c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 70( 198-A/2018/32 :މޭ  )1728އިޢލާނން މިޑިޕާޓްމަންޓގެ "ޑިރެކްޓަރ"
ނ
ލބިފައިނވާތީ އެ އިޢލާ ް
މަޤާމަށް ފރޞަތ ހޅވާލމން ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޤާބިލ ފަރާތްތަކގެ އެޕްލިކޭޝަން ި
ބާޠިލކޮށް "ޑެޕިއޓީ ޑިރެކްޓަރ" މަޤާމަށް އިޢލާން ކރީމެވެ.
ނަންބަރ198-A/2018/54 :

ވަޒީފާގެ ފރޞަތ

ތާރީޚް 54 :ޖލައި 1528

މަޤާމ

ޑެޕިއޓީ ޑިރެކްޓަރ

ރޭންކް :އެމް.އެސް 5

ޢަދަދ

2

ކްލެސިފިކޭޝަން :ޑެޕިއޓީ ޑިރެކްޓަރ

މަސައްކަތްކރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޓ
ސެކްޝަން :ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަން ް

އަސާސީ މސާރަ

 7,875.00ރފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

-

ޖޑީޝަލް އެލަވަންސް 3,937.50 :ރފިޔާ (އަސާސީ މސާރައިގެ )50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް 10555.55 :ރފިޔާ

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް 30555.55 :ރފިޔާ

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލން އިތރ ގަޑީގެ ފައިސާ.
ގ ނިޒާމން ވަޒީފާގެ ކރިއެރން ހައްގވާ މާކްހެއް
 -2މަސައްކަތގެ ފެންވަރ ބެލމ ެ
މވެ ،އެރޭންކގައި
ލިބެމންދިޔމާއިއެކ MS 3 ،ރޭންކގެ ޝަރތ ފރިހަ ަ

އަސާސީ ޝަރޠ

މަދވެގެން  3އަހަރދވަހގެ މަސައްކަތ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވން.

-

ޝަރޢީދާއިރާގެ ކޯޓތަކާއި އިދާރާތަކގެ މެދގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޤާއިމްކޮށް
ވީޑިއޯ

ކޮންފަރެންސިންގގެ

ކޮންފަރެންސިންގ

ވަސީލަތްތައް

ތއް
ސެޝަން ަ

މެއިންޓެއިންކޮށް

ރެކޯޑްކޮށް

ބެލެހެއްޓމާއި

ށ
ކޯޓތަކަ ް

ވީޑިއޯ

ރައްކާތެރިކަމާއެކ

އންމެހާ މަސައްކަތްތައް
ނ ކރަންޖެހޭ ެ
ށ އެކަމާބެހޭގޮތ ް
ނތިޒާމްކޮ ް
ފޯރކޮށްދެވޭނެގޮތް އި ް
މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް

ކރން.

-

ޝަރޢީދާއިރާގެ
ކރިއަށްގެންދާ

ކޯޓތަކާއި
ޙާއްސަ

އިދާރާތައް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ

އެއްނިޒާމަކން
މަސައްކަތް

ގޅާލމގެ

މޮނިޓަރކޮށް،

މަޤްސަދގައި
ލހެއްޓމާއި،
ބެ ެ

ތ ހިއްސާކރން.
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮގްރެސް ޑީ.ޖޭ.އޭ ހިންގމާ ޙަވާލވެހންނަވާ ފަރާ ާ

-

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް
ސޮފްޓްވެއަރ

ހޯދަންޖެހޭ
އަދި

އައިޓީ

އިންފޮމޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި
ހިންގުމުގެ

ގުޅުންހުރި

އުސޫލުތަކުގެ

ތަކެތި،
ފެންވަރު

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުމާއި ތަރައްގީކުރުން

-

ލހެއްޓން.
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސަރވަރތަކާއި ޕްރޮކްސީތައް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެ ެ

-

ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ބޭނންކރާ ސަރވަރތައް އަޕްޑޭޓްކރން.

-

ސަރވަރތަކާއި

ޝަރޢީދާއިރާގެ

ސިސްޓަމްތަކގެ

އިންފޮމޭޝަން

ބެކަޕް

ނެގޭނެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ އައި.ސީ.ޓީ ޕޮލިސީއާއެއްގޮތަށް ތަންފީޒކރން.

-

ސަރވަރތަކގެ ޕްރޮސީޖާރ ތައްޔާރކޮށް ބެލެހެއްޓން ،އެއްވެސް ކޮންފިގަރޭޝަނަކަށް
ބަދަލ އަތވެއްޖެނަމަ ޕްރޮސީޖަރ އަޕްޑޭޓްކރން.

