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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

   A/2023/25-198  ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖުޑީޝަްލ އެކަޑަމީ މަޤާމު:

 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 5 އީ.އެކްސް މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ )ވިލިމާލެ( /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ރުފިޔާ-/13,890  މުސާރަ:

 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
  :ް(50މުސާރައިގެ %)އަސާސީ  -/6,945ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސ 
  :ް2,000ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް3,000ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
  ާކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ 
 ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސ 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ކުރަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުމަށް ސިޔާސަތުތައް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ކޮންޓިނިއުއިންގ  ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ  .1
  ކުރުން. މަތިން މަޝްވަރާގެ ލަފަޔާއި، ބޯޑުގެ އެޑްވައިޒަރީ އެކަޑަމީގެ ޖުޑީޝަލް މަސައްކަތްތައް

ލުކަން  ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާއި، އިދާރާތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާބި .2
އިތުރުކުރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިގު ރާސްތާ އަދި ކުުރ ރާސްތާ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްތައް ދަނެގަނެ، އެފަދަ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް އަހަރު ތެރޭގައި ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ތަންފީޛުކުރުން.
 ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަށް ކުރިއަށް .3

ޕޫލްއެއް އެކުލަވާލައި، އެފަދަ ފަާރތްތަކުގެ ޚިދުމަްތ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގައި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެކަަށ 
 އަޅަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން. 

 ތަމްރީން ލިބޭ ގޮތްގޮތަށް އެނޫން އަދި ދަށުންނާއި، އެހީގެ ހިލޭގެ ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކި ދާއިރާއަށް ޝަރުޢީ .4
  އެކުލަވާލުން. އުޞޫލުތައް އަމަލުކުރާނެ ފޮނުވުމުގައި މީހުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 



 އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިނަލްކުރުމާއި، ކޮންޓެންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކި އެކި ހިންގޭ އެކަޑަމީއިން ޖުޑީޝަލް .5
 ފެންވަރު  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ގެންދާ ކުރިއަށް އެކަޑަމީއިން ގޮތެއްގައި ޖުމްލަ ހެދުމާއި، އެސެސްމންޓް
   ކުރުން. މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މަތިކުރުމަށް

 ޤާއިމުކުރުމަށް  ވާޞީލަތްތައް އެންމެހާ ބޭނުންވާ ޤާޢިމުކުރުމަށް ލައިބްރަރީއެއް-އީ ޑަމީގައިއެކަ ޖުޑީޝަލް .6
 އެކަށައަޅައި، އުޞޫލުތަކެއް އަމަލުކުރާނެ ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް ލައިބްރަރީގެ ކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
 އެކަށައެޅުން. ނިޒާމެއް ޝެއަރކުރެވޭނެ ނޮލެޖް ތެރޭގައި ދާއިރާގެ

 ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދާއިރާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސިޔާސަތުތައް ޚަރަދުކުޑަ އެހީގައި، ޓެކްނޮލަޖީގެ ޒަމާނީ .7
 ޤާޢިމުކުރުމުގެ  އެކަޑަމީގައި ޖުީޑޝަލް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަމްރީން މުވައްޒަފުން
  ކުރުން. މަސައްކަތް

 ކުރުމުގެ  ޝާއިޢު ިދރާސާތައްކޮށް އެކިއެކި ހަދަންޖެހޭ ރުަމށްތަރައްޤީކު ަހރުދަނާކޮށް ނިޒާމް ޝަރުޢީ .8
 .ކުރުވުން  މަސައްކަތްތައް

 އެހީ ބޭރުގެ އެގްރީމަންޓްތަކާއި އެމްއޯޔޫތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ގުޅިގެން އިމަސައްކަތާ އެކަޑަމީގެ ޖުޑީޝަލް .9
 .ކުރުވުން މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން ފަާރތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަމާ ހޯދުމަށް

 ކަރިކިއުލަމް ޓްރެއިނިންތަކުގެ ބޭނުންވާ އިންހައުސްކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ .10
 ގޮތުން  ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ތަކުގެ ޓްރެއިނިންގ މިަފދަ އަދި ދިނުމާއި، ލަފާ ބޭނުންވާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި

 .ކުރުން މަސައްކަތް ޙާލަތެއްގައި ކުރަންޖެހިއްޖެ މަސައްކަތް
 މަޝްވަރާގެ  އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ޖުޑީޝަލް ޗީފް  އިންތިޒާމްތއް އިދާރީ  ޢާންމު އެކަޑަމީގެ ޝަލްޖުޑީ .11

   ބެލެހެއްޓުން. ހިންގާ މަތިން

 8ނުވަތަ  7މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ -1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

އަހަރު  8މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން   ،ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކުގެ 

 ނުވަތަ،ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 
 

އިން  9މަސައްކަތާ ގުޅޭ ަތޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ -2

މަދުވެގެން މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި ގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ފެށި
 ލިބިފައިވުން. ތަޖުރިބާ އަހަރު ދުވަހުގެ 6

 ތަޢުލީމީ ރޮނގު 
އެޑިއުކޭޝަނަލް ، މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސޯޝަލް ސައިންސް 

 މެނޭޖްމަންޓް 

 

 :ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް 
 ނެތް

  
 :މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް 

 ޓްރެއިނިންގް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .1
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭގްމަންޓް  .2
 ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .3

 



ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކަށް ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ނޯޓު:
 ކޯ ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

 

 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 

އެޑިއުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް، ކަރކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް 
ލޯ، ޕްރޮޖެކްޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް،

