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  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 
   

200-VTR/IU/2022/40: ނަްނބަރު    
    

:  ޓެކްނީޝަން  ކޮމްޕިއުޓަރ  މަޤާމު

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ާދިއމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3ީޖއެ.ެއްސ.  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

:  ރުފިޔާ  5،500.00 މުސާރަ

: އެހެނިހެން :  އެލަވަންސް   ުރިފޔާ  1،500.00ސަރވްިސ އެަލަވންސް

 45ޕްެރްކިޓްސ އެލަވަްންސ:  ުމާސރަިއެގ %-ނޮން  

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ވާޖިބުތައް:

  ،ޮސްފްޓވެއަރަތކިާއ، އަިއޓީާއުގޅޭ އިެލްކްޓރޯނިްކ ނެްޓޯވރކް، ާސވަރ

 ބެެލހެްއޓުްނ،ީދ ާސާމންަށ ިދާމާވ މްައަސލަތަްއ ހައްުލޮކށް 

  ުުދވަހްުނ ދުވަހަށް އަޕްޭޑްޓކުރުްނ. ނަލްގެ ވެްބސައިޓް ޓަްރއިބިއ 

  ޮމެމްަބުރންނިާއ މަުވްއަޒފުންަނށް މޭޝަްނ ޓެްކނޮލޮޖީެގ ާދިއާރިއްނ އިްނފ 

 ބޭނުްނާވ ެއހެީތރިަކްނ ފުޯރޮކްށދިނުްނ.

  ައިބިއުނަުލްނ ޙަާވުލކާުރ އެެހނިހެން ިއާދރީ ަމަސްއކްަތތައް ކުުރްނ.ޓްރ 

 
  

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ަމާޤުމެގ ަމަސްއކާަތ ގުޭޅ ތަޢުީލީމ ޮރނގަުކްނ ދިވެިހާރއްޖެޭގ ަޤއުމީ  . 1

ިއްނ ެފިށެގން ަމތީގެ ަސނަދްެއ  5ަސަނުދތުަކެގ ޮއނިގަނުޑެގ ެލެވލް 
  ން ޙާިޞލްކޮށްފަިއވު 

 ނުވަތަ،
  

ަމާޤުމެގ ަމަސްއކާަތ ގުޭޅ ތަޢުީލީމ ޮރނގަުކްނ ދިވެިހާރއްޖެޭގ ަޤއުމީ  . 2
ިއްނ ެފިށެގން ަމތީގެ ަސނަދްެއ  3ަސަނުދތުަކެގ ޮއނިގަނުޑެގ ެލެވލް 



 2ޙާިޞލްކޮށްފަިއުވމާއެުކ، ަމާޤުމެގ ަމަސއަްކތުގެ ދާއިާރެއއްގިައ ަމދުވެެގން 
 .އަަހުރ ުދވަުހގެ ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވުން (ދެެއްއ)
 ތަ،ނުވަ

 ާމއްދާއިން  2 ިއްމތިޙާަނުކން އްެއފެންަވުރގެ  އެއާ  ނުވަތަ ' ާސަނވީ މަތީ' . 3

' ްސޫކލް ެސަކްނޑަރީ' ިއތުުރން ޭއގެ ،ލިބިފައިުވމާއެކު  ގްޭރޑް' ޑީ' ަދްށވެގެން 
 މި' ިދވެހި' އިމްތިޙާނަުގއި  ެސޓްިފކެޓް ' ްސކޫލް ެސަކންޑްރީ  ަހަޔރ' ނުވަތަ 

 ަމަސއްކަުތގެ  ަމާޤުމގެ  ލިބިފަިއުވން ައދި  ގޭްރޑް' ސީ' ދަްށެވެގން ާމްއދާއިން 

) ައހަރު  1 މަދުވެެގން  ދާއިާރެއއްގައި  .ލިބިފިައުވން  ަތުޖރިބާ ދުވަުހގެ  (ެއކެއް
 ނުވަތަ،

 ާމއްދިާއން  4 އިމްތިޙާަނުކން އެއްެފްނަވރުގެ ެއއާ  ނުވަތަ ' ާސނަވީ' . 4

 ެސެކންޑަރީ ' އިތުރުން  އޭގެ  ،ލިިބފިައުވމާއެކު  ގުރޭޑް ' ސީ' ަދްށވެގެން 
 އިމްތިާހުނގައި  ެސޓްިފކެޓް ' ްސކޫލް ެސެކންްޑރީ ހަަޔރ' ުނަތވަ ' ްސކޫލް

