
 
 
 
 
 
 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 62/2OPR/1/202-(IUL)427ނަންބަރު: 

 2022ސެޕްޓެންބަރު  29ތާރީޚް: 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް  މަޤާމު 
  1 ޢަދަދު 

/  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 
 ކ.މާލެ

 1ގްރޭޑް  ރިސެޕްޝަނިސްޓް   :ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ސެކްޝަން 

 ުރފިޔާ   -/5,100 އަސާސީ މުސާރަ:

 އެލަވަންސް:

 
 ރުފިޔާ  3000/- ލިވިންގ އެލަަވންސް: -
ުމވައްަޒފުންނަްށ  މޯލްޑިވްްސ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަްނގެފައިާސ:  އިުތރުގަީޑގެ -

 ހަމަޖެހޭނެެއވެ. ހަމަޖެހިފަިއވާ އުޞޫލުން 
ނޑައެިޅފަިއވާ އެހެނިހެްނ އެަލވަންސްަތއް ހަމަޖެިހފަިއވާ  މަގާމުގެ  - މަސައްަކތާިއ ުގޅިގެްނ ކަ

 ެދވޭެނެއވެ. އުޞޫލުން
 

 ޝަރުޠު  މަޤާމްގެ 

 
ނުވަތަ  ، ން" ގްރޭޑް ލިބިފައިވު ސީ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން " 3އިމްތިޙާނަކުން  އެޑްވާންސް ލެވެލް .1

 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން، 05މިދާއިރާގައި 
  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އަށް ސާބިތު ކޮށްދިނުން  .2
ދު ރަނގަޅަށް ދަންނަ ޢި ޤާނޫނާއި ޤަވާ ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ  އާބެހޭ ޤާނޫނު އަދިވަޒީފާ .3

 ،ވުން ފަރާތަކަށް
 ގިރޭސި ބަހުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން އެގުން،ނދިވެހި އަދި އި .4
ރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް ހާޒި ގަޑިއަށާއި އަދި  ހީވާގި ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތު ގިނަ މަސައްކަތުގައި .5

 .ވުން

 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 

 

އަހަުރ ުފރިަފއިާވ މީހަކު  18ވަޒީާފއަށް އެދި ުހށަހަާޅއިރު، މީލާދީޮގތުން އުމުރުްނ 
 60ކަމުގަިއވުން އަދި، ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުރުުމގެ އިޚްތިާޔރު ލިބޭ އުމުުރ ކަމަްށވާ 

 އަހަަރށްުވރެ ޮދށީ މީހަކު ކަުމަގއި ުނވުން.
 



 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 

 އަންނަ ސިީޓަތއް ބަލަިއގަތުން؛މި ކޮމިޝަަނށް  1.

 ާދރީުވން؛ ަޖވާބު ފޯންކޯލްތަކަށް އަންނަ ކޮމިޝަަނށް މި 2.

 ބެލެހެއްޓުން؛ އެންޓްރީ  ކޮމިޝަްނގެ 3.

 ބެލެހެއްޓުން؛ ކަންކަން  ސަލާމުގެ ާއއި ހާިޒރީ ަތއްާޔރުކުރުާމއި ރިޕޯޓް  ހާޒިރީ ދުވަހަކު  ކޮންމެ 4.

 ސްކޭންކޮށް  ސިޓީ  އަންނަ  ކޮމިަޝނަށް އަދި  ާއއި އެހެނިހެން ތަކެތި  ސިޓީ 5.
 .ފޮނުވުން  ޑިޕާރޓްމަންޓްތަަކށް

 ަކތްކުރުން އްަމސަހިއުމަން ރިޯސސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްްޓޭރޝަން ސެކްަޝނުގެ އިދާރީ  6.
 .ސެކްޝަެންއގެ އިދާރީ ަމސައްަކތްކުރުން  އެހެންކުރަންޖެިހއްޖެ ހާލަެތއްަގއި . 7
 .ދިނުންޯފރުކޮށް އެހީެތރިކަމެއް  ބޭނުްނވާ ެއވަުގތަކު ށްމަަސއްކަްތތަކަ ކޮިމޝަްނގެ. 8

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 

 

 

މޯލްިޑވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ެއޕްލިކޭޝަން ފޯމް )އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯމް  ފުރިހަމަ ޮކށްަފއިވާ  .1
 www.broadcom.org.mv ކައުްނޓަރުންާނއި ކޮިމޝަުނގެ ވެބްސައިޓް  ގެ ކޮމިޝަން

