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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

 
  

 200-VTR/IU/2022/32: ނަންަބރު    

 ތުވަޒީފާގެ ފުރުޞަ    
 

ޓްރައިބިއުނަލަށް   ނަންބަރު:   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްމި  ކުރި  ހޯދުމަށް  މީހަކު  މަޤާމަށް                 އޮފިސަރެްއެގ 

VTR/IU/2022/24-200  (31  ް2022  ޮއަގސްޓ)    ި7 އަދVTR/IU/2022/2-200)   15   ުސެޕްޓެންބަރ

 މެވެ. ެއމަޤާމަށް އަލުން ހުޅުވާލަ ބާތިލްކޮށް ންއިޢުލާ( 2022

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ    މަޤާމް:

 މީދާއި    މަޤާމްގެ ބާވަތް:        
 01 ޢަދަދު:
 6295/- މުސާރަ:
  ޢިނާޔަތް:
 2000/-ސަރވިސް އެލަވަންސް:       
 45ސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %ކްޓިސް އެލަވަންޕްރެ-ނޮން     

 
  މަޤާމުގެ މަޞްއޫލިއްޔަތު:

 .ސެކްޝަންގެ ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔުން •
 .ސެކްޝަނަށް އަންނަ ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖަވާުބދާރީވުން •
ފޯރުކޮޝަސެކް • ވެރިއަކަށް  ހުންނެވި  ހަވާލުވެ  ސެކްޝަނާ  ލިޔުންތައް  އެހެނިހެން  އަދި  އެންޓްރީ   ށްދިނުމާއި،ންގެ 

 .ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރުން
 .ސެކްޝަނަށް ލިޭބ ލިޔެކިއުންތަކަށް ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުން •
 .ވުންތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާކޮށް ބެލެހެއްޓުންލުޖަލްސާތަކާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް އަދި ަބއްދަ •
އުޞޫލުތަކާއި • ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް    އެއްގޮތަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ތަފާސްހިސާުބތައް 

 .ފޮނުވުން
ތައްޔާރުކޮށް • ރިޕޯޓު  މަސްދުވަހުގެ  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  އިދާރީ    ޓްރައިިބއުނަލްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 .ސެކްޝަނަށް ދިނުން
 .ރުންތަކާއި ލިޔުންތައް ޑިސްޕެޗް ކުޑިސްޕެޗްކުރަން ޙަވާލުކުރާ ސިޓީ •
 .ސެކްޝަނަށް އަންނަ ލިޔުންތަކާއި ސެކްޝަނުން ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން •
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 .އްކަތް ހަލުވިކޮށް، ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، ކުރަން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްކުރުންމިނޫނަސް ޓްރައިިބއުނަލްގެ މަސަ  •
 .ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހޯދުންވެމުންދާ ގެޒެޓް ކުރެ •
 .ޓްރައިިބއުނަލްއަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޗިޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން •
 .ންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންވަރަޖިސްޓްރާރގެ ލަފާގެ މަތިން ނިންމަ •
 .އި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގަޓްރައިިބއުނަލް އޮފިސަރު •
ކުށުގެ  • އާއި  ރަޖިސްޓްރީ  މައްސަލަތަކުގެ  އެންމެހާ  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ރަޖިސްޓްރަރ 

 .ޑު ޑާޓާޭބސް އަދާހަމަކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުންކޯރެ
މަތިން   • ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މައްސަލަތަކުރަޖިސްޓްރަރ  ހުށަހެޅޭ  ލިޔުންތައް  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ޗެކުކޮށް  ލިޔުންތައް  ގެ 

 .ފުރިހަމަކުރުވައި ރަޖިސްޓްރަރ އަރިހަށް ގެންދިއުން
ފަރާ • އެދޭ  ހޯދުމަށް  ޗުއްޓީ  ގުޅިގެން  އެންމެހައި  ތް މައްސަލަތަކާ  ކުރަންޖެހޭ  ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި  ޗުއްޓީ  ތަކަށް 

ކުރުމާއި، ސެކް ދުވަހުން  މަސައްކަތްތައް  މަޢުލޫމާތު ޝީޓު  ފަރާތްތަކުގެ  އެދިފައިވާ  ޗުއްޓީއަށް  ތައްޔާރުކުރާ  އިން  ޝަން 
 .ވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުންދު

 . އެހީތެރިވެދިނުންށް ކޮންސިލިއޭޝަން ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމުގައި ރަޖިސްޓްރަރ އަ •
ސަަބުބން އެންޓްރީ ނުކުރެވި ލަސްވާ މައްސަލަތަކުގެ   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ •

 .ށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންމަޢުލޫމާތު ސާފުކޮ
 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ސިޓީތަކަށް ރަޖިސްޓްރަރގެ ވާޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނު •

