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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.
ސުލްހަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް

ނަންބަރު:

(IUL)438-HRU/438/2016/277

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އެމް .އެސް3 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުސާރަ:

 7,035/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 2,000/-ރުފިޔާ

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް:

 2,462/25ރުފިޔާ

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:

އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ
އޮފީސް،ސެކްޝަން ،ރަށް:
ބޭނުންވާ އަދަދު

މާލެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  /ފައިނޭންސް ޔުނިޓް
 ( 01އެކެއް )
އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ

.1

ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،

އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ

.2

ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،
ޝަރުތު

އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  4އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ

.3

ލެވެލް  6ގެ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،

އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއެއްގައި 2

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ

.4

ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ
 .5އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ
ޙ1
ޞފް ާ
ަ
ނ
ރއި ް
ޙގެތެ ެ
4ޞަފް ާ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު،މާލެި ،20302 ،
މާފަ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،

އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި އެހެން

ދާއިރާއަކުން ލެވެލް  6ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.



މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓާއި އެހެނިހެން އެކައުންޓްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއި ،ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި،
އެކައުންޓްތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.



ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް ހިގާ އަހަރުގެ  13މާޗުގެ ކުރިން
ފައިނޭންޝަލް

ކޮންޓްރޯލަރ ގެ ލަފާގެ މަތިން އެއިރެއްގެ ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއެކު

މަސައްކަތްކޮއް އޮޑިޓަރަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަށް ފޮނުވުން


ކޮންމެ ތިންމަހުން ބަޖެޓްގެ ޕާރފަމެންސް ރިޕޯޓް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއެކު ހެދުމާއި ފައިނޭންޝަލް
ކޮންޓްރޯލަރ އަދި ސިޔާސީބޭފުޅުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.



ޕޭމަންޓްސްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޗެކުކުރުމާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރުވުން.
އަދި އެސް އޭޕީ ސިސްޓަމުން ޕޭމަންޓްސްތައް ކްލިޔަރ ކޮށް މައްސަލަ އުޅޭ ޕޭމަންޓްސްތަކުގެ މައްސަލަ
ހައްލުކުރުމަށް ފަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅައިގެން ހައްލުކޮށް ނިންމުވުން.



މި ނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އޮފީސްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ އެކި އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބޭއްވޭ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން.



ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާއި ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްރީން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ފައިސާއެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން.



ޔުނިޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބަލާ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބާރު
އަޅާ އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅަންޖެހޭ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން އެޅުން.



ކޮންމެ މަހެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް އޭރިޔާ އާއި ލިބިފައިވާ އެހީތަކުގެ ފައިސާ ރިކޮންސިލިއޭޝަން
ކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.



މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އޮފީސްތަކުގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ގެ ލަފާގެ މަތިން އެއިރެއްގެ ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއެކުލަފާގެ މަތިން
ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭސްމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން



މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓި ކޭހުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބިއްޖެ ނަމަ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޕެޓީކޭސް ބެލެހެއްޓުމާއި ޕެޓީކޭހުން ޚަރަދު ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ޗެކު ކުރުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް
ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:



މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަފާތު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން



ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އެންމެހާ

 .1ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 .2ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގުމާއި މައިކްރޯ ސޮފްޓް އެކްސެލް ބޭނުން
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ކުރަން އެނގޭ މިންވަރު.
 .3ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
 .4ސަރުކާރުގަ ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ސެޕް ބޭނުން ކުރަން އެނގިފައިވާ މިންވަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:



މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އަދި

މިނިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓުން

www.environment.gov.mv

ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .


ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާއިރު ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.



ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ



މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ( .ރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ
ލިޔުމާއެ ކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްގެ ކޮޕީ)



ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ،މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ
ޕްރޮގެރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ( މި ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޓިޑް ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ ) .ނުވަތަ
ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.



ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ކޯސްޓަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.



ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.



މށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތު ަ
ކޮޕީ ( .ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ )



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީ.



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
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ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އެ
އިދާރާއަކުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން.



މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  01އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި
ތަމްރީނަށްބަލައި  01ފަރާތެއް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 2116ޑިސެމްބަރ  25ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  12:11ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

ސުންގަޑި:

އެނަރޖީ އަށް.
އިންޓަރވިއު:

އިންޓަރވިއުއާއި އިމްތިޙާން ކުރުން  26ޑިސެމްބަރ  2116އާއި  12ޖަނަވަރީ  2116އާ ދޭތެރޭގެ ތާރީޚެއްގައި މި
މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3018328 ،3018330 ،3018320އަށް ގުޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
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