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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
ނަންބަރު:

(IUL)438-GCF/438/2018/6

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާއި ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ގުޅިގެން ހިންގާ
ނޓީސް އިން މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ވޯޓަރ ޝޯޓޭޖަސް' ޕްރޮޖެކްޓްގެ
'ސަޕޯޓިންގ ވަލްނަރަބްލް ކޮމިއު ި
ނސާއެކު) ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ފއިވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް (ލައިސަ ް
ގ ބޭނުމަށް ތިރީގައިވާ ބަޔާންކުރެވި ަ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް ެ
ށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ލން ހު ަ
އޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީ ަ
ވީމާ ،މި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝަ ު
ޢަދަދު

ސޮފްޓްވެއަރ

ލައިސަންސްގެ ބާވަތް

7

މައިކްރޯސޮފްޓް ޕްރޮޖެކްޓް 2016

ސްޓޭންޑް އެލޯން ލައިސަންސް

4

ކޮރެލް ޑްރޯ ގްރެފިކްސް ސުއިޓް 2017

ސްޓޭންޑް އެލޯން ލައިސަންސް

3

އޮޓޯ ޑެސްކް އޮޓޯ ކެޑް 2018

 3އަހަރުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން

1

އެޑޯބް ފޮޓޯޝޮޕް ސީސީ

ސްޓޭންޑް އެލޯން ލައިސަންސް

ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި
•

މި މިނިސްޓްރީއަށް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކޭނެ އަގު (ކޮންމެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް) (ޖީ.އެސް.ޓީ
ހިމަނައިގެން)

•

ތ
ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ނަގާނެ މުއްދަ ު

•

ބތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  45ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ާ

•

ނގެ ޕްރޮފައިލް ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ފ ީ
ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު (ކުން ު
ކޮޕީ ،މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން ،މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު) އަދި
އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

•

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 3ޞަ ް
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

މި ބީލަމަށް ހުށަހެޅޭ ،ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު
އަގަށް  70:ޕޮއިންޓު
•

ޅ އެންމެ ހެޔޮ އަގު
ހުށަހެ ޭ
ޅ އަގު
ހުށަހެ ި

× 70

މުއްދަތު 15:ޕޮއިންޓު
•

ޅ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ހުށަހެ ޭ
ޅ މުއްދަތު
ހުށަހެ ި

× 15

ތަޖުރިބާ 15 :ޕޮއިންޓް
•

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ،މަސައްކަތް ކުރުވިފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމަށްބަލައި
(ޖުމްލަ  15ޕޮއިންޓް)
-

ވޭތުވެދިޔަ  07އަހަރުގެ ތެރޭގައި 100,000/-ރ (އެއް ލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީގެ މަސައްކަތެއް
ހޅާފައިވާނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ލިޔުމަށް،
ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން) ހުށަ ަ
 03ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

-

ވޭތުވެދިޔާ  07އަހަރުގެ ތެރޭގައި 100,000ރ (އެއް ލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތެއް
ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން) ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ލިޔުމަށް،
 02ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން
ނ  2018ފެބްރުއަރީ  1ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ވ ީ
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
އވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންޑް އެނަރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅު ް
ލން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީ ަ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2018ފެބްރުއަރީ  1ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް،
ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
ފޯނު ، +960 3018300 :ފެކްސް+960 3018301 :
އީމެއިލްIsmail.hameed@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :

ނޯޓް:
•

ލމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3018300 / 3018318ނަންބަރު
މި އިޢުލާނާގުޅިގެން އިތުރު މަޢު ޫ
ފޯނަށެވެ.

•

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
ނސްޓްރީ އޮފް
ދ ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ި
އެނާރޖީ ލިބިގެންވެއެވެ .އަ ި
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 11ޖެނުއަރީ 2018
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