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 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ 
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 ފަރެންސްރި އޮފް ޓަރމްސް ކޮންސަލްޓަންސީގެ އެއިޑް ލީގަލް

 (ގުޅޭ ލާނާއިޢު PR/1/2021/38-A2-(IUL)32 ނަންބަރު އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ)

 

 ޝަރުތު ،ތެރެއިން ކުގެފަރާތްތަ ހުށަހަޅާ އެދި އެހީތެރިކަމަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ

 ގޮތުގައި ޓެއްގެކޮންސަލްޓަން އެއިޑް ލީގަލް ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ންތެރިކަހީއެ ނީނޫޤާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ

 ށްމަސައްކަތަ މި މިގޮތުން .ބޭނުންވެއެވެ ންއޮފީހު ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ޢައްޔަނުކުރުމަށް އްވަކީލެ ޤާނޫނީ ނެރާމަސައްކަތްކު

 މި .ދޭންޖެހޭނެއެވެ މުއްދަތަކަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( އްއެކެ) 1 ޚިދުމަތް ގެއެއިޑް ލީގަލް ވަކީލު ޤާނޫނީ ޢައްޔަނުކުރެވޭ

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ތަފްޞީލް އިތުރު ކޮންސަލްޓަންސީއާބެހޭ

 

 ވަކީލު ޤާނޫނީ (އެކެއް) 1 :އަދަދު ބޭނުންވާ

 ދުވަސް އަހަރު( އެކެއް) 1 :މުއްދަތު

 (ރުފިޔާ ހާސް ވިހި) ރ-/20,000 (:މަހަކަށް) އުޖޫރަ

 ހާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ހާޟިރުވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އެއިޑްގެ ލީގަލް :ވަގުތު ހޭރަންޖެމަސައްކަތްކު

 އެކަމެއް މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ،ހާޟިރުވުމާއި ތަންތަނަށް

 . ކުރުން ވަގުތުތަކުގައި އިވާކަނޑައަޅާފަ ކުރުމަށް

 

 :ޝަރުޠުތައް ނުވަތަ ފެންވަރު

 ާ7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޝަރީޢާގެ ޤާނޫނާއި ވަތަނު ރޮނގުން ނޫނީޤ 

 އަދި؛ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް 8 ނުވަތަ

 ިއަދި؛ އޮތުން ހުއްދަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައ 

 ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އިތުރުން ކޯޓުތަކުގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި ޓްރޭޓްމެޖިސް ވާބައްލަ މައްސަލަތައް ޖިނާއ 

 .އޮތުން ހުއްދަ ކުރުމުގެ ވަކާލާތު ކޯޓުގައިހައި
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 info@agoffice.gov.mv: އިލްމެ-އީ، 3314109: ސްފެކް ،3010100: ންފޯ. ދިވެހިރާއްޖެ، 20096 ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ފަންގިފިލާ ވަނަ 6 ،ވެލާނާގެ. ހ

 :މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ މައިގަނޑު ކުރަންޖެހޭ

 ޤާނޫނީ ތަކަށްތްފަރާ މަވާފުރިހަ ޝަރުތު އިންރެތެ ފަރާތްތަކުގެ ހަޅާހުށަ އެދި އެއިޑްއަށް ލީގަލް ފަރާތުން ދައުލަތުގެ .1

 އެންމެހައި ޝަރުޢީ ،މަރުހަލާއާއި ތަޙްޤީޤީ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިކަން

 .ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ޤާނޫނީ މަރުހަލާތަކުގައި

 

 ،ހޯދުމާއި ކުންރާތައިދާ އިނާންތަކުކޯޓު ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހައިއެންމެ މައްސަލައާގުޅޭ އެއިޑްގެ ލީގަލް .2

 ތަންތަނަށް ދާންޖެހޭ، ތައްޔާރުކުރުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި، ކުރުމާއި ދިރާސާތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ

 ،ށްދިނުމާއިކޮޢުދިފާ މާއިކޮށްދިނުރިރައްކާތެ ޙައްޤުތައް މުވައްކިލުގެ ބައްދަލުކުރުމާއި ގަވާއިދުން އްކިލާމުވަ، ދިޔުމާއި

