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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް
އޖެ
މާލެ،ދިވެހިރާ ް
ނަންބަރު198-A/2017/77 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 01 :އޮކްޓޯބަރ 2017

މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

ޢަދަދު

2

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 9,412/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

ރޭންކް :އެލް.އެސް 2

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 65%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް3,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3,000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތު ކޮށްދިނުމާ އެކު،

އަސާސީ ޝަރުޠު

ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ނުވަތަ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލު ކޮށްފައި ވުން.

 ޑިޕާޓްމަދްޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްގެ މެދްޑޭޓުގައި ހިމެދޭ މަސައްކަތްތަފް
ކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ޤާދޫދީ އަދި ޝަރުޢީ ލަފާ ދިދުދް.
 ޑިޕާޓްމަދްޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދުގެ މީޑިއާ އެދްޑް ޕަބްލިކޭޝަދްސް
ސެކްޝަދުދް

ތައްޔާރު

ކޮފްކ

ހިދްގާ

ހޭލުދްތެރި

ކުރުމުގެ

އެކިއެކި

ހަރަކާތްތަކާއި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޤާދޫދީ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަދި ޝަރުޢީ
ދާއިރާއާއިމެދު ޢާދްމުދް
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ހޭލުދްތެރިކުރުމަފް

ހިދްގޭ

އެކި

އެކި

ރެޑީއޯ އަދި

ޓީވީ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކޮދްޓެދްޓް ތައްޔާރުކުރުމާއިކ ޕްރޮގްރާމްތަފް ހުފަހެޅުދް.
 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަރަފާއި އަދި މިޑިޕާޓްމަދްޓުގެ އެކި އެކި ކޮމިޓީތަކަފާއިކ ހިދްގޭ
އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަފް ބޭދުދްވާ ޤާދޫދީ އަދި ޝަރުއީ ލަފާ ދިދުމާއިކ މިޑިޕާޓްމަދްޓުދް
އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ވާ އެއްބަސްވުދްތައް ތައްޔާރުކޮފް ޗެކްކުރުދް.
 ޝަރުޢީދާއިރާގެ ފަރާތުދް މީޑިއާއަފް ޢާދްމުކުރަދްޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮފް ދިދުމާއިކ ދޫސް
ބަޔާދްތަކާއި ރިޕޯޓްތަފް ތައްޔާރުކުރުމާއިކ ރޭޑިޔޯއާއި ،ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުފަހެޅުމުގެ

ޤާބިލުކަދްހުރުދް.
 ޝަރުޢީދާޢިރާއިދް ތައްޔާރުކުރަދްޖެހޭ ޢާދްމުސިޓީތަކާކ ސަރކިއުލަރތަކާއިކ އުޞޫލުތަކާއިކ
ޤަވާޢިދުތައް ޑްރާފްޓްކުރުމާއިކ ދިވެހިބަހާއިކ އިދގިރޭސިބަހުދް ސްޕީޗްތައް ތައްޔާރުކުރުދް.
 ޝަރުޢީދާއިރާއާގުޅޭގޮތުދްކ މީޑިޔާތަކުގައާއިކ ދައުލަތުގެ އެކިމުއައްސަސާތަކުދް ޢާދްމުކުރާ
ޚަބަރުތަކާގުޅިގެދް ދާއިރާއިދް އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޓަރގެ
މަޝްވަރާގެ މަތިދް އެޅުދް.
 ޝަރުޢީދާއިރާގެ ތާރީޚާއި ދާއިރާގެ ބޭދުމަފް ތައްޔާރުކުރަދްޖެހޭ އެދްމެހާ ތާރީޚީ ފޮތްތައް
ތައްޔާރުކޮފް ފޮޓޯތަކާއި ލިޔުދްތައް ވީޑިޔޯތައް އެއްކޮފް ރައްކާތެރިކޮފް ބެލެހެއްޓުދް
 ޑިޕާޓްމަދްޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް ޚަސްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެދޭ އެއްވެސް
މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ކޯޓަކަފް ދުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރައިބިއުދަލަކަފް
ހުފަހެޅިކ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިޔަފް ދާއިރުކ އެ މައްސަލައިގައި ޑިޕާޓްމަދްޓް ތަމްސީލު
ކޮފްކ އެކުލަވާލަދްޖެހޭ ރިޕޯޓްތަފް އެކުލަވާލާ ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ފަރާތްތަކަފް ހުފަހެޅުދް.
 ޝަރުޢީދާއިރާއިދް ހިދްގޭ އެކި އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ އިވެދްޓްތަފް އިދްތިޒާމްކުރުމާއި
އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުދް ތައްޔާރުކުރަދްޖެހޭ ޚަބަރުތައް ދިވެހިބަހުދްދާއި އިދގިރޭސިބަހުދް
ތައްޔާރުކޮފް ވެބްސައިޓަފް އަޕްލޯޑްކުރުމަފް ކުރަދްޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުދް.
 ޤާދޫދީ ވަކީލުދް ހުވާކުރުމަފްޓަކައި ކުރަދްޖެހޭ އެދްމެހޭ ކަދްތައްތައް އިދްތިޒާމްކޮފް
ބެލެހެއްޓުދް.
 މޯލްޑިވްސް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއާއި ޑިޕާޓްމަދްޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދުދް
ގުޅިގެދް

