި ޗިޓު  -19
 ) ކޮޕީ(ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ  -20
ނުވަތަ (މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި ޗިޓު  -21

 )ޗިޓުގެ ކޮޕީ
ނުވަތަ ޗިޓުގެ (ފަންނީ އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސެވި ޗިޓު  -22

 )ކޮޕީ
 އެލަވަންސް  ޚިދުމަތް ކުރުމުގެއްދަތަކަށްދިގުމު -23

 )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ހަމަޖެއްސެވި ޗިޓު 
 . ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް -24
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ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ  -25
ކޮންމެ މީހަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 . ވެއެފައިލުގައި ފައިލް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެ
 ދަށުން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ 76/29ޤާނޫނު ނަންބަރު  -26

 މީހުންގެ ރެކޯޑް ފޯމް 
ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި  -27

 . ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
 ގުޅިގެން  ފުރިހަމަ ކުރާ އިޤްރާރު ކޯސް ހަމަޖެހުމާއި -28

 ފޯމް 
 ސެޓްފިކެޓް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ   -29
ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާއި ގުޅިގެން ލިޔުމެއް   -30

 .ލިބިފައިވާނަމަ އެލިޔުމެއް
 

 އެ މުވައްޒަފަކާ ފައިލުގައިމަޢުލޫމާތު ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ  -26.3
އަށް ފައިލު ބެހޭގޮތުން ފައިލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިއުންތަކެއް ހަމަ

ފައިލުކުރާ ިލއުންތަކުގައި އެ  މިގޮތުން .ރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެކު
. ން ނަންބަރުޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެތީބު ތާރީޚް ތަރުލިއުންތަކުގެ

 އެއާ 1 ގެ ލިޔުމަށް ނަންބަރުމިސާލަކަށް އެންމެ ކުރީ ތާރީޚު
 ދެމުން މިއުޞޫލުން ނަންބުަރ، 2 ނަންބަރު ޖެހިގެން އޮތް ލިޔުމަށް

  .ދަނީއެވެގެން
  

މާތު ފައިލުތައް ބަހައްޓާނީ ފައިލިންގ ލޫޢުމުވައްޒަފުންގެ މަ -26.4
. އެއްޗެއްގައެވެކެބިނެޓެއް ނުވަތަ އަލަމާރިއެއްފަދަ ތަޅުލެވޭ 
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ވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު އެ ފައިލުތައް ފައިލުތައް ޙަ
  . ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

  
ކަކީ ސިއްރު ލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިއުންތަޢުމުވައްޒަފުންގެ މަ -26.5

ވީމާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ . ލިއުންތަކެކެވެ
މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކު އެފައިލުގައިވާ ލިއުންތައް 

  . ބަލައި ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ
  

މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ބަދަލުިވ އޮފީހަށް  -26.6
އޮފީހުގެ . ލޫމާތު ފައިލު ފޮނުވަންވާނެއެވެޢުޒަފެއްގެ މައެ މުވައް

މުވައްޒަފަކު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
ލޫމާތު ފައިލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޢުނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ މަ

  . ޖަސްޓިސް އަށް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ
  
  
  

  ގޮތްއްޓަންވީއި އުޅޭއިރު ހެދުން ބަހަކޯޓުގެ މަސައްކަތުގަ. 27
  

ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ދަށުގެ ރަށުކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  -27.1
 އަތް ކުރުގަމީހާއި އަތްދިގުގަމީސް އާނުލާމުވައްޒަފުން ޓައީ

ބޭންުނކުރުމާއި، ބޫޓުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއް 
އި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނުގެ ތެރޭގަ. ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ
  . ފެން ފައިވާނެއް ނުހިމެނެއެވެ
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ކާތިބުންފެށިގެން މަތީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ  -27.2

ނުވަތަ ޕާކިސްތާން ހެދުން ) ނަންބަރު ހެދުން(ފާސްކުރި ހެދުން 
ނުަވތަ ސާޅި ) ސަލްވާރު ގަމީސް ނުވަތަ ކުރުތާއާއި ދޯޕައްޓާ(

މަތީބައި، ނުވަތަ އެކުގައިލާ އިހެދުން ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި އެއާ
މިނޫންވެސް ޖަމާއަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފް ނުވާ ހެދުމަކާ އަދި 

  . އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއެކެވެ
  

ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މީހުން އަދި މިފެންވަރުެގ މުވައްޒަފުންގެ  -27.3
ހެދުމަކީ، ފަޓުލޫނާއި ގަމީސް ނުވަތަ ބުސް ގަމީހާއި އަދި 

  . އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ
  

 އާއި ކާވެނި ޮކށްދޭއިރުތް ކުރައްވާއިރުޢަރީޖިސްޓްރޭޓުން ޝަމެ -27.4
މާއެކު އަތްދިގު ގަމީހާއެކު ޓައީ ބޭނުންކުރުއަތްކުރު ނުވަތަ 

ޑީގައި ވެސް ނުރަސްމީގަ. ޖެހޭނީ ބޫޓަށް އަރައިގެންނެވެބެން ތި
މަ އަތްކުރު ނުވަތަ އަތްދިގު ގަމީހާއެކު ޓައީ ކައިވެނި ކޮށްދޭ ނަ
 .ތުރުން ތިއްބަވަންޖެހޭނީ ބޫޓުގައެވެބޭނުން ކުރުމުގެ އި

  

  ކޯޓަށް ސަލާން ބުނުން. 28
  

ސަލާމް ބުނަންވާނީ ތިމާ ބަލިވެގެން ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ  -28.1
ރެ ނުވާފަދަ ގޮތެއް ކު ބަލިވެގެން އެތާނގައި ތިމާ ނުހުމީހަ

 . މެދުވެރިވެގެންނެވެ
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ނަ  ހުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުނުކުމެ ހުންކޯޓަށް ނުނުކުމެ - 28.2

