`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މ ާ ލ ެ،
ދ ި ވ ެ ހ ި ރ ާ އ ް ޖ ެ.

ނބަރު(IUL)438-CCD/438/2021/334 :
އިޢުލާން ނަ ް

ބީ ލަ ން ހު ށަ ހެ ޅުމުގެ ދ ަޢު ވަ ތ ު

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވެނިއު އާއި ކޭޓަރިންގ ހޯދުމަށް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ )އެމް.އީ.ސީ.ސީ.ޓީ(
އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް" މަޝްރޫޢުގެ ގެ ދަށުން ކުރިއަށް
ޤވެރިވާ
ރނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ވެނިއު އާއި ކޭޓަރިންގގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައު ު
ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމް ީ
ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު މިނިސްޓްރީން އަރުވަމެވެ .މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާނުގެ "ޓާރމްސް
ނވާނެއެވެ.
ހށަހަޅަ ް
އޮފް ރެފަރެންސް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ު
މި މިސައްކަތާއި ގުޅޭ "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއްއުރަ ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ) (www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ.

މަޢު ލ ޫމާ ތު ސ ާފު ކު ރު ނ ް
މި މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ  14ނޮވެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59
ލ އެޑްރެހަށެވެ .އަދި އިސްވެދެންނެވުނު ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭ ސުވާލުތަކުގެ
ގެ ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ-މެއި ް
މބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު
އޓް ) (www.environment.gov.mvމެދުވެރިކޮށް  17ނޮވެ ް
ޖަވާބުތައް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސަ ި
އެރުވޭނެއެވެ.
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ބީ ލަ ން ވެ ލި ޑި ޓީ އަދި ބީ ލަ ން ހު ޅުވު ނ ް
ވނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހންނަން ާ
ބީލަންތައް ު
ނބަރު ލިޔެވިފައި
މއިލް އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް
ނން ،އީެ -
ނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ަ
ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަ ް
ތރީޚުން ފެށިގެން  60ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ހށަހަޅާ ާ
ބލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބީލަން ު
އޮންނަންވާނެއެވެީ .
ހ
މބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު  11:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަ ު
ހށަހަޅާނީ  21ނޮވެ ް
ބީލަން ު
ހުށަހަޅާ ބީލަންތަ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  21ނޮވެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު
ލންވެރިން
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީ ަ
 11:05ގައި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ަ
ރންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ނުވަތަ ބީލަންވެ ި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
“Do not Open Before 21st November 2021 at 1105hrs – “Procurement of venue, catering
”and services to conduct trainings – (IUL)438-CCD/438/2021/334
ޕް ރޮ ކި އުމަ ން ޓް ސެ ކ ްޝަ ން ،
ޖ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮ ީ
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ނބަރު(IUL)438- :
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވެނިއު އާއި ކޭޓަރިންގ ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ނަ ް
CCD/438/2021/334
ހުށަހެޅީ؛

އ އެޑްރެސް(
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާ ި
)ބީލަން ު
ޑރެސް(
ހށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެ ް
)ބީލަން ު
ނޯޓް:
ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 10ނޮވެމްބަރ 2021
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