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COMMUNICATIONS AUTHORITY OF MALDIVES
ނަންބަރު(IUL)165/1/2014/11 :

ތ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަ ު
މ
މަގާ ު

ގސްޓް 2014
އ ަ
ތާރީޚުޮ 21 :

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
މަގާމުގެކްލެސިފިކޭޝަން :އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް :ޖީ .އެސް 3

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ރ
މުސާ ަ

މަހަކު 4465/- :ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު 1500/- :ރުފިޔާ

އިނާޔަތްތައް

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެ

ސެކްޝަން/ޔުނިޓް/ތަން

ރޓޭރިއެޓް  /ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  /މާލެ
ޖެނެރަލް ސެކް ެ

މަގާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ހ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން
މިއޮތޯރިޓީގެ ރިސެޕްޝަންގައި ކުރަންޖެ ޭ

މަގާމުގެ ޝަރުތު

ގ
ސނަދުތަކު ެ
ރއްޖޭގެ ގައުމީ ަ
 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހި ާ
ރޝަން /
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،އެޑްމިނިސްޓް ޭ
ބފައިވުން.
މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލި ި
ނުވަތަ
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މައްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،އޭގެއިތުރުން
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ'
ގްރޭޑްލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް

ނ
ވ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެ ް
 -1ހާސިލްކޮށްފައި ާ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

 -2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާއި މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ބަލައިގެން
ޔކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ އިންސައްތަ  30%އަށްވުރެ މަތިވުން
ހރިހާ ބަ ަ
 -3ކްރައިޓީރިއާގެ ު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

ކކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
 .1މިއޮތޯރިޓީއަށް އެ ި
އ ޙަވާލުކުރުން
ގއި ހުށަހަޅާ ތަކެތި ބަލައިގަނެ ސެކްޝަންތަކާ ި
 .2މިއޮތޯރިޓީއަށް އެކިއެކި ކަންކަމު ަ
 .3ލައިސަންސް ފީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަނެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންއާއި ޙަވާލު ކުރުން
 .4އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ ،ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ
ބަލައިގަތުން
 .5ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ އިކްއިޕްމަންޓްގެ ސީރިއަލް އަދި މޮޑެލް ނަންބަރު ޗެކް
ކުރުމަށްފަހު އެއިކްއިޕްމެންޓް ޓެކްނީޝަނުންނާއި ޙަވާލުކުރުން
ޅ އިކްއިޕްމަންޓް
 .6ލައިސަންސް ހަދާނިމުމުން ލައިސަންސް އާއި ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހެ ި
ވރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުން
ލައިސަންސް އާއިއެކު ލިޔެފައި ެ

ޓ ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ތަތްކޮށްފައި( މި
ސވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ޕާސްޕޯރ ް
ހ ި .1
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
g qn iD ql ib qm ok el eT
,el Am
ej qw Ar ih ev id

Tel: 3323344 :ql eT
Fax: 3320000 :qs qk ef
e-mail: secretariat@cam.gov.mv :ql iw em -Iw

TELECOM Building
Male’,
Republic of Maldives

ލިޔުންތައް

އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ އަދި މިއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓްގެ ސަރވިސަސްއިން
ރވޭނެ .ވެބްސައިޓްwww.cam.gov.mv :
ޑައުންލޯޑް ކު ެ
ހރައް ި
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެ ި
ޔތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ )ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް
ކިޔަންއެނގޭ( ސާފު ކޮޕީއެއް.
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ސީ.ވީ() ،ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު(
 .4ލިބިފައިވާ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓާއި ތަޢުލީމާ ތަމްރީން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި
އެހެނިހެން

ލިޔުންތަކުގެ

ސާފުކޮޕީ

)ތަޢުލީމީ

ސެޓްފިކެޓްތައް

މޯލްޑިވްސް

ނ
ކޮލިފިކޭޝަ ް

ރޕްޓްގެ ކޮޕީއާ ކޮލެޖްގެ ލިއުމާއެކު(.
އޮތޯރިޓީން ފެންވަރުބަލައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ،ޓްރާންސްކް ި
 .5މަސައްކަތު

