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Ministry of Environment and Energy
Male’, Republic of Maldives.

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު:

(IUL)438-PPIRS/438/2016/269

ތާރީޚް  22 :ނޮވެމްބަރ 2902
އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއިން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ "ސްޓޭޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް" ރިޕޯޓުގެ
ށ
ށ ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)438-PPIRS/438/2016/266 :އިޢުލާނަ ް
ނ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
ދ ެ
ލޭއައުޓު ހަދާ ޑިޒައިން ކޮށް ޭ
ށހެޅުމުގެ
މސައްކަތަށް ބީލަން ހު ަ
ކށް ،އަލުން މި ަ
ޢލާން ބާތިލް ޮ
ރކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީވެ އެއި ު
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޝައުޤުވެ ި
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި


މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ .ހިމަނައިގެން)



ށހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
ބީލަން ހު ަ



ބތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  54ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ާ



ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ



މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 'ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް' މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން
) (www.environment.gov.mvޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި ' ސްޓޭޓް އޮފް
އެންވަޔަރަމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ލޭއައުޓް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ' ޖައްސަވާފައި ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

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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ބިޑް ހުޅުވުން
ނ  2902ޑިސެމްބަރ  90ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  02:99ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
ގ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކު ެ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2902ޑިސެމްބަރ  90ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  02:99ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
" ސްޓޭޓް އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ލޭއައުޓު ހަދާ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް"
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ފންނު ،މާލެ ،29302 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
ލމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3908399/3908320ނަމްބަރު ފޯނަށެވެ.
މި އިޢުލާނާގުޅިގެން އިތުރު މަޢު ޫ
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Reference: (IUL)438-PPIRS/438/2016/269

.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

24th November 2016

Request for Expression of Interest
Layout Designer (Individual) for the State of the Environment report
The Ministry of Environment and Energy has published the SoE report every three years to
address the objective of providing an analytical overview of the state of environment of Maldives
focusing on the current and emerging environmental issues. The current SoE report is the 6 th
report of the series.
The Ministry of Environment and Energy (MEE) now invites interested eligible individual
consultants to submit their CV, including information that demonstrates their qualification to
perform the services (description of similar assignments and experience in similar conditions,
familiarity with appropriate skills, etc), financial proposal, and timeline for delivery of key tasks.
Interested individuals may acquire further information and TOR from www.environment.gov.mv
and the address below.
The bid will be opened 1st December 2016, Thursday, 12:00 pm for interested individuals at
the Ministry of Environment and Energy. The expressions of interest must be submitted to the
address below in an envelope labelled ‘Layout designer for State of Environment (SoE) report’
on 1st December 2016.
Procurement Section
Ministry of Environment and Energy
Contact number: 3810329
Fax number: 3810381
procurement@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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