
 
 
 
 
 
 
 

އޮފިސަރ އެކައުންޓްސް   

 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 OPR/1/2021-(IUL)427/21ނަންބަރު: 

 2021ޖުލައި  06ތާރީޚް: 

  ޓްސް އޮފިސަރއެކައުން މަޤާމު 
  1 ޢަދަދު 

/  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 
 ކ.މާލެ

އޮފިސަރ ޓްސް އެކައުން :ކްލެސިފިކޭޝަން 
 1ގްރޭޑް 

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން 
 ރުފިޔާ -/7000 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 

 1.  ި05ދާއިރާަގއި މިދާއިރާއާ ުގޅޭ ފީލްޑަކުްނ ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މ 
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.  ދިވެހި .2
 ކްރެޓޭރިއަލް މަަސއްކަްތތަކާއި އިދާރީ ހިންގުުމގެ ދާިއރާއިން ތަޖުރިބާސެ .3

 ލިބިފައިވުން.
 ޤާނޫނާއި ގަާވއިދު ރަނގަޅަްށ ދަންނަ ފަރާތަކަށް ވުން.ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ . 4 .4
 5.  ްމަސައްކަުތގައި ގިނަ ަވގުުތ ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގި އަދި ަގޑިައށާއި ހާޒިރީއަށ

 ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށްވުން.
 މަސައްކަުތގެ ހުނަރާިއ ޤާބިލުކަން އިންޓަރިވއު ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން.. 6 .6

 
 

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 
އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު  18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 

 60ކަމުގައިވުން އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 
 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.



 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ެއްއގޮތްާވޮގތުގެ މަތިންނާއި ކަމާބެހޭ ދެންނެވުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ  .1
ތަކުަގއިާވގޮުތގެ މަތިން، ފަިއސާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ރިޕޯޓުތައް 

ތައްޔާރުކުރުާމއި، ފައިާސއާބެޭހ ލިޔެކިޔުން ތަްއޔާރު ކުރުމާިއ، ބަޖެޓުން ފައިސާ 
 ޚަރަދު ކުރުމުގެ އަދި މިނޫންެވސް ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތައް

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 
ކޮމިޝަނުން ރައްޔަތުންގެ މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި  .2

ނޑައަޅާ ުދވަހަށް ތައްޔާރުކުރުުމގެ އެންމެހައި ަމސައްކަތް ކުރުން   .ރިޕޯޓު އެ ކަ
ވީކްލީ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާުރުކރުމާއި ބަޖެޓާ ބެހޭ މިފަދަ އެހެނިހެން  .3

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭނެގޮތަށް ތައްޔާުރކޮށް ވެރިންގެ  ރިޕޯޓުތަށް
 .ލަފާގެމަތީން އެތަކެތި ފޮނުވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ކޮމިޝަނުގެ ެއކިެއކި ޕްރޮޖެކްްޓތަކުގެ ބަޖެޓް ބެލެހެއްޓުން، ަޚރަދު ކުރުމާއި  .4
 .އާމްދަނީގެ ަޔއުމިއްޔާ ަތއްޔާުރކުރުން، ބަޖެޓް ބާކީ ޗެްކކުރުން 

ްއޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލެވަންްސއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ގަާވއިދުން މުވަ .5
ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަ ޝީޓާއި އެހެނިހެން ލިޔުން ފުރިހަމައަށް 

ޗެކްކޮށް އެފަދަ ފައިސާ ަގާވިއދުން ދެމުން ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ބަޖެޓްގެ 
 .ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުން

ރޗޭސް ބިލް ހެދުން( އަދި ވަުއޗަރ ރެޖިސްޓަރ ވަުއޗަރ ތަްއޔާރުކުރުން )ޕަ .6
 .ތައްޔާރުކުރުާމއި އެތަކެތި ފުިރހަމައަށް ޗެކްކުރުން 

 .ކްރެޑިޓް ބިލްތައް ޗެކްކުރުން  .7
ކޮމިޝަނުން އެކިފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރާ މަސަްއކަތްތަކަށް ތަްއޔާރުކުރާ  .8

