
 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | އޯކިޑްމަގު | ގެތީމު | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu| Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.mv ވެބްސައިޓް: 

 
 
 
 
 

 

    197-A1/1/2022/21(IUL) ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 2022މޭ  17 ތާރީޚް:

 JS16-2  :ރޭންކް  ސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް އެ  މަޤާމް 
  )އެކެއް( 01 ދަދު ޢަ 

  އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 
  ސުޕްރީމް ކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ  -/10922 އަސާސީ މުސާރަ 

 ބޭ އެލަވަންސް ލި މަޤާމަށް 

  :ް(65)އަސާސީ މުސާރައިގެ %ރ 7099.3ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސ 
  :ްރ-/3000ސަރވިސް އެލަވަންސ 
  :ްރ-/3000ލިވިންގ އެލަވަންސ 
 ަގަޑީގެ ފައިސާ.ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ކ 
  ްލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ. 

 އަސާސީ ޝަރުޠު 
ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު، ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  .1

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ޤާނޫނީ  9އަދި ލެވެލް  8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  4ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 

 ތައް ލިއްޔަތު ޢޫ މަސް ގެ މަޤާމު 

 ބެލެހެއްޓުން. ހިންގައިމަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ލީގަލް ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ  .1
 ލީގަލް ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ޤާނޫނަކާގުޅިގެން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާގުޅިގެން  .2

 އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ޤާނޫނުތަކާއި އިޞްލާޙްކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް ދެނެގަނެ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ  .3

ރި އެކި ހުޤާނޫނުތަކާއި ޝަރުޢީ އަދި ޤަޟާއީ ކަންތައްތަކާ ގުޅުން  މާއިފަނޑިޔާރުންނާ ޙިއްޞާކުރު
 ދިރާސާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. 

ށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދިރާސާތައް ކޯޓުގެ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަކޮ .4
 ކުރުން.

 ތައްމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ޢަޖުޑީޝަލް ޕޮލިސީތަކާއި  .5
 ތައްޔާރުކުރުން.

 ތައްޕްރޮގްރާމްކޯޓުގެ އިޖުރާއާތުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  .6
 މާއި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ދިނު މަށްޓަކައިހިންގު
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ބޭނުންވާ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްތަކާއި ކޯޓަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްޓަކައި  .7
ފޮތްތައް  ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި  ތަކާއި ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް  ފަދަ އެ  ފޮތްތައް ދެނެގަނެ،
 ފެސޭހައިން ބެލެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.އަދި އެ ފޮތްތައް 

ކޯޓުން ޝާއިޢުކުރާ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް، އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގައި  .8
 ނގާނުހިނގާގޮތް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.މާއި އެކަން ހިއިރުޝާދު ދިނު ސެކްޝަނަށްކަމާބެހޭ 

ކޯޓުން ޤަވާޢިދުތަކާއި ޖެހޭ ކުރަން ޙުލާޞް ވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމާއި އަދި އިޤަ ކޯޓުން ހަދަންޖެހޭ  .9
 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. ތައްޔާރުކޮށްޑްރާފްޓް ޢާންމުކުރަންޖެހޭ އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

އެކުލަވާލެވޭ  ކަންކަމުގައިޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ވާލެވޭ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް އެކުލަ  .10
 ޓީތަކުގައި ކޯޓު ތަމްސީލުކުރުން.ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮމި

އެއްބަސްވުންތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ބިލްތަކަށް  ސޮއިކުރަންޖެހޭސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން  .11
 ކޮމެންޓު ކުރުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނޫނަސް ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސް ޑިވިޜަންގެ މި .12
 މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.މިނޫންވެސް 

 ޝަރީޢާ / ޤާނޫނު  ރޮނގު ތަޢުލީމީ 

 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 
  ުޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު، ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 .ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު .1
 .ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  .2
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ )މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  .3

 ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް(

 .ތަކުގެ ކޮޕީސެޓްފިކެޓް  އޭލެވެލް އަދި  ޖީސީއީ އޯލެވެލް  .4
  .ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ކޮޕީ އަދި  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ  މަތީ ލިބިފައިވާ  .5
 ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .6
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ފަރާތަކީ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް .7

ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން 
ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން  ކޯހުގެ 

އަދި ސެޓްފިކެޓް  ހުށަހެޅުމާއި، ން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަ 
)އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.

 އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ(
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލްމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ  .8

ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން 
ގެ ން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔު

ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް 
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)އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ  ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން. 
 އަސްލުގެ ކޮޕީ(ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ 

އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި، އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، ރޭންކް،  .9
 .ޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީމަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއް

ތް ދައުލަތް ނުވަތަ ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ފިޔަވައި އިތުރު ތަނެއްގައި މަސައްކަ  .10
ކުރައްވާނަމަ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިނގޭނެ 

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއް ) ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.
މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން  50 ތަޖުރިބާ އަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ނޫންނަމަ،

  (.ތަނަކަށްވާނަމައެވެމަސައްކަތްކުރާ 

 ސުންގަނޑި 

އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު  ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް  ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން މި ޠު މަޤާމަށް ޝަރު  މި
ހުށަހެޅުއްވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް  ގެ ކުރިން މި 12:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  02 ޖޫން  2022

recruitment@supremecourt.mv .ެފޯމާއެކު  މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވ 
 ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު  އަދި . ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ އީމެއިލްކުރާ ޗެކްކުރުމަކީ ހަމަތޯ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާ

 .ދަންނަވަމެވެ ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ އެފޯމެއް ،ހަމަނުވާނަމަ ލިޔުންތައް
  ްއެފް .ޑީ .ޕީ  ގޮތުގައި  ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ  އެއް  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯމުތައް  ފޮނުވާ  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލ 

((PDF  ިދެންނެވީމެވެ  ކަމުގައި  އެކަނި  ފޯމުތައް  ފޮނުވާ  ފޯމެޓްގައ. 
 

 ޝަރުތު އެހެނިހެން 

އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން  18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން  -1
އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު  55އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 

 ކަމުގައި ނުވުން.
ވަނަ  7އަދި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  70ގެ 2011ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު  -2

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢާއިލީ ގާތްކަމެއް މި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި 
 ނުވުން.

ހޮވުމުގައި  މަޤާމަށް މީހުން 
 އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް 

 އުޅެވޭނެ  މަސައްކަތުގައި އޮފީހުގެ  ގިނަވަގުތު ދުވަސްތަކުގައިވެސް ބަންދު  ދުވަހާއި ރަސްމީ .1
 .ވުން މީހެއްކަމުގައި

 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތަކަށްވުން. .2
 އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން. .3
ފަރިތަކަމާއިއެކު ބޭނުން ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  .4

 ކަމުގައިވުން.
އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ  .5

 ޤާބިލްކަން ހުރިފަރާތަކަށްވުން.
 ޤަވާޢިދަށް  ވައްޒަފުންގެމު ޝަރުޢީދާއިރާގެ  ،ޤަވާޢިދާ މާލިއްޔަތު ދަޢުލަތުގެ ،ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާއިބެހޭ .6

 .ފަރާތަކަށްވުން އަހުލުވެރި

 ޤާބިލް  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް 
 ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް 
 ކަންތައް 

މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާއާއި، މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާ 
ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުނަރާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ 

 އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ. މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:

mailto:recruitment@supremecourt.mv
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 މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ )%( ކޮމްޕިޓަންސީ ދާއިރާ 

 %30 ތަޢުލީމް 
 %5 ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް

 %15 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 
 %20 ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް 

  %30 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަރވިއު 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ަކުރުމަށްފަހު  ޝޯޓްލިސްޓު  ފަރާތްތައް  ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް ދެންނެވޭނީ ވިއުއަށް ރއިންޓ 
 .އެކަންޏެވެ އެފަރާތްތަކަށް

 ްއިންޓަރވިއުއާއެކު  މަޤާމުގެ ،ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުވާ  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ މިމަޤާމަށ 
 ޕްރެޒެންޓޭޝަނާބެހޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދި . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ބަހުން އިނގިރޭސި
 .ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ ފަރާތްތަކާ  ޝޯޓްލިސްޓުވާ މަޢުލޫމާތު

 ު3009990ބަރު: ނަން  ގުޅޭނެ ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތ 
 ްލިޔުންތައްކަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު އެޕްލިކޭޝަން ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށ 

 ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފުރިހަމައަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައި މި
 ދެންނެވީމެވެ. ވާހަކަ ކުރެވޭނެ ބާޠިލް ފޯމްތައް އެޕްލިކޭޝަން 

  ްޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  އިންޓަރވިއުއަށ
 ނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.ތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

  ިކޯޓުގެ  ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. މި ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް މިމ
 އެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި  www.supremecourt.mv ގެ އެޑްރެހަކީ ވެބްސައިޓް

 ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުން ފޯމު ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
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 މަސްޢޫލިއްޔަތާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެހުިރ( ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ)
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