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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

 219-CA/1/2017/10 (IUL) ރު:ބަންނަ             ދިވެހިރާއްޖެ       
 

 އިޢުލާން 
 މި ކައުންިސލުގެ މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް މުަވއްޒަަފކު ބޭނުންވެެއވެ. 

 
 (1)އެމް.އެސް   އޮފިަސރ ސީނިއަރ އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޤާމު އަދި ރޭންކު:

 1އޮިފސަރ ްގރޭޑް ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ރުފިޔާ  -/5610 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  -/2000 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ   1963/50 އެލަވަންސް: މީޑިއާ ކައުންސިލް 
ަހމަޖެިހފައިާވ އުޫސުލން އިތުރު ގަޑީެގ ފަިއސާ އިތުރު ގަޑީގަިއ މަަސއްކަތްކުާރ ނަމަ  އިތުރު ގަޑި:

 ދެވޭނެއެެވ.
 މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ަކއުންިސލް، މާލެ  މަޤާމު އޮތް އޮފީސް:

  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒްމޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ަކއުންިސލް،  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ޔުނިޓް:
 : މަގާމުގެ ޝަރުތުތައް 

 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  ނުވަތަފައިނޭންސް  .1

ނޑުގެ ލެެވލް   2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު،  4ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އަހަރު ުދވަުހގެ މަސަްއކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން.

 

ހިންގުމުެގ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ނުވަތަ ފައިނޭންސް  .2
ނޑުގެ   ގެ ސަަނދެއް ހާިސލްކޮށްފަިއވުން. 5ލެވެލް އޮނިގަ

 

ދާިއރާައކުން ދިވެިހރާއްޭޖގެ ދާއިރާާއއި ގުޅުންުހރި ހިންގުމުގެ  ނުވަތަފައިނޭންސް  .3
ނޑުގެ ލެެވލް  ހާިސލްކޮށްފަިއ ގެ ސަނަެދއް  4ގައުމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮިނގަ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  4ވުމާއެކު ގުޅުްނހުރި އެހެން ދާއިރާައކުން ލެެވލް 
 ސަނަދެއް ހާސިްލކޮށްފައިވުން.

ވާއިުދގައިަވ ވާޢިާދއި މާލިއްޔަތު ޤާޫނނާއި ޤަސަރުކާުރގެ މުަދލާއި ފައިާސއާިއބެހޭ ޤާ .1 :އްޔަތާއި ވާޖިބުތައް މަގާމުގެ މަސްއޫލި 
ފައިާސއާބެޭހ އެންމެހާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުާމއި، ގޮތުގެ މަތިން، 

ފައިސާއާެބހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކުުރމާއި، 
 އަދި މިނޫންެވސް ފަިއސާއާބެހޭ އެންމެހާ ުމޢާަމލާތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

ނިހެްނ ފައިސާ ޤަާވޢިދުްނ ވަްނސްއާއި ެއހެވައްަޒފުންނަށް މުާސރައާއި، އެލަމު .2



 ދިނުމުގެ ކަންތައް ުކރުން.
ފައިސާ ޚަރަދުުކރުމުގެ ވަުއޗަރއާއި، ވައުޗަރ ރަިޖސްޓްރީ އަިދ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ  .3

 ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާ މުވައްަޒފަކުަލއްވާ ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި ޗެކް ކުރުން.
ޔާރުކޮށް، މިނިސްޓްީރ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ަލފާކުރާ މީިޑއާ ކައުންސިްލގެ ބަޖެޓް ތައް .4

އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީން އަންގަވާ މުއްދަތަކަްށ ލަފާުކރާ ބަޖެޓް 
 އެމިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވުން.

ކައުންސިްލގެ ިއމާރާތުގަިއ މަާރމާތުކުރަންޖެޭހ ތަންތަން މަާރާމތުކުރުމުގެ ެއންމެާހ  .5
ރުނީޗަރއާިއ މަސައްކަތް ކުުރވާ ބެލެހެއްުޓމާއި، ކައުންިސލަށް ބޭނުންވާ ފަ
 ފިޓިންގްސް ޯހދުމާއި އެތަކެތީގެ މަރާމާތުގެ ަމސައްކަތްތައް ބެލެެހއްޓުން.

