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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   TES/2019/W-123 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:         13-K/13/2019/266(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މަތިން އެދިލެއްވުމުގެ  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް .1
ނަންބަރު  13-K/13/2019/255(IUL)ވެގެން ކުރެވުނު ރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންފަކުނިތައް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 

 ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.ދިވެިހ މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ދަޢުަވތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ކޮްށ، އިޞްލާހު އިޢުލާން

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު ޕްރޮޖެކްޓް ނަން ނަންބަރލޮޓް 

 1 - ލޮޓް

ހުން ދިރިއުޅޭ ޅު އަދި ށަވިޔަނި އަތޮޅުގައި މީޅު، ހދ އަތޮހއ އަތޮ
ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކުނިތައް ނަގައި ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ 
 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 460,000.00ރ

 

  2 – ލޮޓް

ނޫނު އަތޮޅު، ރާ އަތޮޅު، ބާ އަތޮޅު އަދި ޅަވިޔަނި އަތޮޅުގައި 
ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކުނިތަްއ މީ

 ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 12,000.00ރ 

 

 3 – ލޮޓް

 

ކާފު އަތޮޅު، އަލިފު އަލިފު އަތޮޅު، އަލިފު ދާލު އަތޮޅު އަދި ވާވު 
ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އަތޮޅުގައި މީ

 ކުނިތައް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 ރ13,000.00

 

  4 - ލޮޓް

 މީމު އަތޮޅު، ފާފު އަތޮޅު، ދާުލ އަތޮޅު، ލާމު އަތޮޅު އަދި ތާ
ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އަތޮޅުގައި މީ

 ކުނިތައް ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 ރ40,000.00

 

 5 - ލޮޓް

ހުން ގާފު އަލިފު އަތޮޅު، ގާފު ދާލު އަތޮޅު އަދި ފުވައްމުލަކުގައި މީ
ނަގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކުނިތައް 

 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 330,000.00ރ

 

 

 6 - ލޮޓް

ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެ އައްޑޫ އަތޮޅުގައި މީ
 380,000.00ރ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ކުނިތައް ނަަގއި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  
 

 



 

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ރިފަންޑަަބލް -ނަންގެ ރުފިޔާދިވެހި ( ސަތޭކަފަސް) -/500ބައިވެރިވުމަށް  ބީލަމުގައި .2
އިން  18:31 ގެށް، ބަންދު ނޫން ޮކންމެ ދުވަހެއްއަ 2112އޮކްޓޫަބރު  3އިން  2112 ސެޕްޓެންބަރު 11ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 

  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:11
 

މި މިނިސްޓްރީެގ އިން ެފށިގެން ސޮފްޓްޮކޕީ ފޯރމެޓުގައި  2112 ސެޕްޓެންބަރު  11 އި ބެހޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް މި މަސައްކަތާ .3
އަދި ިމބީލަމާިއ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުެގ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް

 މަޢުލޫމާތުތަށް ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
 
 ސެކިޔުރިޓީގެ ބިޑް. ޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ޢަދަދަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 އިޢުލާނުގެ މި  ބިޑްސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ .4

 ދުވަހެވެ. 148 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުޅުވާ ބިޑު މުއްދަތަކީ
 

 13:11ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ 2019  ސެޕްޓެންބަރު 22 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ .5
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން

 
 ނެޝަނަލް ެޓންޑަރގެގެ މިިނސްޓްރީމިގައި  11:11ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ  2019 އޮކްޓޫބަރު 6ހުޅުވުން ޮއންނާނީ  ބީލަން .2

ބީލަންތައް ހުންަނންވާީނ  ބަލަިއނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭެނއެވެ. ބިޑްތައް ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިާވ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެއި ސިޓީއުރައެއްގަ ބީލަން ހުޅުވަން ކަ

 ވެ.ނަން ލިޔެވިފަިއ އޮންނަންވާނެއެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
 
 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .7

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،   
   1617:  ފޯން

   ibrahim.aflah@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

ން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން އި www.finance.gov.mv ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސަިއޓް  ޓާއިމިޕްރޮޖެކް .8
 ހުންނާނެއެވެ. 
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