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ނަންބަރ(IUL)438-PDU/1/2016/174 :

އިޢުލާން
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓ ަރ ސަޕްލައި ،ސ ެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖ ްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ ް
ޝައުޤުވެރިކަން ފ ާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތ ު
ކޮމިއުނިކޭޝ ަން އެންޑް އެވެއ ަރނަސް އޮފިސަރ )ސ ީ.އ ޭ.އޯ(
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ )އެމް.އީ.އީ( އިން އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޮފިޑް( ގެ ލޯ ން އެހީގެދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ "ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ،ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އެވެއަރނަސް މަސައްކަތްތައް މެނޭޖްކުރާނެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނަސް އޮފިސ ަރެއ ް
ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް ކޮ މިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެވެއަރނަސް އޮފިސަރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި
އެވެއަރނަސްގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ.
ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެވެއ ަރނަސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތ ުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާ ޝަރުޠ ުތަކުގެ ތެރޭގައި:
ހ( ކޮމިއުނިކޭޝަ ން /މާރކެޓިން /ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މިކަ މާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ކ އެވެއަރނަސް ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  03އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ށ( ކޮމިއު ނިކޭޝަން އަދި ަޕބްލި ް
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނ( އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުމާއިއެކު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ
ހުނަރުލިބިފައިވުމާއި ،މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރު މުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން އަ ދި ތަފާތު ހުނަރުތައް އެކުލެވޭ ޓީމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރު މުގެ
ޤާބިލްކަ ން ލިބިފައިވުން.
ކ އެވައަރނަސް ކެ މްޕައިން ރާވާ ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން.
ރ( ރާއްޖޭގައި ސޯސަލް މާރކެޓިންޑް ސްރެޓެޖީ އަދި ޕަބްލި ް
ބ( ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ޅ( ވޯޓަރ ސަޕްލައި އަ ދި ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ހި ންގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ކގެ އުފެދުމާއި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އާ ޓެކްނޮލޯޖީތަކަށް އަހުލުވެރިކަން ލިބިފައިވާ މީހެއްކަ މުގައިވުން.
ކ( މާސް މީޑިޔާ ދާއިރާތަ ު
އ( އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި އުފެއްދުންތެރި އާހިޔާލުތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަ ން ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
ވ( މަގާމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންހުރި ހުރިހާ މުޢާމުލާތާއި މީޑިއާއަށް ފޯރުކޮ ށްދޭ މަޢުލޫމާތައް އަދި ކަމާގު ޅޭ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެން މެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.
ބހުން ތައްޔާކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ބހާއި ދިވެހި ަ
މ( މީޑިއާ މަޢުލޫމާތައް އިނގިރޭސި ަ
ރއިން ޞަ ފްޙާ 1
 3ޞަފްޙާގެތެ ެ
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

