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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 
 

 

 200-VTR/IU/2019/14 : ނަންބަރ   

 ތުވަޒީފާގެ ފުރުޞަ   
 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   މަޤާމް:
 ދާއިމީ   މަޤާމުގެ ބާވަތް:     

 01   އަދަދު:
  7500/-   މުސާރަ:

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

  

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ އަދި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކުރުން.  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ދާރީގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން އަދި ފައިނޭންސް ޑިެރކްޓަރގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭއިރު، އި   
   އޮފީސް ހިންގުން.

 
 ގްރީއެއް ޑި އިންނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާ ފައިސާއާބެޭހ ދާއިރާ ،ދާއިރާ ހިންގުމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވުމާއެކު އެސް.އެސް.ސީ/އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިްނ ދަށްވެގެން 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  3މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން މާއެކު، "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވު

 ލިބިފައިވުން.

އް ޑިޕްލޮމާއެ ފައިސާއާބެހޭ ދާއިރާ ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން، ދާއިރާ ހިންގުމުގެ
ސީ އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިްނ ދަށްވެގެން އެސް.އެސް.ސީ/އެޗް.އެސް.ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވުމާއެކު 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  5މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު"ސީ" ފާސް 
 ލިބިފައިވުން.

 

ްއ ހުށަަހޅާފައިީވ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކަށްވުެރ މަތީ ސެޓުފިކެޓެ ނޯޓް:
  ތަކުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަނާޅާަނމަ، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.ތުނަމަވެސް،ޝަރު

 



           

 މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ.   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

 

   

މި  ގެ ކުރިނ13:30ް ވަހުގެ ދު  ހޯމަ ވާ  2019 ޖުލައި  01 އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ށްމި މަޤާމަ  ސުންގަޑި:ންވީގޮތާއި މަޤާމަށް އެދެ 
 .ވަނަ ފަންގިފިާލ( އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ 03)ގ.ފަތުރުވެހި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ޯފމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު

 

  ންތައް:ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔު 
 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  .1
 .ފޯމް ރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ، މި ޓް .2
އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ )ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ  ،އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު،  .3

 ޑު ޖަހާފައިވާ(ނފަރާތަކުން ތައްގަ
 ިތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ރާއްޖޭގައ

އެވެ.( ނުވަތަ ކޯްސ ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )މިސެޓްފިކެޓާ
  ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،ފުރިހަމަކުރި

  ެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަުކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގ
މު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފިކެޓުަތކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީތަޢުލީއެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް

ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިޭބ ޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިފިކެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް
ވާ ފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިސެޓް

  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން،  .4

 .ެމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ލިޔުން ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށެވ 
 ެލިޔުމަކީ އެއްމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ އ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެެއވެ.
 

ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްުކރެޭވ  މީހުންގެމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއުައށް ގުޅާނީ، ޝަރުތު ހަމަވާ  މި
ވެބް  އި ނާންޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައުންޓަރުފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަ

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

        
 1440 ޝައްވާލް 16

 2019  ޖޫން   19                                   
 


