csIfoa egclwrenej rwTiDoa
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު
ބޭނުންވާ ޢަދަދު

1

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މުސާރަ

( 4,000/ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާ.1

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

.2

ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް:

ޢިނާޔަތް

 1ރަޖަބު 1438

ތާރީޚު:

އެސިސްޓެންޓް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ (ގްރޭޑް )1

(IUL)7-HRCE/1/2017/20
 29މާރިޗު 2017

ދުވާލަކަށް ( 163/33ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިންރުފިޔާ ތިރީސް ތިންލާރި)
ޑިޕްލޮމާ (އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  )5ހާޞިލްކޮށްފައިވާނަމަ
( 500/ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ(އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

.3

ލިވިންގ އެލަވަންސް:

1500/-

.4

އޮޑިޓް އެލަވަންސް:

( 2000/-ދެހާސް ރުފިޔާ)

 .1ޑިޕްލޮމާ (އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  )5ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
އަސާސީ ޝަރުތު

 .2ސީ.އޭ.ޓީ ލެވެލް ސީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
 .3އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ޕާޓް  1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން
 .4އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓަރވިއުގައި މި މަސައްކަތަށް ގާބިލްމީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.
.1

މިއޮފީހުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފިޔަވައި އިތުރު އެހެންއެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުމާއި އަދި މި އޮފީހުގައި
އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ނުކުރުން.

.2
އެހެނިއެހެން ޝަރުތު

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން ،އަދި އެފަދަ
ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.

.3

އަމިއްލަ ނަމުގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

.4

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.

.5

މިއޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގާތްގުޅުމެއް ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

.1

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިވަރސް އެކުލަވައިލުމުގައްޔާއި މުތާލިޔާ ކުރުމުގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މެނޭޖަރ
އަށާއި ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރަށް އެހީތެރިވުން؛

.2

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް/ކޮންސަލްޓެންސީގެ އަހަރީ ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް މެނޭޖަރާއެކު
މަސައްކަތްކުރުން،

.3

އޮޑިޓްކުރެވޭ ސިސްޓަމްތައް ދަސްކޮށް އަދި
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ

އިސްވެރިންނާއި

ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޓެކްނިކްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،

އިންޓްވިއުކުރުން،

ސިސްޓަމްތަކުގެ

ފްލޯޗާޓް

ކުރެހުން

ނުވަތަ

ޕްރޮސަސްތައް ހިނގާގޮތް ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށްގެން އެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ރިސްކު އެސަސްމަންޓްސް ހެދުން؛
.4
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަކީ އެއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ހަރުދަނާ އިންޓަރނަލް
ކޮންޓްރޯލްތަކެއްތޯ ވަޒަންކުރުމާއި ،އިދާރީ އިޖްރާޢަތްތައް މުރާޖާކުރުމަށް އެހީތެރިވުން؛

.5

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އަދި ކޮނ ްސަލްޓެންސީ އެސައިންމަންޓް ޕްލޭންތައް ،މެނޭޖަރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު
ތައްޔާރު ކުރުން؛

.6

އޮޑިޓް ކުރުމަގައި ބޭނުންކުރާއިޖްރާތުތައް ޑްރާފްޓްކޮށް ،އެ އިޖްރާޢަތުތައް މެނޭޖަރުގެ އަރިހުން ޗެކުކުރުވައި،
އެ އިޖްރާތުތައް ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރު އަރިހުން ފާސްކުރުން؛

.7

ފުރިހަމަކުރެވޭ އޮޑިޓްގެ އިޖްރާޢަތްތަކާގުޅޭ އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތުކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ،އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން؛

 .8ކުރި އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ބަޔަށް ނިސްބަތްވާ ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ
ރިޕޯޓުގެ ބައިތައް ޑްރާފްޓްކުރުން؛
.9

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ އިތުރު އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛ އަދި

 .10އޮޑިޓްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓްކުރުން.
.1

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއި،
އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

.2

ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ( އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި).

.3

ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދްމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް
ހޮވިއްޖެ ހިނދެއްގައި މި އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

.4

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލިޔުން (މިލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވެ ،ސެޓްފިކެޓް
ލިބިފައި ނުވާނަމައެވެ).

.5

ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ،އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

.6

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 .7ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު).
.1

މި މަގާމުގެ އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސްއަށް ޝޯޓް ލިސްޓުކުރެވޭނީ މަގާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
މި އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކެވެ .އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓުކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ޝޯޓް
ލިސްޓުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .އެނޫން ފަރާތްތަކަށް އެކަން ނާންގާނެއެވެ .އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް
ލިސްޓްކޮށް ނިމުމުން އެކަން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު
.2

އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާނެގޮތަކީ )1( ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
ލިޔުމުން ޓެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމެވެ .އަދި ޓެސްޓުން ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއިން އެންމެ
މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކަށް ޑައިރެކްޓް
އިންޓަރވިއުއެއް ދިނުމެވެ.
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(ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ).
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