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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Male’, Republic of Maldives.
ނންބަރު(IUL)438-GGRS/438/2016/276 :
ނ ަ
އިޢުލާ ު

މބަރ 2902
ޑސެ ް
ތާރީޚްި 4 :

އިޢުލާން
'މޯލްޑިވްސް ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް' ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ
ސކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް' ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
'މޯލްޑިވްސް ެ
މި ފޮތް ޕްރިންކުރެވެންވީ ގޮތާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 'ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް' މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
 www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި :


މަސައްކަތުގެ އަގު:



ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން :މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭކަމުގައި ވާނަމަ ހުށަހަޅުއްވާ
ޝންގެ ތަފްޞީލު
ސްޕެސިފިކޭ ަ



ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  44ދުވަސް ކަމުގައިވުން



ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ކޮޕީ ،މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން ،މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު)



މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރިން ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ބީލަން ހުޅުވުން
ވނީ  2902ޑިސެންބަރު  04ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  09:99ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ށ ހަމަޖެހިފައި ަ
ބިޑު ހުޅުވުމަ ް
ހށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ު
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2902ޑިސެންބަރު  04ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  09:99ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
" 'މޯލްޑިވްސް ސެކަންޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް' ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް "
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
 2ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،29302 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

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
ތގައި – މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް
ދިވެހީން ދިވެހީންގެ ގޮ ު

،ްޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓ
،ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
.ެ ދިވެހިރާއްޖ،29302 ،ެ މާލ،ު މާފަންނ،ްހަނދުވަރީ ހިނގުނ
+029 3900390 :ްކސ
ް ެ ފ، +029 3900399 :ުފޯނ

procurement@environment.gov.mv : ްއީމެއިލ
www.environment.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

:ީޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނ
ޖ
ީ އންޑް އެނަރ
ެ ޓ
ް ްނމަނ
ް ަޔރ
ަ ަޓރީ އޮފް އެންވ
ް ްމިނިސ
ޖ
ެ އ
ް ާ ދިވެހިރ،29302 ެމލ
ާ ،ުނނ
ް ފ
ަ ާ މ،ްގނ
ު ވރީ ހިނ
ަ ުހަނދ
+(960) 301 8 300 ަވތ
ަ ނ
ު +(960) 301 8 337 :ުފޯނ
+(960) 301 8 301 :ްފެކްސ
procurement@environment.gov.mv :ްއީމެއިލ

2 ާ ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙ2

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv
ްތގައި – މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށ
ު ޮދިވެހީން ދިވެހީންގެ ގ

،ް ހަނދުވަރީ ހިނގުނ،ގްރީން ބިލްޑިންގ
.ެ ދިވެހިރާއްޖ،29302 ،ެ މާލ،ުމާފަންނ

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