 .ވަޅުއެޅުންއިރުޝާދުގެ މަތީން ފިޔަ
އެންގުންތައް  • އަންގަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހިމެނޭ  މައްސަލަތަކުގައި  ކުރެވިފައިނުވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ހުށަހެޅި  ޓްރައިިބއުނަލަށް 

 .ތަކާއި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތް ކުރުންއެންގުމާއި، މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް
 .އް ތައްޔާރުކުރުންޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްތަ •
 .ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން •
 .އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުން •
ަބލައި ނުގަތުމަ  • ތައްޔާރުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓްރައިިބއުނަލަށް  ަބޔާންކޮށް ނިންމުން  ށް ނިންމާ މައްސަލަތައް ސަަބުބ 

ޙަފަރާ މެންަބރުންނަށް  މައްސަލަތައް  ަބލައިގަނެވޭ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ދިނުމާއި،  ޖަވާުބ  އިންތިޒާމުތައް ތްތަކަށް  ވާލުކުރުމުގެ 
 .ހަމަޖެއްސުމުގައި ރެޖިސްޓްރަރއަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ރައިޓްރަ • ޗިޓް  ފަރާތްތަކަށް  ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ޗިޓް  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅޭ  ކަންތައް ިބއުނަލަށް  ކުރުމުގެ  އްދު 
 ޅަށް ކުރިއަށްދާކަން ަބލާ ޔަޤީންކުރުން.ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް، އެކަން ރަނގަ

މައްސަލަތައް • ަބލަމުންގެންދާ  ތައްޔާރުކުމުގައި  ޓްރައިިބއުނަލުން  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމި  މައްސަލަ  ނިމުމާއިއެކު  ަބލާ 
 .އެހީތެރިވެދިނުން

މަޢުލޫމާތު އިޓްރަ • ބޭނުންވާ  ކުރުވުމަށް  ހޭލުންތެރި  މުއައްސަސާތައް  އާންމުންނާއި،  މަސައްކަތްތަކާމެދު  ިބއުނަލުގެ 
 .ވެދިނުންރިކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެފަދަ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށް އެހީތެ 

 .ހެއްޓުންޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ެބލެ •
އެ   • ޓްރައިިބއުނަލަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިިބއުނަލަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޓްތައް 

 .ކޯޓަކުން ފޮނުވަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން
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އަދި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓަށް   ފާއާަބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުން،ޒީވަ •
 .ކުރުންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން ފޮނުވަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް އިދާރީގޮތުން

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން.   •
، އަދި މެންަބރުންނަށް  އާއްމުމަޖިލީސްގެ ސެކްރެޓްރީގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން •

 .  ފޮނުވުން

 ( ޭބއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރުން. މިގޮތުން: މެންަބރ މީޓީންގ )ޓްރައިިބއުނަލްގެ ޢާންމު މަޖިލިސް •

ފަދަ )ޙާލަތާއި ގުޅިގެން މެންަބރުނަށް ޭބނުންވާ( ތަކެތި ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރު   މީޓިންގ އަށް ބޭނުންވާ ފެން / ކޮފީ •

 ކުރުން.

 އުމިޔާ ތަކުގެ ސޮއި ހޯއްދެވުން.ލިޔުން / މެންަބރުން ފާސްކުރާ ޔަ ،ރެކޯޑްކުރުން ،ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ނޯޓްކުރުން •

ކަންކަން ފާ  ،ދެނެގަނެވި  ޙާލަތު  ކޮޓަރިތަކުގެ  މެންަބރުންގެ • އެދިލައްވާ  މެންަބރުން  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  ހަގަކުރެވޭ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން. 

ޭބނުންވެލައް  މީގެ އިތުރުންވެސް • އެއްގޮތަށް މެންަބރަކު އިދާރީ ގޮތުން  ވާ ކަންކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ނާ ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުން. އިދާރީ ކަންކަމާގުޅިގެން މެންަބރުން •

 ލީގަލް ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. •
    ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

އިމްތިޙާނުގެ   .1 އޭލެވެލް  އިމްތިޙާނުގައި  މާއްދާއިން  2ޖީ.ސީ.އީ  އެސް.އެސް.ސީ  ލިިބފައިވުމާއެކު،  ފާސް  ދަށްވެގެން "ސީ"   
 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސްލިިބފައިވުން، ނުވަތަ "ދިވެހި" މި

އިމްތިޙާނުގައި   .2 އޯލެވެލް  ދާއިރާގައި  5ޖީ.ސީ.އީ  މަސައްކަތުގެ   ލިިބފައިވުމާއެކު،  ފާސް  "ސީ"  ދަށްވެގެން  މާއްދާއިން 
 ހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން.  އަ 2މަދުވެގެން 

