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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2020/76(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރު
   

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

ފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ންނަވާވުމުގެ މަތިން ތިރީގައި ދައެދިލެއް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  .1
 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.މި މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ، ވީމާ

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 
ދިވެހި  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު 

)ނުވަތަ އެޢަދަދާ  ރުފިޔާއިން 
 )އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

TES/2020/W-014 
ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  ފެބްރިކޭޓް އުޞޫލުން-ޕްރީ

 އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 
 ރ. 250,000.00

TES/2020/W-015 ީސ.ގަމުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި  ފެބްރިކޭޓް އުޞޫލުން-ޕްރ
 އެކޮމޮޑޭޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 

 ރ. 250,000.00

TES/2020/W-016 
ސ.ހިތަދޫގައި ޕޮލިސް އެކޮމޮޑޭޝަން  ފެބްރިކޭޓް އުޞޫލުން-ޕްރީ

 ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 
 ރ. 110,000.00

 
އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  2019މާރިޗު  30 .2

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީ  ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ
 ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 
ސީ.ބީ( އައި.ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) އިންޓަރނޭޝަނަލްހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު .3

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި މިކަމަށް ލުގެ މަތިންނެވެ. އުޞޫ
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 
ނޮންރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( 100)ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ  ރުފިޔާ 1500/-ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ ބީލަމެއް .4

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު  ،އަށް  2020 އެޕްރީލް  14އިން  2020 މާރިޗު  17ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 
 އަށް މިމިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.12:00އިން  08:30
 

އިން  www.finance.gov.mv ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ  .5
އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް  ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 2020 މާރިޗު  18

 ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.މެދުވެރިކޮށް 
 

 ،ގެ ކުރިން 0013:ދުވަހުގެ  ދަ ބު ވާ  2020 އެޕްރީލް 01 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ   .6
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 
ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު ޢަދަދެއްގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ނަންބަރު  ވަނަ 1 އިޢުލާނުގެ މި ބިޑްސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ  .7

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

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


 

 

 
ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  00:11ދުވަހުގެ ދަ ބު ވާ  2020އެޕްރީލް  15ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8

އި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑުތައް  ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާމާލަމުގައެވެ. 
ނަން  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެ

 ވެ.ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުމަ އިތުރު .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،   

 3349147 960+، 3349106 960+، 3349105 960+:  ފޯން 
 hawwa.maldha@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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