 ަމާޤުމގެ  ލިިބފިައުވން ައދި  ގުރޭޑް ' ސީ' ަދްށެވގެން ިމާމްއދާއިން ' ދިވެހި'
) އަަހރު 2 ަމދެުވގެން  ދާއިާރެއްއގައި  ަމަސއްކަުތގެ   ަތޖުރިބާ ުދވަހުގެ  (ެއެކއް
 .ލިބިފައިުވން 

  ރޮނގުތައް:މަޤާމުގް ތަޢުލީމީ 
 އިްނޮފމޭޝަން ޓެްކނޮޮލޖީ  . 1
 ސައިންސް  ކޮމްިޕއުަޓރ . 2

:  ޓްެކނޮޮލޖީ  އިްނޮފމޭޝަން   މަޤާމުގް މަސައްކަތުގް ދާއިރާތައް
  

 .ައހަުރ ފުރިފިައާވ މީަހކުަކުމގިައ ުވން 18އުމުުރން    އެހެނިހެން:

  ( ފަހެއް ) އަހަުރުދަވހު ިޖނާީޢ ެއްއެވސް ކެުށްއ  5ޭވތެުވިދަޔ

މީހަުކަކމުގައި ުނވުން ުނވަތަ އެަފދަ ުކެށްއގެ މްައަސލެައްއ ސާބިުތެވފަިއވާ 

  .ހުށަެހޅި ބަަލުމްނާދ މީަހުކަކމުގިައ ުނުވން

  ްިމ މަޤާމްަށ ުކރަިމިތލަްއާވ ަފރްާތތަކަީކ ިދެވިހބަހާިއ ިއނިގޭރިސ ބަުހނ

.  ރަނގަަޅްށ މުޢާމަާލުތ ުކރަން ަދންަނ ަފރާްތަތކަށް ާވންވާެނއެވެ

 ،އޮީފހުން ކަނޑައަާޅ އެހެނިެހްނ ގަޑިަތކުގިައ  ަރްސީމގަޑީގެ އިތުރުްނ

 ަމސަްއކުަތަގއި އުުޅޭވނެ ީމހަކުކުަމަގިއުވްނ.

ިމަމާޤަމްށ ހޮވޭ ފަރެާތްއ ަމަސއްކަތްުކރަްނެޖހޭީނ ވަޒީާފއާބެޭހ ްޓރައިިބއުަނލްގަެއވެ.  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:



  

 އާދިއްތަ ވާ  2022 ޑިސެންބަރު  18މި ަވޒީފާއަށް ޝަުއުޤވެިރވާ ަފރާތަްތކުން   މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
ެގ ކުރިްނ ިމ ޓްރައިބުިއނަުލެގ ވަޒީާފައްށ ެއޭދ ޯފުމ ުފރިަހަމ  13:30ދުވަހުގެ 

ަވަނ  03ކުެރްއުވމަށްފަުހ، ހުށަަހޅަްނެޖހޭ ިލުޔނަްތާކެއކު ގ.ފަުތރުވެހި 
  ްޓރައިބިއުަނލުގެ އެީމއިލުފަންގިފިާލައްށ ހުށަހެޅްުއުވްނ އެެދެމެވ. ުނަވތަ 

)careers@employmenttribunal.gov.mv( ްެވްސ  މެދުވެިރޮކށ
ހުށަެހޅިދާެނެއެވ. އީމިެއުލ ުކރައްވާއިރު ހަުށހަޅުްއާވ ހުރިހާ ިލެޔިކުޔންތަްއ 

 .ެއޓޭޗްކުެރިވފެައވެހުްނނަްނާވނީ ެއއްފައިެލއްގެ ޮގުތަގއި 

  

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ފުިރހަަމ ކުރައްވާފިައާވ މި ޓްރައިބުިއނަްލެގ ވަީޒފަާއށް ެއޭދ ފްޯމ،. 1
 ވަޒީފާއަްށ ެއޭދ ަފރާތުެގ ވަނަވަުރ،. 2
  އި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮީޕ،އަ . 3
 ަތޢުީލީމ ެސޓްިފކެްޓތުަކގެ ޮކީޕ، .4