ން ނުނުކުމެ ހުންނަން ފުރަތަމަ ދުވަހު ކޯޓު ބަންދުވުމުގެ ކުރި
އް ބަލަހައްޓާ ގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތަބަބު ކޯޓުޖެހުނު ސަ

ވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް 
 . އަންގަންވާނެއެވެ

  
ގައި އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު ނާން -28.3

ނުނުކުމެ ހުރެއްޖެނަމަ، ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެހުރި 
ވީގޮތެއް . ދުވަސްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ

ސެޓްފިކެޓް ދުވަސްތަކަށް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުރި 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެދުވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި ނެގުމަށްފަހު ބަލާނީ 

  .ލާމުގައި ހުރި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައެވެސަ
  

 7 ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަތާ  -28.4
ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ އާ މެދު ފެންނަ 
ގޮތަކާއެކު އެކޯޓަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް 

  . އަންގަންވާނެއެވެ
  

 ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވެ މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި -28.5
މަ އެމީހެއްގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އެއްމަސްދުވަސް ވެއްޖެނަ

މިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު . އޮފް ޖަސްޓިސް އަށްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  . އެކޯޓަށް ފެންނަ ގޮތެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
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ތަކަށް ވިދިވިދިގެން ދެ ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަ - 28.6
ސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު، ސަލާމުގެ 

މިގޮތުން އެއްދުވަހަށްވުރެ . ނެއެވެސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އިތުރަށް ސަލާމުގައި ހުރެފައި ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާއިުރ 
ސަލާމުގައިހުރި ފުރަތަމަ ދުވަހަށްވެސް ސެޓްފިކެޓް 

ހު ސަލާމުގައި ހުރެފައި އެއްދުވަނަމަވެސް . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ނަމަވެސް . ނުކުންނަނަމަ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

. ދުވަހުއެވެެ 10މިގޮތުން ސަލާމުގައި ހުރެވޭނީ އަހަރަކު 
ސަލާމްބުނީ ތިމާ ބަލިވެގެންކަމުގައިވާނަމަ، ހުށަހަޅާނީ ތިމާ 

ސަލާމްބުނީ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ . ބަލިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެވެ
ހަކު ބަލިވެ އެތާނގައި ތިމާ ނުހުރެ ނުވާފަދަ ގޮތެއް މީ

މެދުވެރިވެގެންކަމުގައިވާނަމަ ހުށަހަޅާނީ އެމީހަކު ބަލިކަމުގެ 
އޮފް ހެލްތުން ސަލާމް ބުނުމުގެ  މިނިސްޓްރީ. ސެޓްފިކެޓެވެ

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހުންތިބި 
. އްގެ ސެޓްފިކެޓެވެރަށެއްގައިނަމަ، ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަދަ މީހެ

އެފަދަމީހަކު ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ ސެޓްފިކެޓް ހޯދާނީ 
 . ރަށުއޮފީހުންެނވެ

  
ންވާނީ ނައިރު ނުކުންނަސަލާމުގައި ހުރެފައި ކޯޓަށް ނުކުން -28.7

ޒަފުންގެ ގަޑިޖެހޭ ފަހުން ނުކުމެއްޖެނަމަ މުވައް. ރަސްމީގަޑިއަށެވެ
މަތިން އެދުވަހަށް ދުގައިވާ ގޮތުގެ ގަޑީ ލާރި ނެގުމުގެ ޤަވާޢި

ދެ ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ . ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ
ދިގުމުއްދަތަކަށް ސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު 

ސެޓްފިކެޓް ނުގެނެސް . ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެންނަންވާނެއެވެ
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ފިނަމަ ކޯޓަށް ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު އަންގާފައި އޮތްނަމަވެސް 
  . ވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެނުނުކުމެހުރި ދު

  
އް ދުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން އެޢިޤަވާ -28.8

އި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމުގަ
ދުވަހު، އެދުވަހާއި ހަމަޔަށް ދޭދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރަ 

ސެޓްފިކެޓް . ވެސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މުސާރަދޭނީ ނުނުކުމެހުރި ދުވަސްތަކަށް 

މުސާރަދޭ ދުވަހަކީ ސަލާމުގައި . ގަޑީލާރި ނެގުމަށްފަހުގައެވެ
ހުންނަ ފުރަތަމަދުވަސްކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، މުސާރަ ނެގުމަށް 

  .  ނުޖެހޭނެއެވެށްެސޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާކަ
  

މުގައި ހުރެވޭނީ މަމުސާރައާއިއެކު ސަލާތެރޭގައި ހައަހަރުދުވަހުގެ  -28.9
 ދުވަހުގެ ތެރެއިން ސެޓްފިކެޓް 30މި .  ދުވަހުއެވ30ެ

ސަލާމުގައި .  ދުވަހުގެެއވ10ެހުށަނާޅައި ސަލާމުގައި ހުރެވޭނީ 
  . ދުވަސް ހަމަކުރާނީ، ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުންނެވ30ެހުންނަ 

  
މްބުނާ ކޮންމެ  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލ30ާއަހަރަކުކޮންމެ  -28.10

ދަދުގެ ޢަދުވަހަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ 
ދުވަހަކަށް ޖެހޭވަރު ބަލާނީ، . (ދެބައިކުޅައެއްބައި ކެނޑޭނެއެވެ
 30.) ން ގެއްލައިގެންނެވ30ެމަސްދުވަހުގެ މުސާރަ 

ސަލާމަށްވުރެ އިތުރުެވގެން މުސާރައިން ދެބައިކުޅައެއްބައި 
  .ނޫން ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައިންނެވެކަނޑާނީ ބަންދު
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 ގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވާ 1984މެއި  1  -28.11
ން 1 ސަލާމް ހަމަކުރުމަށް ބަލާނީ މެއި 30މުވައްޒަފުންގެ 

 ގެ ފަހުން 1984 މެއި 1.  ގެ ނިޔަލަށެވ30ެއޭޕްރީލް 
 ސަލާމް 30ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ލިބުނު ުމވައްޒަފުންގެ 

އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބުނު  ނީށް އަހަރުބަލާހަމަކުރުމަ
  .ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ

  
ސަރުކާރުެގ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ  -28.12

ސަބަބުން ފަރުވާކުރުމަށް ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ހަމަ 
 ސަލާމް 30އަދި މިދުވަސްތަކަށް . މުސާރަ ލިބޭނެއެވެ

  . ކަށް ނުގުނޭނެއެވެހަމަކުރުމަ
 

 މެޖިސްޓްރޭޓުން ރަސްމީ ބޭނުމުގައި ނޫންގޮތަކަށް އޮފީހަށް  -28.13
މެދުވެރި ނުނުކުމެ ދެ ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުންނަން ޖެހޭގޮތް 

ނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ވެއްޖެނަމަ އެކަން މި
  .އަންގަންވާނެއެވެ

  
ންގުމާ ޙަވާލުވެ އް ހި މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނުވަތަ އެވަގުަތކު އެކޯޓެ–28.14

 ދުވަހަކު ހުރި އެންމެ އިސްމީހަކު ސަލާމުގައި ހުންނަ
ންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި ރަށުންބޭރަށް ދާރަސްމީގަޑީ

ތަ ކޯޓު ޖަސްޓިސް ގެ އިދާރިީހންގުމާބެހޭބައިގެ ނުވަ
ބައިގެ ވެރިއަކަށް އެންގުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ

  .ފަހުގައެވެ
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ގެ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެމީހަކު ވަޒީފާ ކޯޓު -29.1
އާންމު ގޮތެއްގައި ކޯޓުތަކުގެ . ށެވެކައަދާކުރާ ކޯޓަ

މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭ . ޖަސްޓިހަށެވެ

ކޯޓުތަކުގައި ތިބޭ ން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު. ފޯމުންނެވެ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފިޔަވާ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީއަށް 

މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޗުއްޓީ . އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކޯޓަކަށެވެ
ބޭނުންވެގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެމީހަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ 

. ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ
އްޓީއަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެްނ ރަސްމީ މިގޮތުން ޗު

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 3
  . މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ޗުއްޓީއަށް އެދި ޗުއްޓީފޯމުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު   -29.2

ލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢުފޯމްގައި ވާ މަ
ވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ފޯމްގައި . ންވާނެއެވެސަމާލުކަންދޭ

 ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް ނަގާދުވަސްތައް އިތުރު ވުން ނުވާނަމަ
  . އެކަށީގެންވެއެެވ
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މެޖިސްޓްރޭޓުން ޗުއްޓީނަންގަވާއިރު ކޯޓުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފަކު  -29.3
އިދާރީ މުވައްޒަފާއި މެޖިސްޓްރޭޓާއި . ހުންނަންވާނެއެވެ

  .އަށް ނޭދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެޗުއްޓީ އެއްފަހަރާ 
  

މުވައްޒަފަށް ވުރެ ގިނަ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތިބޭ އެއް   -29.4
ކޯޓުގެ ކަންކަން އިރު ގާކޯޓުތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ޗުއްޓީ ނަ

   .ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމުކުރަންވާނެއެވެ
  

ސްޓްރީ އޮފް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޗުއްޓީ ދިންކަން މިިނ -29.5
ކޯޓުގެ އެހެން . ޖަސްޓިހުން ޗުއްޓީ ޗިޓަކުން އަންގާނެއެވެ

ށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފަކަމުވައްޒަފުންނަށްވެސް 
މިގޮތުން އެންގުމަށް . ވާނެއެވެލިއުމަކުްނ އެކަން އަންގަން

  . ބޭނުންކުރާނީ ޗުއްޓީ ޗިޓެވެ
  

 މުވައްޒަފުންގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވާ ކޯޓުގެ އެހެން -29.6
ޗުއްޓީއާބެހޭ ހުރާިހކަމެއް ހަމަޖައްސާނީ ސީދާ އެމުވައްޒަފަކު 

 . ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓުންނެވެ
  

ޗުއްޓީގައި ރަށުކޯޓެއްގައި މުވައްޒަފަކު ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި  -29.7
މާލޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރިނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ންތައް ހަމަޖައްސައިދިނުންއެދި ޗުއްޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ަކ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ސިޓީއަކުން ސީދާ 

އަދި މިގޮތުން ޗުއްޓީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓަކާ މަޝްވަރާ 
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ގެ  ދުވަހ3ުކުރުމަށްފަހު ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާ ނިންމިގޮތެއް 
ށާއި އެމީހަކަށް ތެރޭގައި އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓަކަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

ވުމާއި ޗުއްޓީ ޤުއްޙަރަށުކޯޓުތަުކގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޗުއްޓީ  -29.8
އިވަނީ ކެންސަލްވުމާއި ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފަ

އަދި ދެވޭނެ . ހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށެވެސަރުކާރުގެ އެ
 ކަންތައްތައް ބާވަތް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާބެހޭގެޗުއްޓީ

 .ދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެޢިވާޤަހިންގުމުގެ 
 

މެޖިސްޓްރޭޓުން ދިމާވާ ކުއްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނަގާ  -29.9
ޗުއްޓީެއއްނޫންނަމަ އެވަގުތަކު ކޯޓަށް ކައިވެންޏެއް 

އެވަގުތަކު ށްދިނުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ އެކައިވެންޏެއް ކޮ
މުހިންމު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޗުއްޓީ އަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ 

 .ކުރިން ނިންމަންވާނެއެވެ ށުމުގެ ފެ
 

ރަށުކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެެހންވެސް  -29.10
ބޭނުމަކު މާލެ އަތުވެއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް 

ސޮއި  ފޮތުގައިޑައެޅިފައިވާ  ކަނސޮއިކުރުމަށްޙާޟިރުވެ 
 .ކުރަންވާނެއެވެ
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  ބެލެހެއްޓުންދާއިރާ . 30
  

ރަށުކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޗުއްޓީގައި ހުރުމުން ނުވަތަ  -30.1
ދިގުމުއްދަތަކަށް ސަލާމް ބުނުމުން ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ 
ވަޒީފާގައި މީހަކު ނެތުމުން އެކޯޓެއް ބެލެހެއްޓުން އެހެން 

  .ވާލުކުރުމެވެޙަވާލު ކުރުމަކީ ދާއިރާ ޙަޖިސްޓްރޭޓަކާ ރަށެއްގެ މެ
   

ވާލުކުރާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ ޝަރުޢީ ޙަދާއިރާ  -30.2
 އް އެހެްނ ކޯޓެއްގެމެޖިސްޓްރޭޓަކާބައިން އެދާއިރާގެ މައްސަލައެ

 މައްސަލަ ބެލުމަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ،ލުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާވާހަ
 އެންމެ އިނުވަތަ އެރަށަކާރޭޓަކަށް ލުކޮށްފައިވާ މެޖިސްޓްވާޙަ

ވާލުކުރުމަށް ޙަ އެކޯޓެއް އިކާކައިރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓަ
 އެއަތޮޅުގައި އުޅޭ ދާއިރާ އަދި މީގެ އިތުރުން .އިސްކަންދޭނެއެވެ

އް ހުރިނަމަ  ރަށްވެހިވެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓެގައިވާލުކުރާރަށުޙަ
އަދި . ންދޭެނއެވެވާލުކުރުމަށްވެސް އިސްކަޙައެމެޖިސްޓްރޭޓަކާ 

އެމެޖިސްޓްރޭޓަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށަކީ އެމީހަކާ ދާއިރާ 
ވާލުވާ ރަށާ މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އޮންނަ ރަށަކަށް ޙަ

 .  ވާންވާނެއެވެ
 

 ދާއިރާއަށްވުރެ 2 މެޖިސްޓްރޭޓަށް 1ވާލުކުރާއިރު ޙަދާއިރާ  -30.3
އޮފް ޖަސްޓިހުން  ވާލުނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީޙަގިނައިން 

ޢަދަދު  މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ނަމަވެސް އަތޮޅުގެ. ލުކަން ދެއެވެސަމާ
މަދުކަމާެއކު ނުވަތަ އެހެންވެސް ޚާއްޞަ ޙާލަތުތައް 

 .ވާލުކުރެވެއެވެޙަސް ދާއިރާ ށްވެމިނޫން ގޮތް ގޮތަމެދުވެރިވެގެން 
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ވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ޙަ ދާއިރާއެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކާ -30.4

ޖިސްޓްރޭޓަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓަށާއި ޓަކަށާއި އެމެރޭއެމެޖިސްޓް
ވާލުވާ ދާއިރާގެ ކޯޓަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައެމީހަކު 
  .އަންގާނެއެވެ ޖަސްޓިހުން

   
ވާލު ކޮށްފައިވާ ޙަަކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓަކުވެސް އެމެޖިސްޓްރޭޓަކާ  -30.5

އަދި އެދަތުރުގައި . ދާއިރާއަކަށް މަހަކު އެއްދަތުރު ކުރަންވާނެއެވެ
 ސް ދުވ14ަ ދުވަސް އަދި ގިނަވެގެން 5ގެން މަދުވެ

އެއްދަތުރަށްވުރެ ގިނައިން ޚަރަދު ލިބޭގޮތަށް . ހޭދަކުރަންވާނެއެވެ
 ދަތުރެއް ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ދާއިރާގެ ކޯޓަކަށް

 ދުވަހަށްވުރެ 14އަދި .  ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެޖަސްޓުސްގެ
ށްވުރެ  ދުވަހ14ަގިނަދުވަހު ދާއިރާގައި މަޑުކުރިނަމަވެސް 

  .އިތުރަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ
   

ވާލުވެފައިވާ ސްޓްރޭޓަކުވެސް އެމެޖިސްޓްރޭޓަކާ ޙަކޮންމެ މެޖި -30.6
ދާއިރާގެ ކޯޓަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އެކޯޓެއްގެ ޝަރުޢީ އިދާރީ އަދި 

  . ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
  

ޙަވާލުވާ އްދާއިރާއަށްވުެރ ގިނަ ދާއިރާ ބެލެހެއްޓުން އެ -30.7
 ދުވަހު ދާއިރާގެ 5މަދުވެގެން މަހަކު  މެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް 

  . ކޯޓުގައި މަޑުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ
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 ދަތުރު ގެ ކޯޓަށް އްޓާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދާއިރާދާއިރާ ބަލަހަ -30.8
އަދި . ންވާނެއެވެ އަންގަނެ ދުވަސް ދާއިރާގެ ކޯޓަށް ކުރިންކުރާ

 ހުރިހާ ހޭންގުމަށް ކުރަންޖެޝަރުޢީ މަސައްކަތްތައް ހި
ވާލުވާ ޙަ ދާއިރާ .ނެއެވެކުރަންވާކުރިއަށް ތައްޔާރީތަކެއް 

މެޖިސްޓްރޭޓުން ދާއިރާގެ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 
ވަޒީފާ ދުވަސްތައް އެކޯޓުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގަޔާއި އެމެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ 

  .ވާނެއެވެބަހައްޓަންްކޯޓުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އިވާ ހަމަޖެހިފަ
  

މިގޮތުން ދާއިރާ ހަވާލުވެފައިވާ ކޯޓާގުޅައިގެން މައްސަލަތަކުގެ  -30.9
މުީހން ހާޟިރުކުރެވޭނެގޮތާއި އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ 

  . ކަމަކަށް މަގުފަހި ކުރަންވާނެއެވެ
  

ލުވާއިރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ވާޙަދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންދާއިރާކޯޓާ  -30.10
މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުންނާއި އިދާރީ ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިން 

