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  /195-C/1/2022(IUL) 23:ނަންބަރު    ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

:   2022 ސެޕްޓެންބަރު 19 ތާރީޚް
   ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓްބޭނުންވާ   ބޭނުންވާ މަޤާމު   ބޭނުންވާ ޢަދަދު

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ނ.ވެލިދޫ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  1

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ޅ.ހިންނަވަރު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  1

  ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު   މެޖިސްޓްރޭޓް   1

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  1

  ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް  ގެމަނަފުށީ.ގއ  ޓްރޭޓްއިސްމެޖިސް  1

  މުސާރައާއި ޢިނާޔަްތ 

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  

  ރުފިޔާ  21,000.00  ރުފިޔާ  21,000.00    އަސާސީ މުސާރަ 

  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   ލިވިންގ އެލަވަންސް 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.   ފޯނު އެލަވަންސް 
މެޑިކަލް  

 އިންޝުއަރެންސް 

 .   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިބިދެވޭނެއެވެ

 .   ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު  

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

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

 ؛ ކަމުގައި ނުވުން
އިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެއިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފަ . 5

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

އަހަރު  7ކުރިކަމަށް ޙުކުމްކުރެވި އެ ޙުކުމް ވޭތުވެދިޔަ    ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް
 ؛ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

ޙުކުމާއެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ   ،އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ . 7
 މީހެއްކަމުގައިވުން. 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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  ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ  . 8
  ކަމުގައިވުން  މީހަކު  ފުރިފައިވާ އަހަރު) ފަންސަވީސް (   25 ޢުމުރުން ޢުމުރު 

 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ 

ނުަވތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ދަށްެވެގން ޑިޕްލޮމާ  ؛  އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު
މިދެކަމުގައި ނުަވތަ  ޙާޞިލުކޮށްފިައުވމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުަވތަ ޤާނޫނީ ަވކީލުކަން ކުރުމުަގއި ނުވަތަ 

  ؛ ރިބާ ލިބިފައިުވންއަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖު   2ދުެވގެން މަ ގައި މަޤާމެއް ކޯޓެއްެގ ލީގަލް   ޝަރުޢީ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  
ވަޒީފާއަށް އެދި  
  ހުށަހަޅާފޯމާއެކު 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ީކޮޕ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ  ތަޢުލީމީ  ބަލާފައިާވ  ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިްވސް 
 ޓްރާންސްކިްރޕްޓާއެކު 

 ުވަނަވަރ   

 ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ަވޒީފާވަނަަވރުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވ
ސަޕޯޓިންގ ހިމެނޭ  މުއްދަތު  ައދާކުރި  ަވޒީފާތައް  އެ  ަވޒީފާތަކާ  އަދާކުރި  ތަންތަނާއި  އަދާކޮށްފައިވާ 

 ޑޮކިއުމަންޓް 

   ީޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ަވކާލާތުކުރުމުެގ ހުއްދައިގެ ކޮޕ 

 ޤާނޫނީ ަވކީލެއްެގ ޮގތުަގއި  ކޯޓުތަކުގައި ަވކާލާތުކޮށްފައިާވކަން ނުަވތަ ކުރަމުންދާކަން އެނގޭނެ  ކޯޓުެގ
އެނގެން މުއްދަތު  ކޮށްފައިވާ  ޕްރެކްޓިސް  އެމީހަކު  ކޯޓެއްގައި  އެ  ލިޔުމުގައި  (މި  ލިޔުމެއް  ރަސްމީ 

  އޮންނަންވާނެއެެވ.) 
  ީމަސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ،ަގލް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިާވނަމަދައުލަތެުގ އެއްެވސް މުއައްސަސާއެއްަގއި ލ

ރަސްމީ ދީފައިވާ  ތަފްސީލް އެނގޭނޭ ގޮތްަށ އެ މުއައްސަސާއަކުން  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ކުރި  މުއްދަތާއި 
 ލިޔުމެއް  

 ަމަސައްކަތްކޮށްފައިާވނަމ ގޮތުގައި  ަވކީލެއްެގ  ޤާނޫނީ  ފާމެއްގައި  ލޯ  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 
މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ މުއްދަތާއި އަދި އެ މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް އެނޭގނޭ ޮގތަށް އެ ލޯ ފާމަކުން ދަީފއިާވ

 .  ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ްޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ ކޯސްތަކުގައި ލެކްޗަރަރއެއްެގ ޮގތުގައި މަސައްކަތ
   އިދެނީ ކިތައް ަގޑިއިރުކަން އެޭގނެ ލިޔުން ކުރާނަމަ މުއްދަތާއި މަހަކު ނަގަ 

