c
ޑިޕާޓްމަދްޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު198-A/2017/67 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 01 :އޮކްޓޯބަރ 2016

މަޤާމު

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ޢަދަދު

2

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 7035/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

ރޭންކް :އެމް.އެސް 3

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް2,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

ށދިނުމާއިއެކު ،މަގާމަށް
ކ ް
 -1މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތު ޮ
ތ އެއަށްވުރެ
ވލް  6ނުވަ ަ
ނ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެ ަ
ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކު ް
އަސާސީ ޝަރުޠު

ތ
މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަ
 -2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްހެއް
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު MS 2 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވން.
ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ު


ޔރުކުރަންޖެހޭ ތަފާތު ސޮފްޓްވެއަރ ،ވެބް އެޕްލިކޭޝަން
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ބޭނުމަށް ތައް ާ
އަދި ވެބްސައިޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް،

ކރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ޓެސްޓްކޮށް ،ލައިވް ު

މަސައްކަތް ކުރުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާތު ސޮފްޓްވެއަރ ،ވެބް އެޕްލިކޭޝަން އަދި
އ ތައްޔާރުކޮށް އޮފީހުން
ބނުންކުރާނެގޮތުގެ މެނުއަލްތަ ް
ޭ
ވެބްސައިޓްތައް މެނޭޖްކޮށް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަށް ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.


ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

އިންހައުސް

ސޮފްޓްވެއަރ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އުސޫލްތަކާ

އެއްގޮތަށް

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކޮށް ،މެއިންޓެއިން ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގެ
ބެލެހެއްޓުން.

އީ-ކޯޓު

ނޖްމަންޓް
މެ ޭ

ސިސްޓަމްގެ

ސަރވަރ

މެއިންޓެއިންކޮށް




ހއްޓުން.
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިންޓްރާނެޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެ ެ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ސަރވަރ

ނެޓްވާރކާއި

ކުރިމަތިވާ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް
 -2ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ ި
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ޓތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ނުވަތަ

އޮފީހުން

ވަކީލެއްގެ

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  6ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަ
ރތެއް ނަމަ ،ކޯސް ފުރިހަމަ
ށ ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަ ާ
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ލެވެލް

ބަޔާންކޮށް

އެއްގޮތްކަމަށް

ވ
ކށްފައި ާ
ދޫ ޮ

ސަރުކާރުގެ

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮފީހަކުން

ޓ
އެސެސްމެން ް

ނުވަތަ

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ކޯހުގެ

ރިޕޯޓް.

(އަސްލާ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
ނ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫ ީ
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ސުންގަޑި

މ ދުވަހުގެ  14:30ގެކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
 00އޮކްޓޯބަރ  2016ވާ ހޯ ަ
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް


މި

މަޤާމަށް

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

އެދިލައްވާ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

ފުރުއްވަންޖެހޭ

ޓރުންނާއި،
ކައުން ަ

ވަޒީފާއަށް

ޓގެ
މިޑިޕާޓްމަން ު

އެދޭ

ފޯމް

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހު ް


މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3007200 :



ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ލިޔުންތައްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ

އ
މިއިޢުލާނުގަ ި
ފަރާތްތަކުގެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމްތައް

ނތައް
ލިޔު ް
ލ
ބާޠި ް

ފުރިހަމައަށް

ކުރެވޭނެ

ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.


އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި



މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި  ASP.Netނުވަތަ JavaScript C#, ،PHP
 MSSQL, Oracle,އިން ފަރިތަކަމާއެކު ޕްރޮގްރާމް ކުރުމާއި ވެބް އެޕްލިކޭޝަން
ހެދުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ،ދަތީޖާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަފް ބެލޭދެއެވެ .އަދި މިނޫންވެސް

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

އވެ.
ބލޭނެ ެ
އިތުރު ޕްރޮގްރާމިންގ ލޭންގުއޭޖްތައް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ެ


މީގެއިތުރުންވެސް  ASP.NETއާއި  MVC frameworkގައި މަސައްކަތްކުރަން
އވެ.
އެނގޭ CCNA ،ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ެ



ހ
ށ ދަތުރު ކުރަންޖެ ޭ
ދކުރެވޭ ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަ ް
ގިނަވަތުތު މަސައްކަތުގައި ހޭ ަ
ހާލަތެއްގައި ދަތުރު ކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