  . ކޯޓުގައި ހުރި މެޖިސްޓްރޭޓާ މަޝްވަރާކުރަންާވނެއެވެ
  

ވާލުވެގެން އުޅޭއިރު ޙަަވާލުވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކޯޓާ ޙަދާއިރާ  -30.11
ޅަންޖެހޭ ތްކުރުމާ ކޯޓުހިންގުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޢަޝަރީ

މާރާތަށް ލިބޭ ކުއްލި ގެއްލުންތައް ޢިފިޔަވަޅު އުެޅމާއި، 
ނަމަވެސް . ރަނގަޅުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު އެދިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންދިނުމާއި 
ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ނޫންގޮތަކަށް 

މާރާތުގެ ބޮޑެތި ޢިިރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކު
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މަރާމާތު ތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެރަށެއްގެ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 
  . މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެބަލަހައްޓާ 

  
ވާލު ޙައެއްވެސް މެޖިސްޓްރޭޓަކާ ދާއިރާއެއް ބެލެހެއްޓުން  -30.12

  މިގޮތުންކުރާ ފުރަތަމަކުރުމުން އެކޯޓަކަށް ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ،
ދަތުރުގައި އެކޯޓެއްގެ ޙާލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ތިރީގައިމިވާ 

  .މަޢުލޫމާތާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ
   ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު.ހ
 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގެ 3 ކޯޓަށް ފާއިތުވި .ށ

  ޢަދަދު
  ދަދު މަހު ނިމުނު މައްސަލައިގެ ޢ3ަ ކޯޓުން ފާއިތުވި .ނ
 ކޯޓުން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ފޮތުގައި ލިއެ ސޮއި .ރ

 މައްސަލަ ނިންމާ ފޮތުގައި ނުލިއެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި،ނުކޮށް 
  .ހުރި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

ހުރި ފައިސާގެ ުހންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި  ކޯޓުގެ ތިޖޫރީގައި .ބ
  .ޢަދަދު

 އިދާރީ ޝަރްޢީ ފައިސާއާބެހޭ ފޮތްތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ.ޅ
  .ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ހުރިމިންވަރު

  .ގެ ޢާންމު ޙާލަތުހުަރމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ތަކެތީ ކޯޓުގެ .ކ
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ  .އ

  .ކަންކަން
  

އަދި ވާލުވެއްޖެނަމަ ޙަދާއިރާއެއް  އެއްމަހަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތަކަށް -30.13
ކާވެންޏެއްކުރުން އެކޯޓުގައި ބެލޭގޮތަށް މައްސަލައެއްނެތްނަމަ ނުވަތަ 
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ގެ ދާއިރާގެ ބަޔާނެއްނެގުން ފަދަ ކަމެއްވެސް ނެތްނަމަ އެކޯޓެއް
ނަމަވެސް . ޓުމަށް ދަތުރެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެކަންކަން ބެލެހެއް

ޅައިގެން ފޯނުން މަޢުލޫމާތު އެކޯޓުގެ ކަންކަން އެކޯޓަކަށް ގު
އެއްމަހަށްވުރެ . ސާފުކޮށް މިފަދަކަމެއް އޮވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

ދިގުމުއްދަތަކަށް ދާއިރާއެއް ހަވާލުވެއްޖެނަމަ އެކޯޓަކަށް މަހަކު 
 ދުވަސް އެކޯޓެއްގައި 5އެއްދަތުރުކޮށް މަދުވެގެން 

  .ހޭދަކުރަންވާނެެއވެ
  

ޖިސްޓްރޭޓުން  ގިނަ މެޓްރޭޓުންނަށްވުރެއެއްމެޖިސް. 31
  މަސައްކަތް ކުރާކޯޓުތައް

  
އެއްމެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެ ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުން މަސައްކަތްކުރާ  -31.1

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަރުތީބުން ނަންބަރުދީ އެ 
ތަރުތީބުން ދެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ 

ވާލު ޙަސަލަތައް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް މަްއ
މިކަންކުރާނީ އެވަގުތަކު ކޯޓުގެ . ކުރަމުން ގެންދާނީއެވެ

  . އިދާރީބައި ހިންގުން ހަވާލުވެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ
  

ކޯޓުހުޅުވާ ލެއްޕުމާއި ބަންދުގަޑިތަކުގައި ތަޅުދަނޑި ބަލަަހއްޓާނީ  -31.2
 ކޯޓަށް އޭނާ. ލަހައްޓާ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެއިދާރީބައި ބަ

ދެއްގައި ކޯޓުހުޅުވުމަށް ނވެވޭގޮތަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ހިހާޟިރުނު
ދަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓުގެ ތަނޅުދަނޑި ދެން ހުރި 

  . ވާލުކުރަންވާނެއެވެޙަމެޖިސްޓްރޭޓަކާ 
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ހުން ލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިކޯޓުގެ އިދާރީބައި ބަ -31.3

 އިދާރީބައިގެ ކޯޓުގެ. އެވަގުތަކަށް ކަނޑައަޅާ މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ
ޮފތްތައް މިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަ ކޮށް 
އެވަގުތަކު ކޯޓުގެ އިދާރީބައި ޙަވާލުވެފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓު 

  .އުފުލަންވާނެއެވެ
  

  ންގެ މަސައްކަތްއިސްމެޖިސްޓްރޭޓު. 32
  

 ،ޓްރޭޓުންނަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓުގެ އިތުރުންއިސްމެޖިސް -32.1
އަތޮޅުގެ އެހެންކޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ގައި އްލުކޮށްދިނުމުޙަމައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ދަތިވާ ކަންތައްތައް 
އޮފް ޖަސްޓިހުން  ލިއްޔަތު މިނިސްޓްރީއެހީތެރިވެދިނުމުގެ މަސްއޫ

 އޭނާ އަތޮޅުގެ ކޯޓަކަށް ދިއުމަށް .ވާލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެޙަ
ފި ހިނދެއްގައި އޭނާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުގެ ހަމަޖެހިގެން އަންގައި

