c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 22( 198-A/2017/83 :އޮކްޓޯބަރ  )7102އިޢލާނން މިޑިޕާޓްމަންޓގެ "
ގ
ރށް ޤާބިލ ފަރާތްތަކ ެ
ސީނިއަރ ކޮމްޕިއޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ" މަޤާމަށް ފރޞަތ ހޅވާލމން ،އެކަށީގެންވާ މިންވަ ަ
ވ.
މޤާމަށް އިޢލާން ކރީމެ ެ
ކށް އަލން މި ަ
އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިނވާތީ އެ އިޢލާން ބާޠިލ ޮ
ނަންބަރ198-A/2017/93 :

ވަޒީފާގެ ފރޞަތ

ތާރީޚް 20 :ނޮވެމްބަރ 7102

މަޤާމ

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

ޢަދަދ

7

މަސައްކަތްކރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މސާރަ

 7035/-ރފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

ރޭންކް :އެމް.އެސް 3

-

ޖޑީޝަލް އެލަވަންސް :މސާރައިގެ 50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް2,000/- :

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް3000/- :

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލން އިތރ ގަޑީގެ ފައިސާ.

ވ
 -0މަގާމގެ މަސައްކަތް ކރމގެ ހނަރ/ޤާބިލްކަން ސާބިތކޮށްދިނމާއިއެކ ،މަގާމަށް ބޭނން ާ
ދާއިރާއަކން ޤައމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑގެ ލެވަލް  2ނވަތަ އެއަށްވރެ މަތީ
އަސާސީ ޝަރޠ

ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން ،ނވަތަ
 -7މަސައްކަތގެ ފެންވަރ ބެލމގެ ނިޒާމން ވަޒީފާގެ ކރިއެރން ހައްގވާ މާކްހެއް
ލިބެމންދިޔމާއިއެކ MS 2 ،ރޭންކގައި މަދވެގެން  3އަހަރދވަހގެ މަސައްކަތ
ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވން.


ޔރކރަންޖެހޭ ތަފާތ ސޮފްޓްވެއަރ ،ވެބް އެޕްލިކޭޝަން
ޝަރޢީދާއިރާގެ ބޭނމަށް ތައް ާ
އަދި ވެބްސައިޓްތައް ތައްޔާރކޮށް،

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް

ޓެސްޓްކޮށް ،ލައިވް ކރމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ

މަސައްކަތް ކރން.


ބ އެޕްލިކޭޝަން އަދި
ޝަރޢީދާއިރާގައި ތައްޔާރކޮށްފައިވާ ތަފާތ ސޮފްޓްވެއަރ ،ވެ ް
އ ތައްޔާރކޮށް އޮފީހން
ވެބްސައިޓްތައް މެނޭޖްކޮށް ބޭނންކރާނެގޮތގެ މެނއަލްތަ ް
ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަށް ތަމްރީން ކރމގެ މަސައްކަތް ކރން.



ޑިޕާޓްމަންޓގެ

އިންހައސް

ސޮފްޓްވެއަރ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އސޫލްތަކާ

އެއްގޮތަށް

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްކޮށް ،މެއިންޓެއިން ކރމގެ ކަންތައް ކރިއަށް ގެންދިއން.


ޝަރޢީދާއިރާގެ

އީ-ކޯޓ

ނޖްމަންޓް
މެ ޭ

ސިސްޓަމްގެ

ސަރވަރ

މެއިންޓެއިންކޮށް

ބެލެހެއްޓން.



ހއްޓން.
ޑިޕާޓްމަންޓގެ އިންޓްރާނެޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެ ެ
ޑިޕާޓްމަންޓގެ

ކޮމްޕިއޓަރ

ނެޓްވާރކާއި

ސަރވަރ

ބެލެހެއްޓމާއި،

ކރިމަތިވާ

މައްސަލަތައް ޙައްލކރމގައި އެހީތެރިވން.
 -1ޝަރޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް
 -2ކރިމަތިލާ 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  2ނވަތަ އެއަށްވރެ މަތީ
ކސް ފރިހަމަ ކރެއްވި
ރތެއް ނަމަޯ ،
ށ ސެޓްފިކެޓް ނލިބޭ ފަ ާ
ފެންވަރގެ ކޯހެއް ފރިހަމަކޮ ް
ކަމގެ ރަސްމީ ލިޔމާއެކ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން

ކޯހގެ ލެވެލް

ކޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ވ ކޮލިފި ޭ
ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައި ާ
ސަރކާރގެ އޮފީހަކން ނވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހން ތައްގަނޑޖަހާފައިވާ އަސްލގެ
ކޮޕީ)
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމތަކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
ރޭންކް ،މަޤާމގައި ވީ މއްދަތ އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތ އިނގޭނެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރކާރގެ

އޮފީހަކން

ނވަތަ

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހން

ތައްގަނޑޖަހާފައިވާ އަސްލގެ ކޮޕީ)
ސންގަޑި

ދއްތަ ދވަހގެ  14:30ގެކރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޑީޝަލް
 7102ޑިސެމްބަރ  03ވާ އާ ީ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހށަހެޅއްވން އެދެމެވެ.


މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކން ފރއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިޑިޕާޓްމަންޓގެ
ކައންޓަރންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަންޓގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv :އިން
ނނާނެއެވެ.
ލިބެން ހ ް

އިތރ މަޢލޫމާތ



މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ގޅޭނެ ނަންބަރ3110701 :



ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ
ވ
ހމައަށް ހށަހަޅާފައިނ ާ
ބޔާންކރެވިފައިވާ ލިޔންތައް ފރި ަ
ލިޔންތައްކަމަށް މިއިޢލާނގައި ަ
ނވީމެވެ.
ތއް ބާޠިލް ކރެވޭނެ ވާހަކަ ދެން ެ
ފަރާތްތަކގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަ



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



މިމަޤާމަށް މީހން ހޮވމގައި  ASP.Netނވަތަ JavaScript C#, ،PHP
 MSSQL, Oracle,އިން ފަރިތަކަމާއެކ ޕްރޮގްރާމް ކރމާއި ވެބް އެޕްލިކޭޝަން
ހެދމގެ ތަޖރިބާހރި ،ނަތީޖާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބެލޭނެއެވެ .އަދި މިނޫންވެސް

މަޤާމަށް މީހން ހޮވމގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

އވެ.
ބލޭނެ ެ
އިތރ ޕްރޮގްރާމިންގ ލޭންގއޭޖްތައް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ެ


މީގެއިތރންވެސް  ASP.NETއާއި  MVC frameworkގައި މަސައްކަތްކރަން
އވެ.
އެނގޭ CCNA ،ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ެ



ގިނަވަތތ މަސައްކަތގައި ހޭދަކރެވޭ ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓތަކަށް ދަތރ ކރަންޖެހޭ
ހާލަތެއްގައި ދަތރ ކރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައިހރި ފަރާތަކަށްވން.