 ހުންނާެނެއވެ.( އިން ލިބެން
 ކޮޕީ  ތަޢުލީމީ ސެްޓފިކެޓްތަުކގެ .2
 ައސްލާ ެއއްޮގތްކަމަްށ ރަސްމީ  އަދި އެކްރެޑިޓް ޮކށްަފިއވާ )ވަޒީާފއަށް ޮހވޭަފރާުތން  .3

 (ކޮީޕެއއް ހުށަެހޅުންފަރާތަކުްނ ުނވަތަ ޤާނޫީނ ވަކީެލއްެގ ޮއފީހުން ތަްއގަޑު ޖަާހފަިއވާ 
މޯލްިޑވްސް އޮތް ުމަވއްޒަފުން،  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ އެއްބަްސވުެމއް އިާދާރއަކަށް ދައުލަތުގެ  .4

ުކރަމުންދާ ވަޒީާފއިން ވީއްލުމާ އަދާ ވަޒީާފއަްށ ހޮިވއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަުނގެބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ލިޔުެމއް.ރަސްމީ ުމަވއްޒަފު ވަޒީާފ އަދާުކރާ އޮފީުހގެ  ތިރާެޒއް ެނތްކަމަށް، އެޢު މެދު އި

 ުނވަަތ ުއޅުްއވާަފިއވާ ބޭފުެޅއްނަމަ އަދާުކރަްއވާ ުނވަަތ އަދާުކރެްއވި ްއަގއި ުއޅުްއވާވަޒީާފއެ .5
 މަްސއޫލިއްަޔތު އެނޭގނޭ ަރސްމީ ލިޔުމެްއ. ވަޒީާފގެ

 )މުއްަދތު ހަމަުނވާ( އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ދިވެހި ރައްިޔެތއްކަން .6
އަދި  ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާ ގުޅޭނެ ފަާރތުެގ ވަަނަވރު ) ވަޒީާފއަށް ުކރިމަތިލާ .7

  (ރެފަރީސް ތަކުގެވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ 

 

 ސުންގަޑި 
މޯލްިޑވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކުރިން  ގ13:30ެުދވަހުެގ  އަންާގރަވާ  2022އޮކްޓޯބަރ  11

 ހުށަހެުޅްއވުން އެދެމެެވ. ކޮމިޝަނަށް

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


 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 

 

 
 މި ކޮިމޝަުނގެ މްންޖެހޭ ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯަފރާްތތަކުން ފުުރއްވަ މި މަޤާމަށް އެދިލަްއވާ  -

އިްނ ލިބެން  www.broadcom.org.mv ވެބްސަިއޓް ،ކައުންޓަުރންނާއި
 ހުންނާނެެއވެ.

  3334333 / 3334317:ުކރުމަްށ ުގޅޭނެ ނަންަބރުމަޢުލޫމާތު ސާފު -

    މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަްނ، ަޅންވީ އެްޑރެސް: ހަހުށައެޕްލިކޭޝަްނ  -
 ަމގު. ވަނަ ަފންިގފިލާ، މަޖީދީ 3ގ. ިބއްލޫރިޖެިހގެ 

   info@broadcom.org.mv އެްޑރެސް: އީެމއިލް ކުަރންވީ އެޕްލިކޭޝަން  -
ުހށަހަޅަންޖެހޭ ވަޒީާފއަށް ުކރިމަތިލާ ފަާރތްތަުކގެ ތެެރއިން އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯާމއެކު  -

ލިޔުންތައްކަމަްށ މި އިޢުލާުނގައި ބަާޔންކުެރވިަފިއވާ ލިޔުންަތއް ފުރިހަަމއަްށ 

ބާޠިލް ކުެރވޭނެ ވާހަކަ  ހުށަހަޅާަފއިުނވާ ަފރާްތތަކުެގ އެޕްލިޭކޝަން ފޯމުަތއް
 ދަންނަވަެމވެ. 

ޝޯޓްލިސްޓް ުކރެޭވ ަފރާްތތަކުން އިންޓަރިވއުައށް ވަޑަިއގަންަނވާިއރު އުައށް އިންޓަރވި  -

 ހުށަހަޅާަފއިާވ ސެޓްފިެކޓްތަާކއި ލިޔުންތަުކގެ އަސްލު ގެނައުަމށް ދަންަނވަެމވެ.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 
 ކަންތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންޕިޓަންސީ ދާއިރާ   އިންސައްތަ )%(މާކްސް ކަ

 %35 މާއި ތަމްީރން ތަޢުލީ

 %20 މަސައްކަުތގެ ތަޖްރިބާ 

 %45 އިންަޓވިއު 
 

 
  2022 ބަރުމް ސެޕްޓެ 29                               
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