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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޓު
އޖެ
މާލެ،ދިވެހިރާ ް

ނަންބަރު198-A/2018/67 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 27 :އގަސްޓް 2018

މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ރޭންކް :އެމް.އެސް 3

ޢަދަދު

1

ސެކްޝަން :ހައުސްކީޕިންގ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 7,035/-ރުފިޔާ

އެލަވަންސް

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް ( 3,517.50 :އަސާސީ މުސާރައިގެ )50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް2,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3,000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ

މއިއެކު ،މަގާމަށް ބޭނުންވާ
ކށްދިނު ާ
 -1މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތު ޮ
އަސާސީ ޝަރުޠު

ތ
ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަ
މގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް
 -2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލު ު
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު MS 2 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވން.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު


މާލޭގައި ހުރި ޝަރުޢީދާއިރާގެ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން
ޓން.
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއް ު

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު



މާލޭގައި

ހުރި

ޝަރުޢީދާއިރާގެ

އެއަރކޮންޑިޝަންތައް

މަސައްކަތްތައް

ތކޮށް
މަރާމާ ު

އެންމެހާ

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ގ
ބެލެހެއްޓުމު ެ

ނ
ގޮތު ް

ކަރަންޓާއި
ކުރަންޖެހޭ

ފެންވައިރާއި
އެންމެހާ

ޓން.
މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއް ު


ހ ތަންތަން ކުނިކަހާ ފޮޅާ
ހ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެ ޭ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުނިކަ ާ
ހއްޓުން.
ކލުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެ ެ
ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުނިއު ާ



އޓުން.
ތީމުގޭގެ ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ބެލެހެ ް



ޓން.
ތއް ހިންގާ ބެލެހެއް ު
ތީމުގޭގެ ގތިތެރޭގައި އޮތް ސުވިމިންގ ޕޫލްގެ އެންމެހާ މަރާމާތު ަ



ރގައާއި ކޮރިޑތަކުގައާއި
ރތްތަކުގެ އެތެ ޭ
ޑިޕާޓްމަންޓާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓާ ޢިމާ ާ
ނތަކެތި ނަގާ އެއެއްޗެއް
ހން ަ
އހުރޭތ ބަލައި މިގޮތުން ު
އޓާފަ ި
ގތިތެރޭގައި ތަކެތި ބަހަ ް
ކށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން
ހުންނަންޖެހޭ ތަނަ ަ
ލައްވާ ކުރުވުން.



ލހައްޓާ ޢިމާރާތްތަކުގައި ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ޑިޕާޓްމަންޓާ ،ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަ ަ
ހއްޓުން.
ލ ެ
އޓުމާއި މަރާމާތަށް ހދޭ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެ ެ
ލޮގް ޝީޓް ބެލެހެ ް



ލގައިހުރި ޢިމާރާތްތަކުގައި
ނ މާ ޭ
މހާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ލހައްޓާ އެން ެ
ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަ ަ
ގަސްމުށި ބެހެއްޓުމާއި ބަގީޗާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް
ޓން.
ހިންގާ ބެލެހެއް ު



ރމާތު ކުރުމާއި ،ކުނިކަހާ
ތން މަ ާ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން މާލޭގައި މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭތަން ަ
ފޮޅާސާފުކުރުމާ

ކުނިއުކާލުމާއި،
މަޢުލޫމާތު

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

ބަގީޗާ
ޝީޓްތައް

ދ
ބެލެހެއްޓުންފަ ަ
ތައްޔާރު

މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެން

ކުރުމާއި،

އިޢުލާން

ކުރުމާއި،

އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން.


ރމާތު ކުރުމާއި ،ކުނިކަހާ
ތން މަ ާ
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން މާލޭގައި މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭތަން ަ
ފޮޅާސާފުކުރުމާ

ބަގީޗާ

ކުނިއުކާލުމާއި،

މަސައްކަތްތަކާގުޅިގެން

ދ
ބެލެހެއްޓުންފަ ަ

ށ
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަ ް
ހުށަހެޅުން.


ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ފިކްސްޗަރ

ފަރުނީޗަރާއި

ފަދަތަކެތި

ނށް
އަނެއްތަ ަ

އެއްތަނުން

ބަދަލުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ކުރުން.