-

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް

ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި،

ބޭނުންވާ

ތަރައްޤީ

އެޕްލިކޭޝަންތައް

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ،ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލައި
ޗެކްކުރުން

-

ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފޭސްއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާއި،
އޭގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ޓެސްޓުކޮށް ބެލުން

-

ޝަރޢީދާއިރާގެ ޑޭޓާ ބެކަޕް އެންޑް ރިކަވަރީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމކޮށް ބެލެހެއްޓން.
އ
ކޮމްޕިއޓަރ އަދި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ި

ނވާ
ނބޭނ ް
ޝަރޢީދާއިރާއަށް ގަންނަ ް

ގޅންހރި ތަކެތި ގަތމާއި އެތަކެތީގެ ބްރޭންޑްތަކާއި ޝަރޢީދާއިރާއިން ބޭނންވާކަހަލަ
ތަކެތި

ގަތމގައި

ތަކެއްޗާއި

ބެހޭ

ފައިނޭންސް/

މައލޫމާތ

ޕްރޮކިއމެންޓާއި

ނ.
ހިއްސާކރމގެ އިތރން އިންސްޓޯލްކރ ް

-

ޝަރޢީދާއިރާގެ

ވެބްސައިޓްތައް

ވެބްސައިޓްތަކަށް

ޑިޒައިންކރމާއި،

ހ
ނންޖެ ޭ
ގެން ަ

ށ ބެލެހެއްޓން.
ބަދަލތައް ގެނައމާއި އަޕްޑޭޓްކޮ ް

-

ވެބްސައިޓްގެ

ލޓީ
ވަލްނަރަބި ި

ޓެސްޓް

ކޮންމެ

3

މަހން

އެއްފަހަރ

ހަދައި،

ރަނގަޅކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅކރން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓގެ ކޮމްޕިއޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރިންޓަރތަކާއި ސްކޭނަރ ފަދަ ތަކެތި
ޝޓްކޮށް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓން.
ޫ
އިންސްޓޯލްކރމާއި ޓްރަބަލް

-

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓތަކން

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

މަރާމާތކރމަށް

ފޮނވާ

ކޮމްޕިއޓަރ

ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރިންޓަރތަކާއި ސްކޭނަރއާއި ފޯނ ފަދަ ތަކެތި ޕްރޮކިއމަންޓް
ސެކްޝަނން މަރާމާތކރމަށް ޙަވާލކރމން މަރާމާތކޮށް ނިންމމަށްފަހ ޕްރޮކިއމަންޓް
ސެކްޝަނާ ޙަވާލކރން.

-

އ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓތަކން އައި.ޓީއާ ބެހޭގޮތން ހށަހެޅޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ބަލަ ި
ހައްލކރން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓތަކގެ މވައްޒަފންގެ ރަސްމީ އީ-މެއިލް އެޑްރެސްތައް
ގތޯ
ކްރިއޭޓްކޮށް އީ-މެއިލް ސެންޑް ކރމާއި ރިސީވް ކރމގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ހިނ ާ
ބެލން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓތަކގެ އީ-ގަވަރމެންޓްގެ ޔޫޒަރސްތައް މެނޭޖް ކރން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓތަކގެ އެންމެހާ ކޮމްޕިއޓަރތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި
ނ.
އެންޓިވައިރަސްއަޅައި ބެލެހެއްޓ ް

-

ސޕީރިއަރ ކޯޓތަކަށާއި މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޯޓތަކަށް ބޭނންވާ އައި.ޓީ .ސަޕޯޓް
ފޯރކޮށް ދިނން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި

ބަލަހައްޓާ

ޑިޕާޓްމަންޓން

އެންމެހާ

ޑޯރ

ގ
ތަންތާނ ެ

އެކްސެސް

ހއްޓން.
ސިސްޓަމްތައް ބެލެހެއްޓމާއި ،އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމްތައް ބެލެ ެ

-

ސެކިއރިޓީ

ކެމެރާ

ކަނޑައެޅޭ

ހަރކރމަށް

އ
ތަންތާނގަ ި

ކެމެރާ

ސެކިއރިޓީ

ހަރކރމާއި މަރާމާތކޮށް ބެލެހެއްޓން.

-

އންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކެއް ބެލެހެއްޓން.
އައިޓީއާބެހޭ އެންމެހާ ތަކެތީގެ ި

-

ޓ މޮޑެމް ތަކގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް
ދފައިވާ އިންޓަރނެ ް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ހޯދާ ީ

-

ބެލެހެއްޓން.

އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި
ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޓްރޭނިންގތައް ހިންގުމާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި

ގައިޑަންސް ފޯރުކޮށްދިނުން.

-

މީގެ އިތރންވެސް އައިޓީ ސަޕޯޓް ފޯރކޮށްދިނމާއިބެހޭ މަސައްކަތާއި އައިޓީއާގޅޭ
ގ ބެލެހެއްޓން.
އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހިން ާ

 -2ޝަރޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.
 -1ކރިމަތިލާ ފަރާތގެ ވަނަވަރ.
އދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރކާރގެ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ ި
އގެ އޮފީހން ތައްގަނޑޖަހާފައިވާ އަސްލގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކން ނވަތަ ޤާ ޫ
ޓތަކގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓްފިކެ ް
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރކާރގެ

