
 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)7-HRCE/I/2022/103 :ުނަންބަރ 

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 10 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 2022 އޮކްޓޯބަރ 6
 ާރީޚު:ތ

 މަޤާމު (1ގްރޭޑް )މެނޭޖަރ 

   މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު 1

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް އެންޑް ކޮމްޕްަލއެންސް 

 މުސާރަ ރ )އެގާރަ ހާސް ފައް ސަތޭކަ ރުފިޔާ(11500/-

 ރ.3,300/-)ފިކްސްޑް(:    އެލަވަންސް ރވިސްސަ

 ތިންރުފިޔާ ތިރީސް ތިންލާރި(ސަތޭކަ ފަންސާސް ރ )153/33  ދުވާލަކަށް

 ސަރވިސް އެލަވަންސް .1

 ޢިނާޔަތް

 ެހާސް( ރުފިޔާ)ދ ރ2000/- މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ  

 ރ )އެއް ހާސް( ރުފިޔާ-/1000ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ 

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް .2

 . ލިވިންގ އެލަވަންސ3ް ރ )ތިންހާސް ( ރުފިޔ3000ާ/-

 . ސްޕެޝަލް އެލަވަންސ4ް ރ )ދެހާސް ( ރުފިޔާ-/2000

ަހަރު ދުވަހުގެ އ 3ދާއިރާއިން  މަސައްކަތާއިގުޅޭމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު  .1

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

ަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު ދުވ 5ދާއިރާއިން  މަސައްކަތާއިގުޅޭމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު  .2

 ލިބިފައިވުން.

 އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓަރވިއުގައި މި މަސައްކަތަށް ގާބިލްމީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. .3

 އަސާސީ ޝަރުތު

 ައްޒަފުން ސުލޫކީގޮތުން ކުރަމުންގެންދާނަމަ، ވަޒީފާހަމަޖެހުމަށްފަހު، މިއޮފީހުގެ މުވމާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއް  .1

ް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނަގައިގެންމެނުވީ އެމަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށ

 ކަމުގައިވުން.

ޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ބދައުލަތުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން، އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ  .2

  ނުވުން.ކަމުގައި 

 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުގައި ނުވުން. .3

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

 އެހެނިއެހެން ޝަރުތު

ުނގައި ބަޔާންުކާރ ަހވާލުކުރާ އޮޑިޓްތައް ާޤނޫ ޑިރެކްޓަރުންފުނިތަާކއި މީެގ އިތުރުްނވެސް އިދާރާތަާކއި، ކު މާލީ .1
 މުްއދަތުތަކަށް ާޝއިޢު ކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓް މަަސއްކަތް ާރަވއި ހިްނގުން.

 ފާސްުކރުާމއި، އިުކރުމާ  މުރާޖަޢާ ޕްލޭން އޮޑިޓް ކުރުާމއި، ކޯޑިނޭޓު ަމސަްއކަތް އެްނމެހާ ކުުރމުގެ ޕްލޭން އޮޑިޓް .2

 ހިަމނާފަިއވާ  އިޕްލޭނުގަ ައދި ބެުލމާއި ޕްލޭނެއްތޯ އެކުލަވާލެވިަފއިވާ އުޫޞލުން ބޭސްޑް ރިސްކް ޕްލޭނަކީ އޮޑިޓް
 ތަކީ އެކަށީެގންވާ ަވގުތުތަެކއްތޯ ބެލުން.  ވަގު ބޭުނންވާ މަަސއްކަތަށް

ޓިން ސްޓޭްނޑަޑް އޮޑިއޮޑިޓް ޕްލޭނާއި އިންަޓރނޭޝަނަލް  ކޮށްފައިވަނީ( ަވރކް ފީލްޑް) މަަސއްކަތް ަޢމަލީ އޮޑިޓްގެ .3
 ތަކާއި ެއއްގޮްތާވގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން.

 ހުށަަހޅަން  އްމަޢުޫލމާތެ ެއހެންެވސް  ުނވަތަ ރިޕޯެޓއް އޮޑިޓް ޮކމިޓީއަށް މާލިއްޔަތު މަޖްލީުހގެ ރައްޔިތުްނގެ .4
ިރވުން. އަދި ކޮމިީޓއާިއ ގެ ބަްއދަލުުވންތަުކގައި ބަިއވެކޮމިޓީ  ދިުނމަށް މަޢުޫލމާތު އެކޮމިީޓއަށް ޖެހިްއޖެހިނދެްއަގއި

 ހިއްސާުކރަްނބޭނުްނވާ ކަންތަކާއި ގުޭޅޮގތުން ތައްޔާރުުކރަންެޖހޭ ލިޔުންތައް ަތްއޔާރުކުރުން. 

 މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް



 ގޮތުްނ، ވުުމގެަބިއވެރި  ތައްޔާރުުކރުުމގައި( ޕްލޭން އޮޑިޓް ާރސްތާ ދުރު) ޕްލޭން އޮޑިޓް ސްްޓރެޓެޖިކް އޮފީހުގެ .5

އި އަދި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ދާހުަގއި ހިަމނަންެޖހޭ އޮޑިޓް ކުަރންޖެހޭ ާދއިރާތަާކއި ބޮަޑށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާރު އެކަ

 .ކަންކަން ހިއްސާުކރުން
އަދި ަސރުކާުރެގ  ންސްމިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭހުން ޭބރުގެ ފަރާްތތަކާިއއެކު ބާްއވާ ަބއްދަުލވުންތަުކގައި )ޕީޭއސީ، އޮފީ .6

ުރމާއި ައދި އެފަަދ އެހެނިހެން ަމޝްަވރާ ބަްއދަުލވުންަތއް ޝާމިލްާވގޮތަށް( އޮޑިަޓރ ޖެނެރަްލގެ ޮއފީސް ތަމްޞީލުކު
 އި ފޯރުކޮށްިދނުން.ޖެ ހިނދެްއގަ ބަްއދަލުވުްނތަކަށް ބޭނުްނވާ ފަންނީ އެީހތެރިކަން، އެަފދަ އެީހތެރިކަން ޭބނުްނެވއް

 ޔަޤީންުކރުާމއި، ކަންުހރި ޤަރީނާ ހެއްާކއި އެކަީށގެްނވާ ގުޭޅގޮތުން ަމއްސަަލތަކާއި ހިމަނާަފއިވާ ރިޕޯޓުަގއި އޮޑިޓް .7
ަމސައްަކުތ  ޓްގެޮއޑި އިުތރުން ީމގެ. ބެލުން ަރަގޅަށްތޯ ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވަނީ ކަުރދާސްަތއް މަަސއްކަތު އޮޑިޓްގެ

މަްޝަވރާކުރުްނ.  ށް ޮއޑިޓް ކުރެވޭ ުމއަްއސަސާތަާކއިކަރުދާުހގައި ިހމަނަްނޖެހޭ ަމއްސަލަތަްށ ވަތުގުުތން ވަުތގަ

ަގއި ޓީމް މޭޓާިއ އަދި އާްއމުގޮެތްއގަިއ، ހުރިހާ ސެކްަޝންތަކެްއގަިއވެސް އޮޑިްޓގެ މަަސއްކަުތަގއި ާދއިމީ ގޮތެއް 
  ުކރުން.ތޯ ަޔޤީންޕްރޮްގރާްމަތއް ޭއގެ އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ޭބުނން ކުރެެވމުންދޭ އައިިޑައރ އަދި އެހެނިެހން

ިން ޖޮބް ޕޯޓަލް މިމަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުއްވާނީ ހަމައެކަނި މި އޮފީހުގެ އޮންލައ .1

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

 ކަވަރ ލެޓަރ.  .2

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.ދިވެހި  .3

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛ .4

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

ްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނުވަތަ ސެޓތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި 

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

 ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ިޕްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރ)ށ( މަތީ ތަޢުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްގެ ކޮޕީ

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

މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ  އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާގެ، ުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ މީހަކުނަމަލިޔުމެއް. ވަޒީފާއެއްގައި އ

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

  ުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެއްނަމަ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެ .6

 ހިނދެއްގައި މި އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

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

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 ުންނާނެއެވެ. ޖޮބް ޕޯޓަލް އިން ފެންނަން ހ ު، އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ސްޓޭޓަސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްކްރީންކުރުމަށްފަހ .1

 ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ދެވޭނެއެވެ. ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް .2

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

ްހުންނާނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓްވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޖޮބް ޕޯޓަލް އިން ފެންނަނނުވާގޮތަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ންނަށް އެކަންޏެވެ.އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔޭނީ ޝޯޓްލިސްޓްވާ ކެޑިޑޭޓު

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

 މާރކްސްއަށެވެ.

ގައިވާ ާ އެޕްލިކޭޝަންމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ތައުލީމާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅ .5

 ކަށަވަރު ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ. 

ާހުރެ ކެނޑިޑޭޓަށް ޙާޒިރު އެސެސްމަންޓަށް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަތުމަށް މިއޮފީހުން އަންގާ ދުވަހަށް އެއްވެސް ސަބަބާކ

 ނުވެވިއްޖެނަމަ، ފަހުން އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ އިންޓަރވިއު ނުދެވޭނެއެވެ.

 އެހެނިހެން
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