c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ
ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  02އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އެކޯޓުގެ
ނ
ލނާއި 17( J1MC/2017/03 ،ޖުލައި  )2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެ ް
ނަންބަރު 06( J1MC/2017/02 :ޖޫން  )2017އިޢު ާ
ލކޮށް އަލުން އެ  02މަޤާމަށް
ބޠި ު
ޢލާން ާ
ތލާފައިނުވާތީ ،މިދެއި ު
ހން ކުރިމަ ި
މންވަރަށް ޤާބިލު މީ ު
އެ  02މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ި
އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ނަންބަރު198-A/2017/92 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޢަދަދު

2

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

އަސާސީ މުސާރަ

 4465/-ރުފިޔާ

އެލަވަންސް

ތާރީޚް 15 :ނޮވެންބަރު 2017
ރޭންކް :ޖީ.އެސް 3

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 20%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް1,500/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް2,550/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

ނޓަވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،
 -1މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން އި ް
ފއިވުމާއިއެކު ސެކަންޑަރީ
ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ލިބި ަ
އަސާސީ ޝަރުޠު

ތ
ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން "ސީ" ލިބިފައިވުން ،ނުވަ ަ
 -2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްހެއް
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު GS2 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.
 .1އެންޓްރީކުރުމާއި ،ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައް

 .2ޙާޟިރީއާއި

ޗުއްޓީގެ

ރެކޯޑްތަކާއި

އެކަމާގުޅިގެން

ހ
ހަދަންޖެ ޭ

މަސައްކަތް.
އންމެހާ މަސައްކަތް.
 .3މުވައްޒަފުންނާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ެ
 .4ކޯޓުގެ ސްޓޮކާއި ،އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް.

ރިޕޯޓްތައް

ހެދުމުގެ

ސއްކަތް.
 .5ތަފާސްހިސާބާބެހޭ އެންމެހާ މަ ަ
 .6ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް.
 .7ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް.
އޓުން.
 .8ޝަރީއަތާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެ ް
 .9ވަރި ކާވެނީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.
ހޅުވާ ލެއްޕުން.
 .10ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ކޯޓު ު
ގ އިސްވެރިން ޙަވާލުކުރާ
ނއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކޯޓު ެ
 .11އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ޤާނޫ ާ
ރަސްމީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ޤަވާއިދުން ކުރުން.
 -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
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤާނޫ ީ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހެއް
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ
ވ
ވލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައި ާ
ނ ކޯހުގެ ލެ ެ
ލިޔުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއި ް
ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ހން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީ ު
ކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަ ު
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤާނޫ ީ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

ނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
ދއްތަ ދުވަހުގެ  14:30ގެކުރި ް
 2017ނޮވެންބަރު  26ވާ އާ ި
ށހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހު ަ
•

މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަދި މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް:
ފލި ޫ
ކައުންޓަރުންނާއި ،އަދި ވު .

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

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

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006280 / 3006281 :

•

ތކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ަ

ވ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނު ާ
ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ަ
ނވީމެވެ.
ތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެން ެ
ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަ
އިންޓަރވިއުއަށް

ޓ
ޝޯޓްލިސް ް

ކުރެވޭ

ފަރާތްތަކުން

އިންޓަރވިއުއަށް

ވަޑައިގަންނަވާއިރު

ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

•

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށާއި،
ނ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަ ް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ވފައިވާ
ށ މީހާ ޤާބިލު ެ
ނންވާ ހުނަރަ ް
ދ ވަޒީފާއަށް ބޭ ު
އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެއެވެ .އަ ި

ކަންތައް

ހނެއް ދެވޭނެއެވެ.
މިންވަރު ބެލުމަށް ޢަމަލީ އިމްތި ާ
• ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެފަދަ ފަރާތަކަށްވުން.
•

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ދަތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ

ގއި
ހާލަތެއް ަ

ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ

ސިއްޙީ

ހާލަތެއްގައި

ހުރި

ފަރާތަކަށްވުން.
•

މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް އެކްސެލް ޕެކޭޖް ބޭނުން ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

•

ދއުލަތުގެ ސަލާމަތީ އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ަ
އސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކާއި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ި

