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Ministry of Environment and Energy

އޖެ.
ދވެހިރާ ް
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަ ންބަރ(IUL)438-OFID/1/2017/51:
އިޢުލާނ ް
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓ ަރ ސަޕްލައި ،ސ ެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖ ްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ ް
ޝައުޤުވެރިކަން ފ ާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތ ު
އެސިސްޓ ަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓ ަރ )އޭ.ޕީ.ސީ(
މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  9) (IUL)438-OFID/1/2017/24އޭޕްރިލް  (2017އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެ މަޤާމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ )އެމް.އީ.އީ( އިން އޮޕެކް ފަންޑް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޮފިޑް(ގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ސ .މަރަދޫ ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ސ.ފޭދޫ ،ސ .ހު ޅުދޫ އަ ދި ސ .މީދޫގައި ނަރުދަމާ
ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ކޯޑިނޭޓްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ) 01އެކ ެއް( އެސިސްޓަންޓް ޕްރ ޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރެއް ހޯދުމަށް
ބޭ ނުންވެއެވެ.
ކޑިނޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ އިރުޝާދާއި
އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޯ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރާވާ ،ޕްރޮ ޖެކްޓް ޓީމާއި އަދި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގު ޅިގެން މަސައްކަތްތައް ހިންގާ އަ ދި މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ
ކުރުމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ.
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ރަށް :ސ .ހި ތަދޫ /އައްޑޫ ސިޓީއެވެ.
އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތ ުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠ ުތަކުގެ ތެރޭގައި:
ހ( މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވު މާއިއެކު ،ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް "އިނގިރޭސި" މި މާއްދާއިން
ސކަންޑަރީ ސެޓުފިކެޓު އި މްތިޙާނުން "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް
ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،ހަޔަރ ެ
ލިބިފައިވުން.
ށ( ބައިނަލްއަޤަވާމީ އެހީ ދޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
ނ( ކޮންސްޓަރޝަން ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި ،ކޮންސްޓަރޝަން ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ރ( އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުމާއިއެކު ދިމާވާ މައްސަލަތައް މުޢާމަލާތްކޮށް ޙައްލުކުރުމަށް
ހުނަރުލިބިފައިވުމާއި ،މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރު މުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން އަ ދި ތަފާތު ހުނަރުތައް އެކުލެވޭ ޓީމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރު މުގެ
ޤާބިލްކަ ން ލިބިފައިވުން؛
ބ( ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހަކަށްވުމާއެކު ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
ރއިން ޞަ ފްޙާ 1
 2ޞަފްޙާގެތެ ެ
ދވަރީ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނ ު
ގްރީން ބިލް ި
މާ ފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

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

ޅ( މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ނަޒާހަތްތެރި ،އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއ ު:
ކކޮށްދޭނެ
ހ ި
އިންޓަވިއުއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއަށް ދަޢުވަތު އެރުވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތެއް ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ެ
ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ފޮނުވުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އުޖ ޫރަ:
މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް މުސާރައިގެގޮތުގައި ،މަހަކު  15,000/-ދިވެހި ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް ދެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ މުއ ްދަތ ު:
މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ) 12ބާރަ( މަސްދުވަހެވެ .މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު،
ކޮ ންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ހުށަހ ަޅަށ ްޖެހޭ ލިޔުންތައ ް:
މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރ ޖީގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލަމެވެ .މި ކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކު ން މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން؛ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،މިފަދަ މާޙައުލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ތަޖުރިބާއާއި ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ،ހުނަރާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހި މެނޭ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަ ންވާނެއެވެ.
ސ ުންގަޑި:
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2017ޖޫން  05ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ،އެކްސްޕްރެޝަ ން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" މެއިލް ނުވަތަ އީމެއިލ ް
ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ،ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
އެކްސްޕްރެޝ ަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ފޮނުވަނ ްޖެހޭ އެޑ ްރެސް:
އޯފިޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން:

+960-3018-454 / +960-3018-453

ފެކްސް+960-3018-301 :
އީމެއިލްofid.pmu@environment.gov.mv :
އިތުރު މައުލ ޫމާތ ު:
ނ ހު ންނާނެއެވެ.
ސއިޓް  www.environment.gov.mvއިން ލިބެ ް
މި މަސައްކަތުގެ "ޓާރ މްސް އޮ ފް ރިފަރެންސް" މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބް ަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  ofid.pmu@environment.gov.mvއެޑްރެހަށް އީ މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި ފޯނުން
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Male’, Republic of Maldives.

