Ministry of Environment

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

Male’, Republic of Maldives.

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)438-GCF/438/2021/189 :

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
)ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ )ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ( ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަށް "ޓެއިލަރ މޭޑް ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ގްރައުންޑް
ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް" (

ގ 'ސަޕޯޓިންގ
ގން ހިން ާ
ގޅި ެ
ގރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ު
ވޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެން ަ
ވޓަރ ޝޯޓޭޖަސް' ޕްރޮޖެކްޓަށް "ޓެއިލަރ މޭޑް
ވސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ޯ
ވލްނަރަބްލް ކޮމިއުނިޓީސް އިން މޯލްޑި ް
ަ
ގން
ވ ެ
ގމަށް ބޭނުން ެ
ވޓަރ ރިސޯސަސް އެސެސްމަންޓް ފޯރ ސްމޯލް އައިލެންޑްސް" ހިން ު
ގރައުންޑް ޯ
ޓްރެއިނިންގ ފޯރ ް

 19މެއި

ގ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން
ވނު އިޢުލާން ނަމްބަރ  (IUL)438-GCF/438/2021/155އަ ު
ގއި ކުރެ ު
ަ 2021
ވލަމެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅު ާ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ )އެމް.އީ( އިން
ވޓަރ ޝޯޓޭޖަސް'
ވސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އިންޑިއުސްޑް ޯ
ވލްނަރަބްލް ކޮމިއުނިޓީސް އިން މޯލްޑި ް
ކުރިއަށްގެންދާ 'ސަޕޯޓިންގ ަ

ޕްރޮޖެކްޓަށް މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން އަރުވަމެވެ.
މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު )ކުންފުނީ /ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ،ދާއިރާއިންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ،މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ،ކުންފުނީގެ
ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދާއި ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ "ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް" އަދި "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް
އެއްއުރަކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް
ހުންނާނެއެވެ.
ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ވނީ 'ބިޑަރޒް ރެޖިސްޓަރޭސަން ފޯމް' proc.gcfws@environment.gov.mv
ގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ .ރަޖިސްޓަރީ ކުރައް ާ
ވސް އިން ޑައުންލޯޑް
ވބްސައިޓުން ެ
ގ ެ
ވ އަދި މިނިސްޓަރީ ެ
ގޒެޓް އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެ ި
ގނެވެ .މިފޯމް މި ެ
ވއި ެ
އަށް އީ-މެއިލް ކުރައް ަ
 3ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މާފަންނުާ ،

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

ވ .ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ގެޒެޓް ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  27ޖޫން  2021ވާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
ވން ހުންނާނެއެ ެ
ކުރެ ެ
 12:00އާއި ހަމައަށެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ
ދެންނެވީމެވެ.
ބީލަން ވެލިޑިޓީ އަދި ބީލަން ހުޅުވުން
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  01ޖުލައި 2021

ވާ ދުވަހު  11:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގައި މި

މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ
ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން
ވ އަދި ބީލަން
ގތައް ބީލަން ހުށަހަޅާ އެޑްރެސް ލިޔެ ި
ވ ޮ
ގއި ާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު" ،ރިކުއެސްޓް ފޯ ޕްރޮޕޯސަލް" ަ
ގން 90
ގއި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށި ެ
ގތު ަ
ގ ޮ
ވލިޑިޓީ' މުއްދަތެއް ެ
ގ 'ބިޑް ެ
ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ބީލަމު ެ
ވނެއެ ެ
ވސް އޮންނަން ާ
ދު ަ
ވނެއެވެ.
ގނެ ޭ
ގއި 'އިލެކްޓްރޯނިކް ސަބްމިޝަން' ބަލައެއް ނު ަ
ވ .މިބީލަމު ަ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ  27ޖޫން 2021

ވާ ދުވަހު  14:00ގެ ކުރިން،

ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
ޖީ.ސީ.އެފް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް،
ވޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް،
ޯ

ވޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެން ަ
ވހިރާއްޖެ.
މާފަންނު ،މާލެ 20392 ،ދި ެ
ފޯން+(960) 301 8395 :
ވބްސައިޓްhttp://www.environment.gov.mv :
ެ
އީ-މެއިލް proc.gcfws@environment.gov.mv

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޖީ.ސީ.އެފް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް،
ވޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް،
ޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްް ،ކލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އީމެއިލްproc.gcfws@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
)މަޝްރޫޢު ނަން(
އިޢުލާނު ނަންބަރު:
 3ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 2
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މާފަންނުާ ،

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
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ނޯޓް:
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް
ޓެކްނޯލޮޖީ ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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