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ޑްރަގް ކޯޓ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފރޞަތ

ނަންބަރ(IUL)435-A1/2020/03 :
ތާރީޚް 26 :ފެބްރއަރީ 2020
މއްދަތ :އިޢލާނކޮށްގެން މވައްޒަފަކ

މަޤާމ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

ޢަދަދ

1

ރޭންކް :ޖީ.އެސް3.

މަސައްކަތްކރަންޖެހޭ ތަން

ޑްރަގް ކޯޓ  /ކ.މާލެ

ކްލެސިފިކޭޝަން :އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން

ޝަރޢީ ސެކްޝަން

އަސާސީ މސާރަ:

 4,465/-ރފިޔާ

ހަމަޖެހޭ ތާރީޚން ފެށިގެން ،ހަ މަހގެ
ނ
ޗއްޓީގައި ހންނަ މވައްޒަފ ނިކންނަންދެ ް

އެލަވަންސް:

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރފިޔާ

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,700/- :ރފިޔާ

-

ޖޑީޝަލް އެލަވަންސް :މސާރައިގެ 40%

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އޞޫލން އިތރ ގަޑީގެ ފައިސާ.
-

އ
މަޤާމގެ މަސައްކަތް ކރމގެ ހނަރ /ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއގަ ި
ނކން 2
ސާބިތކޮށްދިނމާއެކ ،ސާނަވީ ނވަތަ އެއާ ފެންވަރގެ އިމްތިހާ ަ
ނ 'ސެކަންޑަރީ
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވމާއެކ ،އޭގެ އިތރ ް
ސްކޫލް' ނވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓިފިކެޓް އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި'

އަސާސީ ޝަރޠ

މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވން،
ނވަތަ،
-

ލމީ ރޮނގަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ސަނަދތަކގެ
މަޤާމގެ މަސައްކަތާ ގޅޭ ތަޢ ީ
އޮނިގަނޑ ލެވެލް  03ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވން.

-

ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާއިރ ،މީލާދީގޮތން އމރން  18އަހަރ ފރިފައިވާ މީހަކ
ކަމގައިވން އަދި ،ވަޒީފާއިން މސްކޅިކރމގެ އިޚްތިޔާރ ލިބޭ އމރ ކަމަށްވާ 55

އެހެނިހެން ޝަރޠ

އަހަރަށްވރެ ދޮށީ މީހަކ ކަމގައި ނވން.
-

ޝަރޢީ ދާއިރާގެ މވައްޒަފންގެ ޤަވާޢިދ 2011ގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 6
އ ޑްރަގް ކޯޓގެ
ނކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެ ް
އަދި  7ވަނަ ނަންބަރގައި ބަޔާ ް
މވައްޒަފަކާ ހރި ފަރާތެއްކަމގައި ނވން.

މައިގަނޑ މަސައްކަތް


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



ހ އަމރތައް ތައްޔާރކޮށް ރައްދކރަންޖެހޭ
ސެކްޝަނން ނެރެންޖެހޭ އެންމެ ާ
ފަރާތްތަކަށް ރައްދކރވން.



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


މަޤާމގެ މައިގަނޑ
މަސްއޫލިއްޔަތތައް:

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



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.



ނ ފަރވާ ހޯދާފަރާތްތަކާ ގޅިގެން
ޝން އަމރެއްގެ ދަށ ް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
އ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކރން.
ސެކްޝަނންކރަންޖެހޭ އެންމެހަ ި



ނ ރިޕޯޓތަކަށް ސެކްޝަނން ފޮނވަންޖެހޭ
ކޯޓގެ ތަފާސްހިސާބާއި އެހެނިހެ ް
މަޢލޫމާތ ތައްޔާރކޮށް ކޯޓގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނވން.



