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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ޢަދަދު

01

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 5,610/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

ނަންބަރު198-A/2018/ 23 :
ތާރީޚް 21 :މާރޗް 2018
ރޭންކް :އެމް.އެސް 1

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް( 2805/- :އަސާސީ މުސާރައިގެ )50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް2,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3,000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

ނންވާ
އކު ،މަގާމަށް ބޭ ު
ދނުމާއި ެ
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ި
ތ
ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަ
އަސާސީ ޝަރުޠު

ގ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްހެއް
 .2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު ެ
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު GS 4 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ
ލިބިފައިވުން.
ދ
ތ ސޮފްޓްވެއަރ ،ވެބް އެޕްލިކޭޝަން އަ ި
ށ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަފާ ު
• ޝަރުޢީދާއިރާގެ ބޭނުމަ ް
ލހެއްޓުން.
ވެބްސައިޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެ ެ
• ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި،

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތ
އ ގެނައުމާއި ،އެތަކެ ި
ޖހޭ ބަދަލުތަ ް
އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ގެންނަން ެ
މސައްކަތް ކުރުން.
ބލެހެއްޓުމުގެ ަ
މެއިންޓެއިންކޮށް ެ
• ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިންހައުސް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީމްގައި ޓީމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި،
ޓީމް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން.

• ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ އެކި އެކި ޓްރޭނިންގތައް
ހިންގުން.
• މިނޫންވެސް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މެއިންޓެނެންސްއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް
 -2ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ހން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީ ު
ޓތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤނޫ ީ
ާ

ވަކީލެއްގެ

ނ
އޮފީހު ް

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

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

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤނޫ ީ
ާ

ވަކީލެއްގެ

ނ
އޮފީހު ް

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

ލ
ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
 2018މާރޗް  29ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30ގެ ކުރިން ި
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް

•

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

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

•

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006280 :

•

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

•

ރ
އށް ވަޑައިގަންނަވާއި ު
ކރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއު ަ
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ު
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި

ވނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި،
ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރަމަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮ ާ
ތަޖުރިބާއާއި،

މަސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ

ހުނަރާއި،

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާއިން

ލިބިފައިވާ

ނ
ތ ް
ވއު އަށް ބަލައެވެ .މިގޮ ު
ކށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރ ި
ޤބިލްކަން ަ
ތަޖުރިބާއަށާއި ާ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

•

ލިބިފައިވާ ތައުލީމް40% :

ކަންތައް

•

މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ8% :

•

ރށް 40% :
އިންޓަރވިއު އާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަ ަ
ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤާއި،
ޕަރފޯމެންސަށް12% :

•

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެފަދަ ފަރާތަކަށްވުން.

•

އ
ނ ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަ ި
ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދަތުރުކުރަ ް
ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

•

އިނގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.

•

މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕްރޮފެޝަނަލް ޕެކޭޖް ފަރިތަކަމާއިއެކު އެޑްވާންސް ފެންވަރެއްގައި
ބޭނުން ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

•

Oracle, MSSQL, JavaScript, VB.NET, ASP.NET, PHP, C#

ފަދަ

ލެންގްއޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް ކުރުމާއި ވެބް އެޕްލިކޭޝަން ފަރުމާކުރަން އެނގޭ
ފަރާތަކަށްވުން

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި

•

 ASP.NETއާއި  MVC frameworkގައި މަސައްކަތްކުރަން އެނގޭCCNA ،
ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވުން.

އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް
•

ށ
ލ ް
ނ އިންޓަވިއު ޕެނަ ަ
ތބާރާއެކު އަދާކުރެވިދާނެ ފަރާތެއްކަ ް
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އި ު
ލ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި އަމަލީ
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ކުރިމަތި ާ
ތަޖުރިބާހުރި ،ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

•

ހންގޭ ކުރު ތަމްރީނު
ި
މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި
ބފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން
ޕްރޮގްރާމްތައް ރަވާ ހިންގުމުގެ ގާބިލުކަން ލި ި

•

މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވާ
ފަރާތަކަށްވުން.

•

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

