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 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒ ފާއާ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         

 

 

 200-VTR/IU/2018/05: ނަންބަރ   

 ތުވަޒ ފާގެ ފުރުޞަ   
  

 އޮފިސަރ އައި.ޓ    ޤާމް:މަ 

 ދާއިމ                 މަޤާމުގެ ބާވަތް:
 01 ޢަދަދު:
 7875/- މުސާރަ:

 2000/- އެލަވަންސް:ސަރވިސް 
 45މުސާރައިގެ %  ންސް:ޕްރެކްޓިސް އެލަވަ -ނޮން 

  އޫލިއްޔަތު:މަޤާމުގެ މަސް 

i)  ިޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެްޓވޯކް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ނެޓްވޯކަށާއި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ިދމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައ

 ޙައްލުކުރުން، 

ii) ްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ޑޭޓްޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް ޑިޮވލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަޕ 

iii)  ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޭބނުންކުރެޭވނޭ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ރިކުއަރމެންޓްސްއާ، ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންެގ

 މަޝްވަރާއާއިއެކު، ތައްޔާރުކުރުމާއި، މިފަދަ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބޭުނންކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެހ ތެރިވެދިނުން. 

iv) ޮޖ ގެ ދާއިރާގައި ޓްރައިބިޔުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރ ުނދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަްނ ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.ޓެކްނޮލ  

v) ިބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ، މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައިއާއި، އިނަލުން ހިންގާ އެކިެއކި ޙަރަކާތްތަކުގައިއާއުޓްރައިބ

ރޑިންގ ކަންތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން، މަލްޓިމ ޑިޔާއާއި، ސަ  އުންޑާއި، ރެކޯ

vi)   ެގެ ބޭނުން އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރެވޭނޭ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައިޓްރައިބިއުނަލްގ

 ވެދިުނން.ގޮތްތަކާއި މެދު ތަނުގެ މުވައްޒަުފންނަށް ޭބނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާ، އެހ ތެރި

vii)  ްޓްރައިބިއުނަލްގެ އެކްސްޓްރާ ނެޓްވޯކް، އިންޓްރާރ ނެޓް އަދި ޕަބްލިކް ނެޓްވޯކް ފެސިލިޓ ޒް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާކަނ

 ޔަޤ ންކުރުން.
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viii)  ޭއާގުޭޅ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހ

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ފ ޒުތަން

ix)  ސްޓޯރޭޖް ގާއިމްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޑާޓާބޭސް ޑިވެލޮޕްކޮށް ބެެލހެއްޓުން.-އ 

x) .ްޕ .އޭ.ބ .އެކްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުނ 

xi) ުރުމާއި އިންހައުސްކޮށް ނުކުރެވޭ މިފަދަ މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ ސޮްފޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްކ

 .އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރުވުން

 
ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާޞިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  ގުޅޭ މަސައްކަތާ  . މަޤާމުގ1ެ ޝަރުތު: ފެންވަރު ނުވަތަ 

 ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ،  1މަދުވެގެން 

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު ދާއިރާއިން  3އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ  އ .ސ .. ޖ 2
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 3މަދުވެގެން 

 މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކ  ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން 
   ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް ާވންވާނެއެވެ.

 

 މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ  ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ.   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

   

 ގެ ކުރިން 13.30 ވަހުގެ ދު  އާދ އްތަ ވާ  2018 ޖޫން  03 އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ށްމި މަޤާމަ   ސުންގަޑި:މަޤާމަށް އެދެންވ ގޮތާއި 
 .ވަނަ ފަންގިފިާލ( އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ 03)ގ.ފަތުރުވެހި  މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށްއެޭދ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމް  .1
ައޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމ  )ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮފޓޯކޮޕ   ،އައި.ޑ  ކާޑުގެ ކޮޕ ށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަވނަަވރު، ވަޒ ފާއަ .2

 ޑު ޖަހާފައިވާ(ނފަރާތަކުން ތައްގަ
 ިތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތ  ރާއްޖޭގައ

އެވެ.( ނުވަތަ ކޯްސ ފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  )މި ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ސެޓް
  ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ ،ފުރިހަމަކުރި

 ެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތ ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަުކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގ
ފިކެޓުަތކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތ ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް

ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިޭބ ޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިފިކެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް
ވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ދޫކުރައްވާފައިވާ ފިކެޓު ވަކި ފެންސެޓް

  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ 
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން،  .3
 ުގެ ތަފްޞ ލް އެނގޭގޮތަށެވެ.މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ލިޔުން ހުންނަންވާނ  މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތ 
  ިމިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒ ފާއެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކ  އެއްމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގައ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެެއވެ.
 

ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްުކރެޭވ  މ ހުންގެރުތު ހަމަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއުައށް ގުޅާނ ، ޝަ މި
ވެބް  އި ނާންފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައުންޓަރު

އިން ިލބެން ހުްނނާނެއެވެ. މި އިުއލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުޫލމާތު  www.employmenttribunal.gov.mvސައިޓް:
 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3027801 ންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަާރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަްލގެ ަނންބަރު ސާފުކުރަ
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