 ކޮށް ވަގުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް އެކަމެއް، ކަމެއް އެންމެހައި މިނޫންވެސް ކުރަންޖެހޭ ންގެގުޅި ލައާމައްސަ

 .ނިންމުން

 

 ،ވަގުތާއި ތާރީޚާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ،މަރުޙަލާއާއި ހިމެނޭ އްކަތްމަސަ މައްސަލަތަކުގެ އެއިޑް ލީގަލް .3

 ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ ނިންމުމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް މަހަކު ކޮންމެ ރިޕޯޓް ސްޓޭޓަސް ނެނގޭއެ ޙާލަތު ގެމުއެކަންކަ

 .ހުށަހެޅުން އޮފީހަށް

 

 ،އަމާނާތްތެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ތުމަސްލަޙަ މުވައްކިލުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއިޑް ލީގަލް .4

 މަޢުލޫމާތުތައް މައްސަލައާބެހޭ، ކުރުމާއި ކަތްމަސައް ކުކަމާއެމުޙްތަރިފު ،އިމާޒިންމާދާރުކަ، މާއިފަރުވާތެރިކަ

 ސިއްރު ގެމަޢުލޫމާތުތަކު ލިބޭ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ އެ މައްސަލަތަކާއި، ހާމަނުކުރުމާއި ފަރާތަކަށް އެއްވެސް

 .ހިފެހެއްޓުން

 

 :އުޞޫލު ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް

 

 މަސައްކަތުގެ އަދި ޤާބިލުކަން މަސައްކަތުގެ ،ފެންވަރު ތަޢުލީމީ ނޑައަޅާނީކަ ތައްތްފަރާ ވާއެކަށީގެން މެންއެ މަސައްކަތަށް މި

 .ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ އިންޓަރވިއުއަށް ،ތަޖުރިބާއާއި

 

 :ޕޮއިންޓް( ސާޅީސް) 40 ންވަރަށްފެ ތަޢުލީމީ

o ީލިބިފައިވާ އިންދާއިރާ ގެޝަރީޢާ ޤާނޫނާއި ތަވަނު ޤާނޫނު ބަލާނީ އިދިނުމުގަ ފޮއިންޓް ފެންވަރަށް ތަޢުލީމ 

 . ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށެވެ

 ު10 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޝަރީޢާގެ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ޤާނޫނ 

 ޕޮއިންޓް 40 އަށް

 ު09 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޢާގެޝަރީ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ޤާނޫނ 

 ޕޮއިންޓް 35 އަށް
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 info@agoffice.gov.mv: އިލްމެ-އީ، 3314109: ސްފެކް ،3010100: ންފޯ. ދިވެހިރާއްޖެ، 20096 ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ފަންގިފިލާ ވަނަ 6 ،ވެލާނާގެ. ހ

 ު07 ލެވެލް އޮނިގަނޑު ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޝަރީޢާގެ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ޤާނޫނ 

 ޕޮއިންޓް 30 އަށް 08 ނުވަތަ

 

 :ޕޮއިންޓް( ސާޅީސް) 40 ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ

o ަކޯޓުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުގައިމައްސަލަތަ ނާއީޖި ބަލާނީ ދިނުމުގައި ޓްޕޮއިން ތަޖުރިބާއަށް ގެތުމަސައްކ 

 .މުއްދަތަށެވެ ބަލާފައިވާ މައްސަލަ ޙައިޞިއްޔަތުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ނުވަތަ ތަމްޞީލުކޮށްފައިވާ

 10 ެޕޮއިންޓް 40 ދުވަހަށް ގިނަ އަހަރަށްވުރ 

 7 ިޕޮއިންޓް 35 މުއްދަތަށް ގެދެމެދު އަހަރާ 10 އަހަރާއ 

 5 ިޕޮއިންޓް 30 ށްމުއްދަތަ މެދުގެދެ އަހަރާ 7 އަހަރާއ 

 5 ައިންޓްޕޮ 20 ނަމަ މަދު ށްވުރެއަހަރ 

 

