
csIfoa egclwrenej rwTiDoa 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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 1442 ޖުމާދުލްޢޫލާ 29 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 2021ޖަނަވަރީ  13
 ތާރީޚު:

 ަޤާމުމ (1ޑެޓް އެންޑް ރެވެނިއު )ގްރޭޑް  ޝަންމެނޭޖަރ، ކޮންސިލިޑޭ

   ކުރަންޖެހޭތަންމަސައްކަތް    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު 1

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮޑިޓް  ކޮންސޮލިޑޭޝަން ޑެޓް ެއންޑް ެރވެިނއު

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ

 މުސާރަ )އެގާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 11500/-

 ސަރވިސް އެލަވަންސް .1 ލާރި()ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިންރުފިޔާ ތިރީސް ތިން 263/33  ދުވާލަކަށް

 ޢިނާޔަތް

 ާ)ދެހާސް( ރުފިޔ -/2000މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ 

 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާ -/1000ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ 

 

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް .2

 ލިވިންގ އެލަވަންސް. 3 )ތިންހާސް ( ރުފިޔާ 3000/-

 އޮޑިޓް އެލަވަންސް. 4 )ދެހާސް ( ރުފިޔާ -/2000

އަހަރު  3ާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރެންސްގެ ދ .1

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

އަހަރު ދުވަހުގެ  5 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރެންސްގެ ދާއިރާއިން .2

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓަރވިއުގައި މި މަސައްކަތަށް ގާބިލްމީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. .3

 އަސާސީ ޝަރުތު

އްޒަފުން ސުލޫކީގޮތުން  މުވަކުރަމުންގެންދާނަމަ، ވަޒީފާހަމަޖެހުމަށްފަހު، މިއޮފީހުގެ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއް  .1

ް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނަގައިގެންމެނުވީ އެމަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުގެ

 ކަމުގައިވުން.

ބޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް  ެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން، އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެދައުލަތުގެ އ .2

  ކަމުގައި ނުވުން.

 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުގައި ނުވުން. .3

 ގާތްގުޅުމެއް ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.މިއޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން  .4

 އެހެނިއެހެން ޝަރުތު

  .ރޭވުން ގެންދާނެގޮތް އަށްމަސައްކަތްކުރި ފާހަގަކޮށް އިދާރާތައް ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓް އެއްގޮތަށް ޕްލޭނާ އޮޑިޓް ސްޓްރޭޓީޖިކް .1

  .ސުޕަވައިޒްކުރުން ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތް މެމްބަރުންނާއި އެހެން ޓީމްގެ އޮޑިޓް .2

  .ހިފެހެއްޓުން ސްޓޭންޑަޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފީހުން ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މެމްބަރުންގެ ޓީމް .3

  .ދިރާސާކުރުން ތަރައްގީކުރުމަށް  ރިޕޯޓްތައް އޮޑިޓް .4

  .ދިރާސާކުރުން ތަރައްގީކުރުމަށް މެތޮޑޮލޮޖީ އޮޑިޓް .5

 .މަސައްކަތްކުރުން ކްލައިންޓުންނާއިއެކު އޮޑިޓް .6

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައްމައިގަނޑު 

ން ޮޖބް ޕޯޓަލް ަހމައެކަިނ މި އޮފީހުގެ އޮންަލއި މިަމޤާމަށް ަޝުއގުެވރިވެަލްއވާ ބޭފުުޅްނ އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުްއވާނީ .1
  މިއެވެ. https://www.audit.gov.mv/vacanciesމި ޕޯޓަލްގެ ލިންކަކީ  އިންެނވެ.

 ކަވަރ ލެޓަރ.  .2

 ެ ކޮޕީ.ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ .3

 ުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛ލިބިފައިވާ ތަޢ .4

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ، )ހ( މޯލްޑިވްްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ

ފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ސެޓްތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނުވަތަ 

.ކިއު.އޭ އެސެސްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި، މޯލްޑިވްްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް

 ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ކްރިޕްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ްތަކާއި ޓްރާންސް)ށ( މަތީ ތަޢުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްގެ ކޮޕީ

ްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއއަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ، ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ މީހަކުނަމަ .5

ަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ މވަޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ، ހަކުނަމަވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ މީ ލިޔުމެއް.

 ކުންނެވެ.()މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވޭތޯ ބެލޭނީ މިދެންނެވި ސިޓީތަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް



  ގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެގެ އޮފީހުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދު .6

 ހިނދެއްގައި މި އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

 ަޢުލޫމާތު.ވަަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ މ .7

 އާ  2021 ޖަނަވަރީ 31 ހޮވުމަށް ހެދޭ އެސެސްމަންޓްތައް އަދި އިންޓަރވިއު އޮންނާނީމަށް މީހަކު ޤާމި މަ

ަކުން، އެތާރީޚު ތަކުގައި ގައެވެ. ވުމާއެކު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތއޮފީހު ދެމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 2021 ފެބުރުއަރީ 9

  ނަވަމެވެ.މަށް ދަންއިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބު

ެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓްތައް ޓ

އޮންނާނެ  ،އިންޓަރވިއު އަދި

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

ެ ވެބްސައިޓްގައި އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު، ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް މިއޮފީހުގ .1

 ސްޓޭޓަސް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޖޮބް ޕޯޓަލް އިން ޝާއިރުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ދެވޭނެއެވެ. ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް .2

ުރެ މަދު ނުވާގޮތަށް ވކެނޑިޑޭޓުންނަށް  5ުލީމާ ތަޖުރިބާ އަދި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓްގެ މާރކްސްއަށް ބެލުމަށްފަހު، ޢތަ .3

އިންޓަރވިއުއަށް ވެ. ޝޯޓްލިސްޓްވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖޮބް ޕޯޓަލް އިން ފެންނަންހުންނާނެއެ. ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ

 ކިޔޭނީ ޝޯޓްލިސްޓްވާ ކެޑިޑޭޓުންނަށް އެކަންޏެވެ.

އް އަދި އިންޓަރވިއުގެ މިމަޤާމަށް މުވަައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނީ، ކެނޑިޑޭޓްގެ ތަޖުރިބާ، ދެވިފައިވާ އެސެސްމަންޓްތަ .4

 ްސްއަށެވެ.މާރކ

ާ އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ތައުލީމާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅ .5

 ކަށަވަރު ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ. 

ާހުރެ ކެނޑިޑޭޓަށް ކައަންގާ ދުވަހަށް އެއްވެސް ސަބަބ މިއޮފީހުން ހާޒިރުވުމަށްއެސެސްމަންޓަށް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަށް  .6

 ޙާޒިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ، ފަހުން އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ނުދެވޭނެއެވެ.

 އެހެނިހެން

 ޯޓަލްއިން. ގެ ކުރިން މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ޖޮބްޕ 12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު އާދިއްތަ ވާ  2021 ޖަނަވަރީ 24

https://www.audit.gov.mv/vacancies 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ 

 ތާރީޚާއި ގަޑި

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު   .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3348275،3348200  ގުޅާނީ،  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު

 


