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  2021 މެއި 10: ތާރީޚް
  ކ�ޓ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�ބ
ނ�ނ�ވ�   ބ
ނ�ނ�ވ� މ�ޤ�މ�  ބ
ނ�ނ�ވ� ޢ�ދ�ދ�

  ހއ.ދ�އ�ދ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  ށ.ފ�ނ�ދ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ� ބ.އ
ދ�ފ�ށ�   މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  ވ.ފ�ލ�ދ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�   މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  ވ.ކ�ޔ�ދ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�   އ�ސ�މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  ފ.ފ�އ�ލ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�   އ�ސ�މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�  ގއ.ކ�ލ�މ�ފ�ށ�  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� އ�ސ�   1

  ގދ.ފ�ރ�ސ�މ�ތ�ޑ� މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�   މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� އ�ސ�   1

  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ� ކ�ޓ�  ޏ.ފ�ވ�އ�މ�ލ�ކ�   މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   1

  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް

  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�  އ�ސ�  މ�ޖ�ސ�ޓ�ރ
ޓ�   

  ރ�ފ�ޔ�  21,000  ރ�ފ�ޔ�  18,850  ަ އަސާސީ މުސާރ

  ރ�ފ�ޔ�  4,000  ރ�ފ�ޔ�  4,000  ލިވިންގ އެލަވަންސް

 ރ�ފ�ޔ�  600 ރ�ފ�ޔ�  600 ރިސްކް އެލަވަންސް

  ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ނ� ކ�ނޑ�އ�ޅ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�ގ�މ�ތ�ނ� ލ�ބ�ދ�ވ
ނ�އ�ވ�.  ފޯނު އެލަވަންސް

މެޑިކަލް 
 އިންޝުއަރެންސް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން   2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ް .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިބިދެވޭނެއެވެ

  ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު 

  މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ . 1
  މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ބުއްދިހަމައަށް ހުރި  . 2
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ . 3

  ؛ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު . 4

 ގައި ނުވުން؛ ކަމު
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އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ . 5
  ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

ީ ޢަމަލެއްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދުއަޚްލާޤ . 6
އަހަރު 7ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޙުކުމްކުރެވި އެ ޙުކުމް ވޭތުވެދިޔަ 

 ؛ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
ޙުކުމާއެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ  ،އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ . 7

.  މީހެއްކަމުގައިވުން

  ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން . 8
  ކ�މ�ގ�އ�ވ�ނ� މ�ހ�ކ� ފ�ރ�ފ�އ�ވ� އ�ހ�ރ�) ފ�ނ�ސ�ވ�ސ�(  25 ޢ�މ�ރ�ނ� ޢުމުރު

 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ؛ ނުވަތަ ޤާނޫނުއިސްލާމީ ޝަރީޢާ 
މިދެކަމުގައި ނުވަތަ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގައި ނުވަތަ 

  ؛ ވުންރިބާ ލިބިފައިއަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖު 2ަދުވެގެން މގައި މަޤާމެއްކޯޓެއްގެ ލީގަލް  ޝަރުޢީ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 
ވަޒީފާއަށް އެދި 
  ހުށަހަޅާފޯމާއެކު

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ީމޯލްޑިވްސް ކޮލިފޭިކޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު 

 ުވަނަވަރ   

 ާވަނަވަރުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފ
ުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭ ސަޕޯޓިންގއަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި އަދާކ

 ޑޮކިއުމަންޓް

  ީޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ 

 ެޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން އެނގޭނެ  ކޯޓުގ
ުމުގައި އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގެންރަސްމީ ލިޔުމެއް (މި ލިޔ

 (.   އޮންނަންވާނެއެވެ
 ަމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ލީގަލް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމ

ެ މުއައްސަސާއަކުން ދީފައިވާ ރަސްމީމުއްދަތާއި އަދި  ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނޭ ގޮތަށް އ
 ލިޔުމެއް 

 ަރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފާމެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމ،
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނޭ ގޮތަށް އެ ލޯ ފާމަކުން ދީފައިވާ

.  ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ދާއިރާގެ އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްޤާނޫނ ީ
  ކުރާނަމަ މުއްދަތާއި މަހަކު ނަގައިދެނީ ކިތައް ގަޑިއިރުކަން އެގޭނެ ލިޔުން 

 ާނަމަ އެކަމާގުޅޭސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮޕް ތަކުގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޕޭޕަރު ލިޔެ ހުށަހަޅާފައިވ
 ލިޔުން

  ެ1ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ .   ފޮޓޯ
 .   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ނެތްކަމުގެ އިގްރާރު

 .  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް
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 ޭއިލެކްޝަންސް، ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫންކަން އެނގޭނ
.  ކޮމިޝަންގެ ލިޔުން

 ްރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުނ
ަކާއިއެކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއްވާނަމަދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް އިދާރާއ

.  ބޮންޑުން ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން

 ެލޯ ފަރމެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގ
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