ފ( ޓީވީ،ރޭޑިއޯ ނުވަތަ މާސްމީޑިޔާ ދާއިރާއިން މަސަ އްކަ ތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
ތ( ޕްރޮޖެކްޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ޕްރޮ ޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަޑިތައް ރަނގަޅަށް އިނގި އެލަނޑުދަތިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ
ކަންތައްތައް ނަގައިގަތުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
 ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހަކަށްވުމާއެކު ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މީހަކަށްވު ން. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ނަޒާހަތްތެރި ،އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.ކކޮށްދޭނެ
 އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ދައުވަތުއެރުވޭނެއެވެ .އަ ދި އެފަރާތެއް ކުރިންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހެ ިފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ފޮނުވުމަށް އެންގޭނެއެވެ.
އ ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަޑިތައް ރަނގަޅަށް އިނގި އެލަނޑުދަތިތައް ޙާސިލްކުރު މަށް ކުރަން ޖެހޭ
 މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާ ތަ ްކަންތައްތައް އިނގެންވާނެއެވެ .އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ޙައްލުކުރުމަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުމާއި ،މައްސަލަތައް ޙައްލުކު ރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުމާއި ،ތަފާތު ހުނަރުތައް އެކުލެވޭ
ޓީމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަ ން ލިބިފައިވުން.
އުޖ ޫރަ:
ހ ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް ދެވޭނެއެވެ.
މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ،މަހަކު  23,000/-ދިވެ ި
މަސައްކަތުގެ މުއ ްދަތ ު:
މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ) 24ސައުވީސް( މަސ ްދުވ ަހެވެ .މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު،
ކޮ ންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ހުށަހ ަޅަށ ްޖެހޭ ލިޔުންތައ ް:
މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން" ،އެކްސްޕްރެޝަ ން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" ހުށަހެ ޅުމުގެ ފުރުޞަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ހު ޅުވާލަމެވެ .މި ކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،މިމަސައްކަތްކުރުމުގެ
ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން؛ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،މިފަދަ މާޙައުލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރު މުގެ
ތަޖުރިބާއާއި ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ،ހުނަރާއި އެހެ ނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަނަވަރު ހުށަހަ ޅަންވާނެއެވެ.
ސ ުންގަޑި:
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ،ނޮވ ެމްބ ަރ  15ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން ،އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" މެއިލ ް ،އީމެއިލ ް
ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުވުން 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:

+960-3018-453

ފެކްސް+960-3018-301 :
އީމެއިލްofid.pmu@environment.gov.mv :
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Male’, Republic of Maldives.

Reference No.: (IUL)438-PDU/1/2016/174

Provision of Water Supply, Sanitation and Solid Waste Management Project

Request for Expressions of Interest
Communications and Awareness Officer (CAO)
The Government of the Republic of Maldives through the Ministry of Environment and Energy (MEE) is
implementing “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 Communications and Awareness Officer (CAO) for the implementation of water supply,
sanitation and solid waste management project managed by Ministry of Environment and Energy.
The objective of this assignment is institutionalization and robust adoption of internal and external
communications and awareness strategies, PR activities, the production of external and internal
communication and awareness materials, writing for project purposes and coordinating public awareness
activities in accordance with the project documents and in collaboration with the project team and
stakeholder agencies to ensure all communication strategy is established and awareness campaigns of
projects are carried out smoothly and on time.
To be eligible for consideration for this position the candidate must meet the following criteria:
1. Minimum Graduate qualification in Communication, Marketing, Business Administration or in
a related field;
2. Demonstrate interest and up to three (03) years of experience in communications and public
awareness (or similar field) is required.
3. 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.
4. Demonstrated capacity to organize and conduct similar social marketing strategies and public
awareness campaigns in the Maldives.
5. Familiarity in working with water management, sewerage and environmental is an asset.
6. Work experience in awareness programs in water and sanitation sector projects will be an added
advantage.
7. Knowledge and understanding of technical, commercial and legal aspects of procurement of
donor - financed projects would be an added advantage.
8. Good understanding of new and evolving technologies and digital platforms is an asset.
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9. Ability to think creatively and develop new ideas and initiatives, and excellent communication
and presentation skills are a must.
10. Established track record in communications, media outreach and conducting awareness
programs.
11. Experience in drafting and preparing advocacy materials, press briefs in Dhivehi and English
Language.
12. Experience working with mass media, TV, radio, internet is preferred.
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.
The short-listed candidate will be requested to participate in personal interviews and submit the names and
contact details of personal referees who can attest to their ability.
The successful candidate must understand the objectives and delivery mechanisms of the projects portfolio.
He/she must be willing to work in a team, be flexible to emerging or changing conditions, and undertake
initiative in his/her broad field of actions.
Remuneration
Successful individual will be paid and all-inclusive monthly fee of MVR 23,000/Schedule for the Assignment
Duration of the assignment is 24 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:
1. Letter of Expression of Interest (EOI)
2. 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 1200 hours on 15th November 2016.
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
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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 on request by writing to the mail address, ofid.pmu@environment.gov.mv or
through telephone to +960 3018453.
24th October 2016
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