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 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު  
   A/2022/105-198ނަންބަރު: 

 2022 ޖުލައި 17 ތާރީޚް: 

 3ޖީ.އެސް ރޭންކް:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މަޤާމު 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް  ސެކްޝަން: 02 ޢަދަދު 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ 

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ  -/4,465 އަސާސީ މުސާރަ 

 މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 

  :ް50މުސާރައިގެ %( 2,232/50ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސ) 
  :ް1,500ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް3,000ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
 ާކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީެގ ފައިސ 
 ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސ 

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ " ގްޭރްޑ  2ސާނަވީ ނުވަަތ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ިއމްތީޙާނަކުން  .1
އި " ދިވެިހ ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން "ސެކަްނޑަރީ ސްކޫލް " ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޚާނުގަ

 " ިމ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން " ސީ " ގްޭރޑް ލިބިފައިވުން، ނުވަަތ،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .2

 ނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ގެ ސަ 3އޮނިގަނޑުގެ ލެވެްލ 

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

ފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުްނ އަހަރު ފުރި 18އުމުރުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން  .1
އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ  55 އަދި، ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ަކމަށްވާ

 މީހަކު ކަމުގަިއ ނުވުން. 
 7 އަދި 6 ގެ(ހ) މާްއދާގެ ވަނަ  70 ގ2011ެ ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ .2

ގާތްކަމެއް މިޑިޕާޓްަމންޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ހުރި  ޢާއިލީ ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި  ވަނަ
 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
  ެރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގ

 ކުރުން.



 ާވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި އިން ވަކިވާންއެދޭ މުވައްޒަފުން، ޝަރުޢީދާއިރ
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ްބެލެހެއްޓުން. ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަިޖސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށ 
  ެބެލެހެއްޓުން. ސްތައް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށްރެކޯޑްޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގ 
 ްބެލެހެއްޓުން.  އަޕްޑޭްޓކޮށްިސސްޓަމުން ަރޖިސްޓްރީ  ނާއި މުވައްޒަފުންގެފަނޑިޔާރުނ 
  ޝަރުއީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލަިއ ދެވޭ މުސާރާއިެގ

 ގުޅޭގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ ެއންމެާހ މަަސއްކަތްކުރުން.އިންކްރިމެންޓް ހަަމޖެއްސުާމ 
  ެމުވަްއޒަފުންނަށް މުާސރަދިނުމާ ގުޅޭގޮތުްނ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޑީޖޭއޭގ

  ށް އެހީތެރިވެދިނުން.ތް ކަނޑަެއޅޭ މުއްދަތަށް ނިންުމމަކުރަންޖެހޭ އެްނމެހާ މަސައްކަ
 ަށް އިންަޑކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ޑީޖޭއޭއަށް އަލަށް ވަޒީާފ ހަަމޖައްސާ ފަރާތްތަކ

 ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
  ިޝަރުޢީދާއިރާއަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައ

 ސެޝަންތަށް ނަގައިދިނުން.
 ުން. ކުރު ތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެިކ އެކި ރިޕޯޓު މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ތައްޔާރ 
  މެނުއަލް އެޓެންޑެންްސ އަޅަންެޖހޭ މުވައްޒަފުންގެ އެޓެންެޑންސް ެއޅުމާއި، އިތުރުގަޑީެގ

 ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން. 
 ެތަށް އެކުލަވާލުުމގައި އެހީތެރިވުމާއި،  ކޯޓުތަކުގެ އޯގަނައިޒެޝަން ޗާޓުޝަރުޢީދާއިރާގ

 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.    
 ްޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ރިޓަޔަރމަންޓާއި، ގުޅިގެން ޕެނ

 ފޮނުވުން. 
  .ްއަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުނ 
 .ްއަހަރީ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމަތު ފައިނޭްނސް ސެކްޝަނަށް ފޮުނވުނ 
 ީމަސައްކަތްތައް ކުރުން.ގެ އިތުރުންވެސް ވެރިއަކު ޙަވާލުކުރާ ރަސްމީ މ  