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު .  ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިވާންވާނެއެވެކޯޓުތަކުން
އެއަތޮޅެއްގެ ކޯޓެއްގެ ކަމަކާމެދު އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރުމަށް 

  . ހަކަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެއެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ވީ އެންމެ އަވަ
  

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު އަތޮޅުގެ ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަކަށް  -32.2
ދަތުރެއްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެހިދެއްގައި މިނިސްޓްރީއޮފް 

މީގެ . ވެޖަސްޓިހުގެ ހުއްދައާއިއެކު އެދަތުރެއް ކުރެވިދާނެއެ
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އި އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައިތުރުން އަތޮޅުވެރިން 
  . އަތޮޅުވެރިންގެ އަރިހުގައި ދަތުރުކުރެވިދާނެއެވެ

  
އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ބެއްލެވުމަށް އެއްވެސް  -32.3

ޚަރަދެއްނުކޮށް ދަތުރެއް ކުރެވޭގޮތެއް ވެއްޖެނަމަ މިނިސްްޓރީގެ 
 އެދަތުރެއްޝަރުޢީ ބަޔަށާއި އިދާރީ ބަޔަށް އެންގުމަށްފަހު 

  . ކުރެވިދާނެއެވެ
  

އިސްމެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުގައި އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓުން ތިބިނަމަ  -32.4
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާވަގުތުތަކުގައި ކޯޓުގެ 

  .ބަލަހައްޓާނީ ދެންހުރި މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެކަންތައް 
  
  
  

  ރަށުކޯޓުތަކުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ލިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން. 33
ނަ ދުވަސްވީ ލިއުންތައް ކޯޓުގައި ރަށުކޯޓުތަކުގައި ހުން -33.1

 5ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެން ދަތިވާނަމަ އެލިއުންތަކަށް 
ރަށުގެ ކޯޓުގެ އަރްޝީފަށް ނުވަތަ އަހަރުވުމަށްފަހު ވެރިކަން ކުރާ 

 ކަންކަން  މިނިސްޓްރީގެ އަރްޝީފަށް ފޮނުވުމުގެމާލޭގައި ހުނަްނ
   .ހަމަޖައްސާނީއެވެ

 
މަ އެލިއުމެއް ވަސްވީލިއުމެއް ދޫކުރަންޖެހިއްޖެނަރަށުކޯޓުތަކުން ދު -33.2

އޮފް ޖަސްޓިސްގެ އަރުޝީފުގައި ނަމަ އޮތީ މިނިސްޓްރީ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް އަދި އެލިއުން އޮތީ އެހެން 
ކޯޓެއްގައިނަމަ އެކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ އެލިއުމެއް ހޯދުމަށްފަހު 

ހަަމޖެހިފައިވާ އް އެލިއުމަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ ލިއުމެއްނަމަ އެލިއުމެ
 .  ދޫކުރާނީއެވެ އެއްގޮތަށްޢިދާޤަވާ

  މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. 34
  

 މުވައްޒަފުންގެ"މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު  -34.1
ނޭ ރަޖިސްޓްރީތައް ގައި ހިމެ"އިދުކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާ

މިގޮތުން . އްގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެނާއާ އެއޭގައިވާ ނަމޫ
  -:ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފޮތްތަކަކީ

 މަޤާމުތަކުގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީ. ހ
 މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރީ .ށ
 )ފޮހޭ ރަޖިސްޓްރީ(މަޤާމާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ  .ނ
  ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ .ރ

 އްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުންމުވަ. 35
  

 ންނަށް މަސައްކަތާކޮންމެ ކޯޓަކުންވެސް އެކޯޓެއްގެ މުވައްޒަފު -35.1
 ތަމްރީނުތައް އަތޮޅުންނާއި އަތޮޅުންބޭރުން ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ

ދިނުމުގައި މިފަދަ ތަމްރީނުތައް . ދެމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ
 ތަމްރީނު އެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެ ޚަރަދެއްގެ ކަންތައް

ޕްރޮގްރާމުގައި މުވައްޒަފު ބައިވެރި ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ 
  .އޮފް ޖަސްޓިސް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
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  ޢިމާރާތްމަރާމާތުކުރުން.36
  

ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ ހިމާޔަތާއި ތައް ކޯޓުގެ މަރާމާތު-36.1
ހަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ހުށަހަޅާ، ޚަރަދުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް 
 އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަށުއޮފީހާ އެއްޢިމާރާތެއްގައި .ގެންދަންވާނެއެވެ

. ހިނގަމުންދާ ކޯޓުތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ރަށުއޮފީހުންނެވެ
 ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެނޫން ކޯޓުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކަންތައް

  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއިންނެވެ
  

 ކޯޓުގެ މަރާމާތާއި ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި -36.2
މިގޮތުްނ . މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ރާވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ 
ކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ތަފްޞީލުކުރިން 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދާނީ -36.3
ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޯޓުން . އެރަށެއްގައި އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ

ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދަންވާނީ 
 އަދި އިޢުލާނު .ތުގެ ައމިއްލަ ތަކެތީގައެވެއެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާ

ކުރުމުގެ ކުރިން އެމަސައްކަތެއް ކުރާފަރާތަށް މަސައްކަތާބެހޭ 
މަސައްކަތުގެ (މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއް 
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ތަފްޞީލާއި، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މެޓީރިއަލްގެ ފެންވަރާއި، 
) ތުންމަސައްކަތަށް ކޯޓުންދޭނެ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭގޮ

ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ހުށަހަޅާ އެޕްރޫވް 
އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ހޯދުމަށް . ކުރަންާވނެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް ހުށަހަޅާއިރު އެ މަސައްކަތެއް 
ނެ ފަސޭހަތައް އެނގޭގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއި، އެކަމުން ލިބޭ

މިގޮތުން ހުށަހަޅަންވާނީ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީއާއި . ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ކޮޕީއާއި ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓް ތަކުގެ ކޮޕީއާއި 

