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ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު

ތ

އެވެއާރނަސް މެޓީރިއަލްސް ޑިޒައިންކޮށް ،އެނިމޭޝަންތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާގެ
ނިޒާމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށާއި ،މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ހިންގާ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބޭނުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކުރާނެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ  ،ގްރެފިކްސް އަދި އެނިމޭޝަންތައް )އެވެއާރނެސް
މެޓީރިއަލްސް( ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް" ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން އަރުވަމެވެ.
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވޭ ފަރާތާއެކު ސޮއި ކުރެވޭނީ ) 05ފަހެއް( މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
ހުށަހަޅަށްޖެހޭ ލިޔުންތައް:
•

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ )އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް(

•

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

•

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

•

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ

•

ކުރީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސާންޕަލް ،ޕޯޓްފޯލިއޯ

•

ކުރީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ދެއްވާފައިވާ ރިފަރެންސް ލެޓާރސް

އުޖޫރަ:
މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  150,000.00ރުފިޔާ ދެމެދު އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅިފައެވެ.
ސުންގަޑި
މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" ގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ވަނަވަރާއެކު
 04މެއި  2017ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  12:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް "ޕްރޮޕޯސަލް" ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
މި މިމަސައްކަތުގެ " ޓާރމްސް އޮފް ރިފެރެންސް " މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް
ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  3018394އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނދުވަރީ ހިނގުންާ ،
ފޯނު +960 3018431 :ފެކްސް+960 3018301 :
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
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