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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް
އޖެ
މާލެ،ދިވެހިރާ ް
ނަންބަރު198-A/2019/43 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 01 :އޭޕްރީލް 2012

މަޤާމު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ރޭންކް :އެމް.އެސް 1

ޢަދަދު

01

ސެކްޝަން :ޕްރޮކިއުމަންޓް

ކްލެސިފިކޭޝަން

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 5,610/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ (2,805/-( 50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް2,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3,000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެދްޝަދާ ބެހޭ ޤާދޫދުގެ ދަފުދް ލިބިދެވޭ ޕެދްޝަދް ފައިސާ

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،
ތ
ޑޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަ
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ި
އަސާސީ ޝަރުޠު

ގ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްހެއް
 .2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު ެ
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު GS4 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވން.
ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ު


ގ ތެރެއިން 3,5000/-
ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީ ެ
މހާ މަސައްކަތް ކުރުން.
ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު ތަކެތި ،އިޢުލާން ކޮށްގެން ހޯދުމުގެ އެން ެ



ހ
ލއިކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
މެޖިސްޓްރޭތް ކޯޓުތަކަށް ސަޕް ަ
ގ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމުން
ރއަށްދޭތޯ ބެލުމާއި ،އެތަކެތީ ެ
މަސައްކަތްތައް ޤަވާޢިދުން ކު ި

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އން.
ބަލަހައްޓަމުން ދި ު


ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ސެކްޝަންތަކަށް

ބޭނުންވާ

ތަކެތީގެ

ރިކުއެސްޓް

ލިބުމުން،

މގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި،
ޝންތައް ހޯދު ު
ކތި ހޯދުމަށް ކޯޓޭ ަ
ސްޕެސިޕިކޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ތަ ެ

ހ
ތަކެތީގެ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ތައްޔާރުކޮށް ،ތަކެތި ނަގައި ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.


ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެޓަށް
ދ ފައިލްތައް ސްކޭންކޮށް
ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުން ،އަ ި
ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން.



ގ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ޚަރަދު ކޮމިޓީއަށް
ބިޑް ބަލައިގަތުމާއި ،ބިޑްތަކު ެ
އެޖެންޑާ ކުރުން.



ޚަރަދު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން.



ތގެ އެސެޓް ކްރިއޭޓް ކުރުމާއި ،ޕީއޯ ހެދުމާއި އަދި
ހަރުމުދާ ގޮތުގައި ނެގޭ ތަކެ ީ
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.



ގއި ޝާއިޢުކުރުމާ ގުޅޭ
ނޖެހޭ އެންމެހާ ތަކެތި ގެޒެޓް ަ
ރ ް
ނީލަންކިޔުމާއި ޢިއުލާން ކު ަ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ސެކްޝަދަފް ލިބޭ ލިޔެކިޔުދްތަކަފް ފިޔަވަޅު އަޅައިކ ޤަވާޢިދުދް ފައިލްކުރަމުދް ދިއުދް.



ސްޓޮކަފް ގެދެވޭ ތަކެތި ސެކްޝަދަފް ބަލައިގަތުމާއިކ އޭގެ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުދް.

 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.
 -2ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
 -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
ޤނޫ ީ
ާ

ވަކީލެއްގެ

ނ
އޮފީހު ް

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހެއް
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިކަމުގެ ރަސްމީ
ލިޔުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން

ކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް

ސސްމެންޓް ރިޕޯޓް( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން އެ ެ
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަ ު
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
ނ
ނ ވަކީލެއްގެ އޮފީހު ް
ނ ީ
ތ ޤާ ޫ
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަ ަ
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

ލ
ރން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
ރސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކު ި
 2012އޭޕްރީލް  11ވާ ބު ާ
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް

ށ އެދޭ ފޯމް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ތކުން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަ ް
ރތް ަ
 މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަ ާ
ޓގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv :އިން
ނ ު
ކައުންޓަރުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަ ް
ނނާނެއެވެ.
ލިބެން ހު ް
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006231 :
 ވަޒީފާއަށް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ކުރިމަތިލާ

