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2014/R-41 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް

4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43       އަދަދު: 81        ތާީރޚު: 22 ރަމަޟާން 1435  -  20 ޖުލައި 2014   އާދީއްތަ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 54 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙުގެނައުން  .1

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 )އެކެއް( ގައިވާ އިޤުރާރުގައި 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

.12 ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އިޤްރާރު

ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސެއް ދޭންވާނެއެވެ.  .54 ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް

ދޫކުރާނެ  އެލަވަންސް  ޖުޑީޝަލް  އިދާރާއަކަށް  ކޯޓަކަށާއި  ކޮންމެ  ޝަރުޢީދާއިރާގެ 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  މިންވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

އޮންނަންވާނެއެވެ. ނޑައަޅާފައި  ކަ

)ހ(

ދޫކުރުމަށް  އެލަވަންސް  ޖުޑީޝަލް  ނޑުގައި  އޮނިގަ މަޤާމުތަކުގެ  ޝަރުޢީދާއިރާގެ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ތަފުސީލުކޮށް  ނޑައެޅިފައިވާގޮތް  ކަ

)ށ(

މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 25 މާރިޗު 2014 އިން ފެށިގެންނެވެ.  .2
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިޤުރާރު

އަހުރެން.......................................)ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު............( ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭކަމެއް، ނުވަތަ މާލީ 

އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައިވެސް ޝަރްޢީދާއިރާއާ  ހައިސިއްޔަތުން ނުކުރުމަށާއި، ރަސްމީގަޑިއާއި  އަމިއްލަ  ލިބޭ މަސައްކަތެއް  ފައިދާއެއް 

ނުވަތަ ކޯޓުތަކާގުޅޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ވަޒީފާގެ މަސްލަޙަތާ ފުށުއަރާ މަސައްކަތެއް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުކުރުމަށާއި، 

ޝަރުޢީދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ. 

އަދި ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އެއްވެސް ސިއްރެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމާނުބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ނުކުރުމަށާއި 

ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށްދީ ނުވަތަ ވިއްކާ ނުހެދުމަށްވެސް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

ކޯޓު/އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ވެރިޔާމުވައްޒަފުގެ

)ސޮއި()ސޮއި(

)ނަން()ނަން(

މަޤާމް(މަޤާމް(

)ތާރީޚް()ތާރީޚް(

ޝަރްޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ

ޖަދުވަލު 1 


