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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL) 13-K/13/2020/ 115    ިރ:ޢުލާން ނަްނަބއ  
  

 ބ ބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު   
 

 
އިން ފެިށގެން ސަރުކާރު ބަންދު 2020މާރިޗު  19ފެުތރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޮގތުްނ،  19-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް .1

ފައިވާ މަސައްކަތްަތއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޯހދުމަށް ިމ މިނިސްޓްރީއިން ކުރި ތިީރގައި ދަންނަވާނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރުމަށް 
އިޢުލާންގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތާއި، ިބޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށް އަންނަނިވި   /13-K/13/2020(IUL)102  ނަންަބރު

 ަބދަލުތައްވަނީ ގެނެިވފައެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 
ދިވެހި    ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
   ރުފިޔާއިން

TES/2020/W-046 
ޢިމާރާތުެގ ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ އާ 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
 ރ. 33,000.00

TES/2020/W-047 
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ އާ ޢިމާރާތުެގ 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
 ރ. 33,000.00

TES/2020/W-048 
ހއ.ާބރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާ ޢިމާރާތުގެ  

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
 ރ. 33,000.00

 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ީބަލންތަކުގައި ަބިއވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްީރ  2019މާރިޗު  30 .2
އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު" 

 .ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެ
 

ންގ ިބޑި ހޯދުމުގެ ކަްނތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭަޝނަްލ ކޮމްޕެޓިޓިވްހަމަާވ ފަރާތެއް ކަތަށް ޝަރުޠުމި މަސައް.3
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންެޖހޭ ޝަރުުޠތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ  ލުގެ މަތިްނނެވެ..ސީ.ީބ( އުޞޫއެން)

 .ތުގައި ަބާޔންކުރެވިފައިވާނެއެވެކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮ
 

 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ރިފަންޑަަބލް -ގެ ނަންރުފިޔާދިވެހި ( ފަސް ސަތޭކަ) -/500ަބއިވެރިވުމަށް  ކޮންމެ ީބލަމުގައި .4

އަށް، ަބންުދ  2020އެޕްރީލް  26 އިން 2020ފެބުރުވަރީ  02 ފައިސާ ަބލައިގަންނާނީދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. 
އަށް އަދި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިާވ  12:00އިން  8:30 ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ

 



  

   
 

 9:30 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ ބުދަ އަދި ހޯމަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ
 .އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވ11:30ެ އިން

 
އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި   2020 މާރިޗު  3މި މަސައްކަތްތަކާއި ެބހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .5

ައދި މިީބލަމާއި ގުޅިގެްނ   ިއން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންާނނެއެވެ.   www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓް  
   ވެްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތުަތށް  އެންމެފަހުގެކުރެވޭ ދޫ

 
ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު   ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވަނަ ނަންަބރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިބޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .6

  148ިބޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ިބޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން 
 ދުވަހެވެ. 

 
ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  05 އެޕްރީލް 2020މެއިލް ކުރައްވާނީ - ޕްރޮޖެކްޓާއި ެބހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމި.7

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ ގެ 14:00
 

 ރމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަ އި މިގ13:00ަދުވަހުގެ ހޯމަ  ވާ  27 އެޕްރީލް 2020ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  .8
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ ީބލަްނތަްއ ބަލައިނުގަނެ ައނުބރާ ރައްުދކުރެވޭނެއެވެ. ީބލަންތައް 
ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ަބންދުކުރެވިފައެވެ. ޭބރުގައި ީބލަަމށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ަކނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި  

ޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ީބލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ިބޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކް
 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  120

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .9

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

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

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 
 

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

   2020 ޕްރީލްއެ 5
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