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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL) 13-K/13/2020/186   ރ:ޢުލާން ނަްނބައި 
  

 ބބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  
 

 
 ،ގުޅިގެން ރުމާއިކު އިއުލާނު ޙާލަތު ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ސިއްޙީ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮުތން، 11-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް .1

  ފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމްށ މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރި ނަންބަރުތިރީގައި ދަންނަވާ
 461(IUL)13-K/13/2020/  ިއިޢުލާންގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ މުއްދަތާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުުމގެ ތާރީޚަށް އަންނަނިވ

 ބަދަލުތައްވަނީ ގެނެިވފައެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 
ދިވެހި  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
  ރުފިޔާއިން

TES/2020/W-046 
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާ ޢިމާރާތުގެ 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
 ރ. 33,000.00

TES/2020/W-047 
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާ ޢިމާރާތުގެ 

 މަސައްކަތްކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ރ. 33,000.00

TES/2020/W-048 
ހއ.ބާރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ އާ ޢިމާރާތުެގ 

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
 ރ. 33,000.00

 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަްނތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  2311މާރިޗު  03 .2
ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ނޭޝަނަލް 

 .ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ 
 

.ސީ.ީބ( އެންންގ )ބިޑި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭަޝނަލް ކޮމްޕެޓިިޓވްހަމަވާ ަފރާތެއް ކަތަށް ޝަރުޠުމި މަސައް.0
ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ  ލުގެ މަތިންނެވެ.އުޞޫ

 .ތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ފޮ
 

ން ފީއެއް ރަޖިސްޓްރޭޝަރިަފންޑަބަލް -ގެ ނަންރުފިޔާދިެވހި ( ފަސް ސަތޭކަ) /500-ބައިވެރިވުމަްށ  ކޮންމެ ބީލަމުގައި .4
 އޮންލައިން  މިމިނިސްޓްރީގެ އަށް، 2323 އޯގަސްޓު  30 ންއި 2323 ފެބުރުވަރީ  32 ނީ ބަލައިގަންނާ ފައިސާ .ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ

 ބީލަމަށް  ދެއްކުމަށްފަހު، ފައިސާ އަދި ކޮށެވެ. މެދުވެރި (https://bandeyripay.finance.gov.mv) ޕޭ ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް

 

https://bandeyripay.finance.gov.mv/


  

   
 

 ތިރީގައިވާ  ކޮޕީ ރަސީދުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ އަދި  އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި  ގުޅޭނެ އެޑްރެސް، ނަމާއި ފަރާތުގެ  އެދޭ ރަޖިސްޓަރވުމަށް 
  ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. އެޑަރެހަށް  އީމެއިލް

 

އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި  2323 މާރިޗު  0މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .5
ައދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެްނ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންާނނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

  ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތުަތށް  އެންމެފަހުގެދޫކުރެވޭ 
ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .0

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

 
 14:33ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  21 ޖޫން 2323މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި.7

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ ގެ
 

 ރމިނިސްްޓރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަ އި މިގ11:33ަުދވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ 13އޯގަސްޓު  2323ންނާނީ ބީލަން ހުޅުވުން އޮ  .8
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ ބީލަްނތަްއ ބަލައިނުގަނެ ައނބުރާ ރައްުދކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް 
ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ަބންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަަމށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ަކނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި 

ޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކް
 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  123

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .1

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  އަމީނީމަގު،
 9603349104+ |9603349147+ |9603349106+ޓެލެފޯން: 
 .gov.mvahmed.jinah@finance .އީ މެއިލް:

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 
 

 

  2323 ޖުލައި 7

http://www.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/
mailto:ahmed.jinah@finance.gov.mv
mailto:tender@finance.gov.mv

