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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2019/265(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން  ތައްތް ިތރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކައެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  ގެއިސްލާމިކް ެއފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
 ހަމަވާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ުހޅުވާލަމެވެ.ޠުޅުމުގެ ދަުޢވަތު މިކަމަށް ޝަރުބީލަން ުހށަހެ  ތަށްމަަސއްކަ މި ،ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ

 
 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

 
 ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް 
 (ދިވެހި ރުފިޔާ )  ސެކިއުރިޓީ 

ން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި އެ 
 ގިންތި ޝަރުޠު ހަމަވާންޖެހޭ 

TES/2019/W-125 ޫރ. 28,000.00 މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ނ.މަގޫދ 
GC01  ި3، 2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5 އަދި، 4
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-126  ްރ. 35,000.00 ށ.ފުނަދޫ މިްސކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ 
GC01  ި3، 2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5 އަދި، 4
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-127  ްރ. 36,000.00 ނ.ލަންދޫ ިމސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ 
GC01  ި3، 2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5 އަދި، 4
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-128 
ާމރާތް ކުރުމުގެ ޢިމިސްކިތް  އދ.ދަނގެތި

 ސައްކަތް މަ
 ރ. 30,000.00

GC01  ި3، 2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5 އަދި، 4
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-129 ޫރ. 36,000.00 މިސްިކތް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ލ.ފޮނަދ 
GC01  ި3، 2، 1ގެ ގިންތ ،

އަކަށް  5 އަދި، 4
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

 

.ސީ.ބީ( ެއން)ަޝނަލް ކޮްމޕެޓިޓިވް ިބޑިންގ ކަންތައް ކުިރޔަށް ގެންދެޭވނީ ނެ ހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެމި މަސައްކަތަށް ޝަުރޠު .2
މިކަމަށް ުކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަްނޖެހޭ ޝަރުުޠތަކާއި އިވެުލއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. 
 ބަޔާންކުރެިވފައިވާނެއެވެ.

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ރިފަްނަޑބަލް -ނަންގެ ރުފިޔާދިވެހި ( ަސތޭކަފަސް)  -/500ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ ބީލަމެއްގައި .3
ށް، ބަންދު ޫނން ކޮންެމ އަ 2019 އޮކްޓޫބަރު  02އިން  2019 ސެޕްޓެްނބަރު 22ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ަފއިސާ ބަަލއިގަންނާނީ 

  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:00އިން  08:30 ގެދުވަހެއް
 
މި އިން ފެށިެގން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2019 ސެޕްޓެންބަރު 22 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުްނތައްއި ބެހޭ ތަކާމި މަސައްކަތް .4

ައދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓް 
 އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެްބސައިޓް މެުދވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީަލމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ިޒންމާއެކެވެ.  



 

 

 
  ވެ.ދުވަހެ 148ސެކިޔުިރޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ުހޅުވާ ތާރީުޚން ފެށިެގން  ބިޑް ނެވެ.ޑް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި ރުފިޔާިއންބި .5

 
އިން ފެިށގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ުކރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަންތަކުަގއި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިްސޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަްލ  2019މާރިޗު  30 .6

ސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަ
ވަަނ ނަންބަުރގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ  1ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ. އަދި، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ިމ އިޢުލާނުގެ 

 ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުްނނަށެވެ.
 
 13:00ދުވަހުގެ ބުދަ ވާ 2019  ސެޕްޓެންބަރު 25 އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީއި ބެހޭގޮތުން ތަކާމި ޕްރޮޖެކްޓް .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން
 
 ެނޝަނަލް ޓެްނޑަރގެ ގެ މިިނސްޓްރީ މިގައި  11:00ދުވަހުގެ ބުާރސްަފތި ވާ  2019 އޮކްޓޫބަރު 03ހުޅުުވން އޮްނނާނީ  ތައް ބީލަން .8

ބީލަންތައް ހުންަންނވާނީ  ބަލަިއނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭެނއެވެ. ބިްޑތައް ގަޑިެޖުހމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 
ނަޑއެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިާވ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެ އި ސިޓީއުރައެއްގަ ީބލަްނ ހުޅުވަން ކަ

 ވެ.ނަން ލިޔެވިފަިއ އޮންނަްނވާނެއެ ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ
 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެްޑރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް 

 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،
   1617: ފޯން

 finance.gov.mvmaldha.hawwa@ :އީމެއިލް

             nadheema@finance.gov.mvishath.a 

  tender@finance.gov.mv  :ކޮޕީ

އިން ޑައުންލޯޑްުކރެވެން  www.finance.gov.mv ގުޅޭ އެންެމާހ މަޢުލޫމާތު ިމ މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  އިޓްތަކާމިޕްރޮޖެކް .10
 ހުންނާނެއެވެ. 
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