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 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 OPR/1/2021/3-(IUL)427ނަންބަރު: 

 2021 ފެބްރުވަރީ 16ތާރީޚް: 

  ޑިރެކްޓަރ، ލިގަލް އެފެއާޒް  މަޤާމު 
  1 ޢަދަދު 

/  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 
 ކ.މާލެ

 ޑިރެކްޓަރ :ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ލީގަލް އެފެއާޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަން 
 ރުފިޔާ -/11000 އަސާސީ މުސާރަ:

 އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  3000/-އެލަވަންސް: ނޮންޕްރެކްޓިސް  -
 ރުފިޔާ 2500/-ލިވިންގ އެލަވަންސް:  -
މުވަްއޒަފުންނަށް  މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝންގެަފއިސާ:  އިތުރުަގޑީގެ -

 ހަމަޖެހޭނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން
ނަޑއެޅިފަިއވާ އެހެނިހެން އެލަވަންސްަތއް  މަގާމުގެ - މަސަްއކަތާއި ގުިޅގެން ކަ

 ދެޭވނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

ނުޑެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ )ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އިން ދާއިރާޤާނޫނީ  .1 އޮިނގަ
 ކޮށްފައިވުން،  ލުސިހާ (ގެ ސަނަދެއް  7 ލެވެލް

 މާއި އެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން އެގުްނ،ފަރިތަކަގިރޭސި ބަހުން ނދިވެހި އަދި އި .2
 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ުހއްދަ ޮއތް ފަރާތެއްކަމުގަިއވުން  .3

 

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު  18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 
 55ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ލައިސަންސިންެގ    އެންޑް  މޮނިޓަރިންގް ެއފެއާޒް، ލީގަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް .1
  މަސައްކަތްތައް ާރވާ ހިންގާ ެބލެހެއްޓުން،

ބޭނުންވާނެ ލަފާދިނުމައްޓަކަިއ ކޮމިޝަނަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ އިން  .2
ދިރާސާތައްހެދުމާއި އެފަދަކަންކަމަްށ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ހަދަންޖެހޭ

 ،ޖަވާބުތައްޔާރު ކުރުމާއި ކޮމިަޝނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ދިފާޢު ކުރުން



 ންގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްެމންޓްތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި އެހީތެރިކަން ކޮމިޝަ .3
 ،ދިނުންށްކޮރުފޯ

ަޤވާޢިދުތަާކއި، އުސޫލުަތއް ، ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތަާކއި .4
 ،ގުންއެކުަލވާލުމުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި މިފަދަމަސައްކަތްތައް ހިން

ތަާކއި ފުށުއަރާ ދާއިރާަތްއ ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޝަންގެ އިޙުތިޞާސް .5
 ،ފާހަގަކޮށް އެކަްނކަން އިސްލާުޙ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުން 

ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭްޓގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަާމއި ުގޅޭގޮތުްނ  .6
 ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން 

ިއ ކުަރންޖެހޭ އެންމެހައި ކޮމިޝަންގެ ތަަޞއްވަުރ ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކަ .7
 ،މަސައްކަތްކުރުން 

އެވަގުަތކު ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމެްއ  ށްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަ  .8
 ދިނުންށްފޯރުކޮ

ކޯޓުތަކަށާިއ އެހެނިހެން އިާދރާތަކައް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުަގއި ކޮމިޝަްނ  .9
 ތަމްސީލުކުރުން

 ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

 ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 
 

މޯލްޑިވްްސ އެޕްލިޭކޝަން ފޯމް )އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯމް  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ .1
 ަކއުންޓަރުންނާއި ކޮިމޝަނުގެ ވެބްަސއިޓް ގެބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން 

www.broadcom.org.mv ްހުންނާނެއެވެ.( އިން ލިބެނ 
އަސްލާ އެްއގޮތްކަމަްށ  އަދިއެކްރެޑިޓް ކޮށްފަިއވާ ކޮޕީ ) ސެޓްފިކެޓްތަކުގެތަޢުލީމީ  .2

ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އޮފީހުން ތައްގަޑު ޖަހާފަިއވާ  ރަސްމީ
 އަޞްލު(

އޮތް މުވައްޒަފުްނ،  ޚިުދމަތްކުރުމުގެ އެއްބަްސވުމެއް  ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް .3
 ަވޒީފާައށް ހޮވިއްޖެނަމަ، މިޝަނުގެކޮމޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ 

މުަވއްޒަުފ  ތިރާޒެއް ނެތްަކމަށް، އެޢުކުރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީްއލުމާ މެދު އިއަދާ
 ވަޒީފާ އަާދކުރާ އޮފީހުގެ ިލޔުމެއް.

ނުވަަތ އުޅުްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރަްއވާ ނުވަަތ  ވަޒީާފއެްއގައި އުޅުްއވާ .4
 މަސްއޫިލއްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުެމއް. ވަޒީާފގެ އަދާކުރެްއވި

 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން .5
 ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާ ފަރާތުެގ ވަނަވަުރ ) ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ .6

 އަދި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ ރެފަރީސް( 

 ސުންގަޑި 
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ކުރިން 14:00ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2021 ފެބްރުއަރީ 28

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެެމވެ. ކޮމިޝަނަށް

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 

މި  ންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުމި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަުކން ފުރުއްވަ -

އިން  www.broadcom.org.mv ެވބްސައިޓް ،ކައުންޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ

http://www.broadcom.org.mv/
http://www.broadcom.org.mv/
http://www.broadcom.org.mv/


 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. 
  3334317/3334333:ކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރުމަޢުލޫމާތު ސާފު -
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން، ގ. ޅަންވީ އެޑްރެސް: ހައެޕްލިކޭޝަން ހުށަ -

 މަގު. މަޖީދީވަނަ ފަންގިފިާލ،  3ބިއްލޫރިޖެހިގެ 
   info@broadcom.org.mv އެޑްރެސް: އީމެއިލް ކުރަންވީ އެޕްލިކޭޝަން -
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު  -

ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ލިޔުންތައްކަމަށް މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
ބާިޠލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެްޕލިކޭޝަން ފޯމުތައް

 ދަންނަވަމެވެ. 
ޝޯޓްލިސްޓް ުކރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުައށް އިންޓަރވިއުއަށް  -

ގެނައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 
 ދަންނަވަމެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

 މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ )%( ކޮންޕިޓަންސީ ދާއިރާ 

 %30 މާއި ތަމްރީން ތަޢުލީ

 %20 މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ

 %15 ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް

 %35 އިންޓަވިއު
 

ހޮވުމުގައި މަޤާމަށް މީހުން 
 އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް 

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި  -
 .ފަރާތަކަށްވުން 

ރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުްނ ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ އިނގި -
 .ފަރާތަކަށްވުން 

 ލިބިފައިވުން ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ  -
ތަކުެގ މީހުން ޒާޖުވައިދީފައިވާ، އަދި ތަފާތު މިލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު  ދައްކު -

ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ  ށްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮގޮވައިގެން ޓީމު ލީ
 .ފަރާތަކަށްވުން 

މަސައްކަތްތައް  ރާވައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން އިްނތިޒާމްކުރުމުގެ ހުނަރު  -
 .ލިބިފައިވުން 

 މަތީ ފެންވަރެއްގައި ބޭނުންކުރަން އެނގުން. ފީސް ޕެކޭޖްއިކްރޮސޮފްޓް އޮމަ -
ޤަވާޢިދާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދައުަލުތގެ އަދި  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ -

ނޫންވެސް އެހެނިހެން ޤާޫނނުަތކާއި ގަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެަފއިވާ މި
 ފަރާތަކަށްވުން.

މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެހެން އިދާރާއެއްގައި  -
 .ލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ ޚްރީއާއި، މަސައްކަތުގެ އަޒިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހާކޮށްފައި

 

mailto:info@broadcom.org.mv


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


