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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2019/247(IUL) ނަންބަރު: އިޢުލާން

    

   މުގެ ދަޢުވަތުބީލަން ހުށަހެޅު

 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ .1

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.މިމަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ، ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ

 

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

 

 ނަން ޕްރޮޖެކްޓް

ދިވެހި   ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

)ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ރުފިޔާ 

 އަދަދެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ އިން(

 އަދި ގްރޭޑް އާރް.ސީ.އެން

 ހަމަވާންޖެހޭ ގިންތި ޝަރުޠު

TES/2019/W-115 

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް 

އިދާރާގެ އައު އިމާރާތުގެ 

 މަސައްކަތް

ރ 002022،11  

GC01 ި2، 1 ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5އަދި  ،4، 3

 ޝަރުޠުހަމަވުން

TES/2019/W-116 

ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލް 

އިދާރާގެ އައު އިމާރާތުގެ 

 މަސައްކަތް

ރ 002022،11  

GC01  ި2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5އަދި  ،4، 3

 ޝަރުޠުހަމަވުން

TES/2019/W-117 
ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ރ 002022،11  

GC01  ި2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5އަދި  ،4، 3

 ޝަރުޠުހަމަވުން

 

.ސީ.ބީ( )އެންޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ނޭމި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ  .0

މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. 

 ވިފައިވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރެ

 

ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ނަންގެ ސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާފަސް) -/500 ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ .1

އަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ  0212 އޮކްޓޯބަރ 0އިން  0212 އޮގަސްޓް 08ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ  ހޭނެއެވެ. ދައްކަވަންޖެ

 އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.  10:22އިން  8:12 ދުވަހެއްގެ

 

އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި  0212 އޮގަސްޓް 02މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް   .4

އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން   www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް

 ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  



 

 

 

 ބިޑް .އެސް.ޑޮލަރުން ހުށަހެޅިދާނެވެ.ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނުވަތަ  އެ އަދަދާ އެއްވަރެއްގެ އަދަދެއް ޔޫ .0

 ވެ.ދުވަހެ 148ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެވާ 2019  ސެޕްޓެންބަރު 10  ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ މި .6

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން 11:22

 

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެމިނިސްޓްރީގެ މިގައި  11:22ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2019 އޮކްޓޫބަރު 1ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .7

ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑްތައް ށްފަހު ހުށަހަޅާގަޑިޖެހުމަޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 

ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން  ،ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

 ނަވާނެއެވެ.ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންޢުއިތުރު މަ .8

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ   

   1617 : ފޯން

 ahmed.ikram@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ

އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން  www.finance.gov.mv ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  ތަކާއިމިޕްރޮޖެކްޓް .2

 ހުންނާނެއެވެ. 

 

 

 0212 އޮގަސްޓް 07
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