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(IUL)7-HRCE/1/2015/20 :ުދަދްބަޒ 

 6341ޒަަޖަބް  2 ވަޒީޓާސެ ޓުޒުޞަގު

 2162އޭޕްޒީޑް  26
 ގާޒީޚު:

 މަޤާމު (6)ސްޒޭޏް  އޮޓީލް އެލިލްޓެދްޓް

 ބޭދުދްވާ ޢަޔަޔު 6

 މަލައްކަގް ކުޒަދްޖެހޭ ގަދް ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީލް އޮޏިޓަޒ

 ޔުދިޓް އެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދް އެދްޏް ޕްޒޮކިއުމަދްޓް ޔުދިޓް

 މުލާޒަ ޒުޓިޔާ ހާލް( )ގިދް -/3,000

 (ލަގޭކަ ޓަދްލާލް ޒުޓިޔާ) -/150ލަޒވިލް އެޑަވަދްލް: ހާޒިޒުވާ ޔުވަހަކަފް   .6

 )އެއްހާލް ޒުޓިޔާ( -/1,000ޑިވިދްސ އެޑަވަދްލް :   .2
 ޢިދާޔަގް

 އިގުޒުސަޏި .ޑިބޭދެއެވެ ޓައިލާ އިގުޒުސަޏީސެ އުލޫޑުދް ހަމަޖެހިޓައިވާ މަލައްކަގްކުޒާދަމަ ސަޏީސައި އިގުޒު

 ދިދްމާޓައި ވުދް ދުވަގަ  61ސްޒޭޏް  .6

 .އަހަޒު ޔުވަހު އުޅެ މަލައްކަގު ގަޖުޒިބާ ޑިބިޓައިވުދް 3 އް ދުވަގަ ޕިއޯދެއްސެ މަސާމުސައިމަލައްކަގު މީހެ .2
 އަލާލީ ޝަޒުގު

އިގުޒު އެހެދްއެއްވެލް ވަޒީޓާއެއް އަޔާދުކުޒުމާއި އަޔި މި އޮޓީހުސައި  މިއޮޓީހުސައި އަޔާކުޒާ ވަޒީޓާ ޓިޔަވައި .6

 އަޔާކުޒާ ވަޒީޓާއާ މަލްޑަހަގު ޓުފުއަޒާޓަޔަ އެއްވެލް އަމިއްޑަ މަލައްކަގެއް ދުކުޒުދް.

އަޔި އެޓަޔަ ، ޔައުޑަގުސެ ދުވަގަ އަމިއްޑަ އެއްވެލް ކުދްޓުދްތެއްސައި އިލްކޮފް ޙަޒަކާގްގެޒިދުވުދް .2

 ކުދްޓުދްތެއްސެ ބޯޏެއްސެ ޏިޒެކްޓަޒެއް ކަމުސައި ދުވުދް.

 އަމިއްޑަ ދަމުސައި އެއްވެލް ވިޔަޓާޒިއެއް ކުޒާ މީހަކު ކަމުސައި ދުވުދް. .4

 ލަޒުކާޒު ހިއްލާވާ ދުވަގަ އަމިއްޑަ އެއްވެލް ކުދްޓުދްތެއްސެ މެޖޯޒިޓީ ޝެއަޒހޯޑްޏަޒެއް ކަމުސައި ދުވުދް. .3

 ޢާއިޑީސޮގުދް ސާގްސުޅުމެއް ހުޒި މީހަކު ކަމުސައި ދުވުދް.މިއޮޓީހުސެ އެއްވެލް މުވައްޒަޓަކާ  .2

 އެހެދިހެދް ޝަޒުގު

 .މަލައްކަގުސެ ޔާއިޒާއިދް ޑިބިޓައިވާ ގަޖުޒިބާއަފް ބަޑައިސެދް .6

 .ހާލިޑުކޮފްޓައިވާ ގަޢުޑީމާއިކ ގަމްޒީދަފް ބަޑައިސެދް .2

 .ޤާބިޑުކަދް ކަފަވަޒުކުޒުމަފް އިދްޓަވިއުކޮފްސެދް .3

 .ވުދް މީހެއްކަމުސައި ކުޒެވޭދެ މަލައްކަގް އޮޓީހުސައި ސިދަވަސުގު .4

 .އިލްކަދްޔެވޭދެއެވެ ޓަޒާގަކަފް ދުވަގަ ބައިލްކަޑު ޔުއްވާ ލައިކަޑު ހޮވުމުސައި މީހަކު މިމަސާމަފް:  ދޯޓު

ވަޒީޓާއަފް އެދްމެ ޤާބިޑު 

ޓަޒާގެއް ހޮވުމަފް ބެޑޭދެ 

 ކަދްގައްގައް

  .އެހެދިހެދް ގަކެގި ޒައްޔުކޮފްޔިދުދްމިއޮޓީހުދް އެކި ޓަޒާގްގަކަފް ޓޮދުވާ ލިޓީ އަޔި  .6

 .އޮޓީލް ހުޅުވާ ޑެއްޕުދްއޮޓީހުދް އަދްސާސޮގެއްސެ މަގިދް  .2

 އެހީގެޒިވުދް. މަލައްކަގްގަކުސައި ބެހޭ ބެޑެހެއްޓުމާއި ލާޓުގާހިޒުކޮފް ޢިމާޒާގް އޮޓީލް .4