 .ފުރިހަމަކޮށްދިނުންއެއްބަްސވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ަބޖެޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 .ޚަރަދު ކުރުމާއި އާމްދަނީގެ ަޔއުމިއްޔާ ަތއްޔާުރކުރުން .9

ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް  .10
 .އަންަގވާ މުއްދަތަކަށް ަތއްޔާރުކުރުުމގެ މަސަްއކަތް ކުުރންއިން 

ހަރީ ޯއޑިޓްގެ މަަސއްކަތް ކޮމިޝަނުންގެ އިންޓަރނަލް ޯއޑިޓްގެ މަަސއްކަާތއި އަ .11
 .ހަމަޖައްސާ އުސޫލާ ެއއްގޮަތއް ކުރުން

ރާއްޖެތެރެއަށް އަދި ރާއްެޖއިްނ ބޭރަށް ކުރުވޭ ދަތުރުތަކަށް ބަޖެޓުން ފައިސާ  .12
 .ހަމަޖެއްސުމުގެ އެންމެހައި މަސަކަތް ކުރުން 

ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތްތަކައް އެަވގުތަކު ބޭނުންވާ އެހީތެރިަކމެއް  .13
 .ފޯރުކޮއްދިނުން

 ފައިނޭންސް  ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 
 

މޯލްޑިވްސް އެޕްލިޭކޝަން ފޯމް )އެޕްލިކޭަޝްނ ފޯމް  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ .1
 ކައުންޓަރުންނާއި ކޮިމޝަނުގެ ވެބްސައިޓް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
www.broadcom.org.mv ްހުްނނާނެއެވެ.( ލިބެން އިނ 

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް  އަދި އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ) ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ .2
 ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫީނ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ އަޞްލު( ރަސްމީ

މޯލްޑިވްސް ، އޮތް މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް .3

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


ކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން އަދާ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނުގެބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް. ތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެޢުވީއްލުމާ މެދު އި

ތަ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ .4
 މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. ވަޒީފާގެ އަދާކުރެއްވި

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

  (ރެފަރީސް  ތަކުގެ ވަޒީފާ  އަދާކޮށްފައިވާ އަދި 

 ސުންގަޑި 
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކުރިން  ގ13:30ެދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2021 އޮގަސްޓް  01

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެެމވެ. ކޮމިޝަނަށް

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 
 

މި  ންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުމި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަުކން ފުރުއްވަ -
އިން  www.broadcom.org.mv ެވބްސައިޓް ،ކައުންޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ

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

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

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

 ދަންނަވަމެވެ. 
ޝޯޓްލިސްޓް ުކރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުައށް އިންޓަރވިއުއަށް  -

އަސްލު ގެނައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ 
 ދަންނަވަމެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައް 

 މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ )%( ކޮންޕިޓަންސީ ދާއިރާ 

 %35 މާއި ތަމްރީން ތަޢުލީ

 %20 މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ

 %45 އިންޓަވިއު
 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 
 ދެވޭނެ ކަންތައްތައް  އިސްކަން 

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި  -
 .ފަރާތަކަށްވުން 

ރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުްނ ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ އިނގި -
 .ފަރާތަކަށްވުން 

މީހުން ތަކުެގ ޒާޖުވައިދީފައިވާ، އަދި ތަފާތު މިލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު  ދައްކު -
ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ  ށްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮގޮވައިގެން ޓީމު ލީ

http://www.broadcom.org.mv/
mailto:info@broadcom.org.mv


 .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.

އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ  -
 ލާޤަށް ބެލޭނެއެވެ ޚްރީއާއި، މަސައްކަތުގެ އަޒިފެންވަރާއި، ހާ ވާ މަސައްކަތުގެކޮށްފައި

ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި، ލިބިފައިވައިވާ ތަޖުރިބާއަށް  -

 އިސްކަން ދެވޭނެ،

 
 


