
 

 
 

 
 

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން   
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  HA/1/2019/30-(IUL)MMPRC :އިޢުލާން ނަންބަރު                                           
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 އެގްޒެކެޓިވް  އެކައުންޓްސް :  މަޤާމުގެ ނަން
 ރުފިޔާ މަހަކު  6,600/- : (މަހަކު ) މުސާރަ  -
 ރުފިޔާ މަހަކު   -/4,400:ޑެއިލީ އެލަވަންސް  -
 އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން  -

 1: ބޭނުންވާ އަދަދު ސެކްޝަން  ފައިނޭންސް: ސެކްޝަން /ޑިޕާރޓްމަންޓް 

 :ޝަރުޠު -1
 :ޤާބިުލކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/ކުރުމުގެ ހުނަރުމަޤާމުގެ މަސައްކަތް 

 

ނޑު ލެެވްލ  ކައުންޓްސް ެއްނޑް ފައިނޭންސްމަޤާމަށް ބޭުނންވާ އެ -ހ ުނވަތަ  )ޑިޕްލޮމާ( 5ދާއިރާިއން ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ
 ހާސިލްޮކށްފައިވުން، )ނުވަތަ()ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/އެްޑވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ/އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ/ފަުއންޑޭޝަން ޑިގްރީ( ގެ ސަނަދެއް  6ލެވަލް 

 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަހަރު ދުވަހުގެ  4 ސް އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި މަދުެވގެންކައުންޓްއެ  -ށ 

 
 :މަސްއޫލިއްޔަތު  މައިގަނޑު  މަޤާމުގެ  -2
ޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޕޭމަންޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި އެންމެހާ ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްާޓ ގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންއިން މިކޯޕަރޭޝަނު .1

 ރިޕޯޓްކުރުން.

ހެދުމާއި ރިކޮންސައިލްކޮށް މައްަސލަތައް ހައްލުކުރުމާިއ ލިއަރ ކުރުމުގައި ޤަވައިުދން ފޮލޯއަޕް ކް  ބަލްސް އަދި ޕޭޔަަބލްސްރިސީވަ ގެކޯޕަރޭޝަނު .2
 .ރިޕޯޓްކުރުން

 އެހީތެރިވުން. ނޯޓް ފަދަ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި /ބަޖެޓު އަދި އެހެނިެހން ރިޕޯޓުތަކާއި ސިޓީ .3
 ައންގާ  ކުންފުނިން ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކާ ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި އެުކ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިވެންޓްތަކުަގއި އެކި  ހިންގާ ރާވާ ފަރާތުން ގެކޯޕަރޭޝަނު .4

 .ކުރުން އެކަންކަން ބައިެވރިވެ ޢަމަީލގޮތުން ކަންކަމުގައި އެންމެހައި

3-  ފޯމު ހުށައަޅަންވީ ތަނާއި ތާރީޚް: 30 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި ކޯޕަރޭޝަން )ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް 
.ށްއަ( ވަނަ ފަންގިފިލާ 1ހުރި އިމާރާތް،   

 4- ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 . ފޯމްވަޒީފާއަށް އެދޭފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  -
 .ގުޅޭނެ ނަްނބަރު އެނޭގނެގޮތަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު -
 .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި  -
 .)މިބަޔަށް މާކްސްދެވޭނީ ލިޔުން ހުށައަޅާފައިާވނަމައެެވ( ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީހުގެ ލިޔުން -
  .)އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ( ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓް/ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ -



 

 5- އިތުރު މަޢްލޫމާތު:
 

ނަމަެވްސ . ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނުަކން ފޯނުގެ ޒަރީާއއިން އެްނގޭނެއެވެ، މި މަޤާމަށް އެދިހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ނުޮހވޭ ފަރާތްތަކަށް •
 .ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނުކަމުގެ ސިޓީ ނުފޮުނޭވނެ ކަމުގައި ވެސް ދެންނެީވމެވެ

 . އެވެ jobs@visitmaldives.comމެިއލް އެޑްރެހަކީ -އީ. މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަެނވޭނެެއވެ އީމެއިލް  ލިޔުންތައް ފޯމާއި އެދޭ ވަޒީފާއަށް •
މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިުޓެގ  އަދި. ލިބިވަޑަިއގަްނނަވާެނއެވެ ކައުންޓަުރންމިކޯޕަރޭޝަނުގެ  ރަސްމީގަޑީގައި ފޯމް އެދޭ ވަޒީފާއަށް މިކޯޕަރޭޝަނުގެ •

(https://visitmaldives.com/downloads/ ) ްކުރެވޭނެއެވެ ޑައުންލޯޑްެވސް ފޯމް މިލިންކުނ . 
 .ފޯނާއެވެ 3323228އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްާވނީ ނަންބަރު  •

 :އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ -6
 ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު، ެމނޭޖިްނގ ޑިރެކްޓަރ

 މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ ެއންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
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