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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL) 13-K/13/2020/561 ިރ:ޢުލާން ނަންބައ  
  

 ބބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  
 

 
 ،ކުރުމާއިއިއުލާނު  ޙާލަތު ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ސިއްޙީފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން،  11-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް .1

 ނަންބަރު ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރި، ގުޅިގެން

(IUL)13-K/13/2020/139  ިއިޢުލާންގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށް އަންނަނިވ

 ބަދަލުތައްވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

ދިވެހި  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
)ނުވަތަ އެޢަދަދާ  ރުފިޔާއިން

 )އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

TES/2020/W-038 
އޮފް ސާވޭ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ، ޑިޒައިން

 އއ.މާޅޮސް 
 ރ. 300,000.00

TES/2020/W-039 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނ.މަަނދޫ ސާވޭ އެންޑް ، ޑިޒައިން

 ހާބަރ އަދި ޗެނަލް ވޯކްސް
 ރ. 150,000.00

 
އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީަލންތަކުގައި ބަިއވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްީރ  2311މާރިޗު  03 .2

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ 
 .ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 
ންގ ބިޑި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިްނޓަރނޭޝަނަްލ ކޮމްޕެޓިޓިވްހަމަވާ ފަރާތެއް ކަތަށް ޝަރުޠުމި މަސައް.0

ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުުޠތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ މިކަމަށް  ލުގެ މަިތްނނެވެ.)އައި.ސީ.ބީ( އުޞޫ
 .ތުގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާނެއެވެކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮ

 
-ގެ ނަނ133.33ް)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ ޔޫއެސް.ޑީ  -/1,500ކޮންމެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަްށ  .4

  6 އިން  2323 ފެބުރުވަރީ  24 ބަލައިގަންނާނީ ފައިސާރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. 
 ޕޭ  ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް އޮންލައިން  މިމިނިސްޓްރީގެ އަށް، 2323 ޖުލައި 

(https://bandeyripay.finance.gov.mv) ިއެދޭ  ރަޖިސްޓަރވުމަށް ބީލަމަށް ދެއްކުމަށްފަހު، ފައިސާ އަދި  ކޮށެވެ. މެދުވެރ 
 އީމެއިލް  ތިރީގައިވާ  ކޮޕީ ރަސީދުގެ ދެއްކި ފައިސާ އަދި އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ  އެޑްރެސް، ނަމާއި ފަރާތުގެ

 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. އެޑަރެހަށް 

 

https://bandeyripay.finance.gov.mv/


  

   
 

އިން ފެށިެގން ޮސފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި ިމ  2323 ފެބުރުވަރީ 25މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .5
އަދި މިބީލަމާއި  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާެނއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

 ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.މަޢުލޫމާތުތަށް  އެންމެފަހުގެގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ 
   
ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު  އިވާ ޢަދަދަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފަވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .6

 148ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން 
 ދުވަހެވެ. 

 
ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  21ޖޫްނ  2323މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮުތން އެްއވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި.7

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ ގެ 14:33
 

ރ މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ެޓންޑަ އި މިގ11:33ަދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ 7 ޖުލައި 2323އޮްނނާނީ  ބީލަން ހުޅުވުން .8
ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަްނތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުުކރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ަބންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަަމށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ަކނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި 
ންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮ

 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  123
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .1

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  އަމީނީމަގު،
 ,3349104 960+ + 3349147 960ޓެލެފޯން: 
 ahmed.jinah@finance.gov.mv .އީ މެއިލް:

   tender@finance.gov.mv  ކޮޕީ: 
 
 

  2323 ޖޫން 8
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