ދެނެގަތުމަށް

ތަޖްރިބާ

އުޅުއްވާނަމަ

ވަޒީފާއެއްގައި

ނުވަތަ

އުޅުއްވާފައިވާ

ކރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއް ި
ފަރާތެއްނަމަ ،އަދާ ު
ވ ވަޒީފާގެ މަޤާމް ،ކްލެސިފިކޭޝަން ،މުސާރަ،
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރު ާ
ކރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްއޮތް މުވައްޒަފުން
ކުރިމަތިލާ

މަޤާމަށް

ހޮވިއްޖެނަމަ

އަދާކުރަމުންދާ

ވަޒީފާއިން

ވީއްލުމާމެދު

އިޢުތިރާޟެއް

ކރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
ނެތްކަމަށް އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާ ު
ނކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
ސޕްޓެމްބަރ  2014ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ކޮމިއު ި
ެ 4

ސުންގަޑި

އޮފް މޯލްޑިވްސް )ޓެލެކޮމް ބިލްޑިންގ ،ހުސްނުހީނާމަގު( އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް

އ
ރގައި އިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެއެވެ .އިންޓަރވި ު
މި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ އެއްމަސް ތެ ޭ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި އޮންނާނެ

އޮންނާނީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައެވެ.

ތަން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން ޝޯޓްލިސްޓްރތަކަށެވެ.
ކުރެވޭ  10ފަ ާ
ހ ފަރާތްތަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި އިންޓަވިއު ބާއްވާ
ރވާންޖެ ޭ
 އިންޓަވިއުއަށް ހާޟި ުތާރީޚުގެ  24ގަޑި އިރު ކުރިން ލިޔުމުން އެންގޭނެ އެވެ.
މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރައްވަން

ގުޅުއްވާނެ

ނަންބަރަކީ

3323344

އެވެ.

ފެކްސް

ކ
ނަންބަރަ ީ

 3320000އެވެ.

g qn iD ql ib qm ok el eT
,el Am
ej qw Ar ih ev id

Tel: 3323344 :ql eT
Fax: 3320000 :qs qk ef
e-mail: secretariat@cam.gov.mv :ql iw em -Iw

TELECOM Building
Male’,
Republic of Maldives

ނަންބަރު(IUL)165/1/2014/12 :

ތ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަ ު
މ
މަގާ ު

ގސްޓް 2014
އ ަ
ތާރީޚުޮ 21 :

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން
މަގާމުގެކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ރޭންކް :ޖީ .އެސް 3

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ރ
މުސާ ަ

މަހަކު 4465/- :ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު 1500/- :ރުފިޔާ

އިނާޔަތްތައް

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެ

ސެކްޝަން/ޔުނިޓް/ތަން

ކމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  /މާލެ
ކަސްޓަމަރ ސަރވިސަސް ޮ /

މަގާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ހ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
ރމާބެ ޭ
ކކޮށް ލައިސަންސް ދޫކު ު
ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓް ޗެ ް

މަގާމުގެ ޝަރުތު

އޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
ރއަކުން ދިވެހިރާ ް
 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅެ ދާއި ާ

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

 3ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާ ު
މގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
ނުވަތަ
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މައްދާއިންދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،އޭގެއިތުރުން
ކލް
ސކެންޑަރީސް ޫ
ެ

ސެޓްފިކެޓް

އިމްތިޙާނުގައި

'ދިވެހި'

މިމާއްދާއިންދަށްވެގެން

'ސީ'

ގްރޭޑްލިބިފައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް

ނ
ވ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެ ް
 -1ހާސިލްކޮށްފައި ާ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

 -2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާއި މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ބަލައިގެން
ކން ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ އިންސައްތަ  30%އަށްވުރެ މަތިވުން
ޔ ު
 -3ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަ ަ

