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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،      

 

  219-CS/01/2021/22(IUL)ނަންބަރު:    

 

 އިޢުލާނު 
 

 އެސިސްޓެންޓް  އޮފީސް :މަޤާމު 
 J-211084 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމުގެ 
  (2 އެސް. އެސް) :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 2 ގްރޭޑް  ސްޓާފް ސަޕޯޓް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 މާލެކ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް،  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  3470/- މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  000/1- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ޕަސެންޓް(  35އިގެ މީޑިއާ ކައުންސިލް އެލަވަންސް: )މުސާރަ • :އެލަވަންސް އެހެނިހެން 
 ރުފިޔާ( 1200/-: )1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  •
 .ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން  ލިބިދެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި   •
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް •

 .ޢިނާޔަތްތައް ފައިވާކަނޑައަޅާ މަޤާމަށް އިތުރުން މީގެ   
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
 .އޮފީހުން އެކިފަރާތްތަކަށް ބަހަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި އެފަރާތްތަކާ ރައްދުކުރުން .1

 
 ސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.އޮފީ .2
 

 މާކުރަން ދިއުން.އޮފީހަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޗެކްތައް ނެގުމާއި އަދި އެޗެކްތައް ޖަ .3
 

އޮފީހުގައި ހުންނަ ހޮޅިބުރި ބޮކި ފަދަ ތަކެތި ނައްޓާ ހަރުކުރުން. އަދި އޮފީހުގެ ގޮޑި، މޭޒު ފަދަ ތަކެތި އެއްތަނުން  .4
 އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ހެދުން.

 
ހިފައިގެން  ންވާ ތަކެތީގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން ތަންތަނަށް ދިއުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަދާ ޕީއޯއޮފީހަށް ގަންނަން ބޭނު .5

 މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރުން. ތަންތަނަށް ގޮސް ތަކެތި ހޯދައި އޮފީހަށް ގެނެސް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ
 

 ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އަންގާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. .6
 

 މާއި ކުދި މަރާމާތްތައް ކުރުން.ސާފުކުރު ޅާފޮ ސްއޮފީ .7
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 ވަރ ރޫމް(ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ޗެކްކުރުން. )ސާ .8
 

މެންޑޭޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެވަގުތަކު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް  މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  .9
 .ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި

 

 .އެގުން ކިޔަން ލިޔަން❖ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ނުވަތަ      

 .ހާޞިލުކޮށްފައިވުން ހުއްދައެއް/ލައިސަންސެއް/އްރީނެތަމް ބޭނުންވާ މަޤާމަށް❖
 

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ: ނޯޓް:

 ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއިން ވަޒީފާއޮތް ކަށަވަރުކޮށް އެނގޭކަން ލިޔަންކިޔަން މަރުހަލާގައި ސްކްރީނިންގ •
 .ންނެވެބަލައިގެ

 ނުވަތަ،     

 ރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެންކޮށް ދައުލަތުގެ އިދާކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔާލިޔަން  •
 ނުވަތަ،     

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމިކަން  5ރޭޑް ގް •

 ބަލައިގެންނެވެ

 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:

 ކްލެރިކަލް ސަޕޯޓް  •

 ތައް:ރޮނގު  ލީމީ ތަޢު 

 ނެތް •

 ތައް:ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން 

 ނެތް •

 ތައް:ކޯ ޑިސިޕްލިން 

 ނެތް •

 :މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 

 ކަލް ސަޕޯޓް.މާއި ކުލެރި މާއި ސިޓީތައް ޑިސްޕެޗް ކުރުއޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕު

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

މް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަ .1
 އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  (http://www.csc.gov.mv/download/2249) ނާއިއިޓުންވެބްސަ

 .ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ (www.mmc.org.mv) ވެބްސައިޓުންނާއި

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ބަރާއި އީ)ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންރާތުގެ ވަނަވަރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަ  .2

ދެފުށުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ .3
އެ ނަމަ،  ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާއައި. ނުވަތަ. ދަ ކޮޕީއެއްލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، ތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ފަރާ

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

http://www.csc.gov.mv/download/2249
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 ވާ ލިޔުން.މަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިނަމަ، އަދާ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 އިން ރާއްޖެ ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓްފިކެޓު : ނުވަތަ ؛ ޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮ ކުގެ ކޮޕީއާއިކެޓުތަސެޓުފި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ކުންބޭރުގެ މަރުކަޒަ 