ތ ކުރުމާއި ،ޝަރުޢީދާއިރާގެ
ޓތަކުގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާ ު
ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކ ު
ލތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ
ޖހޭ ވެހިކަ ް
ނޓުން މަރާމާތުކޮށްދޭން ެ
ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިޕާޓްމަ ް
މަސައްކަތް ކުރުން.



އ
ނޖެހޭ ތަކެތި އުފުލުމުގަ ި
ފލަ ް
ތނަށް އު ު
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސެކްޝަންތަކުން އެއްތަނުން އަނެއް ަ
ދނުން.
ށ ި
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފރުކޮ ް



ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ހައުސްކީޕިންގެ

ސެކްޝަނުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތްތައް ޤަވާޢިދުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފމް.
 -2ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ޓތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ޤާނޫ ީ

ވަކީލެއްގެ

ނ
އޮފީހު ް

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
މތީ
ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަ
ރތަކީ ަ
 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަ ާ

ފެންވަރުގެ ކހެއް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،ކސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި
ރޓީއިން
ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ،މލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތ ި

ލ
ގ ލެވެ ް
ކހު ެ

ކޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޓް( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފި ޭ
ހން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ
ޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީ ު
ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ާ
ކޮޕީ)
ލސިފިކޭޝަނާއި ،ރޭންކް،
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަކުގެ ކް ެ
މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ޤާނޫނީ

ނުވަތަ

އޮފީހުން

ވަކީލެއްގެ

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)


 2018ސެޕްޓެމްބަރު  9ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  13:30ގެކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

ސުންގަޑި

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 މި

މަޤާމުތަކަށް

އެދިލައްވާ

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

ފުރުއްވަންޖެހޭ

ޓރުންނާއި،
ކައުން ަ

ވަޒީފާއަށް

ޓގެ
މިޑިޕާޓްމަން ު

އެދޭ

ފމް

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހު ް
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006280 :
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ތކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ަ
ނވާ
ރހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ު
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފު ި
އ ަ
ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގަ ި
ނވީމެވެ.
ތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެން ެ
ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފމް ަ
 އިންޓަރވިއުއަށް ޝޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނެއުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި
ތޢުލީމާއި،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ަ
ތަޖުރިބާއާއި،

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

މަސައްކަތަށް

ބނުންވާ
ޭ

ހުނަރާއި،

ތގެ
މަސައްކަ ު

ވ
ލިބިފައި ާ

ދާއިރާއިން

ނ
ގތު ް
ރ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ .މި ޮ
ޤބިލްކަން ކަށަވަ ު
ތަޖުރިބާއަށާއި ާ
މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ



ލިބިފައިވާ ތައުލީމް40% :

ކަންތައް



މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ8% :



އިންޓަރވިއު އާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް 40% :



ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތު
އަޚްލާޤާއި ،ޕަރފޯމެންސަށް12% :

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި



އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް



ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެފަދަ ފަރާތަކަށްވުން.
ރާއްޖެތެރޭގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޓުތަކަށް

ދަތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ

ހާލަތެއްގައި

ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.


އިނގިރޭސި

ބާހާއި

ދިވެހި

ބަހުން

ފަރިތަކަމާއިއެކު

މލާތުކުރަން
މުޢާ ަ

ގ
އެނ ޭ

ފަރާތަކަށްވުން.


މައިކްރސޮފްޓް

އޮފީސް

އެޑްވާންސް

ފެންވަރެއްގައި

ބޭނުންކުރަން

އެނގޭ

ފަރާތަކަށްވުން.


ސުޕަވައިޒަރުގެ މާބޮޑު ގައިޑެންސެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ،އަމިއްލަ ވިސްނުމާ
ޚިޔާލު ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން.



އދި ޝަރުޢީދާއިރާގައި
ލތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއިަ ،
ދޢު ަ
ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއިަ ،
އހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
ދތަކަށް ަ
ހެދިފައި ހުންނަ ޤަވާޢި ު



އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ،ހާޟިރީއާއި ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ.



ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއިން
ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
އިސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ށ
ބކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަ ް
ެ

