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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ިދވެހިާރއްޖެ.މާލެ،
 

މަޤާމަްށ " ޑްރައިވަރ" މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިޢުލާނުން( 2022 އެޕްރީލް  25) A/2022/61-198 : ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު މި
ެއ  ،ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލުމުން އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޤާބިލު ފަރާތްތަކުގެ ެއޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިނުވާތީ ންމީހު

  އަލުން ފުރުަޞުތ ހުޅުވާލަމެވެ.މަޤާމަށް މީހުން ހޯދުމަށްއެއިޢުލާން ބާޠިލްޮކށް، 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 /A/2022-67198ނަންބަރު: 

 2022 މޭ 12ތާރީޚް: 

 2އެސް.އެސް ރޭންކް:   ޑްރައިވަރ މަޤާމު 
 02 ޢަދަދު 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ތަން  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

 ރުފިޔާ-/3,470  އަސާސީ މުސާރަ 

 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 

  (50)މުސާރައިގެ % 1,735/- ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް: -
 -/1,000ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -
 -/3,000ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -
 .ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ އުޞޫލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ -

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ -

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލަިއސަންސެއް/ހުއްދައެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. -1

ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އޮޓޯ  ނޯޓް: މިމަޤާމަށް 
 ގަރީ( ކެޓަ  1ސީ އަދި  2ބީ ، 1އޭ ) އަދި މެނުއަލް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް 

 އެވެ. 

 އެހެނިހެން ޝަރުތު 

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

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. 

އަދި  6ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވަ 70ގެ 2011ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  •
މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް 7

 މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.



 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވެހިކަލްތައް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭނުަމށް ނެިގފައިވާ -1
 .ދުއްވާ، ވެހިކަލްތައް ބެލެހެްއޓުން

ޖުޑީޝަްލ ޗީފް  ވެސް، ރަސްމީ ބޭނުމަށްނުރަސްމީގަޑީގައިގަޑީގެ އިތުރުން ރަސްމީ  -2
 ކުރައްވަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުން.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 ފޮހެ ސާފުކުރުމާއި ޕޮލިޝްކުރުން. ވެހިކަލް -3
ކުރަްނ މަރާމާތު ުދއްވުމުގެ ކުރިން އިންސްޕެކްޓްކޮށް، ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހޭ ވެހިކަލް  -4

 ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް ހައްލުކުރުން. 
 .ބެލެހެއްޓުންޤަވާޢިުދން ދަތުރުތަކުގެ ލޮގުފޮތް  -5

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. -1
 ފަރާތްތަކުްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް.ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ  -2
 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. -3
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  -4
 ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ. -5
 . ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ -6
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ  -7

ކޯހެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުިލޭބ 
ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް 

ތޯރިޓީއިން  ޯކހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްަފއިވާ ކޮލިފިކޭޝަްނ ކޮލިފިކޭޝަން އޮ
އަދި ސެޓްފިކެޓް ިލބިފައިވާ ފަާރތްތަކުން ސެޓްފިެކްޓ  ،އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި 

 އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.
ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރު -8

ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިެކޓް ނުލިޭބ ފަރާތެްއ 
ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަިދ 
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި 

ން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ  ރަސްމީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކު
 ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުްނދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،  -9
 ރޭންކް، މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

 ސުންގަޑި 
 careers@judiciary.gov.mv ގެ ކުރިން 13:30ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  22 މޭ 2202

 އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

mailto:careers@judiciary.gov.mv


 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

އަދި  ފޯމު އްވަންޖެހޭ ވަޒީފާައށް އެދޭފުރު މުތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުންމަޤާ މި •
އިން  www.judiciary.gov.mvމިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް: މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް 
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ ެއްއ  •
ފޯމެޓްގައި ފޮނުވާ ފޯުމތައް އެކަނި ކަމުގައި   (pdf)ޕީ.ޑީ.އެފްޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

  .ދެންނެވީމެވެ
 3340851މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  •
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންެޖޭހ  •

ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަްށ  ކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް
 ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯްޓލިސްޓް ުކރެވޭ ފަރާތްތަކުން ިއންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިުރ  •
 މަށް ދެންނެވީމެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ިލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ  ކޮމްޕިޓަންސީ ދާއިރާ 
)%( 

 25% ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމް 
 20% މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

 55% އިންޓަރވިއު
 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 
 ކަންތައްތައް އިސްކަން ދެވޭނެ 

 ފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން. ހޭދަކުރެވޭމަސައްކަތުގައި  ގިނަވަގުތު •
ކެޓަގަރީގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުްއވުމުގެ ލައިސަންސް  ކެޓަގަރީ( 1އަދި ސީ  2، ބީ 1)އޭ  •

 އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
އިދާރާތައް ފަރިތަކަމާއެކު އެނޭގ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ މެޕާއި، މަުގތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  •

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހުނު ކަމުގައިވިނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް  •

 ވުން. ފަރާތަކަށް ނުކުމެވޭނެ
އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ފަާރތެއް ނަމަ އެފަރާތުެގ  •

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
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