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 ބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ  ވަޒ ފާއާ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ         

 

 200-VTR/IU/2018/08: ނަނ ބަރ   

 ތުވަޒ ފާގެ ފުރުޞަ   
 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ   މަޤާމ :
 ދާއިމ މަޤާމ ގެ ބާވަތ :        

 01 ޢަދަދު:
 5500/- މުސާރަ:
  ޢިނާޔަތ :
 1500/-  އެލަވަނ ސ :ސަރވިސ       
 45މުސާރައިގެ %އަސާސ   ޕ ރެކ ޓިސ  އެލަވަނ ސ :-ނޮނ      

 
އަދި ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅިގެނ   ރިސެޕ ޝަނ ގައި ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ކުރުނ  އޫލިއ ޔަތު:ގެ މަޞ  މަޤާމު 

 ދޭނ ޖެހޭ އިދާރ  ސަޕޯޓ  ދިނުނ .
 

މާއ ދާއިނ  ދަށ ވެގެނ  "ސ " ފާސ  ލިބިފައިވުމާއެކު، އެސ .އެސ .ސ                      5. އޯލެވެލ ގެ ޖ .ސ .އ . 1ފެނ ވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:
 އިމ ތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއ ދާއިނ  ދަށ ވެގެނ  "ސ " ފާސ  ލިބިފައިވުނ ، ނުަވތަ 

އެސ .އެސ .ސ                     ، އިވުމާއެކުމާއ ދާއިނ  ދަށ ވެގެނ  "ސ " ފާސ  ލިބިފަ 2ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލ ގެ                    
މަސައ ކަތުގެ ދާއިރާއިނ   އިމ ތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއ ދާއިނ  ދަށ ވެގެނ  "ސ " ފާސ  ލިބިފައިވުނ  އަދި

 ހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުނ .އަހަރު ދުވަ 2މަދުވެގެނ  
 

    ރޭސި ބަހުނ  ރަނގަޅަށ  މުޢާމަާލތު ކުރަނ  ދަނ ނަ ފަރާތ ތަަކށ  ވާނ ވާެނއެވެ.ށ  ކުރިމަތިލައ ވާ ފަރާތ ތަކަކ  ދިވެހިބަހާއި އިނގިމި މަޤާމަ
  

 

 މަސައ ކަތ ކުރަނ ޖެހޭނ  ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓ ަރއިބިއުނަލ ގައެވެ. މިމަޤާމަށ  ހޮވޭ ފަރާތެއ   މަސައ ކަތ ކުރަނ ޖެހޭތަނ :
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 ގެ ކުރިނ  13.30 ވަހުގެ ދު  އާދ އ ތަ ވާ  2018ޖުލައި  15 ތަކުނ އެދިލައ ވާ ފަރާތ  ށ މި މަޤާމަ  ސުނ ގަޑި:މަޤާމަށ  އެދެނ ވ ގޮތާއި 
 .ވަނަ ފަނ ގިފިާލ( އަށ  ހުށަހެޅުއ ވުނ  އެދެމެވެ 03)ގ.ފަތުރުވެހި  މި ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ ވަޒ ފާއަށ އެޭދ ފޯމ  ފުރިހަމަ ކުރެއ ވުމަށ ފަހު

 

  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ލިޔުނ ތައ :
 ނަލ ގެ ވަޒ ފާއަށ  އެދޭ ފޯމ  ފުރިހަމަ ކުރައ ވާފައިވާ މި ޓ ރައިބިއު .1
ައޞ ލާ އެއ ގޮތ ކަމަށ  ރަސ މ  )ތަޢުލ މ  ސެޓ ފިކެޓ ތަކުގެ ޮފޓޯކޮޕ   ،އައި.ޑ  ކާޑުގެ ކޮޕ ވަޒ ފާއަށ  އެދޭ ފަރާތުގެ ަވނަަވރު،  .2

 ޑު ޖަހާފައިވާ(ނފަރާތަކުނ  ތައ ގަ
 ިތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުނ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދާ ރާއ ޖޭގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ރަޖިސ ޓ ރ ކޮށ ގެނ  ހިނ ގާ މަތ  ރާއ ޖޭގައ

އެވެ.( ނުވަތަ ކޯސ  ސެޓ ފިކެޓާއި ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގެ ކޮޕ  )މި ފަދަ ސެޓ ފިކެޓ ތައ  އެކ ރެޑިޓ  ކުރަނ  ނުޖެހޭނެ 
  ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އާއި ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގެ ކޮޕ ،ފުރިހަމަކުރި

  ރ ކޮށ ގެނ  ހިނ ގާ މަތ ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަުކނ  ހިނ ގާ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ރާއ ޖޭގައި ރަޖިސ ޓ
ފިކެޓުަތކާއި ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ މަތ ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒަކުނ  ހިނ ގާ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ އެކ ރެޑިޓ ކޮށ ފައިވާ ސެޓ 

ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުނ  ލިޭބ ކޯސ  ފުރިހަމަކުރި ޓުތައ  ނުވަތަފިކެޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ އެކ ރެޑިޓ ކޮށ ފައިވާ ސެޓ 
ފިކެޓު ވަކި ފެނ ވަރެއ ގައި އެކ ރެޑިޓ  ކުރެވޭނެކަމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  ކޮލިފިކޭޝަނ  އޮތޯރިޓ ނ  ދޫކުރައ ވާފައިވާ ސެޓ 

  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އާއި ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގެ ކޮޕ 
 މަސައ ކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުނ ،  .3

 ެތަޖުރިބާހުރި ލިޔުނ  ހުނ ނަނ ވާނ  މަސައ ކަތ ކުރި މުއ ދަތާއި މަސައ ކަތުގެ ތަފ ޞ ލ  އެނގޭގޮތަށެވެ. މަސައ ކަތުގ 
  ިމިހާރު އަދާކުރަމުނ ދާ ވަޒ ފާއެއ ގެ ލިޔުނ  ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކ  އެއ މަސ  ނުވަތަ އެއަށ ވުރެ ފަހުގެ ތާރ ޚެއ ގައ

 ދޫކޮށ ފައިވާ ލިޔުމަކަށ  ވާނ ވާނެެއވެ.
 

ތެރެއިނ  ޝޯޓ ލިސ ޓ ުކރެޭވ  މ ހުނ ގެމުތަކަށ  ކުރިމަތިލައ ވާ ފަރާތ ތަކުގެތެރެއިނ  އިނ ޓަވިއުައށ  ގުޅާނ ، ޝަރުތު ހަމަވާ މަޤާ މި
ވެބ   އި ނާނ ފަރާތ ތަކަށެވެ. މި ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ ވަޒ ފާއަށ  އެދޭ ފޯމ  މި ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ ކައުނ ޓަރު

ިލބެނ  ހުނ ނާނެއެވެ. މި އިުއލާނާ ގުޅިގެނ  އިތުރު މަޢުޫލމާތު  އިނ  www.employmenttribunal.gov.mvސައިޓ :
 އަށ  ގުޅުއ ވުނ  އެދެމެވެ. 3027801 ސާފުކުރަނ ވަނ  ބޭނުނ ފުޅުވާ ފަާރތ ތަކުނ  މި ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ ަނނ ބަރު 

        
 1439ޝައ ވާލ   18
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