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އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ހުއްޓުވާނަން

Environmental Protection Agency

ނަންބަރު(IUL)203-HRFS/1/2021/6:

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-133873

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 1އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

އެމް .އެސް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މުސާރަ:

5610/-ރ (ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަރުފިޔާ)

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2000/-ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ)

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:



ސަޕޯރޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  2ގެ ގޮތުގައި  700/-ރުފިޔާ.



ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.



ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

 -1މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހެދުމާއި ،މުސާރަ ސްލިޕް ތައްޔާރުކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް މެއިލް ކުރުން.
 -2މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންނާއި
ޙަވާލުކުރުން.
 -3ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ސިޓީ ތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
 -4ވަޒީފާ ދިނުމާއި ،ވަކިކުރުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،މިނޫންވެސް ވަޒީފާއާއިބެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 -5މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 -6މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯމްތައް ރެކޯޑް ފައިލްއަށްލުން.
 -7މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިމުމުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.
 -8ޕޭލީވް  /ނޯޕޭލީވް ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދާ އެމުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުން.
 -9މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުން.
 -10މީގެ އިތުރުންވެސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ކުރުން.

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392
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ހުއްޓުވާނަން

Environmental Protection Agency

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ 6
ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
މެނޭޖްމަންޓް
ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންސް:
ނެތް
ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންސް:
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ނޯޓް :ކޯ ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،
އެ ފަރާތަކަށް ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ  /ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް:
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މެނޭޖްމަންޓް
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ވެބްސައިޓުން

()http://www.csc.gov.mv/download/2249

އަދި

މި

އެޖެންސީގެ

 www.epa.gov.mvވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ).
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392
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Environmental Protection Agency

 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ
ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ
ސެޓްފިކެޓު ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން
ބޭރުގެ

މަތީ

ތަޢުލީމުދޭ

މަރުކަޒަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ

ކޮޕީއާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް
ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
(ށ)

މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ.

 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.

(ށ)

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ
މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ބަދަލުގައި
އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

ގްރީން ބިލްޑިންގް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ20392 ،
www.epa.gov.mv
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އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ހުއްޓުވާނަން

Environmental Protection Agency

(ރ)

އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ
އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ ،ވަޒީފާ
އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް މި އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓްގެ ޕަބްލިކޭޝަންސް އިން

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
http://files.epa.gov.mv/file/2286

ކަންތައްތައް:

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ކތި ހުށަހަޅާނީ  10މެއި  2021ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  12:30ގެ ކުރިން،
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ

ސުންގަޑި:

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އެޖެންސީ

އަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފޯމާއި

ލިޔުންތައް

ނއެވެ .އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ
އލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭ ެ
 hr@epa.gov.mvއީ-މެ ި
ދ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް
ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަން ު
އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް އެއްފައިލަކަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ކުރުމަށްފަހު އީ-މެއިލް ކުރުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެ
ށހަޅާ ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހު ަ
ރވޭނެއެވެ.
ބ  10ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކު ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލި ޭ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ

އިންޓަރވިއު ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިހާން އޮންނާނީ 11 ،މެއި  2021އާއި  17ޖޫން
އަދި އިމްތިހާން އޮންނާނެ  2021އާ ދެމެދު އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގައެވެ.
ތަނާއި ،މުއްދަތު:

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

ގްރީން ބިލްޑިންގް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން
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4 of 5

+960 798 0379

+960 333 5949

`
ގެވެށި އަނިޔާ

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ހުއްޓުވާނަން

Environmental Protection Agency

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ށ ޕޮއިންޓު
ނދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަ ް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު

ނނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެން ާ

ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)"

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

އާންމުކުރުން

 A2ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އށެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3038833 ،3335949އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ ަ hr@epa.gov.mv
އދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ަ
ލިޔުންތައް

ސިވިލްސަރވިސްކޮމިޝަނުގެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

ވެބްސައިޓްގެ

"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

ނނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހު ް
 20ރަމަޟާން 1442
2021

 02މެއި

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

Environmental Protection Agency
Green Building, 3rd Floor, Handhuvaree Hingun
Male', Rep. of Maldives, 20392

ގްރީން ބިލްޑިންގް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ20392 ،
www.epa.gov.mv

secretariat@epa.gov.mv
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+960 798 0379

+960 333 5949

