`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
ނަމްބަރު (IUL)438-ENV/438/2018/56 :

ޔުނެސްކ

ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހދުމާބެހޭ
ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ(އެމް.އީ.އީ) ޔުނެސްކ ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ
ބނުންވެއެވެ .މި ފޮތަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކުރުމަށް
ތއްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހދަން ޭ
ނ ފޮތެއް ަ
ރިޒާވްއާއި ބެހޭ ގޮތު ް
ބޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއާއި ބެހޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށާއި
ތ ބޭނުންކުރެވޭނީ ބ .އަތޮޅު ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތެކެވެ .މި ފޮ ް
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް ޕްރޮމޓް ކުރުމަށެވެ .މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 3
މަސް ދުވެހެވެ.
މިމަސައްކަތުގެ "ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް" މިމިނިސްޓްރީންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު www.environment.gov.mv
އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އ ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި:
މށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކިބައިގަ ި
ޓންޓް މަޤާ ަ
ނޭޝަނަލް ކޮންސަލް ަ
-

ތިމާވެށި /ޓޫރިޒަމް /މާކެޓިންގ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި،

-

ރއަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ފޮތް ނުވަތަ ޕްރޮމޝަނަލް މެޓީ ި

-

ނ
ރ ް
ލިޔުންތެރި ކަމުގެ ހުނަރު ހުރުމާއިއެކު ،ފޮޓގްރަފީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ޝަޢުޤުވެރިކަން ހު ު

-

ނ އެނގުން
ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތްކޮށް ،ލިޔަ ް

-

ނ
ކރަން އެނގު ް
ގމާއެކު "މައިކްރ ސޮފްޓް އޮފީސް" ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ު
ކޮންޕިއުޓަރު ބޭނުންކުރަން އެނ ު

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:
 -މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވޭ ފަރާތާއެކު ސޮއި ކުރެވޭނީ  2މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގައެވެ.

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 2ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
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

ޅމުގެ ދަޢުވަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ރވާ ފަރާތްތައް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" ހުށަހެ ު
ޝޢުޤުވެ ި
ަ
ވީމާ ،މި މަޤާމަށް
އ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އިން ހުޅުވައިލަމެވެ .މިގޮތުން މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތުކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަ ް
ހުށަހެޅުއްމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

ހުށަހަޅަށްޖެހޭ ލިޔުންތައް
-

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ (އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް)

-

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

-

ކގެ އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ
ކޓްތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފި ެ

-

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

-

މަސައްކަތުގެ އަގު (ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޕސަލް)

-

ކުރީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސާންޕަލް ،ޕޓްފލިއ.

-

ނމި ކަމުގެ ލިޔުން
ކުރީގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މަސައްކަތް ނި ް

ސުންގަޑި
ގ  11:00ގެ ކުރިން" ،އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް"
ނ ދުވަހު ެ
ނ  25ފެބުރުވަރީ  2018ވަ ަ
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކު ް
ނ ދުވަހުގެ  12:00ޖަހާ އިރު އެ
ނ އެދެމެވެ .އަދި ބިޑްތައް ހުޅުވާނީ  25ފެބުރުވަރީ  2018ވަ ަ
ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވު ް
ވ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
ބނުން ާ
މީޓިންގައި ބައިވެރިވާން ޭ
އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ފޮނުވަންޖެހޭ އެޑްރެސް:
ނދު ކުރެވިފައިވާ ސީޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަ ް
ޔުނެސްކ ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފޮތެއް ތައްޔާރުކުމުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،މާފަ ް
ނ
މާފަންނު ،ހަނދުވަރީ ހިނގު ް
ފނު ނަންބަރު3018365 :
އިތުރު މައުލޫމާތު:
މި މަސައްކަތުގެ "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  3018365އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 13ފެބުރުވަރީ 2018
ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 2ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
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

`
Ministry of Environment and Energy

ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
.ެރއްޖ
ާ ިދވެހ
ި ،ެމާލ

Male’, Republic of Maldives.

ްއިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުނ
Reference Number: (IUL)438-ENV/438/2018/56

Recruitment of Consultant to Prepare an information and promotional
book on UNESCO Baa Atoll Biosphere Reserve
Invitation for Expression of Interest
The Government of the Republic of Maldives through the Ministry of Environment and Energy (MEE)
is seeking consultancy service to write a book on UNESCO Baa Atoll Biosphere Reserve in English
language. This book will be used in the communication, outreach, promotion and marketing of Baa
Atoll Biosphere Reserve.
To be eligible for the position the individual is expected to demonstrate the following:










Minimum Undergraduate degree in the field of environmental science, tourism, marketing
or related field
At least 3 years of related professional experience in writing similar books or promotional
materials
Experience in editing/writing/reviewing on Environment, or related fields
Demonstrates good oral and written communication skills
Ability to write and present information in a non-technical and captivating language.
Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude,
Experience and interest in photography
Advanced knowledge and skills of MS Office, including Word, MS Excel, MS PowerPoint
is required
Demonstrates ability to manage complexities and work under pressure and conflict
resolution

Successful individual will be required to give 60 (sixty) days of input over a period of 2 (two) months.
The Ministry of Environment and Energy now invites interested eligible individual consultants to
submit:



Letter of interest to undertake this task;
Detailed Curriculum Vitae (CV) of the applicant including information on qualifications to
perform the assignment. Experience and appropriate skills with at least 2 referees;



Copy of relevant attested academic qualifications and additional skills;



Copy of National ID card / Passport;



Financial Proposal;
Page 1 of 2
Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

،ްރ ހިނގުނ
ީ ަ ހަނދުވ،ޑންގ
ި ްނ ބިލ
ް ީގްރ
.ެރއްޖ
ާ ިދވެހ
ި ،20392 ،ެ މާލ،ުނނ
ް ަމާފ

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



Copy / Portfolio of the previous similar assignments on writing books and photography (if
present);



Reference letters from past supervisors/ clients

Interested individuals may obtain an outline Terms of Reference from www.environment.gov.mv and
acquire further information on request by writing to the Ministry’s email address
environment@environment.gov.mv.
Applications must be delivered in sealed envelopes titled “Preparation of an information and
promotional book on UNESCO Baa Atoll Biosphere Reserve” on or before 11:00 hrs on 25th February
2018, to the below address. Electronic bidding will also be not be accepted. Late bids will be rejected.
Bids will be opened in the presence of the bidder’s representatives, who choose to attend in person at
the address below on 12:00 hrs on 25th February 2018.
“Consultancy for preparation of an information and promotional book on UNESCO Baa Atoll
Biosphere Reserve”
Procurement Section
Ministry of Environment and Energy
environment@environment.gov.mv
Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
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