 ސޯޝަލް ސައިންސް ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސައިންސް. މެނޭޖްމަންޓް،

  .ރު ފުރިފަިއވާ މީހަކު ކަމުގައިވުންއަހަ 18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  .1 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 
ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯޓުގެ )ނުވަނަ އިދާރާގެ( މުވައްޒަފެއްގެ )ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ( ގާތްތިމާގެ މީހަކު ކަމުގައި  .2

 ނުވުން. 
 ކާފަ ނުވަތަ މާމަ )ދޮންކާފަ އާއި ދޮންމާމަ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ .2.1
 އާއި ދޮންބައްޕަ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ ނުވަތަމަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ )ދޮންމަންމަ  .2.2
ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެ )އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންނާއި ދޮން މަންމަ ނުވަތަ  .2.3

 ދޮންބައްފަގެ ދަރިން(؛
 ދަރިން )ކާފަ ދަރިންނާއި މާމަދަރިން އަދި ދޮންދަރިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2.4
 ؛ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމިހާ .2.5
ފަހަރި ނުވަތަ ޅިޔަނު )ތިާމ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެއާއި، އެމީހުން އިނދެގެން އުޅޭ  .2.6

 މީހުނާއި، ތިމާގެ ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުން ހިމެނޭހެން(؛
އިތަ އާއި ދޮންބަފައިބެ މައިދަތަ ނުވަތަ ބަފައިބެ )އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ކާފަ ނުވަތަ މާމައާއި ދޮންމައިދަ .2.7

 ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛
 ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ )ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ .2.8
 ދެބޭންގެ ދެދަރި މީހަކު. .2.9

 ކަމުގައި ނުވުން.

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

)ިމ ފޯމު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަްލ  ފޯމް.ަޝރުީޢ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

 www.judiciary.gov.mv   ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.- ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ  .3
ާރތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ނަމަ، އެ ފަ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ 

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ ަމޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންާދ  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 ހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5
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 ތަޢުލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި  ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން )ށ( 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

 އްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ )ހ(  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 
( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާުތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

 ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

)ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާުތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތު
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަމްއިއްޔާ  )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާިއ މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަީކ  ޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންވަކިވަކިން ބަ

މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން 
 ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފައިވާ ލާއުވާފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ލާދަޢުލަތުގެ އުވާ ( ރ)
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި ފައިވާ ލާއުވާނުވަތަ ، އިދާރާއެއްގައި 

ގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ 
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ 
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ  6ލު ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ
 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މާރކްސް 

 25 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް 
 ދެވޭ ޕޮއިންޓ

5 



 5 ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމުއަސާސީ 

 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިޙާނު

 15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 30 އިންޓަރވިއު 

 100 ޖުމްލަ 
 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  13:30ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ   13ފެބުރުވަރީ  2023މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެއިލް -ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމާއި ލިޔުންތައް އީ

careers@dja.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ 
އެ ކަނޑައަޅާ ، އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި، 

 ވަޒީފާއަށް އެޭދ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ދުވަސް އިތުރުކުމަށްފަހު ދުވަހުގެ އަދަދަށް 

 ޓްލިސްޓުކުރުން:ޝޯ 
 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
 ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްުޓކުރެވޭނެއެވެ. 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ 
 ތު:ތަނާއި، މުއްދަ 

 ފެބުރުވަރީ 20 2023 ،އޮންނާނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިމްތިޙާނާއި ،އިންޓަވިއު  ބޭއްވޭ ހޮވުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް މި
 . ގައެވެ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ދެމެދު އާ މާރިޗު 2 2023 ން 2023

 
 .ފަރާތްތަކާއެވެ  ހޯދާ މަތިން އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އިންސައްތަ 50% މާކްސްގެ ޖުމްލަ މުޅި އިމްތިޙާނުގެ ކުރެވޭނީ  އިންޓަވިއު 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން 

(" ޝީޓު A2) ޝީޓް ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް" ނިމުމުން ޕްރޮސެސް ސްކްރީނިންގ
 ޕޮއިންޓު ފަާރތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް. އާންމުކުރެވޭނެއެވެ ވެބްސައިޓްގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މި ފެންނާނެހެން އާންމުކޮށް
 ދުވަހުގެ  3 ނޫން ބަންދު ރަސްމީ ފެށިގެން ދުވަހުން އާންމުކުރާ ޝީޓު  A2 އޮތްނަމަ ޝަކުވާއެއް ގޮތާމެދު ދެވިފައިވާ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އިދާރާއަށް މި ޝަކުވާއެއް އެ ތެރޭގައި

  ީމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 5334085/  3334085މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނcareers@dja.gov.mv  .ެއަށެވ 
  ްފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފްމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށ) pdf(  ާފޯމެޓްގައި ޮފނުވ

  ނުވަތަ ވަކިވަކިން ޑޮކިއުމެންޓް ފޮނުވާނަމަ އެއް މެއިލްގައި ޑޮކިއުމެންޓްތައް އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ފޯމުތައް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ
 ްޔުންތައް  ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލި ވަޒީފާއަށ

 ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާްތތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 
  ްއިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން  ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވެ.އިންޓަރވިއުއަށ

 އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

އަދި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަކުން އެމީހެއްގެ މަސައްކަތާމެުދ  ،ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފީސްތަކުންނާއި ،ަމތިލާންވާނީ މި މަޤާަމށް ކުރި
 ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރެފްރީޒް ރިޕޯޓު ިމ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހޯދުމާމެދު އިޢުުތރާޒް ނުކުރާނަމައެވެ.
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