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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

 219-CA/01/2017/20(IUL)ރު:ނަމްބަ            ދިވެހިރާއްޖެ       
    

 ޑިރެކްޓަރ
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 .ތިރީގައި މިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ  ކައުންސިލުގެމި 
   ޑިރެކްޓަރ މަޤާމު:

 J-284407 ނަންބަރު:މަޤާމުގެ 
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
  (1)އީ.އެކްސް  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

   ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން  ސެކްޝަން:ޑިވިޝަން/

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް، މާލެ  މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް، މާލެ  އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:ވަޒީފާ 
 ރުފިޔާ  8835/- މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  -/2000 ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 ޕަސެންޓް  35މުސާރައިގެ  އެލަވަންސް: ކައުންސިލް މީޑިއާ 

ބޭސްފަރުވާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  .1 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:
 ޚިދުމަތް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން  .2
 ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  .3
ނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް. .4  މީގެ އިތުރުން މަޤާމަށް ކަ
 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ނަތީޖާ ބޮޑުގޮތެއްގައި ހިންގާ  .1 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް މަޤާމުގެ 
ހޯދުމުގެ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް 

 މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން.
މަސައްކަތްތައް ޔުނިޓުތަކުގެ އެންމެހާ ސެކްޝަނުގެ މީޑިއާ ސާރވިސް ކައުންސިލުގެ  .2

 ބެލެހެއްޓުން. ރާވާ ހިންގާ 
މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަތުމާއި އެއާއި އެއްގޮތަށް  .3

ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ލިބޭނޭގޮތްތައް ހޯދުން. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް 
 ކޮށްދިނުން.



ލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ސިވި .4
ކަންތައްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބެހިފައި ހުރިތޯ ބަލާ އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 
ދިވެހި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި  .5

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޒުކުރުމާއި ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން 
  އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އެކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން.

ނޑިފައިވާ ޚި ދުމަތް ދެމުންދާ މީޑިއާތަކާއި ޚިރާއްޖޭގައި  .6 ދުމަތް ނުދޭ ނުވަތަ މެދުކެ
ދުމަތް ދެމުންދާ ޚި ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ރާއްޖޭގައި  އިދާރާތައްމީޑިއާގެ 

 .މީޑިއާތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިގު، މެދު އަދި ކުރުރާސްތާގައި  .7

ޕްލޭނެއް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކްޝަން 
 ލާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.އެކުލަވާ 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެކަންކަމަށް އިންސާފު  .8
 ޤާއިމްކުރުން. 

މިކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެނޫން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ ޤާނޫނާއި  .9
 ލުން.ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އަދި ހެޔޮ ގޮތުގައިތޯ ބެ

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުވުމާއި،  .11
ފޮނުވުމާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،ފައިސާ ބަޖެޓުން 
ޚަރަދުކުރުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މުއާމަލާތަތައް ހިގަމުންދަނީ 

ނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމާއި ކަމާބެހޭ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރގެ ލަފާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް 

 މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން.މަތިން 
ހިންގާ  ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވާ .11

 ބެލެހެއްޓުން.
ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާގެ ދަށުން، މުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެހެނިހެން  .12

 ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފޭނޭ ގޮތައް ރާވާ އިސްލާހުކުރުން.
ތަމްސީލްކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކާއި ސެމިނަރ ވާރކްޝޮޕް ފަދަ  ލް ކައުންސި .13

ރިވުން. އަދި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި ކަންކަމުގައި ބައިވެ 
 އެހީތެރިވެ ދިނުން.

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެވަގުތަކު  .14
 އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

/ މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް/ ބިޒްނަސް  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ސައިންސް/ އާރޓްސް/ މީޑިއާ

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ  5އޮނިގަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 6ގައި ދާއިރާއެއް

  ނުވަތަ
/ މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް/ ބިޒްނަސް  .2

ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ގެ  ސައިންސް/ އާރޓްސް/ މީޑިއާ



ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ  6އޮނިގަ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 4ދާއިރާއެއްގައި 

 
 ނުވަތަ 

/ މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް/ ބިޒްނަސް  .3
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގެ  ސައިންސް/ އާރޓްސް/ މީޑިއާ

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ  7އޮނިގަ
  އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2ދާއިރާއެއްގައި 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 
 ތައް:ބެލޭނެ ކަންތައް 

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

 އިން ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން
  

  ްޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން މަޤާމްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިނ 
  ާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ 
  ްމަޤާމްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި، ގާބިލްކަމާއި އެހެނިހެނ

 ސިފަތައް
  ުޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރ 

 
 

 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

ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ  ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ
 ކޮޕީއެއް. 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް  .4
މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން 

 ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 ބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ލި .5

ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ    (
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ )ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން 
ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި، 

ރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރާއްޖެއިން ބޭ
ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން 
ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން 

 ން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ( އޮތޯރިޓީ
)ށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން     

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

ންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ )ނ( ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އި    
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

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



ގ އިންސްޓިޓިއުޓުން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިން 
 ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  .8
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

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

)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ 
އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި 

ޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައް
 ލިޔުން.

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

ގެ  13:31ދުވަހުގެ  ހޯމަ(ވާ ) 2117 ޑިސެންބަރ 18ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް  މިކައުންސިލް ،ކުރިން

މެއިލް އެޑްރެހަކީ، -ވެސް  ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ އަދި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް
info@mmc.org.mv   ،ީއެޕްލިކޭޝަން އެވެ.  3003994އެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން  ހުރިހާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

   ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާނާއި 
އޮންނާނެ ތަނާއި،   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މުއްދަތު:

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ،   އަދި އިމްތިޙާން، މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު
އާ ދެމެދު، މިކައުންސިލް ގައެވެ.  2117 ޑިސެންބަރ 28އިން  2117 ޑިސެންބަރ 24

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

އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،  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 

 ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ 

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

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