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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު

ޑްރައިވަރ

ޢަދަދު

01

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 3,470/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް1,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3,000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

ނަންބަރު198-A/2017/78 :
ތާރީޚް 02 :އޮކްޓޯބަރ 2017
ރޭންކް :އެސް.އެސް 2

ނއް  /ލައިސަންސެއް/
ނންވާ ތަމްރީ ެ
މސައްކަތަށް ބޭ ު
 -1ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކުަ ،
ތ
ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަ
އަސާސީ ޝަރުޠު

އ
ރން ހައްގުވާ މާކްހެ ް
ގ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެ ު
 -2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު ެ
ބ
ގ މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ
ކގައި މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހު ެ
ލިބެމުންދިއުމާއެކު SS1 ،ރޭން ު
ލިބިފައިވުން.
 -1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ނެގިފައިވާ ވެހިކަލްތައް
އޓުން.
ދުއްވާ ،ވެހިކަލްތައް ބެލެހެ ް
 -2ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީގަޑީގައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ކުރައްވަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުން.
 -3ވެހިކަލް ފޮހެ ސާފުކުރުމާއި ޕޮލިޝްކުރުން.
ނ
 -4ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހޭ ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ކުރިން އިންސްޕެކްޓްކޮށް ،މަރާމާތުކުރަ ް
ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް ހައްލުކުރުން.
ދން ބެލެހެއްޓުން.
 -5ދަތުރުތަކުގެ ލޮގުފޮތް ޤަވާޢި ު

 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް
 -2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ ި
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -4ލިބިފައިވާ

ތޢުލީމީ
ަ

ޓތަކުގެ
ކ ް
ސެޓްފި ެ

ކޮޕީ

(އަސްލާ

ގތްކަމަށް
އެއް ޮ

ސަރުކާރުގެ

އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
މތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
ނދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާ ު
 -5އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމު ް
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

 10އޮކްޓޯބަރ  2017ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް
•

މި

ވ
އެދިލައް ާ

މަޤާމުތަކަށް

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ފަރާތްތަކުން

ޓރުންނާއި،
ކައުން ަ

ޖހޭ
ފުރުއްވަން ެ

ވޒީފާއަށް
ަ

ޓގެ
މިޑިޕާޓްމަން ު

އެދޭ

ފޯމު

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހު ް
•

ފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ކގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ޯ
ތތަ ު
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާ ް
ލިޔުންތައްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އ
މިއިޢުލާނުގަ ި
ފަރާތްތަކުގެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމްތައް

ލިޔުންތައް
ލ
ބާޠި ް

ށ
ފުރިހަމައަ ް

ކުރެވޭނެ

ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.
•

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

•

ށ
ބލައި ،މިޑިޕާޓްމަންޓަ ް
ގ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ަ
ހ ފަރާތު ެ
މި މަޤާމަށް ހަމަޖެ ޭ
އދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ފެނިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މު ް

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި

•

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

•

 B1ކެޓަގަރީގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

•

އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

މާލޭގެ

މެޕާއި،

މަގުތަކާއި،

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތައް

ފަރިތަކަމާއެކު

ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
•

ވން.
އޮޑް ވަގުތުތަކުގައިވެސް މަސައްކަތަށް ނިކުމެވޭނެ ފަރާތަކަށް ު

އެނގޭ

