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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)7-HRCE/I/2019/7 :ުނަންބަރ 

 1440ޖުމާދަލްއުލާ  16 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 2019ޖަނަވަރީ  22
 ތާރީޚު:

 މަޤާމު (1އޮޑިޓަރ )ގްރޭޑް 

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ފައިނެންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް އޮޑިޓް

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު 2

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ

 މުސާރަ ރުފިޔާ)ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ( -/6,500 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް .1 )ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތްލާރި( 196/67ދުވާލަކަށް 

 ޢިނާޔަތް

( ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ      6ލެވެލް އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ )އެމް.އެން.ކިއު.އެފް 

 )ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ 750/-

 500/-( ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ 5ޑިޕްލޮމާ )އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 
 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް .2

 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ

 ލިވިންގ އެލަވަންސް .3 )ދެހާސް( ރުފިޔާ 2000/-

 އޮޑިޓް އެލަވަންސް .4 )ދެހާސް( ރުފިޔާ 2000/-

( ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝުއަރެންސް 6އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ )އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  .1

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،  1ސަރވިސަސްގެ ދާއިރާއިން 

ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝުއަރެންސް ސަރވިސަސްގެ  (5 )އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލްޑިޕްލޮމާ  .2

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  4ދާއިރާއިން 

 އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓަރވިއުގައި މި މަސައްކަތަށް ގާބިލްމީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. .3

 އަސާސީ ޝަރުތު

 ނުުކރުން ވަޒީާފގެ މަޞްަލޙަތު ފުށުައރާފަދަ ެއްއެވސް މަަސއްކަތެއް  .1

ކުަރމުންެގންާދނަމަ، މާލީ ފައިާދެއއް ލިބޭ ަމަސްއކަތެއް  ،ވަޒީާފގެ މަޞްަލޙަތު ފުށުާނރާފަދަ  .2
ވަޒީފާަހމަޖެުހމަށްފަހު، ިމއޮފީހުގެ ުމަވއްޒަފުްނގެ ގަާވިއދުގެ ދަށުން ނަަގންެޖހޭ ހުއްދަ ނަގަިއގެްނމެުނީވ 

 ަމސައްކަެތއް ނުކުުރމަށް ެއއްަބސްވާ ފަރާތެއް ކަުމަގއިުވން.އެ

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން، އަދި އެފަދަ  .3

  ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.

 ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް  .4

 މިއޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގާތްގުޅުމެއް ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. .5

 އެހެނިއެހެން ޝަރުތު

 ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ވާރކްޕްލޭން އޯޑިޓް .1

 .މަސައްކަތްތައްކުރުން އޯޑިޓްގެ ޑެސްކް އަދި އޯޑިޓް ފީލްޑް އެއްގޮތަށް ވާރކްޕްލޭނާ .2

 .އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން .3

 މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

، ކައުންޓަރުންނާއިރަލްގެ އޮފީހުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އޮޑިޓަރ ޖެނެ .1

 ހުންނާނެއެވެ.( ޑައުންލޯޑްކުރެވެން އިން  www.audit.gov.mvއޮފީހުގެ ވެްބސައިޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. .2

 އެޑްރެހާއެކު(.ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ) ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް ވަ .3

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ޮށްފައިވާ އަދި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ) އެކްރެޑިޓްކ .4

 (.ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް  ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދްމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، .5

 ހިނދެއްގައި މި އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.  ހޮވިއްޖެ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ، ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ މީހަކުނަމަ .6

 ުތުހަމަވާ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވޭތޯ ބެލޭނީ މިދެންނެވި ސިޓީތަކުންނެވެ.()މަޤާމަށް ޝަރރަސްމީ ލިޔުމެއް.

 ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް ކަނޑައެޅިފައިވާ .7

ކޭޝަން ފިމޯލްޑިވްސް ކޮލިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު، ިނުލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަކުރ އަދި

 .ކޯހުގެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް އޮތޯރިޓީއިން

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

http://www.audit.gov.mv/


 17 އާ 2019ފެބުރުވަރީ  10ހެދޭ އެސެސްމަންޓްތައް އަދި އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  ހޮވުމަށް މީހަކު މަގާމަށް މި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ. ވުމާއެކު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެތާރީޚު ދެމެދު  2019ފެބުރުވަރީ 

 ތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓްތައް 

އޮންނާނެ  ،އިންޓަރވިއު އަދި

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

 ގެ ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  12:00 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2019ފެބުރުވަރީ  3

 ވަނަ ފަންގިފިލާ(. 1)ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ 
އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ 

 ތާރީޚާއި ގަޑި

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނޭ 

   3348200 ފޯނު ނަންބަރު:         

  3316430ފެކްސް ނަންބަރު:        

 audit.gov.mv@infoއީމެއިލް އެޑްރެސް:        
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