
 

:   ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   /195-C/1/2021(IUL) 3ނަންބަރު

  2021ޖަނަވަރީ  18 ތާރީޚް:
މިހާރު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށްވެސް މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ މި 

.   އިޢުލާންގެ ދަށުން ހުޅުވާލާފައެވެ

  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�

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

  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް

    ރުފިޔާ 18,850  ަ އަސާސީ މުސާރ
    ރުފިޔާ 4,000  ލިވިންގ އެލަވަންސް
  ރުފިޔާ 600 ރިސްކް އެލަވަންސް

މެޑިކަލް 
 އިންޝުއަރެންސް

ން  ރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާ 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 
.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންް ކަނޑައަޅާފަ   އިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިބިދެވޭނެއެވެ

  ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު 

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

  ؛ަމުގައި ނުވުންސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކުކ
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު . 4

 ކަމުގައި ނުވުން؛ 
އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ . 5

  މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް . 6

އަހަރު 7ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޙުކުމްކުރެވި އެ ޙުކުމް ވޭތުވެދިޔަ 
 ؛ހަކު ކަމުގައި ނުވުންދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ މީ

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
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 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

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

  ؛ ރިބާ ލިބިފައިވުންއަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖު 2ަދުވެގެން މގައި މަޤާމެއްކޯޓެއްގެ ލީގަލް  ޝަރުޢީ

ރުކަމުގެ ފަނޑިޔާ
ވަޒީފާއަށް އެދި 
  ހުށަހަޅާފޯމާއެކު

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ީމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު 

 ުވަނަވަރ   

 ްވަނަވަރުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށ
ުރި ވަޒީފާތަކާ އެބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި އަދާކ

 ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް

  ީޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ 

 ްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަނ
އެނގޭނެ  ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (މި ލިޔުމުގައި އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް

 (.   ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ
 ީގަލް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ލ،

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި އަދި  ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނޭ ގޮތަށް އެ
 މުއައްސަސާއަކުން ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް 

 ަރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފާމެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމ ،

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި އަދި ެއ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނޭ ގޮތަށް އެ ލޯ
.  ފާމަކުން ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ެޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރަރއެއްގ
އިދެނީ ކިތައް ގަޑިއިރުކަން އެގޭނެގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މުއްދަތާއި މަހަކު ނަގަ

  ލިޔުން 

 ެސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮޕް ތަކުގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޕޭޕަރު ލިޔ
 ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުން

  ެ1ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ .   ފޮޓޯ
 .   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 ިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ނެތްކަމުގެފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތ

.  އިގްރާރު

 .  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

 ޭފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫންކަން އެނގޭނ ،

.  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލިޔުން

  ްބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިނ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް އިދާރާއަކާއިއެކު ވަކި

.  މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއްވާނަމަ ބޮންޑުން ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން

 ެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަލޯ ފަރމެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އެއްވ
 އެފަދަ ތަނެއްގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާނަމަ އެކަން އެގޭނެ ލިޔުން
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 ާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކު އެ ކޯޓުގެފަނޑިޔ
ެ(ޝަރުޢީ ދާއިރާގ R-18/2011ފަނޑިޔާރަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 

7ވަނަ ނަންބަރާއި  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  70) ގެ 2011މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 

ހުރިނަމަ ހުރިކަން ވަނަ ނަނަްބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް މުވައްޒަފަކު
(ޝަރުޢީ R-18/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު (ނެތްނަމަ ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން  ަނުވަތ

http://www.judiciary.gov.mv )2011ޒަފުންގެ ގަވާއިދު ދާއިރާގެ މުވައް

 )ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ.
 

   ނ�ޓ�:

 ެފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާނަމަ، "ފަނޑިޔާރުކަމުގ
" ކަމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ތެރެއިން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" އާއި
. ކާޑުގެ މުއްދަތު "ވަނަވަރު" އެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އައިޑީ

.   ހަމަވެފައިވާނަމަ، އާކޮށްފައިވާ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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ގ� ކ�ލ�ޖ�/ޔ�ނ�ވ�ރސ�ޓ�ތ�ކ�ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ފ�ރ�ހ�މ� 2016

  ކ�ރ�މ�ނ� ދ
 ސ�ނ�ދ�ތ�އ� އ�ކ�ރ�ޑ�ޓ� ކ�ރ�ނ� ނ�ޖ�ހ
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އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާކުރިން  ގެ 13:00 ވަނަ ދުވަހުގެ 2021 ފެބްރުވަރީ 01 ސުންގަޑި
ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް

@jsc.gov.mvadmin .   ފޮނުއްވުމުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ

 ގަވާއިދު 

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޤާމަށްމި އިޢުލާނުގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 
" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މި ގަވާއިދު  ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު

.ގެޒެޓުންނާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައ   ިގަންނަވާނެއެވެ

 އިތުރުމަޢުލޫމާތު

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި  - 
.   އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

 އެވެ.  3303501ުޅުއްވާނެ ނަންބަރަކީ ަން ސާފުކުރުމަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގސާފުކުރައްވމަޢުލޫމާތު  - 

ވެބްސައިޓުން  www.jsc.gov.mv އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދޭ ފޯމާއި އިގްރާރު ފޯމް
 .  ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ
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