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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރ200-VTR/IU/2018/04:

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
މަޤާމުގެނަން :ލީގަލް އޮފިސަރ
މަޤާމުގެ ބާވަތް:
ޢަދަދު:

ދާއިމީ

01

މުސާރަ 10500/- :ރުފިޔާ
ޢިނާޔަތްތައް:
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

އަސާސީ މުސާރައިގެ 25%

ނ-ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ 45%
ނޮ ް
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

ނ
ނ ީ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާ ޫ
ލނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި
ލވިކަމާއެކު ،ފުރިހަމައަށް ބެ ޭ
ލަފާދިނުމާއި ،މައްސަލަތައް ހަ ު
އެހީތެރިވުން.
ނ.
ފދިނު ް
ބނުންވާ ޤާނޫނީ ލަ ާ
ދރީ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޭ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އި ާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވުން.

ބ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަމްރީނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ނ
ބހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން ދަން ަ
ހ ަ
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ދިވެ ި
ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ރއިބިއުނަލްގައެވެ.
މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް ަ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

ފރާތްތަކުން  26އެޕްރީލް  2018ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13.30ގެ
މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ަ

ޅއްވުން
ހށަހެ ު
ކުރިން މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު )ގ.ފަތުރުވެހި  03ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ު
އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
މ
 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ ް

އ-މެއިލް ،info@employmenttribunal.gov.mv:ވެބްwww.employmenttribunal.gov.mv:
ފކްސްީ ،3308774:
ފންެ ،3308773:
ރއްޖެޯ ،
ދވެހި ާ
މގު ،މާލެި ،
ނގިފިލާ ،ބުރުޒު ަ
ފ ް
ވނަ ަ
ވހިަ 3 ،
ގ.ފަތުރު ެ

އޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ
ފޓޯކޮޕީ ) ަ
ލމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮ
ވރު ،އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ،ތަޢު ީ
ވނަ ަ
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަ
ފަރާތަކުން ތައްގަ ނޑު ޖަހާފައިވާ(
•

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ސ
ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )މި ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އެވެ (.ނުވަތަ ކޯ ް
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،

•

ކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަ ު
ތކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓު ަ
ބ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލި ޭ
ސެޓްފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،

 .3މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން،
•

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ލިޔުން ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށެވެ.

•

މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކީ އެއްމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި
އވެ.
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެ ެ

ވ
ކރެ ޭ
އށް ގުޅާނީ ،ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ު
މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއު ަ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ވަޒީފާއަށް

ސައިޓްwww.employmenttribunal.gov.mv:

އިން

މި

އެދޭ

ފޯމް

ލބެން
ި

ނނާނެއެވެ.
ހު ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މި

އލާނާ
އި ު

އ
ކައުންޓަރުންނާ ި
ގުޅިގެން

އިތުރު

ވެބް
ލމާތު
މަޢު ޫ

ރ  3027801އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ނންބަ ު
ލގެ ަ
ރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަ ް
ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަ ާ
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ފކްސްީ ،3308774:
ފންެ ،3308773:
ރއްޖެޯ ،
ދވެހި ާ
މގު ،މާލެި ،
ނގިފިލާ ،ބުރުޒު ަ
ފ ް
ވނަ ަ
ވހިަ 3 ،
ގ.ފަތުރު ެ

