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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

     A/2022/ 134-198ނަންބަރު: 

އިޢުލާނު 
ރެޖިސްޓްރަރ މަޤާމު:

 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 3އެސް.ޕީ  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 މަޤާމުގެ 
ކްލެސިފިކޭޝަން:

3ސީނިއަރ ލީގަލް އެްގޒެކެޓިވް ލެވެލް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

ކްރިމިނަލް ކޯޓު 

 ރުފިޔާ  -/13,400 މުސާރަ:

 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
  :ް(55)އަސާސީ ުމސާރައިގެ % -/7,370ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސ
  :ް3,000ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް2,700ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
  ާކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

އަދި ހުށަހެޅޭ ފޯމުތަްއ  ،ކޯޓަށްލިބޭ ދައުވާ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްުސމާއި .1

މައްަސލަ ހުށަެހިޅ  ،ދިރާސާކުރުމާއި، ކޯޓުންބެލޭނެ މައްސަލަތަކާިއ ނުބެލޭެނ މަްއސަލަތައް ފާހަގަކޮށް

ކޯޓަށް ބަލައިގަނެޭވ މައްަސލަތައް އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއާއި ޙަވާލުކުރުމުެގ  ،ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި

އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން.



ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ނުވަތަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެޭހ ކޯޓަށް ހު .2

 އަޅައި ިވލަރެސްކުރުން. ވަޅުތައްއެންމެހައި ފިޔަ

ކޯޓުންނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ިއސްތިއުނާފު މަރުހަލާގައި ިނންމާ ނިންުމންތައް ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  .3

 ސާ ބެލެހެއްޓުން.މުތައް ހަަމޖެއްއިންތިޒާ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ަރޖިސްޓްރީ )ހުށަހަޅާ( ބެލެހެއްޓުން. .4

 ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޯޓުގެ ކަަލންޑަރ ތައްާޔރުކުރުމާއި، ޝާޢިއުކުރުން. .5

  އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.ކޯޓުން ހިންގަންޖެޭހ މައްސަލަތަކުގެ ތާވަްލ އާންުމ ކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް .6

ފެންނާނޭހެްނ  ފަސޭހައިން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ އާއްމުންނަށް، ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ އަމުރުތަކާއި .7

 އެފަދަ ކަންކަމުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން. ،ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި

ރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން ހެދިފައިވާ ޤާވާޢިދުތަކަށް ގެންނަންޖެޭހ ޝަ ،ޤާނޫނުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް .8

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަްނ  ،ބަދަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާޙުކޮށް

 އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަންކުރުން.ގެންނަންޖެހޭ  ،ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޕޮލިސީތައް ދިރާސާކޮށް .9

މަސައްކަތް ރާާވ  މުވައްޒަފުންގެސްޕަވައިޒަރެއްގެ ހަިއިސއްޔަތުން ގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަން .10

  .މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުން ޒް ކުުރމުގެހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެޕްރައި

 ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ވޭ ވަކީލުންގެ ވެކޯޓަށް ހާޟިރު .11

 ވިލަރެސްކުރުން  ންފޯރުކޮށްދިނު ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން ދަޢުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް .12

 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މުވަްއޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން. ރެޖިސްޓްރަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ .13

 ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަާކ  ޓުރިޕޯ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ އެއަހަރުެގ ަމސައްކަތްތައްކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެްއ ިނމުމުްނ  .14

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ގެ ކުރިްނ އިދާރީ ސެކްޝަނަްށ  14:00ކޯޓުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ކޮންެމ ދުވަހެއްގެ  .15

 ޙަވާލުކުރުން.

 ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައްކުރުން.ކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގައި ކޯޓުގެ  .16

 ޤާޟީންގެ މަޖިިލހުގެ މަޝްވަރާގެމަތިްނ ތަންފީޒުކުރުން. ،މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް އިސްޤާޟީއާއި



ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  15ފަނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނު(ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަުރ  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ސުޕީރިއާ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމަްށ ކަނޑައަޅާފައިާވ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައިުވމާއި، މަޤާމުެގ 

 .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން
 

 މިގޮތުން 
ނުވަތަ ޤާނޫނު؛ ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިްސލާީމ ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  އިސްލާމީ ޝަރީޢާ .1

 ،ހާސިލުކޮށްފައިވުން އަދި
 2ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުަކމުގައި ނުވަތަ އެދެކަުމގައި މަސައްކަތްކޮށް މަދުވެގެން  .2

 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 ޤާނޫނު ނުވަތަ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ނުވަތަ ޝަރީޢާ   ރޮނގު ތަޢުލީމީ 

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ 
 ޤާނޫނު / ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު / ޝަރީޢާ   ދާއިރާތައް 

އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިްނ  18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  .1 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 
 އަހަރަށްވުެރ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގަިއ ނުވުން.  55މުސްކުޅިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ަކމަށްވާ 

ވަޒީފާއަދާކުރަން ެޖހޭ އިދާރާގެ ުމވައްޒަފުންނާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެާވ  ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ .2
 ފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް މީހަުކ ކަމުގައި ނުވުން.

 މަންަމ )ދޮންމަންމަ ިހމެނޭގޮތަށް( .2.1
 ބައްޕަ )ދޮންބައްޕަ ހިމެނޭގޮތަށް( .2.2
 ކާފަ .2.3
 މާމަ  .2.4
 އަނބިމީހާ .2.5
 ފިރިމީހާ .2.6
 މައިދައިތަ .2.7
 ބަފައިބެ  .2.8
 ބޮޑުދައިތަ  .2.9

 ބޮޑުބޭބެ . 2.10
 . އެއްބަނޑު މީހުން 2.11
 . އެއްބަފާ މީހުނ2.12ް
 . އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުނ2.13ް
 . ދަރިން )ކާފަ ދަރިންނާއި މާމަދަރިން އަދި ދޮންދަރިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް(2.14

ކައިވެނިކޮށްގެން އަށް ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ  14އިން  9. މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ 2.15
 އުޅޭ މީހުން 



ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:

 

)މި ފޯމު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުްނނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ 

 www.judiciary.gov.mv   ބެންހުންނާނެއެވެ.(ލިންކުން ލި

 މެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިާވ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑުގެ ެދފުށުގެ  .3
ނަަމ، ެއ ފަރާތެއްގެ  ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނޭގ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާުޑ ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަްނސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

މަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަަމ، ކުރި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނަޑއަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 ރިޕޯޓްގެ  އެސެްސމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިްވސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިުޔމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 .ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންަގނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

 )ހ(  ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންުފންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ 
ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާެގ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
 ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ  )ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ައމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ަވީޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
ޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައް

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން



ންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ
 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިުޔމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

)ބ(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލަިއފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ 
އިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަަތ ނުވަތަ އުވައިލައިފަ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

ދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަ
ގަިއވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުެގ  6ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަަމ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 
 ކަންތައްތައް:

 މާރކްސް 
 25 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 ސަނަދަށް ގުޅޭ ޑިސިޕްލިންއާ ޕްރިފަރޑް ނުވަތަ ކޯ
 ޓް ޕޮއިން ދެވޭ

5 

 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 
 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިޙާނު
 15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 30 އިންޓަރވިއު 
 100 ޖުމްލަ 

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ެގ  13:30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  22ސެޕްޓެންބަރު  2022 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެޭހ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ
މެއިްލ -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާިއ ލިޔުންތައް އީޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުޑީޝަްލ އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނަށެވެ. ކުރިން، 

careers@dja.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ 
އެ ކަނޑައަާޅ ، އިޢުލާނުގެ ުސންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑަައޅައިފި ަނމައަދި، 
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