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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
(IUL)438-ENV/438/2018/203

ނަންބަރު:

ޢިޢުލާން :ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތް
އޮފް

ސާރކިއުލާރ

ނަންބަރު

އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެންޑް

ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުސަތު
31

މުއްދަތު
ދިނުމުގެ

ހަމަޖެހިފައިވާ

ތިމާވެށީގެ

438-ENV/438/2018/166

އެނަރޖީއިން

33

ޖުލައި

ގޮތުން

ފޮޓޯ

އޮގަސްޓް  2932ގެ

އަށް

ހަވާލާދީ

ބޭއްވުމަށް

2932

ވަނަ

ހުށަހެޅުމުގެ

ކުރިން

ދުވަހު

ހަމަވެފައިވާތީވެ،

ފުރުސަތު

މިޢިޢުލާންގައި

އަލުން

ބަޔާން

ގިނަ

ކުރެވިފައިވާ

މުބާރާތަށް

ފަރާތްތަކަށް

ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ގޮތުގެ

ދަންނަވަމެވެ.
ފޮޓޯގްރަފީ
ވާހަކަ

މިނިސްޓްރީ

ފޮޓޯ

ހުށަހެޅުމުގެ

ދަންނަވަމެވެ.
ފޮޓޯތައް

މަތިން

ފޮޓޯ
މިގޮތުން

ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.
މިއަހަރުގެ
ފޮޓޯގްރަފީ

ތިމާވެށީގެ

މުބާރާތެއް

ދުވަސް
ވަނީ

ބޭއްވުމަށް

ފާހަގަ
ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތިމާވެއްޓާމެދު

ފަރުދުންގެ

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކޮށް،

މުބާރާތެކެވެ.

ހޯދައިދިނުމުގެ

މަޤްސަދުގައި

ބޭއްވޭ

"ދެމެހެއްޓެނިވި

ތަރައްޤީއަކަށް

ދިރޭތަކެތީގެ

ނަސްލު"

ކުރުމުގެ

މިމިނިސްޓްރީގެ

ގޮތުން

މިމުބާރާތަކީ
ޝުޢޫރުތައް
މި

ދިވެހި
ފޮޓޯގެ

މުބާރާތުގެ

މިއެވެ.

މަޢުލޫއު

ފަރާތުން

ރައްޔިތުންގެ
ޒަރިއްޔާއިން
މަޢުލޫއު

މެދުގައި

ތިމާވެށީގެ

ފާޅުކުރުމުގެ

ފުރުސަތު

ގޮތުގައި
2

ދަށުން

ތިމާވެށީގެ

ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ކެޓެގަރީއަކަށް

ފޮޓޯ

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ފޮޓޯތަށް ހުށަހެޅޭނެ ކެޓަގަރީތައް
 .3މުރަކައިގެ ފަރުތަކުގެ ދިރުން
 .2ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރުތައް

ވަނަތަކާއި އިނާމްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް
މުބާރާތުގައި
ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންސާފުކުރުމަށް
މިގޮތުން

ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ކޮންމެ

ކޮންމެ

ކެޓަގަރީއަކުން

ކެޓަގަރީއަކުން
ވަނަތަކަށް

2،3

އަދި

ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ

3

ހޮވުމަށް

ވަނަ
ފަރާތްތަކަށް

ވަނީ

އިނާމުތައް

ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
3ވަނަ އަށް  39،999ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމެއް
2ވަނަ އަށް  7،099ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމެއް
3ވަނަ އަށް  0،999ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމެއް
ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
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

މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ފޮޓޯއާއެކު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.
 .3ފޮޓޯނެގި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
 .2ފޮޓޯ ނަގާފައިވާ ތަނާއި ތާރީޚް
 .3ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަން (އިނގިރޭސިން ނުވަތަ ދިވެހިން)
 .4ފޮޓޯ ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫއު ފޮޓޯ އާއި ހުރި ގުޅުން ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ކޮޅެއް (އިނގިރޭސިން ނުވަތަ ދިވެހިން  49ބަހަށްވުރެ
ދިގު ނުވާވަރުގެ)
 .0ފޮޓޯ ހުށަހަޅާ ކެޓަގަރީ
*އިތުރު މައުލޫމާތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމްގައި ބަޔާން ކުރެވިފާވާނެއެވެ.

އިންސާފުކުރުމުގައި ބެލޭނެ މިންގަނޑުތަށް:
 .3ފޮޓޯ ހުށަހެޅިފައިވާ ކެޓަގަރީ އާއި ގުޅުން ހުރި މިންވަރު
 .2އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަން
 .3ކޮމްޕޮޒިޝަން (ޓެކްނިކަލް ފެންވަރާއި ކޮލިޓީ)
ފޮޓޯ

ހުށަހެޅުމުގައި

ފޮޓޯތައް

އެއްފަރާތަކަށް

ފޮޓޯގެ

މިމިނިސްޓްރީއަށް

ވަކި

ވެރިފަރާތުގެ

އަދަދެއް

ހުއްދައަކާއި

ލިބިގެންވެއެވެ.

މިގޮތައް

އަދި

ކަނޑައެޅިފައެއް

ނުލައި

ނުވެއެވެ.

މިމިނިސްޓީގެ
ކުރެވޭ

ބޭނުން

އަދި

މިމުބާރަތުގައި

ބައިވެރިކުރާ

ބޭނުންތަކަށް

ބޭނުންކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އެފޮޓޯގެ

ފޮޓޯތަކުގައި

ފުރިހަމަ

ވެރިފަރާތަށް

ކްރެޑިޓް ދެވޭނެއެވެ.
ފޮޓޯ ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް
މިމުބާރާތަށް

ފޮޓޯ

ހުށަހެޅުމަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޑީވީޑީ،
އަށް

ޕެންޑްރައިވް)
ހުށަހެޅުއްވުން

ކުރެއްވުމަށް
ލިންކް

ވެސް

"ފޮޓޯގްރަފީ

އެކު
އެދެމެވެ.

އެންޑް

ހުށަހެޅުއްވުން
އަދި

ދަންނަވަމެވެ.

މިގޮތަށް
މިފޯރމް

ކޮމްޕެޓިޝަން

2932

އެނަރޖީގެ

ރިސެޕްޝަނަށް

އެދެމެވެ.
މެއިލް

އެޕްލިކޭޝަން

ނުވަތަ

އިން

ފޯރމް"

(ސީޑީ،

ސޮފްޓްކޮޕީއާއި

environment@environment.gov.mv

ފޮނުވާއިރު

މިމިނިސްޓްރީގެ

ފޮޓޯގެ

ފުރުއްވުމަށްފަހު

މިމިނިސްޓރީއަށް

ރިސެޕްޝަނުންނާއި
އިން

http://www.environment.gov.mv/v2/download/643/

ލިބުނުކަން

މިނިސްޓްރީގެ
ޑައުންލޯޑް

ކަށަވަރު

ވެބްސައިޓްގެ
ކުރެއްވޭނެ

ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
މިމުބާރާތަށް

ހުށަހެޅޭ

ފޮޓޯތައް

ބަލައިގަނެވޭނެ

އެންމެފަހު

ތާރީޚަކީ

31

އޮގަސްޓް 2932

ދުވަހުގެ

މެންދުރު

 3499އެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،29302 ،ދިވެހިރާއްޖެ

 33ޖުލައި 2932
ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
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