ހިދްގޭ

އެކި

ޓްރެއިދިދްގ

އެކި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ކިޔަވައިދިދުމުގެ

ޤާބިލުކަދްހުރުދް.
 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް
 -2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ޓތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
ޢލީމީ ސެޓްފިކެ ް
 -4ލިބިފައިވާ ތަ ު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤާނޫ ީ

އޮފީހުން

ވަކީލެއްގެ

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހެއް
ލބޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިކަމުގެ ރަސްމީ
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނު ި
ލިޔުމާއެކު،

މޯލްޑިވްސް

ކޮލފިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީއިން

ހގެ
ކ ު
ޯ

ލެވެލް

ށ
ބަޔާންކޮ ް

ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ

ކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަ ު
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤާނޫ ީ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

 09އޮކްޓޯބަރ  2017ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް


ކން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ
މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަ ު
ޓގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv :އިން
ކައުންޓަރުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަން ު
ނނާނެއެވެ.
ލިބެން ހު ް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު



މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006280 :



ހ
ތކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ަ
ވ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނު ާ
ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ަ
ނވީމެވެ.
ތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެން ެ
ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަ



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

 ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެފަދަ ފަރާތަކަށްވުން.
 ދަތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ

ގއި
ހާލަތެއް ަ

ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ

ސިއްޙީ

ހާލަތެއްގައި

ރ
ހު ި

ފަރާތަކަށްވުން.
ހލުވެރި ފަރާތަކަށްވުން.
ވޢިދުތަކަށް އަ ު
 ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަ ާ
ށ
 މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އިތުބާރާއެކު އަދާކުރެވިދާނެ ފަރާތެއްކަން އިންޓަވިއު ޕެނަލަ ް
ލ މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާ ފަރާތެއް
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ކުރިމަތި ާ
ކަމުގައިވުން.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ށވުން.
ކ ް
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް ނުވަތަ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަލ ަ
ނ ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.
 އިނގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހު ް
 މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕެކޭޖް ފަރިތަކަމާއިއެކު އެޑްވާންސް ފެންވަރެއްގައި
ބޭނުން ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ށ
 މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އިތުބާރާއެކު އަދާކުރެވިދާނެ ފަރާތެއްކަން އިންޓަވިއު ޕެނަލަ ް
ގ
ލ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމު ެ
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ކުރިމަތި ާ
ތަޖުރިބާހުރި ،ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ވން.
 މީޑިއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަންހުރި ފަރާތަކަށް ު
ވ
ދއުލަތުގެ ސަލާމަތީ އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ާ
 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ަ
އސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކާއި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ި

