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 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްވަޒީފާއާ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 
  

 200-VTR/IU/2019/6: ނަންބަރު   

 ތުވަޒީފާގެ ފުރުޞަ  

 

 އެސިސްޓަންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ   ޤާމް:މަ

 ދާއިމީ                  މަޤާމުގެ ބާވަތް:

 01 ޢަދަދު:

 5500/- މުސާރަ:

  -ޢިނާޔަތް:

 1500/-        ސަރވިސް އެލަވަންސް:     

 45މުސާރައިގެ %އަސާސީ ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް: -ނޮން     

 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

  ،ދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްސޮފްޓްވެއަރތަކާއި، އައިޓީއާގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަށް ދިމާވާ ނެޓްވޯރކް، ސާވަރ

 ބެލެހެއްޓުން،

 ުއަޕްޑޭޓްކުރުން. ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަލްގެ ވެބްސައިޓްޓްރައިބިއ 

 ޮބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އިންފ 

 ަސައްކަތްތައް ކުރުން.އިބިއުނަލުން ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން އިދާރީ މަޓްރ 

 

    ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާޞިލްކުރައްވާފައިވުން، ނުވަތަމަޤާމާ .1   

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، އެސް.އެސް.ސީ   2ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ  .2

އަހަރު  1"ސީ" ފާސްލިބިފައިވުމާއެކު، މަޤާމާ ގުޅޭދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، މަޤާމާ ގުޅޭދާއިރާއަކުން  5ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި  .3

 ލިބިފައިވުން. އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 2މަދުވެގެން 

 އެހެނިހެން:



  www.employmenttribunal.gov.mvވެބް:   :info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް، 3308774ފެކްސް:، 3308773:ފޯނ   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ބުރުޒުމަގުވަނަ ފަންގިފިލާ، 3 ,ފަތުރުވެހި.ގ

  ްއަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ވުން 18އުމުރުނ. 

  ަފަހެއް ( އަހަރުދުވަހު ޖިނާޢީ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ  5ވޭތުވެދިޔ (

  .އެފަދަ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

 ަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން ދަންނަ މި މަޤާމ

 ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ެގައި މަސައްކަތުގައި އުޅުވޭނެ މީހަކުކަމުގައިވުން.ގަޑިތަކުއެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ އޮފީހުން އިތުރުން، ރަސްމީގަޑީގ 

  

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައެވެ. މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތެއް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

  

 ގެ ކުރިން 13:30ވަހުގެ ދު އަންގާރަވާ  2019 މާރިޗް 05 އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ށްމި މަޤާމަ ސުންގަޑި:މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 .ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ 03)ގ.ފަތުރުވެހި  މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް .1

ގެ ދައުލަތު)ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ، މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ފުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް  .2

 ނުޖެހޭނެއެވެ(.ފޯމް ހުށަހަޅާކަށް ކޯޑް ރެ ކުށުގެ ންތްތަކުފަރާ ކުރާވަޒީފާ އަދާއިދާރާއެއްގައި 

އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް )ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ  ،ކޮޕީއައި.ޑީ ކާޑުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު،  .3

 ޑު ޖަހާފައިވާ(ނރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަ

 ިތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ރާއްޖޭގައ

އެވެ.( ނުވަތަ ކޯސް ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )މިސެޓްފިކެޓާ

  ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،ފުރިހަމަކުރި

  ެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގ

ފިކެޓުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ

ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިފިކެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް

ލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯސެޓް

  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން،  .4

  ްމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ލިޔުން ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ

 އެނގޭގޮތަށެވެ.

  ުއަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކީ އެއްމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ މިހާރ

 ތާރީޚެއްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

 

ތެރެއިން  މީހުންގެމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ގުޅާނީ، ޝަރުތު ހަމަވާ  މި

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް ލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމްޝޯޓް



  www.employmenttribunal.gov.mvވެބް:   :info@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް، 3308774ފެކްސް:، 3308773:ފޯނ   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ބުރުޒުމަގުވަނަ ފަންގިފިލާ، 3 ,ފަތުރުވެހި.ގ

އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި އިއުލާނާ ގުޅިގެން   www.employmenttribunal.gov.mvވެބް ސައިޓް: އިނާންކައުންޓަރު

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3027801 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު

 1440ޖުމާދުލްއާޚިރާ  07

 2019ފެބްރުވަރީ  12

 


