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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2019/294(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

ތިީރގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯަދްނ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  އެޑިއުކޭޝަންގެމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
 ހަމަވާ ުހރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.ޠުހުށަހެޅުމުގެ ަދޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުމިމަސައްކަތްތަކަށް ބީަލން ، ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ

 
 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

 
 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން      

  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
)ނުވަތަ އެއާ ދިވެހި ރުފިޔާ 

ދަދެއް ޔޫ.އެސް ޢައެއްވަރުގެ 
 ޑޮލަރ އިން(

އެން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި 
 ހަމަވާންޖެހޭ ގިންތި ޝަރުޠު 

TES/2019/W-141 
ކްލާސްރޫމް އަދި  08މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގައި 

 މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 60,000.00ރ

GC01 ި2، 1 ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  4އަދި  3
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-142 
ކްލާސްރޫމް އަދި  08ރ.މަޑުއްވަރި ސްކޫލްގައި 

 މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 60,000.00ރ

GC01  ި2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  4އަދި  3
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-143 
ޢިމާރާތް  ކްލާސްރޫމް 12ގައި ސްކޫލް ސ.މަރަދޫ
 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ

 50,000.00ރ
GC01  ި2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  4އަދި  3
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

 

.ސީ.ީބ( އެންކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) ނެޝަަނލްހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ޠުމަސައްކަތަށް ޝަރު މި .2
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްުކރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި ލުގެ މަތިންނެވެ. ޞޫއު

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 
ރިަފންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ީފއެއް -ނަންގެ ސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާފަސް) -/500 ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިުވމަށްކޮންމެ  .3

ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެްއގެ  އަށް، 2019 އޮކްޓޫބަރު 31އިން  2019 އޮކްޓޫބަރު 23ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަަލއިގަންނާނީ 
 އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.  12:00އިން  08:30

 
އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ  2019 އޮކްޓޫބަރު 23ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މި މަސައްކަތްތަކާއި  .4

އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުެގ   www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް
 މަޢުލޫމާތުތަށް ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

 
ހުށަހަަޅން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ވާ ޢަދަދަށްބަޔާންކޮށްފައިވަނަ ަނންބަރުގައި  1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .5

  ދުވަހެވެ. 148މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 



 

 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  2019މާރިޗު  30 .6
ވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޤަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަޕްލޭނިންގ އެންޑް 

 ޠު ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު  1ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި އިޢުލާނުގެ 
 ހަމަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ.

 
 13:30ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ 2019  އޮކްޓޫބަރު 27 ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީމި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން
 
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ މިނިސްޓްރީގެ މިގައި  11:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  2019 ނޮވެންބަރު 04ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ތައްބީލަން .8

ބީލަްނތައް ހުންަނންވާީނ ތައް ަބަލއިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެޭވނެއެވެ. ބިޑުގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން  ،ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ހުޅުވަން ކަ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ.
 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، މީނީމަގު، މާލެއަ
 1617:  ފޯން

 hawwa.maldha@finance.gov.mv: އީމެއިލް
aminath.naaheen@finance.gov.mv   

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެްނ   www.finance.gov.mvގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ތަކާއިމިޕްރޮޖެކްޓް .10
 ހުންނާނެއެވެ. 
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