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 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒ ފާއާ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         

 

 

 200-VTR/IU/2018/06: ނަންބަރ   

 
 

 ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ   ޤާމް:މަ

 ދާއިމ                 މަޤާމުގެ ބާވަތް:
 01 ޢަދަދު:
 6295/- މުސާރަ:

 2000/- އެލަވަންސް:ސަރވިސް  
 45އިގެ %ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް:  މުސާރަ-ނޮން 

 
ލުވިކަމާ،ފުރިހަަމކަމާއެކު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާިއ، މައްސަލަތައް ހަ އޫލިއްޔަތު:މަޤާމުގެ މަސް 

އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ކަންތައްތައް ކުރުން.ނިންމުމަްށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރ   ބަލާ
 ގެން ދޭންޖެހޭ އިދާރ  ސަޕޯޓް ދިނުން.މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅި

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

 "ސ " ފާސްލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  ދަށްވެގެން އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސ 
 މާއްދާއިން ދަށްެވގެން "ސ " ފާސް ލިބިފައިުވމާއެކު، 5ލް އިމްިތޙާނުގައި . ޖ .ސ .އ  އޯލެވ2ެ

ދަްށވެގެން "ސ " ފާސްލިބިފައިުވން، އަިދ  އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުަވތަ  2ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  މަސައްކަތުގެ

 އިން ޝަރ ޢާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.ސެޓްފިކެޓްސް އެޑްވާން. 3   

 

މަތ ގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކަށްވުެރ މަތ  ސެޓުފިކެޓެްއ ހުށަަހޅާފައިވ   ނޯޓް:
  ނުބެލެވޭނެއެވެ. ތަކުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަނާޅާަނމަ، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަކަށްތުނަމަވެސް،ޝަރު

 

 

 މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ  ވަޒ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލްގައެވެ.  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:
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   ެނއެވެ.ށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކ  ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަާލތު ކުރަން ދަންނަ ފަރާތްތަަކށް ވާންވާމި މަޤާމަ

  
 ގެ ކުރިން 13.30 ވަހުގެ ދު އާދ އްތަ ވާ  2018 ޖޫން  03 އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ށްމި މަޤާމަ   ސުންގަޑި:މަޤާމަށް އެދެންވ ގޮތާއި 

 .ން އެދެމެވެވަނަ ފަންގިފިާލ( އަށް ހުށަހެޅުއްވު 03)ގ.ފަތުރުވެހި  މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށްއެޭދ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު
 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމް  .1
ައޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމ  )ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮފޓޯކޮޕ   ،އައި.ޑ  ކާޑުގެ ކޮޕ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަވނަަވރު،  .2

 ވާ(ޑު ޖަހާފައިނފަރާތަކުން ތައްގަ
 ިތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތ  ރާއްޖޭގައ

އެވެ.( ނުވަތަ ކޯްސ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ  )މި ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ 
  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ ، ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އާއިފުރިހަމަކުރި

  ެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތ ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަުކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގ
ފިކެޓުަތކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތ ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް

ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިޭބ ޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިފިކެކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްޕްރޮގްރާމްތަ
ފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ދޫކުރައްވާފައިވާ ސެޓް

  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ 
 ތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން، )މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞ ލް އެނގޭގޮތަށް( މަސައްކަ .3

 
ތެރެއިްނ  މ ހުންގެމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއުައށް ގުޅާނ ، ޝަރުތު ހަމަވާ  މި

ވެްބ  އި ނާންަވޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައުންޓަރު ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަެށވެ. މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އިން ިލބެން ހުްނނާނެއެވެ. މި އިުއލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުޫލމާތު  www.employmenttribunal.gov.mvސައިޓް:

 ން އެދެމެވެ.އަށް ގުޅުއްވު 3027801 ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަާރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަްލގެ ަނންބަރު 

   1439  ރަމަޞާން 06  

 2018      މޭ 21   

 

 
 
 
 
 


