
 މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

MGPL-HR/AD/2020-43 ަމްބަރ:ނ   
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
      

01 -މެނޭޖަރ ގރމަޤާމް:    

 

10  ބޭނުންވާ އަދަދު:    

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:  ގްރޭޓާރ މާލެ އޭރިޔާ

ރ1500.001   :މުސާރައަސާސީ  

އެލަވަންސްއެޓެންޑެންސް  –ރ 2000.00  

ފުޑް އެލަވަންސް –ރ 1800.00  

ފޯން އެލަވަންސް –ރ 650.00  

  ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް  -   %40އަސާސީ މުސާރައިގެ 

 މެނޭޖްމަންޓް އެލަވަންސް - %50 އަސާސީ މުސާރައިގެ 
 

  ފައިސާ   ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް

 .ެއެވެއުނިކުރެވޭނ 

 

 އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް : 

 ްއެނުއަލް އެކްޝަން ޕްލޭނާއެއް ގޮތަށް  ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ކޮންމެ އަހަރެއްވެސް ފެށުމުގެ ކުރިނ

ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ  ްމަންޓުގެ ލަނޑުދަޑިތައްރޓޑިޕާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރު ކޮށް 

  ފަންކްޝަން ކުރޭތޯ ބަލައި ޕޮލިސީ ތަކާއި އެއްގޮތަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް   އްގޮތަށްޕްލޭންތަކާއި އެ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން. 

  ިއެއްގޮތަށް   ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަދި ރާއްޖެއިން ރިކުއަރމަންޓާއ 

 ހޯދުން

   ްޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރުކުރުވާ، ނަތީޖާޕްރޮކިއުމަންޓ  

  ބިނާކުރުން ޓީމްއެއް   ނެރެވޭފަދަ 

 މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރުމާއެކު ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާ އަދި ޑިވެލޮޕްކުރުމުގ ެ

 .ޤާބިލްކަން ހުރުން

 މުސްތަގިއްލުކަމާއެކު ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުންޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައ ް 

 ްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުނ 

 ސޭލްސް، ބިޒްނަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އަދި ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭނިންގ ފަދަ ކަންކަމުގެ  ،ބަޖެޓިންގ

ޤާބިލިއްޔަތާއި ހުނަރު ދިރާސާކުރުމުގެ  މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވުމާއި އެކު އެފަދަ ނިޒާމުތައް

 ލިބިފައިވުން

 ްމުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭ ފަދަ މީހަކަށްވުނ 

 ެހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ތަޖްރިބާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެވ. 

 

:މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ  

ބިޒްނަސް  ,، އިކޮނޮމިކްސް، ޕާޗެސިންގޓިކްސްސަޕްލައި ޗެއިން މެނޭޖްމަންޓް، ލޮޖިސް

ހާސިލްކޮށްފައި  މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނޫންނަމަ އެހެންވެސް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 އުޅެ މަގާމެއްގައި ގެއެއްލެވެލް ސީނިއަރ   ދުވަހުގެ   އަހަރު 1 މަދުވެގެން ވުމާއެކު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި

 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:



  ހޯދާފައިވުން  ތަޖްރިބާ

 ނުވަތަ

ބިޒްނަސް  ގ،ސަޕްލައި ޗެއިން މެނޭޖްމަންޓް، ލޮޖިސްޓިކްސް، އިކޮނޮމިކްސް، ޕާޗެސިން

  ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ އެހެންވެސް ގުޅޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ   ދުވަހުގެ   އަހަރު 3 މަދުވެގެން ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި ފައިވުމާއެކުށްހާސިލްކޮ

 ހޯދާފައިވުން ތަޖްރިބާ އުޅެ މަގާމެއްގައި ގެއެއްލެވެލް

ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ) މޯލްޑިވްގޭސް ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރ އިން 

 ( form-application-s://maldivegas.com/downloads/jobhttp ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ : 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީްލީމީ ސެޓުލިބިފައިވާ ތަޢ  

ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ) ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން 

ތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.(ތަޖުރިބާގެ ގޮ  

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ( ި) ހަމައެކަނޕޮލިސް ރިޕޯރޓް   

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

ގެ ކުރިން 00:21ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ 2020 ނޮވެމްބަރ 15  ސުންގަޑި: 

ލިސްޓު ކުރެވޭ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓް

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ  . ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ހުށަހެޅުންތަކާއިފަރާތްތަކަށެވެ

ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި ނުވަތަ މަތީގައި ދެންނެވުނު  ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް

 ެ.ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވ ލިކޭޝަންސްތައްނާޅާ އެޕްހުށަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް

 އިތުރު މައުލޫމާތު:

ޑިޕާޓްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން  

  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ގޭސް މޯލްޑިވް

ާފަންގިފިލ ވަނަަ 2  ،އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ    21- 02# 

މާލެ، ގުމައޯކިޑް  

3335615: ފެކްސް   3335614: ފޯން  

career@maldivegas.com: ަނުވަތަ އީމެއިލްމެދުވެރި ކޮށްނަމ  

 

ފޮނުވާނީ:އެޕްލިކޭޝަން   

އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3335614އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ   

 

 

https://maldivegas.com/downloads/job-application-form
https://maldivegas.com/downloads/job-application-form