 އެހެނިހެން:

 . މީހަކުކަމުގައި ވުންއަހަރު ފުރިފައިވާ 18އުމުރުން  •

އެފަދަ    5ވޭތުވެދިޔަ   • ނުވަތަ  ނުވުން  މީހަކުކަމުގައި  ސާިބތުވެފައިވާ  ކުށެއް  އެއްވެސް  ޖިނާޢީ  އަހަރުދުވަހު   ) ފަހެއް   (

  .ހަކުކަމުގައި ނުވުންކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މީ

ގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް  މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިަބހާއި އިނ •

 . ވާންވާނެއެވެ

 ގައިވުން.ގައި މަސައްކަތުގައި އުޅުވޭނެ މީހަކުކަމުގަޑިތަކުއެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ އޮފީހުން އިތުރުން، ރަސްމީގަޑީގެ •

 ހޭނީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގައެވެ.މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތެއް މަސައްކަތްކުރަންޖެ ސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:މަ 

 ވަހުގެ ދު   އާދިއްތަ ވާ    2022  އޮކްޓޯބަރު   30ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާއަށްމި  ގޮތާއި ސުންގަޑި: މަޤާމަށް އެދެންވީ

ކުރިން  13:30  ފޯމު  ވަޒީފާއަށްޓްރައިިބއުނަލުގެ    މި   ގެ  ކުރެއްވުމަށްފަހު  އެދޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ލިޔުންތަކާއެކު ، 

އެދެމެވެ.  03ގ.ފަތުރުވެހި   ހުށަހެޅުއްވުން  ފަންގިފިލާއަށް  އީމެއިލު   ގެޓްރައިިބއުނަލުނުވަތަ    ވަނަ 
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(careers@employmenttribunal.gov.mv  )ެހުށަހެޅިދާނެއ އީމެއިލުމެދުވެރިކޮށްވެސް   ހުރިހާ   ހުށަހަޅުއްވާ  ކުރައްވާއިރު  ވެ. 

  އިލެއްގެ ގޮތުގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައެވެ.ނަންވާނީ އެއްފަހުން ލިޔެކިޔުންތައް

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިިބއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް،  .1

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު، .2

 ، ކާޑުގެ ކޮޕީއައި.ޑީ  .3

 ، ކޮޕީގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކު .4

ހިން • ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރާއްޖޭގައި  ރާއްޖޭގެ  ގެންދާ  ކުރިޔަށް  މަރުކަޒަކުން  މަތީތަޢުލީމުދޭ  ގާ 

ސް ކޮޕީ )މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އެވެ.( ނުވަތަ ކޯ  ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

   ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،

ރަ • ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރާއްޖޭގައި  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ހިންގާ  މަރުކަޒަކުން  މަތީތަޢުލީމުދޭ  ހިންގާ  ޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

ން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ފިކެޓުތަކާއި ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ މަތީތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުއެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް

ސެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ލިޔު  ފިކެޓުތައްޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ހުށަހަޅާނަމަ،  ނުވަތަ  ން 

ަބޔާންކޮށް ފެންވަރު  ކޯހުގެ  ދޫކުރައްވާފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން   މޯލްޑިވްސް 

 ޕީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮ

 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބހުރިކަމުގެ ލިޔުން،  .5

ހުން • ލިޔުން  ތަޖުރިާބހުރި  ތަފްޞީލް  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތާއި  މަސައްކަތްކުރި  ނަންވާނީ 

 އެނގޭގޮތަށެވެ. 

ހަމަވާ    މި ން  ތެރެއި  މީހުންގެމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ގުޅާނީ، ޝަރުތު 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓްކު  ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ  ފަރާތްތައް  އެދިފައިވާ  ތަޖުރިާބއަށް ވަޒީފާއަށް  މަސައްކަތުގެ  ތަޢުލީމާއި،  ރާނީ 

   ަބލައިގެންނެވެ.
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އެދޭ   ވަޒީފާއަށް  ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ކައުންޓަރު  ފޯމްމި  ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ވެްބ    އިނާން މި 

އެދޭ    ov.mv/tribunal/downloads/https://employmenttribunal.g ސައިޓް: ވަޒީފާއަށް  ފޯމްތައް     )އެހެނިހެން 

ފަރާތްތަފޯމް(   ޭބނުންފުޅުވާ  ސާފުކުރަންވަން  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅިގެން  އިއުލާނާ  މި  ހުންނާނެއެވެ.  ލިެބން  މި އިން  ކުން 

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3027801 ޓްރައިިބއުނަލްގެ ނަންަބރު

 

 1444 އްވަލްރަބީޢުލްއަ 27

 2022 އޮކްޓޯަބރު 23
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 ޒުހައިރު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު    

 ރައީސާ ެގ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް    
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