 ތަޢުލީމީ ރޮނގު 
 ްސޯޝަލްސައިްނސް / ހިއުމަންރިޯސސް /  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / މެޭނޖްމަންޓ /

 ބިހޭވިއަރަލް ސައިންސް / ސައިކޮލޮޖީ 

 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 
  / ްބިޒްނަސް މެނޭްޖމަންޓްބިޒްނަސް އެްޑމިނިސްޓެރޭޝަން / ހިުއމަން ރިޯސސް މެޭނޖްަމންޓ 

 ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް. .1
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތު ސްލިޕް. .2
 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .3
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  .4
 އަދި އޭލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.ޖީސީއީ އޯލެވެްލ  .5
 ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.  .6
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަާޅފައިވާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  .7

ކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިޭބ ފަރާތެއް ނަމަ، ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކުން ފުރިަހމަ
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ކޮިލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  



 ،ކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި
 ކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.އަދި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސެޓްފި

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައަާޅފައިވާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  .8
ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް 

ށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެުޅމަ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތައުލީމުޭދ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް 
 ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަަމ އެކަން އެނޭގނެ  ަރސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން. 

ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކް، އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ  .9

 މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

 careers@dja.gov.mv ގެ ކުރިން  13:30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  04އޮގަސްޓު  2022 ސުންގަޑި 
 އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެްނެމ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި، 
ތަޖުރިބާއާއި،މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި 

ތުން މިބައިތަކަށް ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެޭވ އިންޓަރވިއު އަްށ ބަލައެވެ. މިގޮ
 މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ: 

 % :ް30ލިބިފައިވާ ތައުލީމ 
 % :ާ10މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ 
 % : ް10މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށ  
  :ު50އިންޓަރވިއ% 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ްއްވަންޖެޭހ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި،އެފޯމާއެކު ފުރު މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުނ 
ވެބްސައިޓް:  މިޑިޕާްޓމަންޓުގެ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ސްލިޕް ފުރިހަމަކުރައްވާ

www.judiciary.gov.mv  .ެއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 
  ްމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ީއމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެއ

ފޯމެޓްގައި ފޮނުވާ ފޯމުތައް އެކަނި ކަމުގައި  )pdf (ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފް
 .ދެންނެވީމެވެ

  :ު334853 ,3340856މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޭޅނެ ނަންބަރ 
  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ

ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 
 ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

 ުކުރެވުނު  ޝޯޓްލިސްޓް ހަމައެކަނި  އަންގާނީ ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނުކަން އަށްއިންޓަރވިއ 
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް  .ފަރާތްތަކަށެވެ

ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނަުއމަށް 
 ދެންނެވީމެވެ.
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 ިއަދި  ،އޮފީސްތަކުންނާއި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކުރިން ،ކުރިމަތިލާންވާނީ މަޤާމަށް މ 
 ބަޔާންކޮށްދޭ  ދެކޭގޮތް މަސައްކަތާމެދު އެމީހެއްގެ އޮފީހަކުން ަމސައްކަތްކުރާ މިހާރުވެސް
 .ނުކުރާަނަމއެވެ އިޢުތުރާޒް ހޯދުމާމެދު ޑިޕާޓްމަންޓުން  މި ރިޕޯޓު ރެފްރީޒް

ހޮވުމުގައި މަޤާމަށް މީހުން 
 އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް 

 ްދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކޮށް ވާހަކަދައްކަން އެނގުނ. 
 ްއަހުލުވެރި  ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޝަރުއީދާއިރާގެ މުވަްއޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށ

 ފަރާތަކަށްވުން.
  .ްއެޗްއާރު ސޮފްޓްވެއަރތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަން އެނގޭނެ ފަރާތަކަށްވުނ 
 ްގިނަވަގުތު އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭެނ މީހެްއ ކަމުގައިވުނ. 
 .ްމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް އެޑްވާްނސް ފެންވަރެއްގައި ބޭނުންކުރަން އެނގުނ   

 


