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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Male’, Republic of Maldives.

ނ
އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހު ް

ނަންބަރ(IUL) 438/438/2017/195 :

އިޢުލާން
އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭއްވޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން
މިމިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ފަންނީ އެހީއާ އެކީ ހިންގަމުންދާ "އެސްޕަޔާރ"
ގ
ށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައި ެ
ރ ޚަރަދު ކުޑަކޮ ް
ރންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ތެލަށް ބަރޯސާވާމިންވަރާއި މިކަމަށް ކު ާ
މަޝްރޫޢަކީ ކަ ަ
ރ
ކ ާ
ޖގައި ު
ހކަތައިގެ ދާއިރާއިން ދިވެހި ރާއް ޭ
ކރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ،އިއާދަކުރަނިވި ަ
ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ު
ދ
ގރާމެކެވެ .މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން ،އިއާ ަ
ރމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮ ް
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކު ު
ކރަ ް
ކުރަނިވި ަ
ކޓަރ
ނޓު އުފައްދާ ސިސްޓަމްސްތަކާ އެކީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ބަދަލުތަކަށް މުޅި ސެ ް
ރމަކީވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓުން
ކށް ،މިދާއިރާއިން ފަންނީ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި ދިވެހިން ބިނާކޮށް ތަމްރީނު ކު ު
އަހުލުވެރި ޮ
ނދޭ އެއްކަމެކެވެ.
އަޙައްމިއްޔަތުކަ ް
ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:
ނ
ކތައިގެ ދާއިރާގެ ފަން ީ
ކރަންޓުގެ ނިޒާމުތަކާއި އިޢާދަކުރަނިވި ހަ ަ
ހންގޭ ސެޝަންތަކުގައިަ ،
މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ި
ކރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ކރުން މެދުވެ ި
ތަޖުރިބާ ާ
ތއިގެ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއިަ ،
ކރަނިވި ހަކަ ަ
ރކޮށް ،އިޢާދަ ު
މ
ރނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިި ،
ރމާއި ،އިޢާދަކު ަ
ކ ު
ނިޒާމުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޕްލޭންކޮށް ،ބަލައްހައްޓައި އަދި ތަރައްޤީ ު
ވ
ކރަންޓު ވިއުގައާއި ގުޅުވާލުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލުހޯދައި ،އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މިދާއިރާތަކުން ލިބިފައި ާ
ހަކަތަ ަ
ރ
ގއި އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަ ު
ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކޮށް ،ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ރަށްތަކަކު ަ
ކރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެވެ.
އިތުރު ު
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ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،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

ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް:
އ
ނވި ހަކަތަ ާ
ކއިނިކަލް ނުވަތަ އިޢާދަކުރަ ި
މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވުމުގައި ،އިންޖިނިއަރިންގް )އިލެކްޓްރިކަލް ،މެ ެ
ގ
ރ ެ
ގުޅޭ( ގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށް ،އަދި ކަރަންޓު ނިޒާމު ނުވަތަ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން  2އަހަ ު
މަސައްކަތަކުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތު:
 01އޮކްޓޫބަރު އިން  05އޮކްޓޫބަރު  2017އަށް ) 05ދުވަސް( ،ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  08:30އިން  17:45އަށެވެ.
އެޖެންޑާ:
މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ އެޖެންޑާ ތިރީގައިވާ ލިންކް އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
https://tinyurl.com/y8nz3asl

ރެޖިސްޓްރޭޝަން:
ނ
ރ ކުރެއްވު ް
ރގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައިވާ ލިންކް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރަޖިސްޓް ީ
މި ތަމްރީން ޕް ޮ
އެދެމެވެ.
https://tinyurl.com/ybxl2msr

ސުންގަޑި:
ރން.
 27ސެޕްޓެންބަރު  2017ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކު ި
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަރޖީގެ ނަންބަރު  3018442އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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