c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު:

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 27 :ފެބްރުއަރީ 2018

މަޤާމު

ނ
ޓެކްނީޝަ ް

ޢަދަދު

1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 5020/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

198-A/2018/13

ރޭންކް :ޖީ.އެސް4.

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް) 2,510/- :މުސާރައިގެ )50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް1,500/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

ނމާއިއެކު ،މަތީ ސާނަވީ
ދ ު
 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ި
ދށްވެގެން ’ސީ’ ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް
އިމްތިޙާނަކުން  3މާއްދާއިން ަ
ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ’ދިވެހި’ މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ’ސީ’ ލިބިފައިވުމާއި އެކު
GS 3
އަސާސީ ޝަރުޠު

ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

ތ
ނުވަ ަ
ތ
އޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަ
 -2މަގާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ެ
ގ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްހެއް
 -3މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު ެ
އހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ަ
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު GS3 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2
ވން.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
 މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައި ހުންނަ ޝަރުއީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ
އޭސީއަށް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ދިމާވާ

މައްސަލަތައް

ށ
ހައްލުކޮށްދިނުމަ ް

އެދި

ހށަހަޅާ
ު

ރިކުއެސްޓްތަކަށް

ޓައިމްލީކޮށް އެޓެންޑްވެ އެމައްސަލައެއް ހައްލުކޮށް ދިނުން.
 މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައި ހުންނަ ޝަރުއީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ
ޝން ކުރޭތޯ
އޭސީތައް ރަނގަޅަށް ފަންކް ަ

ކރުމާއި ،އަލަށް އޭސީއެއް
ޓންކޮށް ޗެކް ު
ރޫ ި

ހަރުކުރާނަމަ ޓެސްޓްކޮށް ހުންނަން ޖެހޭ ޓެމްޕަރޭޗަރގައި މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބަލާ

ގނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
ގެންނަން ޖެހޭ އެޖަސްޓްމަންޓް ެ
 މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައި ހުންނަ ޝަރުއީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ
އޭސީތަކުގެ ހަލާކުވާ ކޮމްޕޯނަންޓްތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުމާއި ،އަދި
އޓުން.
ކުރެވޭ މަރާމާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތަށް ޤަވާޢިދުން ބެލެހެ ް
ވ
 މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައި ހުންނަ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި ާ
އޭސީތަށް ރެގިއުލަރކޮށް ސާރވިސް ކުރުމާއި ،މިތަކެތި ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓޭނެ
އޓުން.
ގޮތަކަށް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެ ް
 -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  7ނުވަތަ 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

ފތި ދުވަހުގެ  14:30ގެކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
 2018މާރިޗު  8ވާ ބުރާސް ަ
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 ް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު



މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006280 :



ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ
ދެންނެވީމެވެ.

އ
މިއިޢުލާނުގަ ި
ފަރާތްތަކުގެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމްތައް

ނތައް
ލިޔު ް
ލ
ބާޠި ް

ފުރިހަމައަށް

ކުރެވޭނެ

ވާހަކަ



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

ވ ތަޢުލީމާއި ،ތަޖުރިބާއާއި،
ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައި ާ
ނ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި
ރއި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއި ް
ވ ހުނަ ާ
މަސައްކަތަށް ބޭނުން ާ
ށ
ލއެވެ .މިގޮތުން މިބައިތަކަ ް
އ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަ ަ
ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކަ ި
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް

މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:


ލިބިފައިވާ ތައުލީމް30% :



މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ10% :



ހނަރާއި ،ސިފަތައް) 50% :
އިންޓަރވިއު (ލިބިފައިވާ ު



މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު10% :



ގިނަވަގުތު

މަސައްކަތުގައި

ޝަރުޢީދާއިރާގެ

ހޭދަކުރެވޭ ،ވިލިގިއްޔާއި،

އިދާރާތަކަށާއި،

މެޖިސްޓްރޭޓް

ހުޅުމާލޭގައި

ކޯޓުތަކަށް

ޤާއިމުވެފައިވާ

ދަތުރު

ކުރެވޭނެ

ފަރާތަކަށްވުން.


އޭސީތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުރާޅަށް އަރަންޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ،ފުރާޅުތަކަށް އެރޭނެ އަދި ބަރުތަކެތި މައްޗަށް އަރުވާ ބޭލޭނެފަދަ ސިއްޙީ
ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް



އޭސީތަށް މަރާމާތުކޮށް ،މެއިންޓެއިންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް
ނުވަތަ ރައްކާތެރި އުޞޫލުތަކާއި ޓޫލްސްތައް ބެނުންކުރުން އެނގޭ އަދި މިދާއިރާއާއި
ގުޅުންހުރި ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.



ދައުލަތުގެ
ވަކިކޮށްފައިވާ

އިދާރާއަކުން
ފަރާތްތަކާއި

އިސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ވތަ
ނު ަ

ދައުލަތުގެ

ބެކްގްރައުންޑް

ސަލާމަތީ

އދާރާއަކުން
ި

ވަޒީފާއިން

ޗެކްކުރުމުން

ފާސްނުވާ

ފަރާތްތަކަށް

