Ministry of Environment

ޓ
ނ ް
މިނި ސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަ ް

Male’, Republic of Maldives.

މާލެި ،ދވެހިރާ ްއޖެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)438-GCF/438/2021/187 :

އަންދާސީ ހިސާބު ހު ށަހެޅުއްވުމުގެ ދަ ޢުވަ ތު
) ގްރީން ކް ލަ އިމެޓް ފަން ޑު ގެ )ޖީ.ސީ .އެފް .ގެ( ހި ލޭ އެހީ ގެ ދަށުން ހިން ގާ ޕްރޮޖެކްޓަށް " ފެނާ އި ނަރުދަ މާ ގެ ދާ އިރާ އަށް

ބޭނުން ވާ

ވީ ޑި އޯސް ތަ އްޔާރު ކުރުމު ގެ މަސަ އްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ އް ހޯދުމާ އި ގުޅޭ
ނ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭން ޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮ ޖީ )އެ މް.އީ.ސީ.ޓީ( އި ް
ކުރިއަށްގެންދާ 'ސަޕޯޓިންގ ވަލްނަރަބްލް ކޮމިއުނިޓީސް އިން މޯލް ޑިވްސް ޓު މެނޭ ޖް ކްލައި މެޓް ޗޭން ޖް އިން ޑިއުސް ޑް ވޯޓަރ ޝޯޓޭޖަސ ް'
ޕްރޮޖެކްޓަށް މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރު މަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅު މުގެ ދައުވަތު މިނިސްޓްރީ އޮ ްފ
އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން އަރުވަމެވެ .މިކަ މަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރު މު ެގ
ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު )ކުންފުނީ /ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ،ދާއިރާއިންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ ުކ ެގ
ތަފްސީލް ،މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޕްރޮ ޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދާ ިއ
ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ "ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް" އަދި "ޓާރ މްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯ ޑް ކުރެވޭ ޮގ ަތ ްށ
ސ
އެއްއުރަކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯ ޑް ކުރެވެން ެވ ް
ހުންނާނެއެވެ.
ބި ޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ޖ
ބީލަން ހުށަހެޅު މަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓް ،ކްލައި މެޓް ޗޭން ޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮ ީ
ގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ .ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާނީ 'ބި ޑަރ ޒް ރެޖިސްޓަރޭސަން ފޯ މް' proc.gcfws@environment.gov.mv
އަށް އީ-މެއިލް ކުރައްވައިގެނެވެ .މިފޯމް މިގެ ޒެޓް އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވި އަދި މިނިސްޓަރީގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް އިން ޑައުންލ ޯޑް
ނ
ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .ރަ ޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ގެ ޒެޓް ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  23ޖޫން  2021ވާ ދުވަހުގެ ހެނދު ު
 12:00އާއި ހަމައަށެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅު މުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަ ަކ
ދެންނެވީމެވެ.
ބީ ލަން ވެ ލި ޑިޓީ އަދި ބީ ލަން ހުޅު ވުން

 3ޞަފްޙާގެތެ ރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގް ރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަ ރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހި ރާއްޖެ.

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

ޓ
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  28ޖޫން  2021ވާ ދުވަހު  11:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓް ،ކްލައި މެ ް
ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާ ޒިރުގައެވެ .ގަ ޑި ޖެހު މަށްފަހު ހުށަހަ ާޅ
ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރު ަގ ިއ
ބީލަ މަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު" ،ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް" ގައި ވާގޮތައް ބީލަން ހުށަހަޅާ
އެ ޑްރެސް ލިޔެވި އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ބީލަ މުގެ 'ބި ޑް ވެލި ޑިޓީ' މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ބ ިޑް
ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ .މިބީލަމުގައި 'އިލެކްޓްރޯނިކް ސަބް މިޝަން' ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އިތުރު މަޢު ލޫމާތު ސާފުކުރުން
ނ،
މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ -މެއިލް ކުރައްވާނީ  22ޖޫން  2021ވާ ދުވަހު  14:00ގެ ކުރި ް
ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެ ޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަ މުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެ ޑްރެސް:
ޖީ.ސީ.އެފް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް،
ވޯޓަރ އެން ޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮ ޖީ
މާފަންނު ،މާލެ 20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން+(960) 301 8395 :
ވެބްސައިޓްhttp://www.environment.gov.mv :
އީ-މެއިލް proc.gcfws@environment.gov.mv

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅު އް ވަން ވާނީ ތިރީ ގަ އި މިދަންނަ ވާ ގޮތަށް އެ ޑްރެސް ކޮށްފަ އެ ވެ.
ޖީ.ސީ.އެފް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް،
ވޯޓަރ އެން ޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އީމެއިލްproc.gcfws@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
)މަޝްރޫޢު ނަން(
އިޢުލާނު ނަންބަރު:
ނޯޓް:
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބި ޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓް ،ކްލައި މެޓް ޗޭން ޖް އެން ޑް
ޓ،
ޓެކްނޯލޮޖީ ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބި ޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަން ް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 3ޞަފްޙާގެތެ ރެއިން ޞަފްޙާ 2
ގް ރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަ ރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހި ރާއްޖެ.

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
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3 ާ ޞަފްޙާގެތެ ރެއިން ޞަފްޙ3
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