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މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީ
Maldives Energy Authority

ނަންބަރު(IUL)151-CSS/151/2015/1 :

ތާރީޚް 23 :އޯގަސްޓް 2905

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އީ.އޭ ).އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ
ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާ ބެހޭ
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އީ.އޭ ).އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ
މށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދު ަ
މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނި ި
 .0ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް މުރާޖައާކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ
ކރުމާ ބެހޭގޮތުން އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލަފާދިނުން؛
ގުޅޭގޮތަށް ގަވާއިދުތައް ބައްޓަން ު
 .2އެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލަފާދިނުމާއި
އެހީތެރިވުން؛
ނތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް
ތން ހޭލު ް
ކ ބެހޭ ގޮ ު
 .3އެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަ ާ
ލަފާދިނުމާއި އެހީތެރިވުން؛
 .4އެމް.އީ.އޭ .ގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް މުރާޖަޢާކޮށް ،އެމް.އީ.އޭ .އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
އމް.އީ.އޭ .އަށް ލަފާދިނުން؛
ފެންވަރު މަތިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ެ
 .5އެމް.އީ.އޭ .އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެރިފް މެތޮޑޮލޮޖީތައް ރިވިއުކޮށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމް.އީ.އޭ.
އަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވުން.
ޓރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ
މި މަގާމަށް ބޭނުންވަނީ އިލެކް ް
ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މި ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ މަގާމެއްގައި މަދުވެގެން  06އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ނ  29ގަޑިއިރު އިސްވެދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވޭނެ ފަރާތެކެވެ.
ހފްތާއަކު މަދުވެގެ ް
ލިބިފައިވާަ ،
މި މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޓްރިސިޓީ ސެކްޓަރ ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި ކަމާބެހޭ
ލވެރިވެފައިވާ މިންވަރަށް ބެލޭނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ކަންކަމަށް އެމީހަކު އަހު ު
ވީމާ ،މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިންޑިވިޖުއަލް ކެންޑިޑޭޓުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް"
އަށް

https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=122412
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ށހަޅާ
ވރިކަން ފާޅުކޮށް ހު ަ
ށ ޝައުގު ެ
ދންނަވަމެވެ .މިމަޤާމަ ް
އޯގަސްޓް  2905ގެ ކުރިން ހުށަހެޅެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި ަ
ޕްރޯސަލްތައް

ބަލައިގަނެވޭނީ

މަތީގައި

ދެންނެވިފައިވާ

ނކް
ލި ް

މެދުވެރިކޮށް

އޭޝިއަން

ޑިވޮލޮޕްމަންޓް

ބޭންކްގެ

ވެބްސައިޓްއިންނެވެ.
ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
މނީމަގު،
އަ ީ
ނނު،
މާފަ ް
މާލެ،29302 ،
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދި ެ

ފޯނުTel: +(960) 301 9 100 :
ފެކްސްFax: +(960) 301 8 576 :
ީއމެއިލްEmail: secretariat@energy.gov.mv :
ވެބްސަ ިއޓްWebsite: www.energy.gov.mv :

Ameenee Magu,
Maafannu,
Male’, 20392,
Republic of Maldives.

މިކަމާ

ބެހޭގޮތުން

އިތުރު

މައުލޫމާތު

އޮޅުފިލުވަން

ނވެއްޖެނަމަ
ބޭނު ް

މިއޮތޯރިޓީގެ

ނބަރު
ނަ ް

3900099

އަށް

ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
މނީމަގު،
އަ ީ
ނނު،
މާފަ ް
މާލެ،29302 ،
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދި ެ

ފޯނުTel: +(960) 300 4 300 :
ފެކްސްFax: +(960) 300 4 301 :
އީމެ ިއލްEmail: secretariat@mea.gov.mv :
ސއިޓްWebsite: www.mea.gov.mv :
ވެބް ަ

Ameenee Magu,
Maafannu,
Male’, 20392,
Republic of Maldives.