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް
 ކޮޕީ  ޕްޓްގެޓްރާންސްކްރި އަދި ޕީކޮ ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމަންޓް

؛ ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީން ލީމުދޭ މަރުކަޒަކު ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައު )ށ( 

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

  ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: ރީގައިވާ މިންގަނޑަށްމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތި  .6

އެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ރވިސްގެ ވަޒީފާވިލް ސަ)ހ(   ސި
ގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެވަޒީފާގެ މަ
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ބާގެ އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރި c.gov.mv/https://myaccount.csސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮ 

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
 ން.ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުވަކި 

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ  (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްނ)
އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )، އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކި

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ މާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ޖަނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް  ،ކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާ

 އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް
ވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެ  ލިޔުން

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެ(  ދަޢުލަތު ބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު ، އިދާރާއެއްގައި

ޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

އަށް ވަޒީފާގައިވާ " 8ދުވަލު ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަމަ، ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަ
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއެދޭފަރާތުގެ 

https://myaccount.csc.gov.mv/


 

 

       info@mmc.org.mvމެއިލް:އީ، 3003995ވަނަ ފަންގިފިލާ(، މަޖީދީމަގު، މާލެ. ފޯން ނަމްބަރު:  2ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ )

މެ ޤާބިލު ވަޒީފާއަށް އެން 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި  ކަކީ ކަންތައްތަ ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ  މި ވަޒީފާއަށް
 މިންގަޑުތަކެވެ. ވާވަނަ ނަންބަރުގައި 12)ދެވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  2021މުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އައްޔަންކުރު

 .ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން •

 .ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެންމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ  •

 .ންގާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެ •

 50 އަސާސީ ޝަރުޠު ޙަމަވުމުން 

 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

 5 ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަސާސީ 

 40 އިންޓަރވިއު 
 

އި މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާ 
 ސުންގަޑި:

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ( ގެ ކުރިން، 13:30ގެ ) (2021ނޮވެންބަރ  23މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )
މެއިލް -އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމަޖީދީމަގު( ފިލާ، ވަނަ ފަންގި 2)ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ،  ކައުންސިލް 

info@mmc.org.mv  ެތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު )ރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.މެދުވ
  .ންމާއެކެވެއޮފީހަށް ލިބުނުތޯ ޔަޤީން ކުރުމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ޒި

އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ، ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި 
 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 ންތައް ކިޔަންއެނގޭ ގޮތަށް( ޕީޑީއެފްއީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ލިޔެކިއުންތައް އެއް ފައިލެއްގައި )ލިޔެފައިވާ ލިޔު  ޓް:ނޯ 
(PDF) ެފޯމެޓްގައި މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވ. 

 

 ކުރުން:ޓު ޝޯޓްލިސް 
 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ، ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިފެންވަރާއިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުޕޮއިންޓު ން ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިފަރާތް

ނެ ތަނާއި، އޮންނާ   އިންޓަރވިއު 
 :މުއްދަތު 

އާ ދެމެދު،  2021 ންބަރސެ ޑި 02އިން  2021 ނޮވެންބަރ 25އޮންނާނީ، މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު 
 މަޖީދީމަގު( ގައެވެ. ފަންގިފިލާ، ވަނަ 2)ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ،  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 

ލީ ކުރިމަތި "ވަޒީފާއަށް 
ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

(" ޝީޓު  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ލިބުނު ގޮތުގެ  ޕޮއިންޓު ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުގެ 3އްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ބާއިންޓަވިއު
ބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް " އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެ(ޝީޓު  A2ޝީޓް )

ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  ކުރާންމުއާ ޝީޓު A2 ފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަދެވި ޕޮއިންޓުކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކު 3ންދު ނޫން ބަ

 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  3003995ޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ މި އި
 އަށެވެ. info@mmc.org.mvލް ކުރާނީ އިމެ-އީ

ލިޔުންތައް ސިވިލް  ލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  އުޞޫކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެއައްޔަން ހޮވުމާއިތަކަށް މީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ 
 އިން  )usoolu-.mv/recruitmentw.csc.govhttp://ww(ލާގުޅޭ" ކުރުމުގެ އުޞޫއުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންޑައިޓްގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.        
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