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މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

 

   އަސާސީ މުސާރަ 

 ލިވިންގ އެލަވަންސް 

  ފޯނު އެލަވަންސް 

މެޑިކަލް  

 އިންޝުއަރެންސް 

ގޮތުގެމަތީން ލިިބދެވޭނެއެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު  
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8.  

 ޢުމުރު 

 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ 

ރޮނގުން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތުގެ ؛ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގައި ނުވަތަ މިދެކަމުގައި 

؛ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން 2ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން 

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  

ވަޒީފާއަށް އެދި  

 ށަހަޅާފޯމާއެކު ހު

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

ކޮޕީ  • ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ  ތަޢުލީމީ  ަބލާފައިވާ  ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު. 

   ވަނަވަރު. •

ަބޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،  ވަނަވަރުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް   •

އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތު ހިމެނޭ  

 ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓް.

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.  •

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން އެނގޭނެ    •

ކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް )މި ލިޔުމުގައި އެ ކޯޓެއްގައި އެމީހަކު ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.(  

ލީ • މުއައްސަސާއެއްގައި  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަދައުލަތުގެ  މަޤާމެއްގައި   ،ގަލް 

އެ   ގޮތަށް  އެނގޭނޭ  ތަފްސީލް  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  އަދި   މުއްދަތާއި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

  .މުއައްސަސާއަކުން ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ • ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ފާމެއްގައި  ލޯ  ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނޭ ގޮތަށް އެ ލޯ ފާމަކުން  

 ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. 
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ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި   •

  އިދެނީ ކިތައް ގަޑިއިރުކަން އެގޭނެ ލިޔުމެއް. މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މުއްދަތާއި މަހަކު ނަގަ

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  • ލިޔެ  ޕޭޕަރު  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާއި  ޤާނޫނީ  ތަކުގައި  ވޯރކްޝޮޕް  ސެމިނަރ، 

 އެކަމާގުޅޭ ލިޔުނުމެއް.

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  •

ޙާސިލް • ތަޢުލީމު  ޭބރުގައި  ރާއްޖެއިން  އެނޫންވެސް  ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ  ކުރުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ 

ގޮތަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް އިދާރާއަކާއިއެކު ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ  

 ޮބންޑެއްވާނަމަ ޮބންޑުން ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން.

މަ ނުވަތަ އެފަދަ ލޯ ފަރމެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަ •

 ތަނެއްގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާނަމަ އެކަން އެގޭނެ ލިޔުން. 

 ނޯޓް:  

ވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު  ދި •

އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ  

ގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ   2016ސެޕްޓެމްަބރ  1ގިންތިތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، އެމް.ކިއު.އޭގެ ހުއްދައާއެކެ 

އެކްރެޑިޓް  ދޭ ސަނަދުތައް  ކުރުމުން  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ  ކޮލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީތަކުން 

 ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ކުރިން ގެވަނަ ދުވަހުގެ   ސުންގަޑި 

 ގަވާއިދު  

މި އިޢުލާނުގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނީ 

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދު" ގައިވާ  

 ގެޒެޓުންނާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުން ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މި ގަވާއިދު

  

 

 

 އިޒްމީރާ ޝިހާމް                                                                     

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                     

https://apply.jsc.gov.mv/