ބޔާންތަކާއި މައްސަލައާ ގޅިގެން ސެކްޝަނަށް
ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީހގައި ނެގޭ ަ
ހއްޓން.
ލިބޭ ލިޔެކިޔންތައް ޤާޟީގެ އިރޝާދގެ ދަށން ފައިލކޮށް ބެލެ ެ

ތަޢލީމީ ރޮނގ

ޝން
ނ ދާއިރާ  /އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް  /އިންފޮމޭ ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ޤާނޫ ީ
ޖ
ޓެކްނޮލަ ީ
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާ /

ގޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

ރ
ޝަރީޢާ،ޤާނޫނ ދާއިރާ  /އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއި ާ

 -1ޝަރޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމ (މި ފޯމ މިކޯޓގެ ކައންޓަރންނާއި ވެބްސައިޓް
ނނާނެއެވެ).
 www.drugcourt.gov.mvއިން ލިބެން ހ ް
 -2ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ
ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 -4ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ތަކގެ ކޮޕީ.
ކޓްތަކގެ ކޮޕ އަދި ޓްރާނސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
 -5ލިބިފައިވާ މަތީ ތަޢލީމީ ސެޓްފި ެ
 -6މަޤާމަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައމީ ސަނަދތަކގެ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރގެ
ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ފިރހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ،
ކޯސް ފރިހަމަ ކރެއްވި ކަމގެ ރަސްމީ ލިޔން ހށަހެޅމަށާއި ،އަދި ފރިހަމަކޮށްފައިވާ
ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޔނިވަރސިޓީއަކާ ގޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން
ކރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް ނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔމާއެކ ސެޓްފިކެޓް
ހށަހެޅން.

 -7އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެ މަޤާމތަކގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
ރޭންކާއި ،މަޤާމގައިވީ މއްދަތާއި ،މަސްޢޫލިއްޔަތ އިނގޭނެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ.
ވ ހރިހާ ލިޔެކިޔންތައް
ށ އިޢލާނގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
 -8ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަ ް
ބޠިލްކރެވޭނެއެވެ.
ހށަހަޅާފައިނވާނަމަ ،އެފޯމެއް ާ

ސންގަޑި

 04މާރިޗ  2020ވާ ބދަ ދވަހގެ 12:00ގެ ކރިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހށަހެޅއްވން
އެދެމެވެ.
-

އިތރ މަޢލޫމާތ ސާފކރެއްވމަށް މި ކޯޓގެ ނަންބަރ  3018556ފޯނަށް
ގޅއްވން އެދެމެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ

-

އެޕްލިކޭޝަން ހށައަޅަންވީ އެޑްރެސް :ޑްރަގް ކޯޓ ،ޢިއްޒއްދީން މަގ.

-

އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް ކރަންވީ އެޑްރެސް:
jobvacancy@drugcourt.gov.mv

-

ރހަމަވާ ފަރާތްތައް
މި މަޤާމގެ އިންޓަރވިއއަށް ދަޢވަތ ދެވޭނީ ޝަރތ ފ ި
ތތަކަށެވެ.
މމަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާ ް
ޝޯޓްލިސްޓް ކރމަށްފަހ އެން ެ

-

އިންޓަރވިއއަށް

ޓ
ޝޯޓްލިސް ް

ކރެވޭ

ނ
ފަރާތްތަކ ް

އިންޓަރވިއއަށް

ވަޑައިގަންނަވާއިރ ހށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔންތަކގެ އަސްލ ގެނައމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ހވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢލީމާއި،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ޮ
ތަޖރިބާއާއި ،މަސައްކަތަށް ބޭނންވާ ހނަރާއި ،މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

ކން ކަށަވަރ ކރމަށްޓަކައި ކރެވޭ އިންޓަރވިއއަށް ބަލައެވެ .މިގޮތން
ތަޖރިބާއަށާއި ޤާބިލް ަ
މިބައިތަކަށް މާރކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ



ލިބިފައިވާ ތަޢލީމް30% :

ކަންތައް



މަސައްކަތ ތަޖރިބާ10% :



ރށް10% :
މަސައްކަތަށް ބޭނންވާ ހނަ ަ



އިންޓަރވިއ50% :

-

ފރިތަކޮށް ވާހަކަދައްކަން އެނގން.
ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހން ަ

-

ޤާނޫނތަކާއި ،ޤަވާއިދތަކަށް އަހލވެރި ފަރާތަކަށްވން.

-

ގިނަވަގތ އޮފީހގެ މަސައްކަތގައި އެޅެވޭނެ މީހެއް ކަމގައިވން.

-

މައިކްރޯސޮފްޓް ޕެކޭޖަށް އަޙލވެރި ފަރާތެއްކަމގައިވން.

މަޤާމަށް މީހން ހޮވމގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

