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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL)13-K/13/2019/185 : އިޢުލާން ނަންބަރ   
  

 ބބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  
 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ  އެދިލެއްވުމުގެ މަތިންގެ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
ޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ބީލަން ހުަށހެތަށް މަސައްކަ މި، ކޮށްދޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދަން ބޭުނންވެއެވެ. ވީމާ ތައްމަސައްކަތް
 ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލަމެވެ.ޝަރުޠު

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
)ނުވަތަ  ދިވެހި ރުފިޔާއިން

އެޢަދަދާ އެއްވަރުގެ 
 )ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

 އެން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި 
ޝަރުޠު ހަމަވާންޖެހޭ 

 ގިންތި 

TES/2019/W-079 

ުލން ބިލްޑް އުޞޫއެންޑް ޑިޒައިން 
ވ. ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުުމގެ 

 މަސައްކަތް
 ރ. 135,000.00

HC01  ެއަދި  1 ގިންތިގ
 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން  2

TES/2019/W-081 
އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫުލން ޑިޒައިން 

ތ. ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުުމގެ 
 މަސައްކަތް

 ރ. 200,000.00
HC01  ެއަދި  1 ގިންތިގ

 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން  2

 
ންގ ބިޑި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިަޔށް ގެންދެވޭނީ ިއންޓަރނޭަޝނަްލ ކޮމްޕެޓިޓިވްހަމަވާ ފަރާތެއް ކަތަށް ޝަރުޠުމި މަސައް .2

މިކަމަްށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި  އުސޫލުންނެވެ. އެންވެލޮޕް ސިންގަލްސިންގަލް ސްޓޭޖް  އާއި އެއްގޮތަށް،)އައި.ސީ.ބީ( 
 .ތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުުޠތަކާއި އިވެުލއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮ

 

-ނަންގެ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ100.00ު  ރުފިޔާ ނުވަތަދިވެހި ( )ފަނަރަ ސަތޭކަ -/1,500ބައިވެރިވުމަށް  އްގައިބީލަމެކޮންމެ  .3
 އޮގަސްޓް  4އިން  2019 ޖޫން  30ރަޖިސްޓްރޭޝަން ީފއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިާސ ބަލައިގަންާނނީ ރިފަންޑަބަލް 

 މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. އަށް 12:00އިން  08:30 ށް، ބަންދު ނޫން ކޮްނމެ ދުވަހެއްގެއަ 2019
 

އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ  2019 ޖުލައި  1ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  ތާއިމި މަސައްކަ .4
އަދި މިީބަލމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންާނނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް 
  ވެްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތުަތށް  އެންމެފަހުގެ

 

 

http://www.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/


  

   
 

ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .5
 148ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން 

 ދުވަހެވެ. 
 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީަލންތަކުގައި ބަިއވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްީރ  2019މާރިޗު  30 .6
 "ވާއިދުޤަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަގެ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ަވނަ  1ކަށެވެ. އަދި، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި އިޢުލާނުގެ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަީރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަގައިވާ 
 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޝރުތު ހަމަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަެށވެ.

 
ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  18ޖުލައި  2019މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި.7

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ ގެ 14:00
 
 ރމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަ މި އިގަ 11:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ވާ  5އޮގަސްޓް  2019ބީލަން ހުޅުވުން އޮންާނނީ  .8

ބީލަންތައް ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ ބީލަްނތަްއ ބަލައިނުގަނެ ައނބުރާ ރައްުދކުރެވޭނެއެވެ. 
ން ަކނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ަބންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަަމށް ދެވިފައިވާ ނަްނ، ހުޅުވަ

ތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޤުވަ
 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  120

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .9

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  އަމީނީމަގު،
 1617ޓެލެފޯން: 
 aminath.naaheen@finance.gov.mv .އީ މެއިލް:

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 
 

 ވާނެއެވެ. ޕްލޯޑް ކުރެވިފައިގައި އަ www.finance.gov.mvޓް އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައި މި .10
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