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ނަންބަރު198-A/2021/40 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚް 15 :ފެބްރުވަރީ 2021

މަޤާމު

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޢަދަދު

1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ

އަސާސީ މުސާރަ

 13,890/-ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

ރޭންކް :އީ.އެކްސް 5
ސެކްޝަން :ޖުޑިޝަލް އެކަޑިމީ

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް 6,945/- :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

 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
ކށްފައިވުމާއެކު،
ތ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ޮ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަ ަ

މަޤާމުގެ

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  8އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

އަސާސީ ޝަރުޠު

ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،

 -2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  6އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވުން.


އހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،މިލާދީގޮތުން އުމުރުން ަ 18
ކަމުގައިވުން އަދި ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 55

އެހެނިހެން ޝަރުތު

އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.


ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 2011ގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  6އަދި 7
ވޒީފާ ހަމަޖެހޭ އިދާރާގެ
ފއިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް ަ
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް



ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

ނއުއިންގ
ކޮންޓި ި

ޖުޑީޝަލް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ސިޔާސަތުތައް

ކަނޑައެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ

ލަފަޔާއި ،މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރުން.


ޒފުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި،
ކގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ،މުވައް ަ
ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަ ު
ޤާބިލުކަން

ގ ރާސްތާ އަދި ކުރު ރާސްތާ ތަމްރީން
އިތުރުކުރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދި ު

ޕްރޮގްރާމްތައް ދަނެގަނެ ،އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ
ކރުން.
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ،ތަންފީޛު ު


ވ
ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުން ާ
ވ
ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ޕޫލްއެއް އެކުލަވާލައި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނި ި
ށ އަޅަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެކަ ަ



ނ
ދށުންނާއި ،އަދި އެނޫ ް
ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ހިލޭގެ އެހީގެ ަ
ގޮތްގޮތަށް ލިބޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް
އެކުލަވާލުން.



ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއިން ހިންގޭ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކޮންޓެންޓް ފައިނަލްކުރުމާއި،
ދ
ކޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެން ާ
އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެސެސްމންޓް ހެދުމާއި ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެ ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.



އ
ވ އެންމެހާ ވާޞީލަތްތަ ް
ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގައި އީ-ލައިބްރަރީއެއް ޤާޢިމުކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ޤާއިމުކުރުމަށް

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތް

ކުރުމާއި،

ލައިބްރަރީގެ

ޚިދުމަތް

ހޯދުމުގައި

އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައަޅައި ،ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނޮލެޖް ޝެއަރކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުން.


ޒަމާނީ

ޓެކްނޮލަޖީގެ

އެހީގައި،

ޚަރަދުކުޑަ

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ސިޔާސަތުތައް

ދާއިރާގެ

ފަނޑިޔާރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް
ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގައި ޤާޢިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.


ކ ދިރާސާތައްކޮށް ޝާއިޢު
ތރައްޤީކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އެކިއެ ި
ޝަރުޢީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ަ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން.



ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ އެމްއޯޔޫތަކާއި އެގްރީމަންޓްތަކާއި
ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ޅންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ު
ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ކަމާ ގު ު
ކުރުވުން.



މ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންހައުސްކޮށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންތަކުގެ ކަރިކިއުލަ ް
ތައްޔާރުކުރުމުގައި

ބޭނުންވާ

ލަފާ

ދިނުމާއި،

އަދި

މިފަދަ

ތަކުގެ

ޓްރެއިނިންގ

ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން.


ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ޢާންމު އިދާރީ އިންތިޒާމްތއް ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ
ހއްޓުން.
ލ ެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގާ ބެ ެ

ތަޢުލީމީ ރޮނގު

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

މެނޭޖްމަންޓް،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،

ހިއުމަން

ކެޕިޓަލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް،

ސޯޝަލް

ސައިންސް
އނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް،
އެޑިއުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ،ކަރކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ޓްރެ ި
ނޓް،
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަ ް
ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ސޯޝަލް ސައިންސް ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސައިންސް.

 .1ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.
ނ ފުރިހަމަކުރަމްޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް.
 .2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ް
 .3ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
 .4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 .5ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވަލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.
ކޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
 .6ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފި ެ
 .7ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ކޯސްތަށް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ
ކޮޕީ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ
 .8މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަ
ނލިބޭ ފަރާތެއް
ސޓްފިކެޓް ު
މދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ެ
ކޯހެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީ ު
ނަމަ ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީއިން

ކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް

ހުށަހެޅުމާއި،

އެކްރެޑިޓްކޮށް

ސެޓްފިކެޓް

އަދި

ލިބިފައިވާ

ސެޓްފިކެޓް

ފަރާތްތަކުން

ހުށަހެޅުން.
ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ
 .9މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަ
ޓ ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ،
ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެ ް
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށާއި ،އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ

ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހެޅުން.
ތކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
 .10އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމު ަ
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

ސުންގަޑި

2021

24

ފެބުރުވަރީ

ވާ

ގ
ދުވަހު ެ

ބުދަ

13:30

ގެ

ކުރިން

 careers@judiciary.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


ކ
އށް އެދޭ ފޯމާއި،އެފޯމާއެ ު
ތތަކުން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާ ަ
މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާ ް
ފުރިހަމަކުރައްވާ

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ސްލިޕް

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހު ް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އ
 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ް
އ
ވ ފޯމުތައް އެކަނި ކަމުގަ ި
މޓްގައި ފޮނު ާ
ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފް ) (pdfފޯ ެ
ދެންނެވީމެވެ.



މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3340858 :
ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލާ

ތކުގެ
ތ ަ
ފަރާ ް

ތެރެއިން

ނ
އެޕްލިކޭޝަ ް

ފޯމާއެކު

ހ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ވ
ނ ާ
ފރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ު
ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ު

ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


ވއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު
ނޓަރ ި
ޓލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އި ް
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯ ް
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި

ތއް ހޮވާނީ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ
މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާ ެ
ރ
ބއާއި ،މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ،ޤާބިލްކަން ކަށަވަ ު
ރ ާ
ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނާއި ،ތަޖު ި
ށ
ނ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓަ ް
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއުއާއި ،ދެވޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަ ް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައް

ރިއާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ .މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ ()%

ކޮމްޕިޓަންސީ ދާއިރާ
މ
ތަޢުލީ ް

30%

ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް

5%

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

15%

ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް

20%

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަރވިއު

30%



ޖ
ނތީ ާ
ގން މަސައްކަތްކޮށްަ ،
ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދީފައިވާ ،އަދި ޓީމެއް ގޮވައި ެ
ކށްވުން.
ނެރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަ ަ



ތަފާތު

ސްޓޭކް

ނއެކު
ނ ާ
ހޯލްޑަރު ް

މަސައްކަތް

ކުރެވޭނެ،

ބިނާކުރަނިވި

ޚިޔާލާއި،

ފާޑުކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި



ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަމްޞީލްކުރެވޭފަދަ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް



ނ ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
އިނގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހު ް



ނ
ނވި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއި ް
އޓެ ި
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީއަށް އަހުލުވެރި ،ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ދެމެހެ ް
ކން ލިބިފައިވުން.
މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމުގެ ޤާބިލު ަ



ވ
އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ކޮށްފައި ާ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ،ހާޟިރީއާއި ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ.