  
  ާަމތީތަޢުީލުމޭދ މަުރަކޒުަކން ުކރިޔަްށ ރާއްޭޖަގއި ަރިޖްސޓްީރކޮށްގެން ހިްނގ

ކޮީޕ  ެގންދާ ާރްއޖެޭގ ޕްރޮގްާރްމަތުކގެ ެސޓްިފކެާޓިއ ޓްރާްންސްކރިޕްޓްގެ 

(މިަފަދ ސެްޓފެިކޓްަތްއ ެއކްެރިޑްޓ ުކަރން ނުޖެހޭނެ ެއެވ.) ުނވަަތ ޯކްސ 

 ފުރިަހަމކުރިކަުމެގ ިލުޔުމެގ ކޮޕީ އިާއ ޓާްރްންސްކރިޕްްޓގެ ކޮީޕ، 

  ްޓްީރކޮށްގެން ހިްނގާ ަމތީތަޢުީލުމޭދ މަުރަކޒުަކން ިހންާގ ރްާއޭޖގައި ަރިޖސ

ރާއްެޖިއން ޭބުރެގ ޕްރޮގްރާމްަތުކެގ ެއްކރެޑިޓްޮކްށފިައާވ ސެޓްިފެކޓަުތކާއި 

ރާއްެޖިއން ޭބުރެގ މީަތތަޢުލީުމ ޭދ މުަރަކޒަުކްނ ހިންގާ ާރއްޖިެއން ޭބރުގެ 

ަވަތ ޯކްސ ޕްރޮގްާރްމަތުކގެ ެއކްރެިޑްޓކޮްށފިައާވ ސެްޓފެިކުޓތައް ނު 

ފުރިަހަމކުރިކަުމެގ ިލުޔން ހަުށހަާޅަނމަ، ުފރިަހަމޮކށްަފއިވާ ކޯުހެގ ފެންވަުރ 

ބާަޔންޮކށް މޯލްިޑްވްސ ކޮލިިފޭކަޝްނ އޮތޯިރީޓން ޫދުކރްައާވަފިއވާ 

 ެއެސްސެމންްޓ ރިޕޯްޓެގ ކޮީޕ.

  ،އްކަުތެގ ަތޖުރިބާހުރިަކުމެގ ިލުޔންަމސަ . 5
  ްހުްނނަްނާވީނ މަސްައަކްތކުިރ މުްއަދާތއި ަމަސްއކުަތެގ ތަޖުރިބާހުރި ިލުޔނ

 ަމަސްއކުަތެގ ތަފީްޞްލ ެއނޭގޮގތެަށެވ.



  

 

  

ވަީޒފާައްށ ެއިދފައިާވ ފަރާތްަތްއ ޯޝޓްިލސްޓްކުާރނީ    ލިސްޓުކުރުން: ޝޯޓް
.   ތަޢުީލާމިއ، މަަސްއކުަތެގ ތަޖުރިބަާއށް ބަލަިއެގންެނވެ

 

ިމ  ެތެރއިން ޝޯޓްިލްސޓްުކެރވޭ ަފާރްތަތަކށެެވ. ީމުހްނގެމަާޤުމަތކަށް ކުިރމަތިލައްވާ ަފރާްތަތުކެގތެރެިއން އިންަޓވިއުައށް ގާުޅީނ، ަޝުރތު ަހމަވާ  މި

: އިނާ ންމި ްޓަރިއިބއުނަލްގެ ަކއުންަޓރު  ޯފމްޓަްރިއބުިއނަލްެގ ވަޒީފާައްށ އެޭދ  އްިނ   www.employmenttribunal.gov.mvެވްބ ސަިއޓް

. މި އިއުާލނާ ުގޅެިގން ިއުތރު މަޢުލޫާމތު ާސުފުކރަންަވން ބޭނުްނުފުޅވާ ަފާރްތަތުކން މި ްޓަރއިބިުއނަްލގެ ަނން   3027801 ަބރު ލެިބން ުހްނނާެނއެވެ

  އަށް ުގުޅއްުވން ެއދެެމެވ.
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