އަދި އެމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރަން ކޯޓަށް ފެންނަ . އެކުގައެވެ
 އަދި މިގޮތުން .ފަރާތެއް ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ

ޅި ފަރާތްތައް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާއިރު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެ
ކޮށްފައިވާ އެބާވަތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ޚުލާސާއެއް ބަޔާން 

ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތުގެ އަގު ތިންހާސް . ކުރަންވާނެއެވެ
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް 
ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ޚަރަދާބެހޭ 

  .ވެކޮމިޓީއިންނެ
  

 ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެކި ފަރާތްތަކާ ކުރުމަށް ޙަވާލުުކރާ -36.4
ވާލުކުރާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޙަމަސައްކަތްތައް 

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ލިއާ މިގޮތުން . ފޮތެއްގައި ލިއެފައެވެ
އެއްބަސް ވުމުގައި މަދުވެގެން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު 

  .ހިމަނަންވާނެވެ
  ވާލުވާފަރާތްޙަ  މަސައްކަތާއި.ހ
  މަސައްކަތް ކޮށްދޭއަގު. ށ
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  މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވާ މުއްދަތު. ނ
( މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު . ރ

ޢާންމު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ނުނިންމިއްޖެ ނަމަ 
 ޖޫރިމަނާ  އިންސައްތ0.5ަދުވާލަކު މަސައްކަތުގެ އަގުން 

  .)ނީއެވެކުރާ
  ސައްކަތުގެ ތަފްޞީލްކުރަންވީ މަ. ބ
  .މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން .ޅ
  

ޕަވައިޒްކުރާނެ މީހަކު ވާލުކުރާ މަސައްކަތް ސުޙަ ކޯޓުން -36.5
އަދި ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން . ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  .ގީން ކުރަންވާނެއެވެމަސައްކަތް ނިމުނު ކަން ޔަ
  

 ތައްކުރުމަށް ހުއްދަލިބޭ މަސަްއކަތް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން-36.6
  . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަންވާނެއެވ30ެލަސްވެގެން 

  
އަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަލިބިގެން ކުރެވޭ ސްޓިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަ-36.7

މުނު ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ނި
މަޢުލޫމާތު ބިލުގެ ކޮޕީއަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހަށް 

  .ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ
  

 ރަށުއޮފާީހ އެއްޢިމާރާތެއްގައި ހިންގި ނަމަވެސް ކޯޓު -36.8
ބަންދުކުރުމާއި، ކަރަންޓް ވައިރިންގ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި 

  .ންނެވެދޮރުފޮތި ދެމުން ފަދަ ކަންކަން ކުރާނީ ކޯޓު
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 ކޮންމެ ކޯޓަކުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ -36.9
ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ސައިޓު ލޮގުފޮތެއް 
ތައާްޔރުކޮށް ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން ބަލަހައްޓަމުން 

މިފޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރެވުނު . ގެންދަންވާނެއެވެ
ގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއި ސައިޓުގައި މަސައްކަތް މަސައްކަތު

  .ނުހިނގާނަމަ އެކަން ސަބާއެކު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ
  
  

  ކޮމްޕިއުޓަރ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.37
  

 ސާފުތާހިރުކޮށް ނުޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެއާގުޅޭ ސާމާކޯ -37.1
އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ރޫޅާ އެއްވެސް . ގެންގުޅެންވާނެއެވެ

ތެއްކޮށް ސޮފްޓްވެއަރ އަޅާ ހަދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މަރާމާ
  .ނެވެޖަސްޓިސްގެ އައި ޓީ ސެކްޝަންގެ މަޝްވަރާލިބިގެން

 

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް 38
  

ޓްރީ އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން މިދަންނަވާ ރިޕޯޓުތައް  މިނިސް-38.1
  .މަހަކު އެއްފަހަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  ފާސްހިސާބުގެ ރިޕޯޓް ތަ.ހ
   ިލބުނުފައިސާއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ރިޕޯޓް.ށ
   ނުނިމިހުރި މައްސަލަ ތަކުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް.ނ
  ރިޕޯޓް ޙާޟިރީ .ރ
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   ޢާންމު ބައިތައް.39
  

 ރަށުކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް މީގެ ފަހުން -39.1
އަދި މިއުޞޫލުތަކާ . ށެވެހިނގަމުންދާނީ މި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަ

ޚިލަާފށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އިދާރީގޮތުން އިޞްލާޙީ 
  .ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

  
ކޯޓަށް ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ބަޖެޓް  -39.2

ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނެ އައިޓަމްތަކާއި ޚަރަދުކުރާނެ 
އަރީމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މިންވަރުތައް ޮކންމެ ކޯޓަކަށްވެސް ޖެނު

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އިން އަންގަމުން ގެންދާނެއެވެ
ކޯޓުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންވާނީ މިގޮތުން އަންގަވާ 

 .އުޞޫލަކުންނެވެ
  

ކޮންމެ ކޯޓަކުން ވެސް ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ބޭުނންވާ  -39.3
 އެ އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ސަބަބާއިގެ މަޢުލޫމާތު ހަރުމުދަލު

އެކަމަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ 
އަހަރެއްގެ ޖޫންމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ިމނިސްޓްރީ އޮފް 

 .  ގެންދަންވާނެއެވެހުށަހަޅަމުންޖަސްޓިހަށް 
  

ރުކާރު މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ސަ -39.4
ފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުނުވާ ބެލެހެއްުޓމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެ

ގޮތުން، މިޤަވާޢިދާ ތަޢާރަޟްވާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމަން 
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ށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓަށް ކަޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ގޮތަ
ލިއުމަކުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިސް  އެންމެ ރިޖަސްޓިސް ހިންގުމާ އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެ ހު
 ސޮއިކޮށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެރިއަުކ  

 .މިޤަވާޢިދާ ތަޢާރަޟްވާ ކަމެއްނޫނެވެ
 
  

