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 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒ ފާއާ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         

 200-VTR/IU/2016/04: ނަންބަރ   

 ވަޒ ފާގެ ފުރުސަތު   
  

 އެސިސްޓެންޓް ލ ގަލް އޮފިސަރ  މަޤާމުގެނަން:
 ދާއިމ    މަޤާމުގެ ބާވަތް:

 01    ދަދު:ޢަ 
 ރުފިޔާ  8500/-   މުސާރަ:

 ޢިނާޔަތްތައް:
 ރުފިޔާ 2000/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 45ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް: އަސާސ  މުސާރައިގެ %-ނޮން 
 

   :ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބުތަކާއި  މަޤާމުގެ 
 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނ  ވަޒ ފާއާބެހޭ  -
ޖެއްސުމުގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަ ށްލަފާދިނުމާއި، މައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު، ފުރިހަމައަ

 އެހ ތެރިވުން.

 
ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރ  ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަުކގައި ބޭނުންވާ ޤާޫނނ  ލަފާިދނުމުގައި  -

 އެހ ތެރިވުން.

 
 

 3މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން  އެކުކޮށްފައިވުމާޙާޞިލް އެއްޑިޕްލޮމާ ޑްންސްއެޑްވާ ދާއިރާއިންޤާނޫނ  ޝަރުތު:  ފެންވަރު ނުވަތަ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން.

 
 

މި މަޤާމަށް މ ހަކު ނެގުމުގައި ލޭބަރ ލޯ އިން ތަމްރ ނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަްނ މ ގެ އިތުރުން  ނޯޓް:
 ދެވޭނެއެވެ.

 
 ވަޒ ފައާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ. މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ މި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:
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 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   ޤާމް:މަ
 ދާއިމ   މަޤާމުގެ ބާވަތް: 

 01 ޢަދަދު:
 6295/- މުސާރަ:

 ޢިނާޔަތްތައް:
 2000/- އެލަވަންސް:ސަރވިސް     

 45ގެ %ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް:  މުސާރައި-ނޮން  
 

މިމަޤާމުގައި އިދާރ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ފައިސާއާބެޭހ މަސައްކަތާއި މ ގެ އިތުރުްނ   :ތައް އޫލިއްޔަތު މަސް  ވާޖިބާއި  މަޤާމުގެ 
 ޕްރޮކިއުމެންޓް މަސއްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

  
ލިބިފައިވުމާއެކު، "ސ " ފާސް  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 2. ޖ .ސ .އ  އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ 1 ޝަރުތު: ފެންވަރު ނުވަތަ 

 "ސ " ފާސްލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  ދަށްވެގެން އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސ 
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު، މަސައްކަތުގެ   5. ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި 2

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.  2އި މަދުވެގެން ދާއިރާގަ
  ނ  ވަޒ ފައާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ.މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން: 

 

ޢާމަލާތު ކުރަން މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކ  ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މު  
    ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް ާވންވާނެއެވެ.
 ގެ ކުރިން 13.30  ވަހުގެ ދު ހޯމަ ވާ  2016 ޖޫން  20ފަރާތްތަކުން  ވ މާ މި މަޤާމްތަކަށް އެދިލައްވާ       

ތްކަމަށް ރަސްމ  ފަރާތަކުން އަޞްލާ އެއްގޮ ) ލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕ  ތަޢު  ،އައި.ޑ  ކާޑުގެ ކޮޕ   ވަނަވަރު، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

 ވަނަ ފަންގިފިލާ( 03)ގ.ފަތުރުވެހި  މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ( އަދި އަސްލު  ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފކޭޝަން  ނ  ފިެކޓްތައް ުހންނަންވާއިން ެފިށގެން މަތ ގެ ސެޓް 1 އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް

ޓް ކުރެވިަފއެވެ. މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލަްއވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ިއންޓަިވއުއަށް ގުޅާނ ، މަޤާމުގެ ޝަރުުތ ހަމަވާ އެކްރިޑެއޮތޯރިޓ އިން 

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައުްނަޓރުްނ  މްއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯ މި ޓްަރއިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޯޝޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި އިއުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާުތ   އިން ލިބެން ހުންާނނެއެވެ. www.employmenttribunal.gov.mvއަދި ވެބް ސައިޓް:

  އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3308773ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަާރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަްލގެ ަނންބަރު 

   1437ޝަޢުބާން  27  

 2016ޖޫން  02   


