c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު198-A/2018/64 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 08 :ޖުލައި 1028

މަޤާމު

ހައުސްކީޕަރ

ރޭންކް :އެސް.އެސް 2

ޢަދަދު

2

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސަޕޯޓް ސްޓާފް 2

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 3,100/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

އަސާސީ ޝަރުޠު

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް ) 1,550/- :މުސާރައިގެ ) 50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް1,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ

 -2ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއުގައި
ސާބިތު ކޮށްދިނުން.
ނދާ ޢިމާރާތްތައް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އޓަމުންގެ ް
 ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަހަ ް
ތއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް
ނ ަ
ވންޖެހޭ ލިއެކިއު ް
ރތްތަކަށް ފޮނު ަ
 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން އެކި ފަ ާ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކުރުން.
ނދާ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަމާގުޅޭ
މންގެ ް
 ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓަ ު
މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވުން.
 -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)
 -5އަދާކޮށްފައިވާ 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

 1028ޖުލައި  24ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  26:30ގެ ކުރިން 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 ނަންބަރު3004180 :



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 ި

ވ ތަޢުލީމާއި ،މަސައްކަތުގެ
ހައުސްކީޕަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައި ާ
ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު
ކށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
އތަ ަ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް އަށް ބަލައެވެ .މިގޮތުން މިބަ ި
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް



ލިބިފައިވާ ތައުލީމް30% :



މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ33% :



އިންޓަރވިއު35%:



ރަސްމީ ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

 ދަތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ގއި
ހާލަތެއް ަ

ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ

ސިއްޙީ

ހާލަތެއްގައި

ހުރި

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


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