އޮފީހަކން

ނވަތަ

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހން

ތައްގަނޑޖަހާފައިވާ އަސްލގެ ކޮޕީ)
ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -5މަޤާމަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައމީ ސަނަދތަކގެ ލެވެލް  7ނވަތަ އެއަށްވރެ މަތީ
ރތެއް ނަމަ ،ކޯސް ފރިހަމަ
ށ ސެޓްފިކެޓް ނލިބޭ ފަ ާ
ފެންވަރގެ ކޯހެއް ފރިހަމަކޮ ް
ކރެއްވި ކަމގެ ރަސްމީ ލިޔމާއެކ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ލެވެލް

ބަޔާންކޮށް

އެއްގޮތްކަމަށް

ވ
ކށްފައި ާ
ދޫ ޮ

ސަރކާރގެ

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮފީހަކން

ނވަތަ

ޓ
އެސެސްމެން ް
ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ކޯހގެ

ރިޕޯޓް.

(އަސްލާ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހން

ތައްގަނޑޖަހާފައިވާ އަސްލގެ ކޮޕީ)
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސންގަޑި

ލ
ތ ދވަހގެ  15:00ގެކރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޑީޝަ ް
 1528ޖލައި  24ވާ އާދީއް ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހށަހެޅއްވން އެދެމެވެ.


މި

މަޤާމަށް

އެދިލައްވާ

މިޑިޕާޓްމަންޓގެ

ނ
ފަރާތްތަކ ް

ފރއްވަންޖެހޭ

ކައންޓަރންނާއި،

ވަޒީފާއަށް

މިޑިޕާޓްމަންޓގެ

އެދޭ

ފޯމް

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހ ް


މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ގޅޭނެ ނަންބަރ3550185 :



ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ

އިތރ މަޢލޫމާތ

ލިޔންތައްކަމަށް
ހށަހަޅާފައިނވާ

އ
މިއިޢލާނގަ ި
ފަރާތްތަކގެ

ބަޔާންކރެވިފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ނތައް
ލިޔ ް
ލ
ބާޠި ް

ފޯމްތައް

ފރިހަމައަށް

ކރެވޭނެ

ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.


އިންޓަރވިއއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭ ފަރާތްތަކން އިންޓަރވިއއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރ
ހށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔންތަކގެ އަސްލ ގެނައމަށް ދެންނެވީމެވެ.

ހވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢލީމާއި،
ޤބިލް ފަރާތެއް ޮ
ޑެޕިއޓީ ޑިރެކްޓަރ (އައިޓީ) މަޤާމަށް އެންމެ ާ
ތަޖރިބާއާއި،

މަސައްކަތަށް

ބޭނންވާ

ހނަރާއި،

މަސައްކަތގެ

ދާއިރާއިން

ލިބިފައިވާ

ށވަރ ކރމަށްޓަކައި ކރެވޭ އިންޓަރވިއ އަށް ބަލައެވެ.
ތަޖރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަން ކަ ަ
މިގޮތން މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ ތައުލީމް55% :
ހޮވމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް

 މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ8% :
 އިންޓަރވިއު އާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް 55% :

 ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤާއި،
ޕަރފޯމެންސަށް21% :



މިމަޤާމަށް މީހން ހޮވމގައި  CCIE Routing and switchingނވަތަ
 CCNP Routing and Switchingއަދި

 CCIE securityނވަތަ

 CCNP securityހާސިލކޮށްފައިވާ ނވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް
ހާސިލކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.


ނޮލެޖް ހރި ފަރާތަކަށްވން.

މަޤާމަށް މީހން ހޮވމގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ނެޓްވަރކިން ކޮންސެޕްޓެސް އާއި ސެކިއރިޓީ ކޮންސެޕްޓްސްގެ އެކްސްޕަރޓް



ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލވަމންދާ މާހައލގައި އައިސީޓީއާއި ގޅންހރި
މަސައްކަތްތަށްކޮށް،

ކށްލެވޭ
ފާހަގަ ޮ

ނަތީޖާ

އވާ
ނެރެފަ ި

ފަރާތަކަށް

އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.


ލީޑަރޝިޕްގެ ހނަރ

ދައްކވައިދީފައިވާ ،އަދި

ޓީމެއް ގޮވައިގެން

އޅމގެ

ކށްވން.
ޤާބިލކަންހރި ފަރާތަ ަ


ރަސްމީގަޑިއާއި ނރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ގިނަވަގތ މަސައްކަތގައި ހޭދަކރެވޭނެފަދަ

ފަރާތަކަށްވން.


ރާއްޖޭގައި ޤާއިމކރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓތަކަށް ދަތރކރަން ޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ދަތރކރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހރި ފަރާތަކަށްވން.



އިނގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހން ފަރިތަކަމާއިއެކ މޢާމަލާތކރަން އެނގޭ
ފަރާތަކަށްވން.



ތ ދައލަތގެ ސަލާމަތީ އިދާރާއަކން ވަޒީފާއިން
ދައލަތގެ އިދާރާއަކން ނވަ ަ
ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބެކްގްރައންޑް ޗެކްކރމން ފާސްނވާ ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަމެއް ނދެވޭނެއެވެ.

