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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

  219-CA/01/2016/01(IUL)ރު:ނަމްބަ               ދިވެހިރާއްޖެ       

 އިޢުލާން 
 މި ކައުންިސލުގެ މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް މުަވއްޒަަފކު ބޭނުންވެެއވެ. 

 
 (3.އެސް ޖީ)  ޮއފިަސރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޤާމު އަދި ރޭންކު:

 1އޮފިަސރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ރުފިޔާ  -/4465 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  -/1500 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ޕަސެންޓް  35މުސާރަިއގެ  އެލަވަންސް: މީޑިއާ ކައުންސިލް 
އުޫސުލން އިތުރު ގަޑީެގ ފަިއސާ އިތުރު ގަޑީގަިއ މަަސއްކަތްކުާރ ނަމަ ަހމަޖެިހފައިާވ  އިތުރު ގަޑި:

 ދެވޭނެއެެވ.
 މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ަކއުންިސލް، މާލެ  މަޤާމު އޮތް އޮފީސް:

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

 
ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ނުވަތަ ެމނޭޖްމަންްޓ ފައިނޭންސް  .1

ނޑުގެ ލެެވލް   2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު،  3ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 އަހަރު ުދވަުހގެ މަސަްއކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން.

 ނުވަތަ
 

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ  2ސާނަވީ އިމްތިހާނަކުން  .2
އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން 

 ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.ދަށްވެގެން 'ސީ' 

ފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިން .1 :އްޔަތާއި ވާޖިބުތައް މަގާމުގެ މަސްއޫލި 
ހުރިނެތްގޮތްަބލައި އެފަދަ ކަންކަްނ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މަގު ފަހިކުރުން. އަދި ކައުންސިލުން 

 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެގްރީމެންޓްތައް ލިޔުން.

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދުމަށްޓަކައި އަގުބެލުމާއި އަދި މުދާ ގަންނަން އެދޭ  .2
 ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތަށް ފޯމް ފޮނުވުން.

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެެގން ގަްނނަން ފޮނުވާ ތަކެތި ެގނައުމުން އެތަކެތި އެއީ އޯޑަރު  .3
އިގަތުމަްށފަހު ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ދިން ތަކެތިތޯ ރަނގަޅަށް ަބލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ބަލަ

 މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުން.



ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިބޭ ބިލްތައް ފަދަ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެތަކެިތ  .4
ބަލަހައްާޓ، އަދި ފައިސާ ދެއްުކމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހެދުމުެގ ކުރިން ކަމާ ބެޭހ 

 ވެރިޔަކަށް ދައްކާ އޭގައި ސޮއިކުރުވުން.
 ބާކީ ެބލެހެއްޓުން.ބަޖެޓް  .5
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރާއި، ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ  .6

 ތައްޔާރުކުރުން.

ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން ދުވަހުން ދުވަހަށް،  .7
 ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.

 ޓްރޭނިންގ/ކޯސްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން.ކައުންސިލުން މީޑިއާއަށް ހިންގާ  .8

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާދިޔަ މަހުގެ ބަޖެްޓ ރިޕޯޓް، ޚަރަދުވި 10ކޮންމެ މަހެއްގެ  .9
 ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވުން.

މިނިސްޓްރީ  ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް .11
ޖެޓް ތައްާޔރުކުރުމުގެ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންގަވާ މުއްދަތަކަށް ލަފާކުރާ ބަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދުގައިވާ  .11
، ގޮތުގެ މަތިން، ފައިސާއާބެހޭ އެްނމެހާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި

ފައިސާއާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެެލހެއްޓުމާއި، ފައިސާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމާއި، އަދި 
 މިނޫންވެސް ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުން. 

 ހެން ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދިނުން. މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލަވަންސްއާއި އެހެނި .11

ށް އަންަނ ސިޓީ ބަލައިގަތުމާއި ސެކްޝަނުން ލިޔަންޖެހޭ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަ .13
  .ސިޓީއާއި ނޯޓް ފަދަ ތަކެތި ލިޔުމާއި އެތަކެތި ފައިލްކޮށް ބެލެހެްއޓުން 

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކިއެކި ކޮންފަރެންސްތަކާއި ސެމިނަރތަކާއި އަދި  .11
 ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން.ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި 

މެންޑޭޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން އެވަގުތަކު އެީހތެރިކަމަށް ބޭުނންވާ  .15
 ކަންކަމަށާއި، ކައުންސިލުން ބަަލމުންގެންދާ މައްސލަތަށް ބެލުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.

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 ކައުން)އެޕްލިޭކޝަން ފޯްމ މި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭަޝން ފޯމް .1
ރިސެޕްޝަނުްނ ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. ައދި މިކައުންިސުލގެ ވެބްސައިޓްއިްނ 

 ޑައުންލޯޑްުކރެވޭނެެއވެ.(
ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ސިވިލް  .1

މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު 
 އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

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

މާއި ތަމްީރން ެދނެގަތުމަށް ބޭނުންާވ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަްށ  .4
ލިޔުންތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަްށ، މަސައްކަތްކޮްށފައިވާ އިދާރާތަކުން 

  ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.ދޫ
ކިޔަން  ށުގެ ލިޔުންތައްވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފު .5

 އެނގޭ ފަދަ ސާފު ކޮޕީ.

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. .6

މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކުރިން  ގެ 14:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  09 ފެބްރުއަރީ  2016 ފޯމް ފޮނުވަންވީ ތާރީޚާއި ތަން:
 ކައުންސިލަށް.

މަގާމަށް މީހަކު ހޮުވމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއުއާއި އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އާއި އިމްތިހާނުުކރުްނ  އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން:އިންޓަވިއު 
 އޮންނާނެެއވެ.މިކައުްނސިުލގައި  އާއި ދޭތެރޭގައި 18އިން  14 ފެބްރުއަރީ  2016

 
ސިލުގެ ރިސެްޕޝަނުން ިލބެން ހުންނާނެއެވެ. ައިދ ކައުން ެއދޭފޯމް މިމަޤާމަށް  އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 

ޑައުންލޯްޑ ކުރެެވން  އިން www.mmc.org.mv ވެބްސައިޓް މިކައުންިސލުގެ 
އިތުރު ަމޢުޫލާމތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިކަުއންސިލުގެ ފޯން ނަންބަރު:  ންނާނެއެވެ.ހު

 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3003886
 

   1437 ރަބީޢުލް އާޚިރު 15
  2016  ޖަނަވަރީ    25

 
 

އަށް ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ެގޒެޓްގައި ޝާިއުޢ  08 އިން ފެބްރުއަރީ 28ޖެނުއަރީ  2016މި އިޢުލާްނ  ނޯޓް:
 ކޮށްދެއްވުން އެެދމެވެ.

 

http://www.mmc.org.mv/