Reference No.: (IUL)438-OFID/1/2017/51

Provision of Water Supply, Sanitation and Solid Waste Management Project

Re-announcement: Request for Expressions of Interest
Assistant Project Coordinator (APC)
Due to inadequate response to the previous announcement, Ref No: (IUL)438-OFID/1/2017/24 dated
09th April 2017, we would like to cancel the previous announcement and re-invite interested eligible
consultants to submit their Expressions of Interest.
The Government of the Republic of Maldives through the Ministry of Environment and Energy (MEE) is
implementation of Sewerage facilities in the project for the “Provision of Water Supply, Sanitation and
Solid Waste Management Project” financed by OPEC Fund for International Development (OFID) and
intends to apply part of the proceeds for the selection of a full time Assistant Project Coordinators (APC)
to assist in the implementation of sewerage projects administered by Ministry of Environment and Energy
(MEE).
The objective of this assignment is operational management of the projects in accordance with the Project
Coordinator and carry out the works along with the project team and stakeholder agencies to ensure all
implementation arrangements of projects are carried out smoothly and on time.
Place of work: Assistant Project Coordinator to be based in S. Hithadhoo, Addu City.
To be eligible for consideration for this position the candidate must meet the following criteria:
1. Should have minimum 2 (two) “D” grades in Advance level certificate, “C” grade in GCE O Level
English and “C” grade in higher secondary certificate of “Dhivehi”.
2. Experience in donor assisted development projects will be an added advantage.
3. Knowledge and understanding of construction field background would be an added advantage.
4. Should have strong leadership, management and communication skills in presenting, discussing
and resolving difficult issues and have ability to work efficiently and effectively with a
multidisciplinary team.
The successful individual must be willing to work for extended periods without direct supervision and travel
routinely to islands within the catchment.
In addition, the individual’s reputation of integrity and impartiality routed in independent from third parties
shall be considered.
Remuneration
Successful individual will be paid and all-inclusive monthly fee of MVR 15,000/Page 1 of 2
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Schedule for the Assignment
Duration of the assignment is 12 months from the commencement of the works with potential extension
for 1 year based on performance and need.
Application
The Ministry of Environment and Energy now invites interested eligible individual consultants to submit
their CV, including information that demonstrates their qualification to perform the services (description of
similar assignments and experience in similar conditions, familiarity with appropriate skills, reference etc.).
Interested applicants may submit their proposal in a sealed envelope indicating the following:



Letter of Expression of Interest (EOI)
Curriculum Vitae with a brief summary that demonstrates that the applicant is qualified to perform
the services (including description of similar assignments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills etc.)

Submission/Deadline
The expressions of interest must be submitted to the address below by regular mail, emails or fax no later
than 1400 hours on 05th June 2017.
Address to submit Expression of Interest
OFID Project Management Unit
Ministry of Environment and Energy
Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392,
Republic of Maldives
Tel: +960-3018-453
Fax: +960-3018-301
Email: ofid.pmu@environment.gov.mv
Additional Information
Interested individuals may obtain an outline Terms of Reference from www.environment.gov.mv and
acquire further information by emailing to ofid.pmu@environment.gov.mv or through telephone to
+960 3018453.
16th May 2017

Page 2 of 2
Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

،ްދވަރީ ހިނގުނ
ު  ހަނ،ޑންގ
ި ްގްރީން ބިލ
.ެއޖ
ް ާދވެހިރ
ި ،20392 ،ެ މާލ،ުމާ ފަންނ

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

