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ޑްރަގް ކޯޓު
މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ
ދަދްބަރު(IUL)435-A1/1/2019/05 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު

ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

ޢަދަދު

1

މަސައްކަތްކުރަދްޖެހޭ ތަދް:

ޑްރަގް ކޯޓު  /ކ.މާލެ

އަސާސީ މުސާރަ:

އެލަވަދްސް:

ތާރީޚް 21 :ފެބްރުއަރީ 2012
ރޭދްކް :ޖީ.އެސް3.

ސެކްޝަދް/ޔުދިޓް :ރިހެބިލިޓޭޝަދް /އެދްފޯސްމެދްޓް ސެކްޝަދް

 4,465/ރުފިޔާ-

ސަރވިސް އެލަވަދްސް 1,500/- :ރުފިޔާ

-

ލިވިދްގ އެލަވަދްސް 2,700/- :ރުފިޔާ

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަދްސް :މުސާރައިގެ 40%

-

ކަދޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުދް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުދަރު /ޤާބިލްކަދް އިދްޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮފްދިދުމާއެކުކ ސާދަވީ
އިމްތިހާދަކުދް  2މާއްދާއިދް ދަފްވެގެދް 'ޑީ' ލިބިފައިވުމާއެކުކ ސެކަދްޑަރީ ސްކޫލް ސެޓިފިކެޓް

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އިމްތިޙާދުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިދް ދަފްވެގެދް 'ސީ' ލިބިފައިވުދްކ
ދުވަތަކ
 -2މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރު ބެލުމުގެ ދިޒާމުދް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުދް ހައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުދްދިޔުމާއެކު،
ޖީ.އެސް2 .ގެ ރޭދްކުގައި މަދުވެގެދް  2އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދް.
 ކޯޓުދް ކަދޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ފަރުވާ ހޯދުމަފް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަފް
ބޭދުދްވާ އިދްޑިކޭޓިވް އެސެސްމަދްޓް ހެދުމަފް ދޭޝަދަލް ޑްރަގް އެޖެދްސީއަފް ކުރާ
އަމުރުތަކާގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުދް.
 ކޯޓުގެ ފަރާތުދް ފަރުވާއަފް ފޮދުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއިކ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުދް.

މަޤާމުގެ މައިގަދޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

 ޙުކުމްކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުދް ބަލަހައްޓަދްޖެހޭ އެދްމެހާ ކަދްތައްތައް ބެލެހެއްޓުދް.
 ކަދޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރީހެބިލިޓޭޝަދް ހަމަޖެއްސެދްދެތް ފަރާތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަދްތަކަފާއި ފަރާތްތަކަފް ދިދުދް.
 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުދް ހޯދަދްޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުދް.
 ފަރުވާއަފް

ފޮދުވާ

ފަރާތްތައް

ކޯޓުދް

ކަދޑައަޅާފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިދް

ފަރުވާ

ލިބިގަދްދަމުދްދާކަދް ކަފަވަރުކުރުދް.
 ދައުލަތުގެ

އެހެދް

މުއައްސަސާތަކާ

ގުޅިގެދް

ހިދްގަދްޖެހޭ

ޙަރަކާތްތައް

ވެރިދްގެ

މަޝްވަރާއާއެކު ހިދްގުދް.
 ސެކްޝަދުދް އެކިފަރާތްތަކަފް ފޮދުވަދްޖެހޭ ސިޓީ/ދޯޓް ފަދަ ތަކެތި ލިޔުމާއިކ ސެކްޝަދަފް
އެކިފަރާތްތަކުދް ލިބޭ ތަކެއްޗަފް ޖަވާބު ދިދުދް.
 މައްސަލަތަކުގައި ހިމެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުފުގެ ރިކޯޑާގުޅޭ އެދްމެހާ މަސައްކަތްކުރުދް.
 ފަރުވާގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ އެދްމެހާ މަސައްކަތްކުރުދް.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއިކ

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަފް ރަދގަޅުދަމަ ،ކޮދްމެ ދެ އަހަރަކުދް އެއް އަހަރު މުސާރައިގެ ކުރިއެރުދް

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުދް:

ލިބޭދެއެވެ.
 -1ޑްރަގް ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފޯމް
 -2ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަދަވަރު
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއިކ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް އެކްރެޑިޓްކޮފްފައިވާ
ސެޓްފިކެޓެއްދަމަކ އެކްރެޑިޓްކޮފްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ޓްރާދްސްކްރިޕްޓާއެކު.

ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ތަކެތި:

 -5އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއިކ އަދާކުރަމުދްދާ ވަޒީފާތަކާއިކ އެ މަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަދާއި
ރޭދްކާއިކ މަޤާމްގައިވީ މުއްދަތާއިކ މަސްއޫލިއްޔަތު އެދގޭދެ ލިއުދްތަކުގެ ކޮޕީ.
 -6އަލަފް ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މީހުދްދާއިކ  GS3ރޭދްކުދް ފެފިގެދް ދަފުގެ ވަޒީފާތަކަފް ކުރިމަތިލާ
މީހުދްގެ ސްކޫލް ލީވިދްގ ސެޓްފިކެޓްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ.
 -7ފާއިތުވީ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ފެދްވަރު ބަލާފައިވާ ފޯމުގެ ކޮޕީ (ދެވަދަ ޝަރުޠަފް ބަލައިކ
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުދް)
 -8ފޯމާއެކު

ހުފަހަޅަދްޖެހޭދެކަމަފް

އިޢުލާދުގައި

ބަޔާދްކޮފްފައިވާ

ހުރިހާ

ލިޔެކިޔުދްތައް

ހުފަހަޅާފައިދުވާދަމަކ އެފޯމެއް ބާޠިލްކުރެވޭދެއެވެ.

ސުދްގަޑި:

 22ފެބްރުއަރީ  2012ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެދްދުރު 12:00ގެ ކުރިދް.
-

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަފް މި ކޯޓުގެ ދަދްބަރު  3012556ފޯދަފް ގުޅުއްވުދް
އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

-

އެޕްލިކޭޝަދް ހުފައަޅަދްވީ އެޑްރެސް :ޑްރަގް ކޯޓު ،ޢިއްޒުއްދީދް މަގު.

-

@j obvacancy
އެޕްލިކޭޝަދް އީމެއިލް ކުރަދްވީ އެޑްރެސްdr ugcour t .gov.mv :

ދޯޓް:
މަތީގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ އިދްޓަރވިއުއަފް ދަޢުވަތު ދެވޭދީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް
ކުރުމަފްފަހު އެދްމެމަތިދް މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަފެވެ.

