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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2020/292(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތުބީލަން ހުށަހެޅު
 

 

 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގނިސްޓްރީ އޮފް މި .1

( 0202 ނޮވެމްބަރު 15)  13-K/13/2020/271(IUL) ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރުމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 
ހަމަވާ ހުރިހާ ޠުބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރު ކަށްތަތްމިމަސައްކަ، ވީމާ  އިޢުލާނަށް ވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

 ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.ދިވެހި 

 ނަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް 

ދިވެހި (  ސެކިއުރިޓީ

  )ރުފިޔާ

TES/2020/W-082  ްޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް  -ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއދ. އޮމަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމ

 އުސޫލުން

  192,000.00ރ 

TES/2020/W-083 ްޑިފަރޑް  -އދ. ދިއްދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ

 ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  196,000.00 ރ 

TES/2020/W-084  .ޑިފަރޑް  -ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކެޔޮދޫގައިވ

 ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  245,000.00 ރ 

TES/2020/W-085  ިޑިފަރޑް  -ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވ. ރަކީދޫގައ

 ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  145,000.00 ރ 

TES/2020/W-086  ިފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްމ. ނާލާފުށީގައ- 

 ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  218,000.00 ރ

TES/2020/W-087 ްމ. ރަތްމަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ- 

 ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  271,000.00 ރ

TES/2020/W-088 ެޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް  -ނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތ. ދިޔަމިގިލީގައި ފ

 އުސޫލުން

  145,000.00 ރ 

TES/2020/W-089 ްޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް  -ތ. މަޑިފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ

 އުސޫލުން

  220,000.00 ރ

TES/2020/W-090 ްޑިފަރޑް  -ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލ. ހިތާދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމ

 ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  431,000.00 ރ

TES/2020/W-091 ްލ. ކުނަހަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ- 

 ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  344,000.00 ރ

TES/2020/W-092  ްކުރުމުގެ މަސައްކަތްގއ. ދެއްވަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމ- 

 ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  292,000.00 ރ

TES/2020/W-093 ްގއ. ނިލަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ- 

 ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  305,000.00 ރ 



 

 

TES/2020/W-094  ްކުރުމުގެ މަސައްކަތްގދ. ނަޑައްލާގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމ- 

 ޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން

  298,000.00 ރ

TES/2020/W-095 ްޑިފަރޑް ޕޭމަންޓް  -ކ. ހިންމަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތ

 އުސޫލުން

  279,000.00 ރ

 

ސީ.ބީ( އުސޫލުގެ އެން.ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) ނޭޝަނަލްނީ ށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަތަތްމި މަސައްކަ .0

މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި މަތިންނެވެ. 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވެވޭނީ ބައިވެރި ބީލަންތަކުގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް މިނިސްޓްރީއިން މި .3

 ރާއްޖެއިންބޭރުއަދި  .ފަރާތްތަކަށެވެ ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ" ގަވާއިދު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާއިދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ އަދި  ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީކުންފުނިތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު 

 
ރިފަންޑަބަލް -ނޮންގެ  (ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ 011ނުވަތަ ރުފިޔާ  ސަތޭކަރުފިޔާ )ފަނަރަ  ,0551/-  ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމެއްގައި ކޮންމެ .4

އަށް، 0202 ޑިސެންބަރު 61  އިން 0202 ނޮވެންބަރ 16 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ -މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް 

މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި -ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ

 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.   ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ރަސީދުގެ ކޮޕީ
 
މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  0220 ނޮވެންބަރ   61 ހައި ލިޔެކިޔުންތައްބެހޭ އެންމެ މި މަސައްކަތްތަކާއި .5

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް 

 މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

 
ކީ ބިޑް ހުޅުވާ ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަ ބިޑް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ.1ހުށަހަޅަންވާނީ މި އިޢުލާނުގެ  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .6

  ވެ.ދުވަހެ 041ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

ގެ  01:11ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ 2020  ނޮވެންބަރ   02 އި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީތަކާމި ޕްރޮޖެކްޓް .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން

 

ޖަލްސާކުރާ  ޝަނަލް ޓެންޑަރގެނޭގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  63022ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2002 ޑިސެންބަރ   61ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8

އި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަން ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާމާލަމުގައެވެ. 

ނަން  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެ

 ވެ.ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ
 

 

 

http://www.finance.gov.mv/
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 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،

 (960) 3349106 (960) ,3349147 (960) ,3349191:  ފޯން

  aminath.naaheen@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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