c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަންބަރު:

(IUL)438-WMPC/1/2017/69

އިޢުލާން
ނ
ހންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށު ް
ލ ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައް ު
އ ނަންބަރު (IUL)438-
ނޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް  13ޖުލައި  2017ގަ ި
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނި މެ ޭ
ގ
 WMPC/1/2017/63އިޢުލާނާށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޝައުގެވެރިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީވެ އަލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމު ެ
ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙިދުމަތްތަކާއި ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތީގެ ތަފްސީލު
ގ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ޚިދުމަތު ެ
ލން ފޮތް މި މިނިސްޓްރީގެ
ގ ތަފްޞީލު ހިމަނާފައިވާ ބީ ަ
ބލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަކެތީ ެ
ކޮލެޓީ ހުންނަން ޖެހޭގޮތާއި ީ
ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި މި އިޢުލާނާއެކު
ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ.
ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން
ފ
މިމަޝްރޫއުގެ ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  14އޮގަސްޓް  2017ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  13:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައެވެ .އަދި ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ދންނަވަމެވެ.
ބީލަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަން ަ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
ނ  14އޮގަސްޓް  2017އިން  16އޮގަސްޓް  2017އާއި
މތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
ޢލޫ ާ
މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މަ ު
ދެމެދު

މިނިސްޓްރީގެ

އީމެއިލް

އެޑްރެސް

ކަމަށްވާ

procurement@environment.gov.mv

އަށް

އީމެއިލް

ކުރައްވައިގެންނެވެ .މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2017އޯގަސްޓް  17ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ގ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކު ެ
ލން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީ ަ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2017އޯގަސްޓް  17ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:00ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 2ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
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

"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،
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
ފޯނު ، +960 3018341 :ފެކްސް+960 3018301 :
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ނޯޓް:


އ ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތަ ް
ފ
ދ ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އެނަރޖީ ލިބިގެންވެއެވެ .އަ ި
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ޑތަކަށެވެ.
ބލަން ފޮތުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މިންގަނ ު
ވމުގައި ބަލާނީީ ،
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ހޮ ު

 07އޮގަސްޓް 2017

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 2ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދ ެ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
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

