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`
ނަންބަރު(IUL)438-PPS/438/2017/7 :

އިޢުލާން
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސާފުރާއްޖެ
ޤައުމީ މަހާސިންތާ  2012ގެ ނަމުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ،ޖުލައިމަހުގެ  11އިން  10އަށް މާލޭގައި
ވަނީބާއްވާފައެވެ .ވީމާ ނިމިގެންދިޔަ މިމަހާސިންތާގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ .މިކަން ކޮއްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ
ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް

ހުޅުވާލި ނަންބަރު

(IUL)438-PPS/1/2016/159

އަދި

(IUL)438-PPS/1/2016/141

އިޢުލާނަށް

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާލުކޮށްފައި ނުވާތީވެ ،އަލުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ޝީޓު
މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް (ޓީ.އޯ.އާރް) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ވެބްސައިޓް ( )www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓްއަށް ( )procurement@environment.gov.mvމެއިލް ކުރުމުން އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2011ޖަނަވަރީ  10ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:30ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް
ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2011ޖަނަވަރީ  10ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:30ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
" ޕްރޮޕޯސަލް" އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ .ބޭރުގައި "ޕްރޮޕޯސަލް" މި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި ،ހުށަ ހެޅިފަރާތުގެ
ނަމާއި ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
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