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 242/21A/20-198 ނަންބަރު: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 2021 ޑިސެންބަރު  14 ތާރީޚް:

 3އެމް.އެސް ރޭންކް:  ()ކޮންޓްރެކްޓް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމު 

 މުއްދަތު 
ރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަރު )މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތު 01

 އޮންނާނެއެވެ.(

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކްލެސިފިކޭޝަން 

 
 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޏ.ފުވައްމުލަކު 

  ރުފިޔާ -/7,035 އަސާސީ މުސާރަ 

މިމަޤާމަށް ލިބޭ 
 އެލަވަންސް 

 )35އަސާސީ މުސާރައިގެ %-/2,462.25 (: ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް -
 -/2,000ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -
 -/2,550ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ -

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެެވްލ  ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ .1 އަސާސީ ޝަރުޠު 
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން މާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ހާސިލުކޮށްފައިވުގެ ސަނަދެއް  6ނުވަތަ  5
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިިބ، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާުމްނ  4
 ،ނުވަތަހެއް ލިބިފައިވުން. ޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކު ވަ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެެވްލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ .2
މާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ހާސިލުކޮށްފައިވުގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިިބ، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާުމްނ  2

 ނުވަތަ އް ލިބިފައިވުން.  ހެއެރުން ޙައްޤުވާ މާކު ވަޒީފާގެ ކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެެވްލ  ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ .3

 ން.ހާސިލުކޮށްފައިވުސަނަދެއް  އިން ފެށިގެން މަތީގެ 9



އެހެނިހެން 
 ޝަރުތު 

  ްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން ައދި، ފުރި އަހަރު 18އުމުރުްނ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހަޅާއިރު، ީމލާދީގޮތުނ
އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުަގއި  55 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ

 ނުވުން. 
  ުވަަނ  7އަދި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  70ގެ 2011ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދ

ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނުވަަތ އެ  ަފދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ
 ކްލަސްޓަރގައި ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

މަޤާމުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

   ޓީއޯއާރުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ  

 ަޝން، ޝަރީޢަތާއި ޤާޫނނު ދާއިރާމެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ 
 ދާއިރާތައް 

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ، ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1
 ފައިނޭްނސް / އެކައުންޓްސް މެނޭޖްމަންޓް  ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، ،ޖްމަންޓްބިޒްނަސް މެނޭ .2
 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ .3
 ޝަރީޢަތާޢި ޤާނޫުނ، ޤާނޫނު  .4

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި 

 ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. ޝަރުޢީ .1
 .ސްލިޕް މަޢުލޫމާތު  ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ތަުކން ފަރާތް ކުރިމަތިލާ ޒީފާއަށްވަ .2
 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .3
  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ .4
 ލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވަ .5
  .ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީމަތީ ލިބިފައިވާ  .6
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތަށް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިންގ  .7
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް .8

ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން 
ފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  ކޯހުގެ ލެެވލް ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ކޮލި ފުރިހަމަ

އަދި ސެޓްފިކެޓް ިލބިފައިވާ  ،ހުށަހެުޅމާއި ލިފިކޭަޝން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮ
 ފަރާތްތަކުން ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.

ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ .9
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިޭބ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުްނ 

ރުގެ ން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮްށފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުކުރެ
ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ 

 އެކަން އެނގޭނެ  ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން. 
އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުްނދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުެގ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކް،  .10

 .ނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީމުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އެ މަޤާމުގައި ވީ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، ސުޕަވައިޒަރު ދޫކޮށްފައިވާ  .11

  ރެފަރަލް ލެޓަރގެ ކޮޕީ. 



ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން
 މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނަމައެވެ. 

 

ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކެއްގައި  3އެސް .ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި އެމް .1
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން. 

ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި  .2
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ވެބްސައިޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންުފންޏެއްގެ 

 ން. ވުމަސައްކަތްކޮށްފައި
ވާނަމަ، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި އްގައިޏެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުން .3

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއް މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ  50 އެކުންފުންޏަކީ
 ކަމުގައިވުން. 

 ފައިވުން.ށްކޮ ތެއްގެ ިހންގުމުގެ ާދއިރާގައި މަސައްކަތްޢަނުވަތަ ޖަމާ ޔާއުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޤަ .4

 ސުންގަޑި 
އަށް careers@judiciary.gov.mv  ގެ ކުރިނ03:31ް ދުވަހުގެ ބުދަވާ   22ޑިސެންބަރު  2021

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްވެސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުށަެހޅޭނެ  އަދި އެ ރަށެއްގެ އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރެއްވުން
 ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 ްމަކުރައްވާ އެފޯމާއެކު ފުރިހަ، އިފޯމާފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެޭދ  މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަުކނ

ޑިޕާޓްމަްނޓުގެ  ކައުންޓަރުންނާއި، މިކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް އެ ރަށެއްގެ ،ޕްސްލިހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ 
 އިން ލިބެން ހުންާނެނއެވެ.  www.judiciary.gov.mvވެބްސައިޓް: 

  ެމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯުމތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަްނެޓއްގ
 .ފޯމެްޓގައި ފޮނުވާ ފޯމުތައް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ )pdf (ޕީ.ޑީ.އެފްގޮތުގައި 

  :ު3340854 / 3340856މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރ 
  ްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަުކގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯާމއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްަކމަށ

ބަޔާންކުރެވިފައިާވ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުަށހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭަޝން މިއިޢުލާނުގައި 
 ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

  ާއިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވ
 ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.ސެޓްފިކެޓްތަކާއި 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ޤާބިލް ފަރާތެއް 
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

 އިންސައްތަ )%(މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދާއިރާ  ކޮމްޕިޓަންސީ 
 %30 ތަޢުލީމް 

 %5 ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް
 %15 ރިބާމަސައްކަތު ތަޖު

 %20 ޓެސްޓް ޕްރެކްޓިކަލް
 %30 ވިއުރޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަ

 
މަޤާމަށް މީހުން 

ހޮވުމުގައި 
 ްލަތެއްަގއި ބޭރަށް ދަތުރު ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާ ދާއިރާގެ އެހެން ކޯޓުތަކަށާިއ، ރާއްޖޭއާއި، ރާއްޖެއިނ

 ދަތުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ޙާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން. 

mailto:careers@judiciary.gov.mv
mailto:careers@judiciary.gov.mv
http://www.judiciary.gov.mv


އިސްކަން ދެވޭނެ 
 ކަންތައްތައް 

 ަހާއި ދިވެހި ބަހުްނ ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.އިނގިރޭސި ބ 
 ްކޮރަލްޑްރޯ އަދި ޕަވަރޕޮއިންޓް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްސްތަކާއި، މަސައްކަތާ ، މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސ

 ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް އަހުލުވެރި  ގުޅުންހުރި
  ިމަސައްކަތްޮކށް ވައިގެން ތަާފތު މިޒާޖުތަކުެގ މީހުން ގޮލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދީފައިވާ، އަދ

 ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން. 
 ްވުން. ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޝަރުއީދާއިރާ ތަމްޞީލުކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށ 
  ،ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ަޤވާޢިދާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ާޤނޫނާިއ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ާޤނޫނާިއ

އަހުލުވެރިވެފަިއވާ  ޤަވާޢިދާއި، ޕެންޝަާނބެހޭ ޤާޫނާނއި، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނާިއ، ފަނިޑޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް
 ފަރާތަކަށްވުން. 

 ްސައްކަތުގެ މަކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ަފރާތެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތ
 ބެލޭނެއެވެ. ފެންވަރާއި، ހާޟިރީއާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް

 


