c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު198-A/2018/84 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 90 :ޖުލައި 1924

މަޤާމު

ޑިއުޓީ އޮފިސަރ

ރޭންކް :އެސް.އެސް 1

ޢަދަދު

2

ސެކްޝަން :ސެކިއުރިޓީ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 3470/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް ) 1,735/- :މުސާރައިގެ ) 50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް1,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ
ދަތުމާއެކު،

 -2ލިޔަންކިޔަން

ވ
ބޭނުން ާ

މަސައްކަތަށް

ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
އަސާސީ ޝަރުޠު

 -1މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްހެއް
ހގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ
ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު SS 1 ،ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަ ު
ލިބިފައިވުން.


ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަނުން ކަނޑައެޅޭ ޑިއުޓީ ތާވަލާކާ އެއްގޮތަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ
ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.



ބ ް
ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޕޮއިންޓްތަކުގައި ރަސްމީ ދުވަސްތަކާއިަ ،
ނ ުދ
ުދ ަވ ް
ސ ަތ ުކ ަގ ިއ ޑިއުޓީކުރުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް



ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޑިއުޓީ

ގަޑިތަކުގައި

ތީމުގޭގެ،

ގޭޓްތައް

ހުޅުވާ

ލެއްޕުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުން.


ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ އާއި ތީމުގޭގެ ގޯތިތެރެ އަށް
އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ވަދެ ނިކުމެ ހަދާ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުން.



ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމާއި މެއިން ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގައި ޑިއުޓީ ކުރަންޖެހޭ
ވަގުތު ޑިއުޓީ ކުރުމާއި އެތަނުގައި ހުންނަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.



ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާނަމަ
ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ ޝައްކެއް ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

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

ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަ
ކސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި
ރތެއް ނަމަޯ ،
ނލިބޭ ފަ ާ
ށ ސެޓްފިކެޓް ު
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން

ކޯހުގެ ލެވެލް

ކޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ވ ކޮލިފި ޭ
ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައި ާ
ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ 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

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ސުންގަޑި

 1924ޖުލައި  27ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:30ގެކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް


މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ޓގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv :އިން
ކައުންޓަރުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަން ު
ނނާނެއެވެ.
ލިބެން ހު ް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު



މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު2990149 :



ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ވ
ހމައަށް ހުށަހަޅާފައިނު ާ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރި ަ
ލނުގައި ަ
ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢު ާ
ނވީމެވެ.
ތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެން ެ
ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަ



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

ޑިއުޓީ އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަޖުރިބާއާއި،
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަން
ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ .މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާކްސް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް



ލިބިފައިވާ ތައުލީމް29% :



މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ23% :



ހނަރާއި ،ސިފަތައް) 23% :
އިންޓަރވިއު (ލިބިފައިވާ ު



ރަސްމީ ދުވަސްތަކާއި ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޑިއުޓީ އުސޫލުން ،ގިނަވަގުތު
ޑިއުޓީކުރެވޭފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް



ވިލިނގިލީގައާއި،

އ
ހުޅުމާލޭގަ ި

ޤާއިމުވެފައިވާ

ޝަރުޢީދާއިރާގެ

އިދާރާތަކުގައި

ޑިއުޓީކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން.


 A1އަދި  B1ކެޓަގަރީގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކަށްވުން.



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

