c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު198-A/2018/05 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 12 :ޖުލައި 1528

މަޤާމު

ޑިރެކްޓަރ

ރޭންކް :އީ.އެކްސް 2

ޢަދަދު

2

ސެކްޝަން :ހިއުމަން ރިސޯސަސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 8,835/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް 4,417.50 :ރުފިޔާ (އަސާސީ މުސާރައިގެ )50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,000/- :ރުފިޔާ

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް 3,000/- :ރުފިޔާ

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ

ނޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،
ހނަރު/ޤާބިލުކަން އި ް
 -2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ު
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
އަސާސީ ޝަރުޠު

ނމާއިއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ދ ު
 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ި
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު،
 MS 4ރޭންކުގައި ،މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ޓން.
މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއް ު



ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް



ޝަރުޢީދާއިރާގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޤަވާޢިދާ،

ވަޒީފާއާއިބެހޭ

ޤާނޫނާ

ޚިލާފުވާ

ރއިން އަޅަންޖެހޭ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުވައްޒަފުންނަށް ޤަވާޢިދުގެ ތެ ެ
ކުރުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ވަޒަންކޮށް ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރުން އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ދިނުން


ހޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހުށަ ެ
އަޅަންޖެހޭ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ އެކި އެކި އުޞޫލުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް
އެކުލަވާލުމާއި،

އަދި

އެފަދަ

މގެ
ތަންފީޛުކުރު ު

އުޞޫލުތައް

ގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްކުރުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގެ

ވަޒީފާތަކުން

ފަރާތްތަކާ،

ރިޓަޔަރކުރެވޭ

ކުރެވޭ

ރިޑަންޑަންޓް

ހ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ
މ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ާ
ތތަށް ދިނު ާ
ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަ ް
ބެލެހެއްޓުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގެ

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންގެ

ކނިކަލް
ޓެ ް

އޮނިގަނޑާއި،

އ
އޮނިގަނޑުތަ ް

ޓން.
ޢކޮށް ބެލެހެއް ު
ދިރާސާކޮށް ،ޤަވާޢިދުން މުރާޖަ ާ


މގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު މަތިކުރު ު
ޓން.
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއް ު



އސްލާޙްތައް ދިރާސާކޮށް،
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ި
ލީގަލް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޤަވާޢިދު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.



ޝަރުޢީދާއިރާގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޤަވާޢިދަށް

ލތަކަށް
ބދަ ު
ަ

ގެނެވޭ

މުވައްޒަފުން

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.


ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕޭރޯލް އާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުން.



މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި،

މންޓް
ޑިޕާޓް ަ

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ޓން.
މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއާއި ،ހާޟިރީއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއް ު


ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ސެކްޝަނުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ
އެއްބާރުލުންދީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން



ފަނޑިޔާރުންގެ

ހެލްތު

އިންޝުއަރެންސްގެ

އެންމެހާ

މަސައްކަތްތައް

މޮނިޓަރކޮށް

ބެލެހެއްޓުން.
 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.
 -2ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ ި
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ޓތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނުވަތަ

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
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
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

ލ
ތ ދުވަހުގެ  14:30ގެކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
 1528ޖުލައި  11ވާ އާދީއް ަ
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް


މި

މަޤާމަށް

އެދިލައްވާ

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

ފުރުއްވަންޖެހޭ

ޓރުންނާއި،
ކައުން ަ

ވަޒީފާއަށް

ޓގެ
މިޑިޕާޓްމަން ު

އެދޭ

ފޯމް

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހު ް


މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3550185 :



ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ލިޔުންތައްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ

އ
މިއިޢުލާނުގަ ި
ފަރާތްތަކުގެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމްތައް

ނތައް
ލިޔު ް
ލ
ބާޠި ް

ފުރިހަމައަށް

ކުރެވޭނެ

ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.


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

ރބާއާއި،
ލބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަޖު ި
ބލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ި
ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާ ި
ނ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި
ރއި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއި ް
ވ ހުނަ ާ
މަސައްކަތަށް ބޭނުން ާ
ށ
ލއެވެ .މިގޮތުން މިބައިތަކަ ް
އ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަ ަ
ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކަ ި
މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ ތައުލީމް05% :
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް

 މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ8% :
 އިންޓަރވިއު އާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް 05% :
 ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤާއި،
ޕަރފޯމެންސަށް21% :



ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު

ޓީމެއް ގޮވައިގެން

ދައްކުވައިދީފައިވާ ،އަދި

އުޅުމުގެ

ކށްވުން.
ޤާބިލުކަންހުރި ފަރާތަ ަ


ރަސްމީގަޑިއާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެފަދަ

ފަރާތަކަށްވުން.


ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.



އިނގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ
ފަރާތަކަށްވުން.

 ދިވެހިބަހުގެ

ޞލުތަކާ
އު ޫ

ހަމަތަކާއި،

އެއްގޮތަށް

އ
ލިޔުންތަ ް

ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ

ޤާބިލުކަންހުރުން.
 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ،ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބިޒްނަސް
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.


ދާއިރާއިން

މަތީ

ޢލީމު
ތަ ު

ހޞިލުކުރައްވާފައިވާ
ާ

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

 ވަޒީފާއާއިބެހޭ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ

ޝަރުޢީދާއިރާގެ

ޤާނޫނާއި،
މުވައްޒަފުންނާ

ގުޅޭގޮތުން

މުވައްޒަފުންގެ
ހެދިފައި

ނ
ހުން ަ

ޤަވާޢިދާއި،
ޤަވާޢިދުތަކާއި،

އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
 އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ
ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތުގެ

ނވަރާއި،
ފެ ް

ހާޟިރީއާއި،

އކަތުގެ
މަސަ ް

އަޚްލާޤަށް

ބެލޭނެއެވެ.


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