 :ޕޮއިންޓް( ވިހި) 20 އިންޓަރވިއުއަށް

 ިގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ އެއިޑްގެ ލީގަލް ،ގުޅޭގޮތުންނާއި ނިޒާމާ ޢަދުލުގެ ޖިނާޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޓަރވިއުގައ 

 .އެވެކުރެވޭނެ ސުވާލުތަކެއް

 

 :ކަންކަން އިތުރު ންދޭނެއިސްކަ ހޮވުމުގައި ތެއްފަރާ ޤާބިލު މެއެން ތަށްމަސައްކަ

 ަކުރެވޭނެ ދަތުރުފަތުރު ރަށްރަށަށް އެކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތެއްގައި އާންމު އަދި އުޅެވޭނެ މަސައްކަތުގައި ވަގުތު ގިނ 

 ؛ފަރާތަކަށްވުން

 ިށްވުންކަފަރާތަ ގޭއެނ ރަނގަޅަށް ކުރަންތްމުޢާމަލާ ބަހުން އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހ. 

 

 

 : ސުންގަނޑި ގޮތާއިހުށަހަޅަންވީ ފަރާތްތަކުން ވާޝައުޤުވެރި ސައްކަތަށްމަ

 ވާ 2021ޑިސެންބަރު  22 ންފަރާތްތަކު ފުރިހަމަވާ ތައްޝަރުތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި ،އެދޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް މި

 ނުވަތަ ވުންހުށަހެޅުއް ފީހަށްއޮ ގެޖެނެރަލް އެޓަރނީ އްޔެކިޔުންތަލި އަންނަނިވި ކުރިން ގެ 14:00 ދުވަހުގެ ބުދަ

l egal .ai d@agof f i ce.gov.mv ްއެދެމެވެ ކުރެއްވުން އީމެއިލް އަށ. 

 

 ؛ރލެޓަ ރކަވަ ހުށަހަޅާ ފާޅުކޮށް ޝައުޤުވެރިވާކަން ކޮންސަލްޓަންސީއަށް އެއިޑް ލީގަލް .1

 ؛(ރުވަނަވަ) ސީވީ .2

 ؛ކޮޕީ އިގެހުއްދަ ކުރުމުގެމަސައްކަތް ޙައިޞިއްޔަތުން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ގައިހިރާއްޖޭދިވެ .3
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 info@agoffice.gov.mv: އިލްމެ-އީ، 3314109: ސްފެކް ،3010100: ންފޯ. ދިވެހިރާއްޖެ، 20096 ،މާލެ ،މަގު އަޙްމަދު އަމީރު ،ފަންގިފިލާ ވަނަ 6 ،ވެލާނާގެ. ހ

 ؛ކޮޕީ ތަކުގެހުއްދަ އެންމެހައި ލިބިފައިވާ ށްކުރުމަ ވަކާލާތު ތަކުގައިކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ؛(ވިފައިވާކުރެއެޓެސްޓް ދިއަ އެކްރެޑިޓް) ކޮޕީ ގެތަކުސެޓްފިކެޓް ތަޢުލީމީ ހުރިހާ ލިބިފައިވާ .5

 ؛ސިޓީ ރިފަރެންސް( އެކެއް) 1 މަދުވެގެން ދައެނގޭފަ ތަޖުރިބާ ގެކަތުމަސައް .6

 އްޔަތުންޞިޙައި އްގެފަނޑިޔާރެ ނުވަތަ ތަމްޞީލުކޮށްފައިވާ ޙައިޞިއްޔަތުން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ .7

 ؛އްންތަލިޔު ވާދޫކޮށްފައި ކޯޓުތަކުން ހޭބެކަމާ ،އެނގޭގޮތަށް މުއްދަތު ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ އްކަންރައްޔިތެ ވެހިދި .8

 

 ނުވަތަ ގުޅުއްވުން އަށް 1119479 ނަންބަރު އޮފީހުގެ މި އޮޅުންފިލުވުމަށް މަޢުލޫމާތު ރުއިތު މިކަމާބެހޭ

vl egal .ai d@agof f i ce.go.mv ްވެދެމެއެ ވުންކުރެއް ލްއީމެއި އަށ. 
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