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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ
 
 

 63/2022A/-198  ނަންބަރު: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 2022އެޕްރީލް  26 :ތާރީޚް 

 3އެމް.އެސް ރޭންކް:   ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް  މަޤާމު 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް  ސެކްޝަން: 1 ޢަދަދު 

 މީދާއި ވަޒީފަގެ ބާވަތް 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ތަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

 ފިޔާރު - -/7,035 އަސާސީ މުސާރަ 

 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 

 (50މުސާރައިގެ %)އަސާސީ  ރުފިޔާ -/3,517.50ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް:  -
 ރުފިޔާ-/2,000 ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -
 ރުފިޔާ -/3,000އެލަވަންސް:  ލިވިންގ -
  އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ -

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމުގެ  -1
މަޤާމުގެ  ،ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ގެ 6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

  .އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 4ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ،

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  -2
މަޤާމުގެ  ،ށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮ 8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ،

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ   -3
 ން.އިވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފަިށގެން މަތީގެ އިން ފެ 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 



 އެހެނިހެން ޝަރުތު 

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

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 
 7އަދި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  70ގެ 2011ފުންގެ ޤަވާޢިދު ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަ •

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް
 ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމާ ގުޅޭ •
 މަތިން ހިންގާ ބެެލހެއްޓުން.  މަޝްވަރާގެ ހެޑްގެމަސައްކަތްތައް ސެކްޝަން 

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ  •
 މަތިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. ހެޑްގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެމަސައްކަތް ސެކްޝަން 

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާ، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާޫނނާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނަށް  •
 ސެކްޝަން ހެޑްގެ ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން އަޅަންޖެހޭ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

 ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިްނގާ ބެލެހެއްޓުން.

ުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކ •

މަތިން  ސެކްޝަން ހެޑްގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ އޮނިގަނޑު ވަޒަންކޮށް ކޮންމެ ކޯޓެއްގެ 

ކުރުން އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ  އެކުލަވާލުމާއި ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ން.ދިނު
އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަިއ ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ •

 .އެޅުންފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ އިސްލާޙީ 
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންާނ ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ އެކި އެކި އުޞޫލުތައް ޑްރާފްޓްކޮްށ  •

ކުރަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމާއި، އަދި އެފަދަ އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުުމގެ ގޮތުން
 އެހީތެރިވެދިނުން.  ސެކްޝަން ހެޑަށްމަސައްކަތްތަކުގައި

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި، ޓެކްނިކަްލ އޮނިގަނޑުތައް ދިރާާސ  •
 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ޤަވާޢިދުން މުރާޖަޢާކޮށް ބެލެހެްއޓުްނ. 

 ކުރަންޖެޭހ ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު މަތިުކރުމުގެ ގޮތުން •
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަން ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރާވާ ހިންާގ 

 ބެލެހެއްޓުން. 
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކަށް މުވައްޒަފުްނ  •

  ހިންގުން.އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ 
މުވައްޒަފުންގެ ޕޭރޯލް އާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި،  ކޯޓުތަކުގެ ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް •

 ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން.
  ޗުއްޓީއާއި، ހާޟިރީއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުން. ންގެމެޖިސްޓްރޭޓު •

ަށް ސެކްޝަނުން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއ •

އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް



ސެކްޝަން ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަިތްނ އެއްބާރުލުންދީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް 

 ތަންފީޒުކުރުން

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 
 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. .1

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ތަުކން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް. ވަޒީފާއަށް .2

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .3

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  .4

 ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވަލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ. .5

 ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.  .6

ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތަށް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ  .7
 ކޮޕީ.

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ  .8
އް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަުޢލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުިލބޭ ކޯހެ

ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް 
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  ކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫޮކށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަްނ 

އަދި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސެޓްފިކެޓް  ،މާއިއެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅު
 އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ  .9
ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަުރކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެްޓ ނުލިބޭ ފަާރތެއް ނަމަ، 
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 

 ން. ހުށަހެޅު

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

ދައުލަތް ނުވަތަ ދައުަލތް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ފިޔަވައި އިތުރު ތަނެއްގައި މަސައްކަތް  .11
ވާނަމަ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކުރައް

 އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.  

 ން، ޕްލޭނިންގ، ޑިވެލޮޕްމަންަޓްލ ސްޓަޑީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ  މެނޭޖްމަންޓް، ތަޢުލީމީ ރޮނގު 



 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 
 

 ބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕަ .1
 ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، ހިއުަމްނ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް .2
 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ،  .3
 އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .4

 ސުންގަޑި 
އަްށ  careers@judiciary.gov.mv ގެ ކުރިން  13:30ދުވަހުެގ  ބުދަ ވާ 08 މޭ 2220

 އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

އެފޯމާއެކު ، ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަްށ އެދޭ ފޯމާއި މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން •
މަންޓުގެ ވެބްސައިޓް: މިޑިޕާޓް ސްލިޕް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

www.judiciary.gov.mv  .ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެްއ  •
މުތައް އެކަނި ކަމުގަިއ ފޯެމޓްގައި ފޮނުާވ ފޯ  (pdf)ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފް

 .ދެންނެވީމެވެ

 3340851މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  •

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  •
ާވ ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނު

 ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްަތއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންެނވީމެވެ.

އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯްޓލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިްނޓަރިވއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  •
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ިލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

ބިލް ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާ 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

 

 މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ )%( ކޮމްޕިޓަންސީ ދާއިރާ 
 %30 ތަޢުލީމް 

 %5 ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް
 %15 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
 %20 ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް

 %30 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަރވިއު

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


ހުން ހޮވުމުގައި މަޤާމަށް މީ 
 އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް 

ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ދައްކުވައިދީފައިވާ، އަދި ޓީމެްއ ގޮވައިެގން އުޅުމުގެ ޤާބިލުަކންހުިރ  •
 ފަރާތަކަށްވުން. 

 ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަމްޞީލްކުރެވޭފަދަ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. •

 ހާލަތެއްގައި  ޖެހިއްޖެ ޓް ކޯޓުތަކަށް ދަތުރުުކރަންވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެ •
 .ފަރާތަކަށްވުން ހުރި ހާލަތެއްގައި ސިއްޙީ ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ

 .ފަރާތަކަށްވުން އެނގޭ މުޢާމަލާތުކުރަން ފަރިތަކަމާއިއެކު ބަހުން  ދިވެހި ބާހާއި އިނގިރޭސި •

އެކު އެޑްވާންސް ފެންވަރެއްގައި ބޭނުން ކުރަން މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކޭޖް ފަރިތަކަމާއި •
 އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

 އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. •

އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ކޮށްފައިާވ  •
 އާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހާޟިރީ

 


