
 

 
 

 

 
 

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން   
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  34/9HR/1/201-(IUL)MMPRC:އިޢުލާން ނަންބަރު                                              
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

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

 1: ބޭނުންވާ އަދަދު ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގ: ސެކްޝަން /ޑިޕާރޓްމަންޓް 

 
 :ޝަރުޠު -1
 :ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު/މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރުޤާމުގެ މަ   

 

 6ނުވަތަ ެލވަލް  )ޑިޕްލޮާމ( 5ދާއިރާިއން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮނިަގނޑު ލެވެލް  މާކެިޓންގ ުނވަތަ އިންވެޓް ާރވައި ހިންގުުމގެމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ހ. 
 ހާސިލްކޮށްފައިވުްނ، )ނުވަތަ()ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ/އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ/ފައުންޑޭޝަްނ ޑިގްރީ( ގެ ސަނަދެއް 

  

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 4 އިްނވެޓް ރާވައި ހިްނގުމު ދާއިރާގައި މަދުެވގެންމާކެޓިން ނުވަތަ  -ށ

 
ނޑު  މަޤާމުގެ   -2  :މަސްއޫލިއްޔަތު  މައިގަ

 

އެންެމހާ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭގޮތަށް މާކެޓް ރިޕޯރޓް ނިންމަްނޖެހޭ މުއްދަތަށް  މަސައްކަތްތަކުގެމާކެޓިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  .1
 ނިންުމން.

ތަކުގައި  (ރޯޑްޝޯވްސް، ޕްރޮމޯޝަނަލް ފެއަރސް އަދި އެހެނިހެން އިެވންޓްތައް ) މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ޚަރަކާތް  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި .2
 ޖެހޭ އެންމެހާ މާރކެޓިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ބައިވެރިވުމަްށޓަކައި ކުރަން

 ކުންފުނިން ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރާ އެކިއެކި ކެމްޕެއިންތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ސުޕަވައިޒަރގެ ލަފާގެ މަތިން ޑްރާފްޓް ކުރުން. .3

  ސުޕަވައިޒަރގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ކެމްޕެއިންތަކުގެ މަސައްކަތްތައްއިވެންޓް / ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދިުއމަށް ނިންމާ ެއކި އެކި  .4

 .ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ތައްޔާރުކުރުން 3ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ، އެކިއެކި ޕްރޮމޯޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓްތައް އެޙަރަކާތެއްނިމޭތާ  .5

އާރު ކުންފުންޏެއްގެ އެހީގައި މޮިނޓަރކޮށް، އަހަރު .އެމާކެޓެްއަގއި މަސައްކަތްކުރާ ޕީ  މީިޑއާގައި ރާއްެޖއާބެހޭޮގތުން ކަވަރކުރާ އާޓިކަލްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރު .6
 ނިމޭއިރު މީޑިއާ ވެލިޔު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން.

 ތަށް ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުން.ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މާކެޓްތަކުގެ ޓުއަރ އޮަޕރޭޓަރުންާނއި، މީޑިއާ ހިމެނޭ ގޮ .7

ރިކުރުވާ ފަދަ ޓޮޕިކްތަކާ މީޑިއާގައި ރާއްޖެއާބެހޭ އެެދވޭ މައުލޫމާުތ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުމަށްޓަކައި އެއިރެއްގައި ހިނގަުމންދާ ނުވަތަ އެްނމެ ޝައުގުވެ .8
  ހޯދައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރެސް/ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.ގުޅޭ މައުލޫމާތު 

 .މަަޖއްލާތަކުގައި ޖަހާ ިއޝްތިހާރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަޕްޓޭޑް ކޮށް ބެލެހެއްޓުންރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  .9

 .ގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ އެކި އިވެންޓްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުންމިކޯޕަރޭޝަނު .10
 



 

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

 4- ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
  ފޯމް ވަޒީފާއަށް އެދޭފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  -
 އެނޭގނެގޮތަށް ގުޅޭނެ ނަްނބަރު  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު -
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ -
 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީހުގެ ލިޔުން -

 5- އިތުރު މަޢްލޫމާތު:
 

ނަަމވެސް ވަޒީފާއަށް . ނުހޮވުނުކަން ފޯނުގެ ޒަރީާއއިން އެންޭގނެއެވެަވޒީފާއަށް ، މި މަޤާމަށް އެދިހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް •
 .ނުހޮވުނުކަމުގެ ސިޓީ ނުޮފނުވޭނެ ކަމުގައި ވެސް ދެންނެވީެމވެ

 . އެވެ jobs@visitmaldives.comމެިއލް އެޑްރެހަކީ -އީ. މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަެނވޭނެެއވެ އީމެއިލް  ލިޔުންތައް ފޯމާއި އެދޭ ވަޒީފާއަށް •
މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ  އަދި . ިލބިވަޑަިއގަްނނަވާެނއެވެ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ކައުންޓަރުން 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

 ންމާކެޓިންގ ެއންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަމޯލްޑިވްސް 
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