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    މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

  219-CS/01/2018/04(IUL)ރު:ބަންނަ            ދިވެހިރާއްޖެ       
 

 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 .ތިރީގައި މިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ  ކައުންސިލުގެމި 
 

 އެސިސްޓެންޓް  އޮފީސް މަޤާމު:
 J-211084 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
  (2 އެސް ސް.އެ) މަޤާމުގެ ރޭންކް:

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

 ރުފިޔާ 3470/- މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  -/1000 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

  ޕަސެންޓް( 35މީޑިއާ ކައުންސިލް އެލަވަންސް: )މުސާރައިގެ    އެލަވަންސް: އެހެނިހެން 
  ްރުފިޔާ( 1200/-: )1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސ 
   ިކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަން  ލިބިދެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ވެހިރާއްޖޭގެ ދ. 
 ްއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލ 
 ެނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަށް އިތުރުން މީގ  .ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 
ތަކާއި ތު މަސްއޫލިއްޔަ މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
  ވާޖިބުތައް:

 .ރައްދުކުރުންއޮފީހުން އެކިފަރާތްތަކަށް ބަހަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި އެފަރާތްތަކާ  .1
 

 ސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.އޮފީ .2
 

އޮފީހަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ޗެކްތައް ނެގުމާއި އަދި އެޗެކްތައް  .3
 ޖަމާކުރަން ދިއުން.

 
އޮފީހުގައި ހުންނަ ހޮޅިބުރި ބޮކި ފަދަ ތަކެތި ނައްޓާ ހަރުކުރުން. އަދި އޮފީހުގެ ގޮޑި،  .4

 އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ހެދުން.މޭޒު ފަދަ ތަކެތި އެއްތަނުން 
 

އޮފީހަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދަން ތަންތަނަށް ދިއުމާއި ތަކެތި  .5
ހޯދުމަށް ހަދާ ޕީއޯ ހިފައިގެން ތަންތަނަށް ގޮސް ތަކެތި ހޯދައި އޮފީހަށް ގެނެސް 

 ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރުން.
 

 އަންގާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން  .6
 



 މާއި ކުދި މަރާމާތްތައް ކުރުން.ސާފުކުރު ޅާފޮ ސްއޮފީ .7
 

 ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ޗެކްކުރުން. )ސާވަރ ރޫމް( .8
 

މެންޑޭޓްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެވަގުތަކު  މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  .9
  އެހީތެރިކަން  ފުރިހަމަގޮތުގައިއެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެންމެ

 .ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

 ނުވަތަ،    .އެނގުން ލިޔަންކިޔަން .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 .ހާސިލްކޮށްފައިވުން  ހުއްދައެއް/ލައިސަންސެއް/ތަމްރީނެއް ބޭނުންވާ މަގާމަށް .2

 

ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ  5ަދްށެވެގްނ ްގޭރްޑ ، ބަލާނީލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން  ނޯޓް:
ކިޔަން އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަން 

  .ދޫކުރާ ލިއުމަށް ބަލައިގެންނެވެ އިދާރާއަކުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ސިވިލް  ފޯމް  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ  .1
 އިދާރާގެ މި އާއި www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް:ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް
 (.ލިބެންހުންނާނެއެވެ ކައުންޓަރުން އަދި  :www.mmc.org.mvވެބްސައިޓް 

 އެޑްރެސް  އީމެއިލް ނަންބަރާއި ފޯނު )ގުޅޭނެ ވަނަވަރު  ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .2
 ހިމެނޭގޮތަށް(

 ކާޑުގެ  ހަމަނުވާ، މުއްދަތު އަންގައިދޭ، ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .3
 .ކޮޕީއެއް ފަދަ އެނގޭ ކިޔަން  ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާ އަދި ލިޔުންތައް ފެންނަ، ދެފުށުގެ

 މުވައްޒަފުން  އޮތް އެއްބަސްވުމެއް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ސަރުކާރަށް /  ސަރވިސްއަށް ސިވިލް .4
 އުތިރާޒެއް އި ވީއްލުމާމެދު ވަޒީފާއިން އަދާކުރަމުންދާ  މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ކުރިމަތިލާ 
 .ލިޔުން އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނެތްކަމަށް،

 ކޮޕީ؛ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ލިބިފައިވާ  .5

 ކަނޑައަޅާފައިވާ، ލެވަލް/ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  )ހ(    
 ސެޓުފިކެޓުތަކާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  މަތީތަޢުލީމުދޭ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން

 ލިބޭ  ކޯހުން  ލިޔުމާއެކު ކުރިކަމުގެ  ފުރިހަމަ ނުވަތަ ކޯސް  ކޮޕީ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް  ފެންވަރެއްގައި  ވަކި ސެޓުފިކެޓު 
 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

 ސެޓުފިކެޓުތަކާއި  ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖޭގެ ދޭ، )ށ( މަތީތައުލީމު    
 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ނުވަތަ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛

 

 ތަމްރީނު  ކޯސްތަކާއި މުއްދަތުގެ  ކުރު ގުޅޭ ދާއިރާއާ  މަސައްކަތުގެ ވަޒީފާގެ .6
 .ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 

 ސެޓްފިކެޓް  ފުރިހަމަކޮށް އިމްތިޙާނު ދެވޭ ވަނުމަށް ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .7
 .ކޮޕީ  އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ލިބިފައިވާނަމަ،

 :ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ  ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ .8

 ވަޒީފާ  ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާވާ ސަރުކާރު ނުވަތަ މުވައްސަސާއެއްގައި ދައުލަތުގެ )ހ(   
 މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ޒީފާގެވަ އަދި ވަޒީފާ، އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ

 .ލިޔުން އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  އެ ބަޔާންކޮށް

 އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާ އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ )ށ(   
 އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ  މުއްދަތާއި، އަދާކުރި ވަޒީފާ، ވަޒީފާ  ފައިވާ އަދާކޮށް

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ތަނުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ



 ފޯމް. ރެފަރެންސް ޗެކް  އަންގައިދޭ އަދާކުރިގޮތް ވަޒީފާ ނުވަތަ ލިޔުން؛

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 
 ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

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

 ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
  

 ްމަޤާމްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނ. 
  ެތަޖުރިބާމަސައްކަތުގ. 
  ްމަޤާމްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި، ގާބިލްކަމާއި އެހެނިހެނ

 .ސިފަތައް

)ބުރާސްފަތި(  2018ސެޕްޓެންބަރ  27 ހުށަހަޅާނީ  ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި މަޤާމަށް މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި . އަށެވެގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  13:30ދުވަހުގެ 
އަދި މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  info@mmc.org.mv))މެއިލް -އީ  ލިޔުންތައް

ނޑައަޅައިފިނަމަ،  ދުވަހެއް އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު  ކަ
ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ   .އެ ކަ

އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާނާއި އޮންނާނެ 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ،  
އާ ދެމެދު، މިކައުންސިލް ގައެވެ.  2018 އޮކްޓޯބަރ 11އިން   2018ސެޕްޓެންބަރ  30

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

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް  ވަޒީފާއަށް 

 .ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ 

    ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  3003995މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 
 އަށެވެ.  info@mmc.org.mvމެއިލް ކުރާނީ -އީ

   1440 މުޙައްރަމް    06
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