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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.
ސުލްހަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް

ނަންބަރު:

ތާރީޙް 05 :ސެޕްޓެމްބަރު 2902

(IUL)438-CCS/438/2016/233

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ޓެކްނިކަލް އެނަލައިސެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
"ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް"
ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ

ޖަމްޢިއްޔާ

ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

އެންވަޔަރަންމަންޓް

މަޝްރޫޢުއަކީ މިމިނިސްޓްރީއާއި އ.ދ ގެ
ޕްރޮގްރާމް

(ޔުނެޕް)

ގުޅިގެން

ލ
ގްލޯބަ ް

އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ އެހީގެ ދަށުން ،ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު
ތ
ގސް (ގްރީންހައުސް ގޭސް) މަދުކޮށް މިދާއިރާއިން ހަކަ ަ
ރއިން ޖައްވަށްބޭރުކުރެވޭ ވިހަ ޭ
ތތަކުގެ ދާއި ާ
ބޭނުމަކީ ،އިމާރާ ް
ހކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ.
އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމާއި އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ަ
މިމަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ލޭބަލް އާއި ސްޓޭންޑަޑްސް ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރު

ކުރުމުގެ

ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި މިވަގުތު ހުރި އެޕްލަޔަންސްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އެނަލައިސެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ
ނންވެއެވެ.
ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭ ު
މިގޮތުން މިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  90( (IUL)438-CCS/438/2016/190އޮގަސްޓް
 )2902އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީވެ ،އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ނ
ރވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެ ި
މވެ.
ށހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަ ެ
ބީލަން ހު ަ
މަސައްކަތުގެ " ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް " މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން
ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ނ  2902ސެޕްޓެންބަރ  29ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  00:99ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
ގ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކު ެ

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،29302 ،
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

ޓ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސި ީ
ހ  2902ސެޕްޓެންބަރ  29ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  00:99ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ތިރީގައިވާގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަ ު
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ޓެ ކްނިކަލް އެނަލައިސެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
އިޢުލާނު ނަންބަރު"(IUL)438-CCS/438/2016/233 :

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފންނު ،މާލެ ،29302 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،29302 ،
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
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ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
.ެރއްޖ
ާ ިދވެހ
ި ،ެމާލ

Male’, Republic of Maldives.

Date: 05 September 2016

Announcement Reference No: (IUL) 438-CCS/438/2016/233

Consultancy Services for Technical Analysis of Market to Develop Energy Efficiency
Labels and Standards Program in the Maldives
The Ministry of Environment and Energy has received financial assistance from Global Environment
Facility (GEF) administered by the United Nations Environment Programme (UNEP) to reduce
greenhouse gas (GHG) emissions through energy efficiency in the building sector and intends to
apply part of the proceeds to conduct Technical Analysis of Market to Develop Energy Efficiency
Labels and Standards Program in the Maldives.
The EOI requested by Ministry’s Advertisement No. (IUL)438-CCS/438/2016/190 dated 09th August
2016 has been cancelled due to insufficient interests, thus Ministry re-invites eligible consultancy
firms to submit proposals according to the TOR.The detail terms of reference for the consultancy is
available to download from the ministry’s website (http://www.environment.gov.mv ).
Proposals must be delivered in sealed envelopes to the address below on or before 20th September
2016 at 1100 hours local time. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.
Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives, who choose to attend in person at
the address below on 20th September 2016 at 1100 hours.

Procurement Section
Ministry of Environment and Energy
Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
Contact number: 3018300, 3018201
procurement@environment.gov.mv
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