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އެލަވަންސް:

ތާރީޚް 19 :އޮގަސްޓ 2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
1

އަސާސީ މސާރަ:

ނަންބަރ(IUL)435-A1/1/2019/12 :

ރޭންކް :ޖީ.އެސް3.

ސެކްޝަން/ޔނިޓް :ޝަރޢީ ސެކްޝަން

 4,465/ރފިޔާ-

ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރފިޔާ

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,700/- :ރފިޔާ

-

ޖޑީޝަލް އެލަވަންސް :މސާރައިގެ 40%

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލން އިތރ ގަޑީގެ ފައިސާ.

 - 1މަޤާމގެ މަސައްކަތް ކރމގެ ހނަރ /ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއގައި ސާބިތކޮށްދިނމާއެކ ،ސާނަވީ
އިމްތިހާނަކން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ލިބިފައިވމާއެކ ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓިފިކެޓް

އަސާސީ ޝަރޠ:

އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ލިބިފައިވން،
ނވަތަ،
 - 2މަސައްކަތގެ ފެންވަރ ބެލމގެ ނިޒާމން ވަޒީފާގެ ކރިއެރން ހައްޤވާ މާކހެއް ލިބެމންދިޔމާއެކ،
ޖީ.އެސް2 .ގެ ރޭންކގައި މަދވެގެން  2އަހަރދވަހގެ މަސައްކަތ ތަޖރިބާ ލިބިފައިވން.


ޝަރީޢަތް ހިންގމަށާއި ސެކްޝަންގެ އެހެން ބޭނންތަކަށް ޙާޟިރ ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ފަރާތްތައް ޙާޟިރކރމަށް ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކރން.



ސެކްޝަނން ނެރެންޖެހޭ އެންމެހާ އަމރތައް ތައްޔާރކޮށް ރައްދކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ރައްދކރވން.



ޝަރީޢަތގެ މަޖިލިސް ހިނގަމންދާ ވަގތތަކގައާއި އެނޫން ވަގތތަކގައިވެސް
މައްސަލަތަކާ ގޅިގެން ފަނޑިޔާރން ޙަވާލކރާ މަސައްކަތްތައް ކރން.

މަޤާމގެ މައިގަނޑ



ޝަރީޢަތްތަކގައި ނެގޭ ބަޔާންތައް ޓައިޕްކޮށް ،އެބަޔާންތަކގައި ސޮއިކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް
ލައްވައި ސޮއިކރވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެއްސވން.

މަސްއޫލިއްޔަތތައް:


ނިމޭ ޤަޟިއްޔާތަކގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމނ ގޮތގެ ޚލާޞާ ރިޕޯޓާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމނ
ގޮތގެ ރިޕޯޓް ޓައިޕކޮށް ތައްޔާރކރން.



ސެކްޝަނން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތ ،ހަފތާ ޝީޓަށް ނަގައި،
އެ މަޢލޫމާތ ޢާއްމކރމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ދިނން.



ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރެއްގެ ދަށން ފަރވާ ހޯދާފަރާތްތަކާ ގޅިގެން ސެކްޝަނންކރަންޖެހޭ
އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކރން.



ކޯޓގެ ތަފާސްހިސާބާއި އެހެނިހެން ރިޕޯޓތަކަށް ސެކްޝަނން ފޮނވަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ
ތައްޔާރކޮށް ކޯޓގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނވން.



ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީހގައި ނެގޭ ބަޔާންތަކާއި މައްސަލައާ ގޅިގެން ސެކްޝަނަށް ލިބޭ
ލިޔެކިޔންތައް ޤާޟީގެ އިރޝާދގެ ދަށން ފައިލކޮށް ބެލެހެއްޓން.

ވަޒީފާގެ ކރިއެރމާއި،

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ރަނގަޅނަމަ ،ކޮންމެ ދެ އަހަރަކން އެއް އަހަރ މސާރައިގެ ކރިއެރން

މސާރައިގެ ކރިއެރން:

ލިބޭނެއެވެ.
 -1ޑްރަގް ކޯޓގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
 -2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ
ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ ،އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކ.

ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 -5އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެ މަޤާމތަކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި
ރޭންކާއި ،މަޤާމްގައިވީ މއްދަތާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތ އެނގޭނެ ލިއންތަކގެ ކޮޕީ.
 -6އަލަށް ވަޒީފާއާ ގޅޭ މީހންނާއި GS3 ،ރޭންކން ފެށިގެން ދަށގެ ވަޒީފާތަކަށް ކރިމަތިލާ މީހންގެ
ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ.
 -7ފާއިތވީ ދެއަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތ ފެންވަރ ބަލާފައިވާ ފޯމގެ ކޮޕީ (މި ދެވަނަ ޝަރޠަށް
ބަލައި ،ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާތްތަކން)
 -8ފޯމާއެކ

ހށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް

އިޢލާނގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހރިހާ

ލިޔެކިޔންތައް

ހށަހަޅާފައިނވާނަމަ ،އެފޯމެއް ބާޠިލްކރެވޭނެއެވެ.

ސންގަޑި:

 27އޮގަސްޓ  2019ވާ އަންގާރަ ދވަހގެ މެންދރ 12:00ގެ ކރިން.
-

އިތރ މަޢލޫމާތ ސާފކރެއްވމަށް މި ކޯޓގެ ނަންބަރ  3018556ފޯނަށް ގޅއްވން
އެދެމެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ:

-

އެޕްލިކޭޝަން ހށައަޅަންވީ އެޑްރެސް :ޑްރަގް ކޯޓ ،ޢިއްޒއްދީން މަގ.

-

އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް ކރަންވީ އެޑްރެސްjobvacancy@drugcourt.gov.mv :

ނޯޓް:
މަތީގައިވާ މަޤާމްތަކގެ އިންޓަރވިއއަށް ދަޢވަތ ދެވޭނީ ޝަރތ ފރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް
ކރމަށްފަހ އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