ތކުގެ
ފަރާތް ަ

ތެރެއިން

ނ
އެޕްލިކޭޝަ ް

ހ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ފޯމާއެކު

ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ
ނވީމެވެ.
ތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެން ެ
ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަ
 މިމަޤާމުގެ

އިދްޓަރވިއު

2012

އޭޕްރީލް

ފަހު

ހަފްތާގައި

ޑިޕާޓްމަދްޓް

ޖުޑީޝަލް

އޮފް

އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްގައި ބޭއްވުމަފް ވަދީ ހަމަޖެހިފައެވެ .ވީމާ ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލައްވާ ހުރިހާ
ބޭފުޅުދްވެސް އެމުއްދަތުގައި އިދްޓަރވިއުއަފް ހާޟިރުވެވޭގޮތަފް ތިއްބެވުމަފް ދެދްދެވީމެވެ.

 އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި
ވ
އ ާ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފަ ި
ވ
މސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައި ާ
ނންވާ ހުނަރާއިަ ،
ރބާއާއި ،މަސައްކަތަށް ބޭ ު
ތަޢުލީމާއި ،ތަޖު ި
ނ
ތ ް
ވރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ .މިގޮ ު
ބލްކަން ކަށަ ަ
ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާ ި
މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައް

 ލިބިފައިވާ ތައުލީމް40% :
 މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ3% :
 އިދްޓަރވިއު އާއި މަސައްކަތަފް ބޭދުދްވާ ހުދަރަފް (ޕްެރެކްޓިކަލް އަދި ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް) :
40%
 ޝަރުޢީދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ޕަރފޯމެދްސަފް12% :

މުވައްޒަފެއްދަމަ

އެފަރާތެއްގެ

މަސައްކަތު

އަޚްލާޤާއިކ

 ގިދަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭދެފަދަ ފަރާތަކަފްވުދް.
 ރާއްޖެތެރޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް ދަތުރުކުރަދްޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭދެފަދަ
ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަފްވުދް.
 އިދގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހުދް ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަދް އެދގޭ ފަރާތަކަފްވުދް.
 އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް ދުވަތަ މެދޭޖްމަދްޓްގެ ދާއިރާއިދް މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ
ފަރާތްތަކަފް އިސްކަދް ދެވޭދެއެވެ.
 މައިކްރޯސޮފްޓް
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ
ކަންތައްތައް

އޮފީސް،

ކޮރަލްޑްރޯ

އަދި

ޕަވަރޕޮއިދްޓް

ފަދަ

ޕްރޮގްރާމްސްތައް

ފަރިތަކަމާއިއެކު އެޑްވާދްސް ފެދްވަރެއްގައި ބޭދުދް ކުރަދް އެދގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުދް.
 ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއިކ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަފް ލިޔުދްތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަދްހުރުދް.


ސުޕަވައިޒަރުގެ މާބޮޑު ގައިޑެދްސެއް ދެތި މިދިވަދްކަމާއެކުކ އަމިއްލަ ވިސްދުމާ ޚިޔާލު
ބޭދުދްކޮފްގެދް މަސައްކަތްކުރެވޭދެ ފަރާތަކަފްވުދް.

 ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއިކ އަދި ޝަރުޢީދާއިރާގައި ހެދިފައި ހުދްދަ ޤަވާޢިދުތަކަފް
އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަފްވުދް.
 އެހެދް އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަތަ މަސައްކަތްކޮފްފައިވާ ފަރާތެއްދަމަ ކޮފްފައިވާ
މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރާއިކ ހާޟިރީއާއިކ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަފް ބެލޭދެއެވެ.


ދައުލަތުގެ

އިދާރާއަކުދް

ދުވަތަ

ދައުލަތުގެ

ސަލާމަތީ

އިދާރާއަކުދް

ވަޒީފާއިދް

ފަރާތްތަކާއި ބެކްގްރައުދްޑް ޗެކްކުރުމުދް ފާސްދުވާ ފަރާތްތަކަފް އިސްކަމެއް ދުދެވޭދެއެވެ.

ވަކިކޮފްފައިވާ

