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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)7-HRCE/I/2021/20 :ުނަންބަރ 

 1442 ޝަޢުބާން 26 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 2021އޭޕްރިލް  8
 ތާރީޚު:

 މަޤާމު  (1)ގްރޭޑް  އޮޑިޓްޕާރފޯމެންސް ޑިރެކްޓަރ، 

   މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު 1

 ޑިޕާޓްމަންޓް ޕާރފޯމެންސް އޮޑިޓް

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ

 މުސާރަ )ފަނަރަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( -/15,500

 ސަރވިސް އެލަވަންސް .1 )ތިންސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތްލާރި( 316/67ދުވާލަކަށް 

 ޢިނާޔަތް

 )ދެހާސް( ރުފިޔާ -/2000މާސްޓާސް  ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ 

 )އެއްހާސް( ރުފިޔާ -/1000ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ 
 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް .2

 ލިވިންގ އެލަވަންސް .3 )ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ( ރުފިޔާ -/3500

 . އޮޑިޓް އެލަވަންސ4ް )ދެހާސް( ރުފިޔާ 2000/-

 7ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރެންސްގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ  .1

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

އަހަރު ދުވަހުގެ  9މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އޮޑިޓް އެންޑް އެޝުއަރެންސްގެ ދާއިރާއިން  .2

 ބާ ލިބިފައިވުން.ތަޖުރި

 އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓަރވިއުގައި މި މަސައްކަތަށް ގާބިލްމީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. .3

 އަސާސީ ޝަރުތު

މިއޮފީުހގެ ުމވަްއޒަފުން ސުލޫކީގޮުތން  ، މާލީ ފައިާދއެއް ލިބޭ ަމސައްކަެތއް ކުަރމުންެގންާދނަމަ، ވަޒީފާހަަމޖެުހމަށްފަހު .1

ުއސޫލުެގ ދަުށން ަނގަންެޖހޭ ުހއްދަ ަނަގއިެގންމެުނވީ އެަމސައްކަެތއް ނުުކރުމަށް ެއއްަބސްާވ ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ 

 ފަރާތެއް ކަުމަގއިުވން.

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން، އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް  .2

  ކަމުގައި ނުވުން.

 ްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.ސަރުކާރު ހިއ .3

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

 އެހެނިއެހެން ޝަރުތު

 ަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައްމައިގ ޕާރފޯމެންސް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސަައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

މިަމޤާމަށް ަޝއުުގެވރިވެަލއްވާ ބޭުފޅުްނ އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުްއވާނީ ހަަމއެކަނި މި އޮފީހުގެ އޮންލަިއން ޖޮބް ޕޯޓަލް  .1

 މިއެވެ.  https://www.audit.gov.mv/vacanciesއިންެނވެ. މި ޕޯޓަލްގެ ލިންކަކީ 

 ކަވަރ ލެޓަރ.  .2

 ކާޑުގެ ކޮޕީ.ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .3

 ުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛ލިބިފައިވާ ތަޢ .4

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

ޓްފިކެޓް ނެތް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނުވަތަ ސެ

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

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ )ށ( މަތީ ތަޢުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތ

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްގެ ކޮޕީ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް



އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ، ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ މީހަކުނަމަ .5

އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ، ކުނަމަލިޔުމެއް. ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ މީހަ

 )މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވޭތޯ ބެލޭނީ މިދެންނެވި ސިޓީތަކުންނެވެ.( އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

  އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެ ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ .6

 ހިނދެއްގައި މި އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

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

 އާ  2021މެއި  2 ހޮވުމަށް ހެދޭ އެސެސްމަންޓްތައް އަދި އިންޓަރވިއު އޮންނާނީމަށް މީހަކު ޤާމި މަ

ގައެވެ. ވުމާއެކު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެތާރީޚު ތަކުގައި އޮފީހު ދެމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 2021މެއި  12

މެންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތައް އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ. އެސެސް

 އީމެއިލްގެ ޒަރީޔާއިންވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓްތައް 

އޮންނާނެ  ،އިންޓަރވިއު އަދި

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

 ޖޮބް ޕޯޓަލް އިން ސްޓޭޓަސް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.  އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު .1

 ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ދެވޭނެއެވެ. ީންކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށްސްކްރ .2

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވުރެ މަދު  5ތައުލީމާ ތަޖުރިބާ އަދި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓްގެ މާރކްސްއަށް ބެލުމަށްފަހު،   .3

ބް ޕޯޓަލް އިން ފެންނަންހުންނާނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓްވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖޮނުވާގޮތަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔޭނީ ޝޯޓްލިސްޓްވާ ކެޑިޑޭޓުންނަށް އެކަންޏެވެ.

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

 މާރކްސްއަށެވެ.

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

 ކަށަވަރު ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ. 

ާހުރެ އެސެސްމަންޓަށް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަތުމަށް މިއޮފީހުން އަންގާ ދުވަހަށް އެއްވެސް ސަބަބާކ .6

 ކެނޑިޑޭޓަށް ޙާޒިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ، ފަހުން އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ނުދެވޭނެއެވެ.

 އެހެނިހެން

 ގެ ކުރިން މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ޖޮބްޕޯޓަލްއިން.  12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު ވާ އާދިއްތަ  2021އޭޕްރިލް  25

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

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ 

 ތާރީޚާއި ގަޑި

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

 