  މަޒާމާގްގަކުސެ މަލައްކަގުސައި އެހީގެޒިވުދް. އޮޓީހުސެ .3

 .މަލައްކަގުސައި އެހީގެޒިވުދް ސަގުމުސެ ގަކެގި ބޭދުދްވާ އޮޓީހަފް .2

 .ކުޒުދް މަލައްކަގްގައް އެހެދިހެދް ޙަވާޑުކުޒެވޭ ސޮގުދް މަލްއޫޑިއްޔަގާސުޅޭ މަޤާމުސެ .1

 މަސާމުސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު

ޓުޒިހަމަކޮފްޓައިވާ އެޕްޑިކޭޝަދް ޓޯމު ) އެޕްޑިކޭޝަދް ޓޯމު އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހުސެ ކައުދްޓަޒުދްދާއިކ  .6

 އިދް ޑިބެދް ހުދްދާދެއެވެ.(  www.audit.gov.mvއޮޓީހުސެ ވެބްލައިޓް 

 އި(ސެ ކޮޕީ ) އެކްޒެޏިޓްކޮފްޓަގަޢުޑީމީ ލެޓްޓިކެޓުގަކު .2

ވަކި ޓަޒާގަކަފް ޚިޔްމަގްކުޒުމަފް ބޮދްޏެއްސައި ހުޒި މުވައްޒަޓެއްދަމަކ އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހުސެ  .4

 ހިދޔެއްސައި މި އޮޓީހަފް ބަޔަޑުވުމުސެ އިއުގިޒާޒެއް ދެގް ކަމުސެ ޑިޔުދް.  ވަޒީޓާއަފް ހޮވިއްޖެ

ހުފަހަޅަދްޖެހޭދީ އަލާލީ ޝަޒުގު ހަމަވެކ މޯޑްޏިވްލް ކޮޑިޓިކޭޝަދް އޮގޯޒިޓީސެ ޑިޔުދް )މިޑިޔުދް  .3

 ލެޓްޓިކެޓް ޑިބިޓައި ދުވާދަމައެވެ.(

ވަޒީޓާއެއްސައި އުޅުއްވާ ދުވަގަ އުޅުއްވާޓައިވާ ބޭޓުޅެއްދަމަކ އަޔާކުޒައްވާ ދުވަގަ އަޔާކުޒެއްވި ވަޒީޓާސެ  .2

 މަލްއޫޑިއްޔަގު އެދސޭދޭ ޒަލްމީ ޑިޔުމެއް.

 ކޮޕީ.ޔިވެހި ޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސައިޔޭ ކާޏުސެ  .1

 ވަޒީޓާއަފް ކުޒިމަގިޑާ ޓަޒާގުސެ ވަދަވަޒު ) ސުޅޭދެ ޓޯދު ދަދްބަޒާއި އީމެއިޑް އެޏްޒެހާއެކު(.  .7

 ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ޑިޔުދްގައް

 ސެ ކުޒިދް އޮޏިޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހަފް  63:11 ޓަހުމެދްޔުޒުޔުވަހުސެ  ވާ ބުޒާލްޓަގި 2162މެއި  17

 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ(. 6)ޣާޒީ ބިޑްޏިދްސސެ 

އެޕްޑިކޭޝަދް ޓޮދުވަދްވީ 

 ގާޒީޚާއި ސަޏި

މި މަސާމުސެ އިދްޓަޒވިއު ޕްޒޮލެލްއަފް ޝޯޓް ޑިލްޓުކުޒެވޭދީ މަސާމަފް ޝަޒުޠު ހަމަވާ ޓަޒާގްގަކުސެ  .6

ގެޒެއިދް ގަޢުޑީމީ ޓެދްވަޒަފާއި މަލައްކަގުސެ ގަޖުޒިބާއަފް ބަޑައިކ އެދްމެސިދަ ޕޮއިދްޓް ޑިބުދު 
 އިގުޒު މަޢުޑޫމާގު

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


ކަދޏައަޅާ އަޔަޔެއްސެ ޓަޒާގްގަކެވެ. އިދްޓަޒވިއުއަފް ޝޯޓް  ޓަޒާގްގަކުސެ ގެޒެއިދް މި އޮޓީހުދް

ޑިލްޓުކުޒެވުދުކަދް އަދްސާދީ ޝޯޓް ޑިލްޓުކުޒެވުދު ޓަޒާގްގަކަފް އެކަދްތެވެ. އެދޫދް ޓަޒާގްގަކަފް އެކަދް 

ޑިޔުމަކުދްދެއް ދާދްސާދެއެވެ. އިދްޓަޒވިއުއަފް ޝޯޓް ޑިލްޓްކޮފް ދިމުމުދް އެކަދް މި އޮޓީހުސެ 

 ސައި ޝާއިޢުކުޒެވޭދެއެވެ.ވެބްލައިޓު

 

 އިގުޒު މަޢުޑޫމާގު ހޯއްޔެވުމަފް ސުޅުއްވާދޭ 

     4424343 ޓޯދު ދަދްބަޒު:         

  4461341ޓެކްލް ދަދްބަޒު:         

 @audit.gov.mvinfoއީމެއިޑް އެޏްޒެލް:        
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