 ކައުންސިުލގެ ާމލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން. .6
ތިޖޫރީއާއި ޕެޓީ ކޭޝްގެ ހިާސބުތައް ޤަވާޢިދުން ބެެލހެއްޓުާމއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް  .7

 ހަފްތާއަކު އެްއފަަހރު ހަަދއި ިފނޭންސްއަށް ފޮނުވުން.
ފައިނޭންސް ެސކްޝަނަށް އަްނނަ ސިޓީ ބަލައިގަތުމާއި ސެްކޝަނުން ލިޔަްނޖެޭހ  .8

 ތަކެތި ލިުޔމާއި އެތަކެތި ފައިލްކޮށް ބެެލހެްއޓުން. ސިޓީއާއި ނޯޓް ފަދަ
ކައުންސިުލގެ އެޗް.ާއރު ސެްކޝަނުގެ ަމސައްކަތްތައް ކުރުްނ. )މިމަސައްކަތްތަްއ  .9

 ާހލަތެއްގައި(ކުރައްވާ ުމވައްަޒފު އޮީފހަށް ޙާޒިރުނުވާ 
ކައުންސިްލގެ އެޗް.ާއރު.ެއމް.ޑީ ކޮމެޓީ މަސައްކަތްކޮށް ބެެލހެއްުޓން. )މިމަސައްކަތް  .11

 ކުރައްވާ ުމވައްަޒފަކު އޮީފހަށް ޙާޒިރުނުވާ ާހލަތެއްގައި(

ކައުންސިލުން ބަަލމުންގެްނާދ މައްސަލަތައް ބެލުުމގަިއ އެހީތެރިވެދިުނމާއި   .11
 ގައި ެއހީތެރިވެދިުނން.ކައުންސިްލގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް ހެުދމު

ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޯްކޝޮޕް، ސެމިނާ އަދި އެެހނިހެން ޓްރޭނިންގ   .12
 ޕްރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމް ުކރުުމގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުްނ.

ވަނަ ުދވަހުގެ ުކރިން ހިނގާދިޔަ ަމުހގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް،  11ކޮންމެ މަހެްއގެ   .13
ފޮނުވުން. )މިމަސަްއކަތްތައް ކުރައްވާ  ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަށް

 މުވައްަޒފު އޮީފހަށް ޙާޒިރުނުވާ ހާލަތުގައި(

މީޑިއާ ކައުންިސލްގެ މެންޭޑޓްގައި ހިމެނޭ، އެއިަރކު އެީހތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ   .14
 މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން.

އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް  ވަޒީފާއަށް 
 ކަންތައްތައް: ބެލޭނެ  މުގައި ހޮވު 
 

  .ތަޢުލީމާއި ތަްމރީން .1
 ތަޖުރިބާ. މަސައްކަތުގެ .2

 ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިެވހި ސިިވލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫާނއި ގަވާިއދު  .3

 .އަދި މާިލއްޔަތާ ބެހޭ ގަވާިއދަށް އަހުުލވެރި ެވފައިވާ ިމންވަރު  .4
އިންޓަވިއުއިްނ މަސައްކަތުގެ ހުނަާރއި ފެްނވަާރއި ގާބިލްަކމާއި ިސފަތަކަށް ބަަލއި  .5

 އެންމަތީ މާކްސް ޯހދާ ަފރާތެއް.
 



 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ިސލުެގ ކައުންމިއެޕްލިޭކޝަން ފޯްމ ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭަޝން ފޯމް .1
ައދި މިކައުންިސުލގެ ވެބްސައިޓްއިްނ  ރިސެޕްޝަނުްނ ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

 ޑައުންލޯޑްުކރެވޭނެެއވެ.(
ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ސިވިލް  .2

ލާ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު މަތިމުވައްޒަފުން ކުރި
 އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިްނ  ނަމަ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއް .3
 .ވީއްލުމާއެދު އެ އިދާރާއަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން

ނުވަތަ  .ފޮޓޯކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) މީ ސެްޓފިކެްޓތަކުގެލިބިފައިވާ ތަޢުލީ .4
ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި 
އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިީޓން ދޫކުރައްވާފައިވާ 

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުަމށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާާރތަކުން ދޫކޮށްފައިާވ  .5

 ލިޔުންތައް.
ކިޔަން  ލިޔުންތައްށުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފު .6

 ކޮޕީ.ސާފު އެނގޭ ފަދަ 

 .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު .7
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