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 .1އެކިއެކި

ފަރާތްތަކުން

ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކޮށް

ރާއްޖޭގައި

ބޭނުންކުރުމަށް

ހުއްދަނުކުރާ

ސޓަމްސްއާއި ޙަވާލުކުރަންދިއުން
މުވާޞަލާތީ ތަކެތި ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ކަ ް
 .2ކަސްޓަމްސްއާ ި
އ އެހެން ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމެންޓް އާއި ޙަވާލުވުން
ނ ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްތައް ވިއްކުމަށްފަހު ފޮނުވާ ނޯޓް ލިބުމުން އެސެޓްތައްވަނީ
 .3ވިއްކަ ް
ރން ގެނެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ނުގެންނަނީނަމަ އެފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން އެކަންތައް
ރަޖިސްޓްރީ ކު ަ
ނިންމުން
 .4ބޯޓުފަހަރުގައި ހުންނަ ރޭޑިއޯ ސެޓްތައް ސާވޭކުރުމަށް ބޯޓަށް ދިއުން އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން
ކކޮށް ޗެކް ރިޕޯޓް ހެދުން
އިކްއިޕްމެންޓް ޗެ ް
ނ އިކްއިޕްމަންޓްގެ ލައިސަންސްގެ ކަންތައް ނިމުމުން އެތަކެތި ކައުންޓަރާއި
 .5ކޮމިއުނިކޭޝަ ް
ޙަވާލުކުރު ް
ނ
 .6މިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމެންޓް،
މށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި އަނބުރާ ގެނޭތޯ ބަލާ
ކރު ަ
ު
ރަނގަޅު
މިކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން
ރން ގެންނަ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓްގެ ޑޭޓާ އަޕްޑޭޓްކޮށް
ކ ަ
 .7މިއޮތޯރިޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ު
g qn iD ql ib qm ok el eT
,el Am
ej qw Ar ih ev id

Tel: 3323344 :ql eT
Fax: 3320000 :qs qk ef
e-mail: secretariat@cam.gov.mv :ql iw em -Iw

TELECOM Building
Male’,
Republic of Maldives

ބެލެހެއްޓުން
ހ  .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ތަތްކޮށްފައި( މި
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ލިޔުންތައް

ސއިން ޑައުންލޯޑް
އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ އަދި ވެބްސައިޓްގެ ސަރވިސަ ް
ކުރެވޭނެ ،ވެބްސައިޓްwww.cam.gov.mv :
 .2މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ )ސޮއި އަދި ލިޔެފައިވާ
ލިޔުންތައް ކިޔަންއެނގޭ( ސާފު ކޮޕީއެއް.
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ސީ.ވީ() ،ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު(
 .4ލިބިފައިވާ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓާއި ތަޢުލީމާ ތަމްރީން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި
އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ ސާފުކޮޕީ )ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީން ފެންވަރުބަލައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ،ޓްރާންސްކް ި
ގ
ރކަމު ެ
ރހަމަ ކު ި
ރޕްޓްގެ ކޮޕީއާ ،ފު ި
ކޮލެޖްގެ ލިއުމާއެކު(.
 .5މަސައްކަތު

ތަޖްރިބާ

ދެނެގަތުމަށް

ވަޒީފާއެއްގައި

އުޅުއްވާނަމަ

ނުވަތަ

އުޅުއްވާފައިވާ

ކރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މަޤާމް ،ކްލެސިފި ޭ
ފަރާތެއްނަމަ ،އަދާ ު
ކޝަން ،މުސާރަ،
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރު ާ
ކރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްއޮތް މުވައްޒަފުން
މށް ހޮވިއްޖެނަމަ އަ ާ
ކުރިމަތިލާ މަޤާ ަ
ދކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް
އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
ޝންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
ރން ކޮމިއުނިކޭ ަ
 4ސެޕްޓެމްބަރ  2014ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކު ި

ސުންގަޑި

މގު( އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މޯލްޑިވްސް )ޓެލެކޮމް ބިލްޑިންގ ،ހުސްނުހީނާ ަ
އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް

ނ
މިއިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ އެއްމަސް ތެރޭގައި އިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެއެވެ .އިންޓަރވިއު އޮންނާ ީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި އޮންނާނެ

ނސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައެވެ.
ކޮމިއުނިކޭޝަ ް

ތަން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން ޝޯޓްލިސްޓްރތަކަށެވެ.
ކުރެވޭ  10ފަ ާ
 އިންޓަވިއު އަށް ހާޟިރުވާން ެވ
ޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި އިންޓަވިއު ބާއް ާ
ތާރީޚުގެ  24ގަޑި އިރު ކުރިން ލިޔުމުން އެންގޭނެ އެވެ.
މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރައްވަން

ގުޅުއްވާނެ

ނަންބަރަކީ

3323344

އެވެ.

ފެކްސް

ކ
ނަންބަރަ ީ

 3320000އެވެ.
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Tel: 3323344 :ql eT
Fax: 3320000 :qs qk ef
e-mail: secretariat@cam.gov.mv :ql iw em -Iw

TELECOM Building
Male’,
Republic of Maldives

