c
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަމްބަރ(IUL)223/1/2015/ 01:

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
މަޤާމު:

ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް

ސެކްޝަން:
މުސާރަ ،އިނާޔަތްތަކާއެކު:

މަހަކު 10,500/- :ރުފިޔާ
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

މައިގަނޑު

މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު:

ޓްރިބިއުނަލްގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ،ރެކޯރޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،
ފައިސާއާއި ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި ،ތަކެތި ހޯދުމާއި ،އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ،އަޕްޑޭޓްކޮށް
ނފަދަ ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.
ބެލެހެއްޓު ް

ޝަރުތު:
މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު،
ތ
 އެކައުންޓިންގއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަ ަދށްވެގެން
 އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ދެ މާއްދާއާއި އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސިންނާއި އެސް.އެސް.އީ އިމްތިހާނުގެ ދިވެހިން ަތ
ސީ ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު 3 ،އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަ ަ
އއި ،އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ ދިވެއްސާއެކު ،ފަސް
 އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސި ހިމެނޭގޮތަށް ހަތަރު މާއްދާ ާވން.
ހގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
މާއްދާއިން ދަށްވަގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު 5 ،އަހަރު ދުވަ ު
މަޤާމް:
ބޭނުންވާ އަދަދު:
އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
01
ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަން

ސެކްޝަން:
މުސާރަ ،ޢިނާޔަތްތަކާއެކު:

މަހަކު  14,700 /- :ރުފިޔާ
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތު:

ށ
ނ ް
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން ަ
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުލނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
އ ހަލުވިކޮށް ފުރިހަމައަށް ބެ ޭ
ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި މައްސަލަތަ ް
 ޓްރައިބިއުނަލަށްމަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅޭ

އސަލަތަކާ
މަ ް

ގުޅިގެން

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ސާފުކުރަންޖެހޭ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

ދނީ
ށ އިރުޝާދުދިނުމާއި ،އެކަން ަ
ސާފުކުރުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުންނަ ް

ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާ މޮނިޓަރކުރުން.
ރވެދިނުން.
 މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރު ކުރުމުގައި މެންބަރުންނަށް އެހީތެ ި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙަރަކާތްތަކާއިޓްރައިބިއުންލްގެ

އ
މައްސަލަތަ ް

ގތުން
އހެނިހެން ގޮތް ޮ
ތންނާއިެ ،
ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ގޮ ު

ށ
ދިރާސާކޮ ް

އެހެނިހެން

ކން
ކަން ަ

ބެލުމުގައްޔާއި،

އނަލްގެ
ޓްރައިބި ު

ގ
ފޔާއި އިރުޝާދު ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ރހަމަކަމާއެކު ކުރެވޭނޭގޮތުގެ ލަ ަ
ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ހަލުވިކަމާ ފު ި
ނން.
މެމްބަރުންނަށް ދި ު

ޝަރުތު:
ނގެ ދާއިރާއިން  /ޤާނޫނީ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫ ު
ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:
ލމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ
 .1ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ތަޢު ީ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއިއެކު)
 .2ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް( .ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ،އެވަޒީފާގައި ހޭދަވި މުއްދަތާއި އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް).
 .3ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)
 .4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
ތކުން 16 ،މާރިޗް  2015ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14.30ގެ
ވީމާ މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތް ަ
ދ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވނަ ފަންގިފިލާ) ވަޒީފާއަށް އެ ޭ
ކރީގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދެ ަ
ކުރިން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ( ު
މތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ސޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ
ރމަށް ދަންނަވާނީ ކުރި ަ
މި މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ކު ު
އޓް  www.tat.gov.mvއިން
ފމް މި ޓްރައިބިއުނަލުންނާއި ،އަދި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސަ ި
ފަރާތްތަކަށެވެ .ވަޒީފާއަށްއެދޭ ޯ
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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