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 މިކޯޓުގެ އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު
(IUL)197-A1/1/2022/21 (17  ިއިޢުލާނާގުޅިގެން 2022މެއ )ްތަކުްނ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތ

 ާޤމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވައިލަމެވެ.އެ މަކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާތީ، 
މި ކޯޓުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުަވއިލެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުެގ މި 

ޝަރުޠު  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުލާނާގުޅިގެން( 2022 މެއި 17)  197-A1/1/2022/21(IUL)ނަންބަރު
   ދެންނެވީމެވެ. ވެސްރާތްތަކުން އަލުން ެއޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަފަ ފުރިހަމަވާ

    197-A1/1/2022/31(IUL) ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 2022ޖުލައި  07 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 
  :ް3000ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް3,000ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
 ަގަޑީގެ ފައިސާ.ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ކ 
  ޭޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހ. 

 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. ހިްނގައިމަސައްކަތްަތއް ެއންމެަހިއ ލީގަލް ރިޯސސް ސެކްޝަްނގެ  .1
ައޅަންެޖޭހ  ލީގަލް ރިޯސސް ސެކްޝަނުންޤާނޫނަާކގުިޅގެން ުނވަތަ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަާކގުިޅގެން  .2

 އެންެމހައި ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުން.
 s egu Ejcp caIr Wrmc ih evkO idTu
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ޤާނޫނުތަާކއި ިއޞްލާޙްކުެރވޭ ާޤނޫނުަތއް ދެެނގަނެ އެ މަޢުލޫމާތުަތއް ފަނޑިާޔރުންާނ އަލަށް ތަޢާރަފްކުެރވޭ  .3

ރި އެކި ދިރާސާ ރިޕޯޓް ތައްާޔރުކޮްށ ހު ާޤނޫނުތަކާއި ަޝރުޢީ ައދި ޤަާޟއީ ކަންތައްތަކާ ުގޅުން ާމއިޙިްއޞާކުރު
 ފަނޑިޔާރުްނގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެުޅން. 

ްށ އަދާކުރުަމށްޓަކައި ކުރަންެޖހޭ ޤާނޫީނ އަދި ޝަރުޢީ ދިާރސާަތްއ ކޯޓުގެ ޒިންމާތައް އެްނމެ ފުރިހަމަކޮ  .4
 ކުރުން.

 ތައްާޔރުކުރުން. ތައްމަލުކުރާ ުއސޫލުތަކާ ގުިޅގެން ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ިދާރސާ ރިޕޯޓްޢަޖުޑީޝަލް ޕޮލިސީތަކާއި   .5

 ަމށްޓަކައި ހިްނގު ަތއްްގރާމްކޯޓުގެ އިުޖރާއާތުތަާކއި ޚިުދމަތްތަކާ ެބހޭގޮތުން ޢާްނމުން ހޭލުްނތެރިުކރުުމގެ ްޕރޮ  .6
 ާމއި އިންިތޒާްމތައް ހަަމޖެްއސުން.ދޭންޖެހޭ އިުރޝާދު ިދނު

ބޭނުްނވާ ރިފަރެްނސް މެޓީރިއަލްތަާކއި ފޮތްތަްއ ކޯޓަށް ޤާނޫނީ ައދި ޝަރުއީ ިދރާސާަތއް ކުރުމަށްޓަކައި  .7
ފޮތްތައް  ހޯދުމުގެ އިންިތޒާމު ހަަމޖެްއސުާމއި އަދި އެ ފޮތްތަްއ  ތަކާއިރިަފރެްނސް މެޓީރިއަލް  ފަދައެ ދެެނގަނެ،

 ފެސޭހަިއން ބެލެން ހުންާނނެ އިންިތޒާުމތައް ހަަމޖެްއސުން.
ކޯޓުން ޝާއިޢުކުރާ ާޤނޫނީ ައދި ަޝރުޢީ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުަތއް، ާއއްމުޮކށް ޝާއިޢުކުުރމުަގއި ކަާމބެޭހ  .8

 ނގާނުހިނާގގޮތް މޮނީަޓރކޮށް ބެލެެހއްޓުން.މާއި އެކަްނ ހިިއރުާޝދު ދިނު  ސެކްޝަނަށް

ކޯޓުން ޢާންމުުކރަްނޖެޭހ ަޤވާޢިުދަތކާއި ޖެހޭ ކުަރން ޙުލާ ޞްވާިޢދުތައް އެކުަލވާލުމާއި އަދި އިޤަކޯޓުން ހަދަްނޖެހޭ  .9
 ފަނޑިޔާުރންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަެހޅުން. ތައްާޔރުކޮށްޑްރާފްޓް އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ 

އެކުލަވާެލވޭ ސްޓޭކްހޯލްަޑރ  ކަންކަުމގައިޝަރުޢީ ާދއިާރއާ ުގޅޭ ވާެލވޭ ކޮމިޓީތަކާިއ، ކޯޓުގެ ބޭނުަމށް އެކުލަ .10
 ޓީތަކުގައި ކޯޓު ތަްމސީލުކުރުން.ކޮމި

އެްއބަްސވުންތަކަށް ޤާޫނނީ ލަފާ ދިނުާމއި ބިލްތަކަށް ކޮމެންުޓ  ސޮއިކުރަްނޖެހޭސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން  .11
 ކުރުުވމުގެ އިންތިާޒމް ހަަމޖެްއސުން.

ިމނޫްނވެްސ  ަމަސއްކަތްތަކުގެ ޮގުތގައި ކަނަޑއެޅޭމިނޫަނސް ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވސް ޑިވިަޜންގެ  .12
 މަަސއްކަތްތައް ހިްނަގއި ބެލެެހއްޓުން.

 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 ފެންނަ،  .3

 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 ލެވެލް 

އަދި ސެޓްފިކެޓް  ހުށަހެޅުމާއި، ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ 
 s egu Ejcp caIr Wrmc ih evkO idTu
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)އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުށަހެޅުން.
 އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ(

ފެންވަރުގެ ކޯހެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލްމަޤާމަށް ކުރިމަތި  .8
ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަ ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން 

ބޭރުގެ ން ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔު 
ޔުނިވަރސޓީއަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކޯހެއް 

)އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ނަމަ އެކަން އެނގޭނެ  ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން. 
 ވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ(ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައި

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

މަސައްކަތް ކުރައްވާނަމަ ދައުލަތް ނުވަތަ ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ފިޔަވައި އިތުރު ތަނެއްގައި  .10
ނގޭނެ ލިޔުމެއް ތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެނުވަތަ ކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި މަސައްކަ

)ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި ނަމަ ތަޖުރިބާ އަށް މާރކްސް ދެވޭނީ  ހުށަހެޅުން.
ފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް އްކަތްކުރާ ކުން މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސަ 50

  (ވާނަމައެވެ.ކޮށްފައި 

 ސުންގަނޑި 

އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު  ކޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް  ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން މި ޠު މަޤާމަށް ޝަރު  މި
ހުށަހެޅުއްވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް  ގެ ކުރިން މި 12:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ  07 އޮގަސްޓް 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.
 s egu Ejcp caIr Wrmc ih evkO idTu

mailto:recruitment@supremecourt.mv
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ޔާރުކުރުމުގެ އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ލިޔުންތައް ތައް .5
 ޤާބިލްކަން ހުރިފަރާތަކަށްވުން.

 ޤަވާޢިދަށް  މުވައްޒަފުންގެ 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:
 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
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