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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

   219-CA/01/2017/17(IUL)ރު:ނަމްބަ             ދިވެހިރާއްޖެ       

 
 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 .ތިރީގައި މިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ  ކައުންސިލުގެމި 
   ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމު:

 J-211691 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
  (1 އެމް. އެސް) މަޤާމުގެ ރޭންކް:

   1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ގެ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނު ސެކްޝަން:

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް، މާލެ  މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް، މާލެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

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

 ޕަސެންޓް  35މުސާރައިގެ  އެލަވަންސް: ކައުންސިލް މީޑިއާ 
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. .1 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 ފައިސާ.އިތުރުގަޑީގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  .3
ނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް. .4  މީގެ އިތުރުން މަޤާމަށް ކަ

 
ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއިބެހޭ ޤާވާޢިދާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައިވަ  .1 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް 

އިސާއާބެހޭ ގޮތުގެ މަތިން، ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި، ފަ
ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް 

 ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލަވަންސްއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދިނުމުގެ  .2

 ކަންތައް ކުރުން.
ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރއާއި، ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ބަޖެޓް ފައިސާ  .3

 ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކުލައްވާ ތައްޔާރުކޮށް އެތަކެތި ޗެކް ކުރުން.
 



ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  .4
ގަވާ މުއްދަތަކަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެމިނިސްޓްރީއަށް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަން 

 ފޮނުވުން.
ކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގައި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ އެންމެހާ  .5

މަސައްކަތް ކުރުވާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރއާއި ފިޓިންގްސް 
 އްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.ހޯދުމާއި އެތަކެތީގެ މަރާމާތުގެ މަސަ

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން. .6
ތިޖޫރީއާއި ޕެޓީ ކޭޝްގެ ހިސާބުތައް ޤަވާޢިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ހަފްތާއަކު  .7

 އެއްފަހަރު ހަދައި ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުން.
ންޖެހޭ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް އަންނަ ސިޓީ ބަލައިގަތުމާއި ސެކްޝަނުން ލިޔަ  .8

 ސިޓީއާއި ނޯޓް ފަދަ ތަކެތި ލިޔުމާއި އެތަކެތި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ކައުންސިލުގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. )މިމަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ  .9

 މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ޙާޒިރުނުވާ ހާލަތެއްގައި(
ށް ބެލެހެއްޓުން. )މިމަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ މަސައްކަތްކޮ  .11

 ކުރައްވާ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ޙާޒިރުނުވާ ހާލަތެއްގައި(
ކައުންސިލުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ   .11

 އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
އެހެނިހެން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް  ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނާ އަދި  .12

 އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން.
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާދިޔަ މަހުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް،  11ކޮންމެ މަހެއްގެ   .13

ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. )މިމަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ މުވައްޒަފު 
 ނުވާ ހާލަތުގައި(އޮފީހަށް ޙާޒިރު

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ، އެއިރަކު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ   .14
 މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ގެ ދާއިރާއަކުން ރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓު އެޑްމިނިސްޓް /ބިޒްނަސް /ފައިނޭންސް  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
އަހަރު ދުވަހުގެ  2ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 ނުވަތަ 
 ދާއިރާއަކުން  ގެ މެނޭޖްމަންޓު ރޭޝަން/ އެޑްމިނިސްޓް /ބިޒްނަސް /ފައިނޭންސް  .2

ނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ސަނަދެއް  5ލެވެލް ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 ނުވަތަ 
ދާއިރާއަކުން  ގެ ރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓު އެޑްމިނިސްޓް /ބިޒްނަސް /ފައިނޭންސް  .3

ނޑުގެ  ސަނަދެއް ގެ  4ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  4ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 

 މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
 



ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 
 ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

އެއްގޮތަށް ތިރީގައި މިވާ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި އުސޫލާއި 
ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ. އަދި މިކަންކަން އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެކްޓިކަލް އިން 

 ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
  

 ްމަޤާމްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނ 
  ާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ 
  ްވާ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި، ގާބިލްކަމާއި އެހެނިހެން މަޤާމްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުނ

 ސިފަތައް
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  .1
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް  .2

 ހިމެނޭގޮތަށް(
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ  .3

 ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

ތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ކުރިމަ
 ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5
ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ    (

ކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ )ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ސެޓުފި
ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި، 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 
ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން 
ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން 

 އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ( 
ންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން )ށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހި    

ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  ނުވަތަ ކޯސް 
 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

)ނ( ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ     
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

 ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .6
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން  .7

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .8
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

)ހ( ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި 
 މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ )ށ( އަމިއްލަ 
އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން.



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި އިދާރާގެ  މަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:މަޤާ 
www.mmc.org.mv  ިވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދ

ގެ  13:31ދުވަހުގެ  (އާދީއްތަ ވާ ) 2117 އޮކްޓޫބަރ 29ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް  މިކައުންސިލް ،ކުރިން

މެއިލް އެޑްރެހަކީ، -އަދި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ
info@mmc.org.mv   ،ީއެޕްލިކޭޝަން އެވެ.  3003994އެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކ

ހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ލިޔުންތައް ހުށަ  ހުރިހާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
   ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާނާއި 
އޮންނާނެ ތަނާއި،   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ،  
އާ ދެމެދު، މިކައުންސިލް ގައެވެ.  2117ބަރ ނޮވެމް 19އިން   2117 ބަރއޮކްޓޫ 31

ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް 
 ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

ރެ ގިނަނަމަ، އަށްވު 11މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 11އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ 

 ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ ދަށްވެގެން 

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެން މެ ދަށްވެގެން މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަ
 އެވެ. އިންސައްތަ 31ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލައަކީ 

ފޯނާއެވެ. ފެކްސް ނަންބަރު  3113995މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 
 އަށެވެ. www.mmc.org.mvމެއިލް ކުރާނީ -އީ އެވެ. 3113994 ،ނަންބަރަކީ
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