
 www.employmenttribunal.gov.mvވެބް:، info@employmenttribunal.gov.mvމެއިލް:-އ  ، 3308774ެފކްސް:، 3308773މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ، ޯފން:، ބުރުޒުަމގުަވނަ ަފްނގިފިލާ،  3ގ.ފަތުރުެވހި،           

` 

 
 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒ ފާއާ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         

 

 200-VTR/IU/2016/07: ނަންބަރ   

 ވަޒ ފާގެ ފުރުސަތު   
 

 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   މަޤާމް:
 ދާއިމ މަޤާމްގެ ބާވަތް:        

 01 ޢަދަދު:
 5500/- މުސާރަ:
  ޢިނާޔަތް:
 1500/-  އެލަވަންސް:ސަރވިސް      
 45މުސާރައިގެ %އަސާސ   ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް:-ނޮން     
އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެްނ  ރިސެޕްޝަންގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:މަޤާމު 

 ދޭންޖެހޭ އިދާރ  ސަޕޯޓް ދިނުން.
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، އެސް.އެސް.ސ                      5އޯލެވެލްގެ ޖ .ސ .އ . . 1ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައިވުން، ނުަވތަ 
ވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައި 2ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލްގެ                    

  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އިންޓަވިުއއިން ފާސްވުން. 2މަދުވެގެން 
 

 މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ  ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ.  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:
 
 އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓ     ޤާމް:މަ 

 ދާއިމ މަޤާމްގެ ބާވަތް:        
 01 ޢަދަދު:
 5500/- މުސާރަ:
  ޢިނާޔަތް:
 1500/-  ސަރވިސް އެލަވަންސް:     
 45މުސާރައިގެ %އަސާސ  ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް: -ނޮން     

ރޑް ކުރާ ނިޒާމާއި، ނެޓްވަ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަާކއި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު: ސާވަރ އަދި މިޫނންވެސް  ރކް،ރެކޯ
އާިއ ، ނެޓްވޯރކް އެހ ތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ޓެކްނިކަލް  ލޮޖ އާއި ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމުގައިޓެކްނޮ
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އިޓ އާގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހަްއލުކޮށްދ  .އަ ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި،ސާރވަރ، 
ވެބް ސައިޓް ައޕްޑޭޓްކޮށް ، ވެބްސައިޓް ހެދުމުގައި އެހ ތެރިވުމާއި ބެލެހެއްޓުްނ، އަދި ޓްރައިބިޔުަނލްގެ

މެމްބަރުންަންށ  ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުންނަށާއި ބެލެހެއްޓުމާއި، އިންފޮރމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖ ގެ
 އެހ ތެރިވެދިނުން.

 
 ލްކުރައްވާފައިވުން، ނުވަތަމަޤާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާޞި. 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

މާއްދާއިން ދަށްވެެގން "ސ " ާފސް ލިބިފައިވުމާއެކު، އެސް.އެސް.ސ    2ޖ .ސ .އ  އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ  .2
އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން "ސ " ފާސްލިބިފައިވުމާއެކު، މަޤާމާ ގުޅޭދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 

 އިވުން، ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިިބފަ 1
މާއްދާއިން ަދށްވެގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، މަޤާާމ  5ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި  .3

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 2ގުޅޭދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 
  

 

 ޒ ފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ.މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ  ވަ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކ  ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން ދަންނަ މި މަޤާމަ  
    ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 މެންދުރުފަހު  ހުގެވަދުބުރާސްފަތި ވާ  2016ަބރު އޮކްޓޫ 13ފަރާތްތަކުން  ށް އެދިލައްވާވ މާ މި މަޤާމަ       

)އަްޞލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމ  ފަރާަތކުން  ލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕ ތަޢު ވަޒ ފާއަށް ެއދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު، ގެ ކުރިނ13.30ް

 03)ގ.ފަތުރުވެހި  މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހުއަދި  އައި.ޑ  ކާޑުގެ ކޮޕ   ،ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ(

 ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ުހށަހެޅުްއވުން އެދެމެވެ.
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