 ޭއެކަމާުގޅ ސެމިނަރ، ޯވރކްޝޮޕް ތަކުގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޕޭޕަރު ލިޔެ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
 ލިޔުން 

  ެ1ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ  .   ފޮޓޯ
 .   ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
   ެފަނޑާިޔރުކަމުގ.  ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ކުށެުގ ރެކޯޑް ނެތްކަމުެގ އިްގރާރު

 ޭމެންބަރެއް ނޫންކަން އެނޭގނ ފަރާތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ  ކުރިމަތިލާ  އިލެކްޝަންސް، ފަނޑާިޔރުކަމަށް 
.  ކޮމިޝަންގެ ލިޔުން

 ޙާސިލްކުރުމުެގ ތަޢުލީމު  ބޭރުގައި  ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ގޮތަކުން  ރާއްޖޭގައި  އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ަސބަބުން 
ދައުލަތެުގ ނުަވތަ އަމިއްލަ އެއްެވސް އިދާރާއަކާއިއެކު ަވކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުެގ ބޮންޑެއްވާނަމަ

 .  ބޮންޑުން ދޫކުރާނެ ކަމުެގ ލިޔުން

  ައެފަދަ ތަނެއްެގ  ލޯ ފަރމެއްެގ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އެއްެވސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ ނުވަތ
 ހިއްސާދާރަކަށް ާވނަމަ އެކަން އެޭގނެ ލިޔުން 
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  ާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ކޯޓުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ތެރޭގައި އެ މީހަކު އެ ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރަކަށްފަނޑިޔ
)2011(ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުަވއްޒަފުންެގ ަގާވއިދު    R-18/2011ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، ަގވާއިދު ނަންބަރު  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ފަދަ ުގޅުމެއް  7ވަނަ ނަންބަރާއި    6ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ެގ    70ެގ  
މުަވއްޒަފަކު  ލިޔުން   އޮތް  އެނޭގނެ  ނެތްކަން  ނެތްނަމަ  ނުަވތަ  ހުރިކަން  ނަންބަރު(ހުރިނަމަ  ަގާވއިދު 

2011/R-18    ު2011(ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުަވއްޒަފުންެގ ަގާވއިދ(  http://www.judiciary.gov.mv

 )ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެެވ.
 

  :  ނޯޓް

 ިތަމްރީނުދ ތަޢުލީމާއި  ހިންާގ  މަރުކަޒުތަކުން  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ،  ެވހިރާއްޖޭގައި 
ކަނޑައެޅިފައިާވ ގްިނތިތަކަށްޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުެގ އޮނިަގނޑުަގއި  

ހުއްދައާއެކެ   .އޭެގ  .ކިއު އެމް ރާއްޖޭެގ  2016ސެޕްޓެމްބަރ    1ފެތޭޮގތަށް،  ފަހުން  ެގ 
ކުރަން އެކްރެޑިޓް  ސަނަދުތައް  ދޭ  ކުރުމުން  ފުރިހަމަ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންާގ  /ޔުނިަވރސިޓީތަކުން  ކޮލެޖު

  ނުޖެހޭނެއެެވ. 
ކުރިން އީމެއިލް މެދުެވރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ެގ  12:00ދުވަހުެގ  ވަނަ    2022އޮކްޓޫބަރު    03 ސުންގަޑި 

އެޑްރެހަށް އީމެއިލް  ރަސްމީ  ކޮމިޝަނުެގ  ަފރާތްތަކަށް  ބޭނުންާވ  ހުށަހަޅަން  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި 
@jsc.gov.mvadmin  .ފޮނުއްުވމުން ފޯމް ބަލައިަގންނާނެއެެވ  

 ގަވާއިދު  

ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ނެުގމުަގއި އަމަލުކުރާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަކަމި އިޢުލާނުގައިާވ ފަނޑިާޔރުކަމުެގ މަޤާމު
" ަގިއާވ ޮގތުެގމަތީންނެެވ. މި ަގވާއިދު   ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައަްޔނުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ަގވާއިދު

  ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިަގންނަާވނެއެެވ.ގެޒެޓުންނާއި މި ކޮމިޝަނުެގ  

 އިތުރުމަޢުލޫމާތު 

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް މިއިޢުލާނުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ތަކެތި   -
  އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިާވގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެެވ.

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދޭ   އެވެ.  3303501ޅުއްާވނެ ނަންބަރަކީ ން ރަސްމީ ަގޑީގައި ގު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަ  -
ެވބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެެވ.   www.jsc.gov.mv  އަދި ކުށުެގ ރެކޯޑް ފޯމް ފޯމާއި އިގްރާރު ފޯމް

  
  
  

  އިޒްމީރާ ޝިހާމް                                                                     
    ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                        

  


