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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  އިޢުލާނުން( 2021 ޑިސެންބަރު 20) A/2021/247-198 :ނަންބަރު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މި
 އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް  އެ ހުޅުވާުލމުން  ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް " ސީނިއަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ"

ެއ މަޤާމަށް ީމހުން ހޯދުމަށް އަލުްނ ފުރުސަތު ުހޅުވާލަމެވެ.  ،ލިބިފައިނުވާތީ އެޕްލިކޭޝަން ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލު މިންވަރަށް
ހަޅަން ނުޖެޭހެނ އަދި ބުނެވި ދިޔަ އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކުން އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަ

 ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

   A/2022/66-198 ނަންބަރު: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 2022 މެއި  22 ތާރީޚް:

 މަޤާމު 
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 )ކޮންޓްރެކްޓް(
 1އެމް.އެސް ންކް: ރޭ 

 މުއްދަތު 
މުއްދަތު  ގެރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްފެންވަރަށް މަސައްކަތުގެ ލާގާއި، ޚް)މަސައްކަތުގެ އައަހަރު  1

 އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެވެ.(

 01 ޢަދަދު 

 1ރ ގްރޭްޑ އޮފިސަސީނިއަރ  ކްލެސިފިކޭޝަން 

  ހުޅުމާލެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

  ރުފިޔާ -/5,610 އަސާސީ މުސާރަ 

 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 

 (40އަސާސީ ުމސާރައިގެ %) -/2,244ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް:  -
 -/2,000ސަރވިސް އެލަވަންސް:  -
 -/2550ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -
 ގަޑީގެ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ -

 އަސާސީ ޝަރުޠު 
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމުގެ  .1

 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. 6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 އެހެނިހެން ޝަރުތު 

  ައހަރު ފުރިފައިވާ މީހަުކ  18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މިލާދީގޮތުން އުމުރުްނ
 55ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުުވން. 



  ު7އަދި  6ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވަ 70ގެ 2011ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދ 
 ުހޅުާމލެ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް

 މުވައްޒަފަކާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކޯޓުގެ އިދާރީ އެންމެހާ ަމސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 އެގޮތުން:
 ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. .1
މަސައްކަތް ހިންގާ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ުކރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ  .2

 ބެލެހެއްޓުން.
 ކޯޓުގެ ޢާންމު އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. .3
 އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.ކޯޓުގެ މާލީ  .4
 ގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. ޓުކޯ .5
 ކޯޓުގެ އައިޓީ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .6

 .ރޭޝަން، އައިޓީ މެނޭޖްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓް  ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

 ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް ގުޅޭ 

 ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ، ނިސްޓްރޭޝަންބިޒްނަސް އެްޑމި .1
ހިއުމަން ރިޯސސް މެޭނޖްމަންޓް، ފައިނޭްނސް / އެކައުންޓްްސ ، ޖްމަންޓްނޭ ބިޒްނަސް މެ .2

 މެނޭްޖމަންޓް 
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ / ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓް / އައިޓީ ސެކިއުރިޓީ / ސޮފްޓްވެއަރ ،  .3

 އިންޖިނިއަރިންގްހާޑްވެއަރ 
 .ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު  .4

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. ޝަރުޢީ .1
 ސްލިޕް. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު .2
 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .3
  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ .4
 ލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.ވެޖީސީއީ އޯލެވެްލ އަދި އޭލެ .5
  .ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީމަތީ ލިބިފައިވާ  .6
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތަށް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުެގ ންގ ނިކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއި .7

 ކޮޕީ.
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް .8

ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކުން 
ފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ޮކލި ކޯސް ފުރިހަމަ

 ،ހުށަހެޅުމާއި ލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮ
 އަދި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.

ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ .9
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުިލބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯްސ ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުްނ 



ން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ އްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުފުރިހަމަ ކުރެ
ބޭރުގެ ޔުނިވަރސޓީއަކާ ުގޅިގެން ރާްއޖޭގައި ތައުލީުމދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަްށ ރާއްޖެއިން 
 ރަްސމީ ލިޔުމާއެުކ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން.  އިވާ ކޯހެއް ނަަމ އެކަން އެނޭގނެގެންގޮސްފަ

އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކް،  .10
 .އި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީމަޤާމުގަ

އްގައި ހިންގުމުެގ ދާއިރާގައި ޏެރާއްޖޭގައި ަރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުން .11
މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ  50 ވާނަމަ، އެކުންފުންޏަކީމަސައްކަތްކޮށްފައި

 ކަމުގައިވުން.މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއް 

ގެ ކުރިން 13:30 ދުވަހުގެ ވާ އަންގާރ 31 މެއި 2022 ސުންގަޑި 
careers@judiciary.gov.mv .ެއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވ 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ްފޯމާއި ފޯމާއެކު ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުނ

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްލިޕް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް: 
www.judiciary.gov.mv .ެއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 

  :ު3340851 / 3340852މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޭޅނެ ނަންބަރ 
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ

ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަްއ ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުާވ 
 މެވެ.ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީ

  އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިުރ
 ނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.ތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

 އިންސައްތަ )%(މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދާއިރާ  ކޮމްޕިޓަންސީ
 %30 ތަޢުލީމްލިބިފައިވާ 

 %10 ރިބާ މަސައްކަތު ތަޖު
 %10 މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ހުނަުރ 

 %50 ވިއުރއިންޓަ
 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 
އިސްކަން ދެވޭނެ 

 ކަންތައްތައް 

 .ްބޭސިކް އައިޓީ ނޮލެޖް ހުރި ފަރާތަކަށްވުނ 
 ިފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން. ބަހުން ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސ 
 ްކޮރަލްޑްރޯ އަދި ޕަވަރޕޮއިންޓް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްސްތަކާއި، ، އޮފީސް މައިކްރޯސޮފްޓ

 މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 ެތަފާުތ މިޒާުޖތަކުގެ މީހުން ގޮވައިގެން  އަދި އިދީފައިވާ،ދައްކުވަ ހުނަރު ލީޑަރޝިޕްގ

 މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން. 
 ،ިފަރާތަކަށްވުން ތަމްޞީލުކުރެވޭނެ ޝަރުއީދާއިރާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއ . 
 ެތުގެ މާލިއްޔަތު މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދައުލަ ޝަރުޢީދާއިރާގ

ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާއި، ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ 

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


 ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
 ،ިފަދަ  ދަތުކުރެވޭނެ ޙާލަތެއްގައި ކުރަންޖެހިއްޖެ ދަތުރު  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއ 

 .  ކަށްވުންފަރާތަ ހުރި ޙާލަތެއްގައި ސިއްޙީ
 ެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ އެހ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހާޟިރީއާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ.

 