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމު ތަކުގެ އޮނިގަނޑު . 40
  ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

 
މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމުތައް ބެހިފައިވަނީ ތަފާތު ދެ  -  40.1

ރޭޓުންގެ އެއީ، ރަށުކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓް. އޮނިގަނޑެއްގެ މައްޗަށެވެ
އޮނިގަނޑާއި، ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ ކޯޓުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ 

 .އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މައްޗަށެވެ
  

 
 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ރަށުކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އޮނިގަނޑު 40.2

  
  ޠުޝަރު  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަޤާމު

 1މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް   މެޖިސްޓްރޭޓް
2810/-މުސާރަ 

  ރުފިޔާ 
  

ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނީ  -1
ޑިޕްލޯމާއެއް ރޮނގުން 

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
  
މުޙާމީކަމުގެ ސަނަދު  -2
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 2މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 
   ރުފިޔ2920ާ/-މުސާރަ

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
 

ޤާޟީކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް  -3
 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،

 
ނިޔާކަނޑައެޅުމުގެ ސަނަދު  -4

 ނުވަތަ. ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން
 

ސެޓްފިކެޓް އިން ޖަސްޓިސް  -5
ސްޓަޑީޒް ކޯސް ފުރިހަމަ 

 .ކޮށްފައިވުން
  
  
  

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ  -1
ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
  
 ގެ 1މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް  -2

ކްލެސިފިކޭޝަންގައި މަދުވެގެން 
  އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބ4ާ

 .ލިބިފައިވުން
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ސީނިއަރ 
މެޖިސްޓްރޭޓް 

  

ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް 
  1ގްރޭޑް 
 3180/-މުސާރަ 
  ރުފިޔާ  

  
ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް 

  2ގްރޭޑް 
 3380/-މުސާރަ 
  ރުފިޔާ  

  
  
  
  
  
  
  

ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް 
  3ގްރޭޑް 
 3630/-މުސާރަ 
  ރުފިޔާ  

  
  
  

 ގެ 2މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް  -1
ދުވެގެން ކްލެސިފިކޭޝަންގައި މަ

 އަހަރު ދުވަހުއުޅެ 4
 .ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން

  
ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް  -1

 ގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގައި 1
 އަހަރު ދުވަހު 4މަދުވެގެން 

އުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން 
 ނުވަތަ،

  
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  -2

ާދއިރާއަކުން މާސްޓަރސް 
 . ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން

  
  

ްސޓްރޭޓް ގްރޭޑްސީނިއަރ މެޖި -1
 ގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގައ2ި

 އަހަރު ދުވަހުއުޅ4ެމަދުވެގެން 
  .ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
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އިސް 
  މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ އިސް 
  1މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 

 3820/-މުސާރަ 
  ރުފިޔާ

  
  

ކޯޓުގެ އިސް 
  2މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 

 4000/-މުސާރަ 
  ރުފިޔާ

  
  

ކޯޓުގެ އިސް 
  3ރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ގް

  ރުފިޔ4220ާ/-މުސާރަ 
  
  
  
  
  
  

ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް  -1
 4 ގެ ކްލެސިފިކޭޝަންގައި 3

އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ 
 .ލިބިފައިވުން

  
  

ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  -1
 ގެ 1ގްރޭޑް 

 އަހަރު 4ކްލެސިފިކޭޝަންގައި 
ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ 

 .ލިބިފައިވުން
  

ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް -1
 ގ2ެގްރޭޑް 

 އަހަރ4ުކްލެސިފިކޭޝަންގައި 
ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ

 ނުވަތަ. ލިބިފައިވުން
  

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ -2
ދާއިރާއަކުން ޑޮކްޓަރޭޓް

  .ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން
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ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ ރަށުކޯޓުގައި ތިއްބަވާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ  -40.3

 .ރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެއޮނިގަނޑު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތި
 
  

  ޠުޝަރު  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަޤާމު
  

އަތޮޅުގެ އިސް
  މެޖިސްޓްރޭޓް  

  
އަތޮޅުގެ އިސް

 1ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
   ރުފިޔ3275ާ/-މުސާރަ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނީ -1

ޑިޕްލޮމާއެއްރޮނގުން 
 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،

  
 މުޙާމީކަމުގެ ސަނަދ2ު-

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
 ޤާޟީކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް-3

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
ނޑައެޅުމުގެ ސަނަދުނިޔާކަ

  ނުވަތަ. ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން
  
 ސެޓްފިކެޓް އިން-4

ޖަސްޓިސް ސްޓަރޑީޒް
 .ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
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ތޮޅުގެ އިސް އަ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް
2   

 3380/-މުސާރަ 
  ރުފިޔާ 

  
  

އަތޮޅުގެ އިސް 
މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 

3  
 3630/-ސާރަ މު

  ރުފިޔާ
  
  
  

އަތޮޅުގެ އިސް 
މެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 

4  
 3820/-މުސާރަ 

  ރުފިޔާ
  

އަތޮޅުގެ އިސް -1
 ގ1ެމެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 
ކްލެސިފިކޭޝަންގައި 

 އަހަރ4ުމަދުވެގެން 
ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ

 .ލިބިފައިވުން
  

އަތޮޅުގެ އިސް -1
 ގ2ެރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ގް

ކްލެސިފިކޭޝަންގައި 
 އަހަރ4ުމަދުވެގެން 

ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ
 .ލިބިފައިވުން

  
  

އަތޮޅުގެ އިސް -2
 ގ3ެމެޖިސްޓްރޭޓް ގްރޭޑް 
ކްލެސިފިކޭޝަންގައި 

 އަހަރ4ުމަދުވެގެން 
ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ

 .ލިބިފައިވުން
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ވެމުން ވާ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެމަތީގައި -40.4
 .ގެންދެވޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލިގެންނެވެ

 
---------------------------------------------------  

  
  1427 މުޙައްރަމް 12
  2007 ޖެނުއަރީ  31
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