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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL)13-K/13/2019/359 : ޢުލާން ނަްނބަރ އި  
  

 ބބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  
 

 ލިިބފައިވާ ގޮތުގައި އެހީގެ  ލޯން( އޮފިޑް) ޑެެވލޮޕްމަންޓް އިންޓަރނޭޝަަނލް ފޯރ ފަންޑް އޮޕެކް ސަރުކާރަށް ދިވެހި .1
 .ހަމަޖެހިފައެވެ  ވަނީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް މިވާ ތިރީގައި ފައިސާއިން

 
ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ  އެދިލެއްވުމުގެ މަތިންގެ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް  .2

ޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ބީލަން ހުަށހެ ކަށްމަސައްކަތްތަ މި، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭުނންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ
 ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލަމެވެ.ޝަރުޠު

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
)ނުވަތަ  ދިވެހި ރުފިޔާއިން

އެޢަދަދާ އެއްވަރުގެ 
 )ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

 އެން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި 
ޝަރުޠު ހަމަވާންޖެހޭ 

 ގިންތި 

TES/2019/W-170 

ހާަބރ ޑިޒައިން އެންޑް ސާވޭ، 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރީ

)ބ.ކުޑަރިކިލު، ބ.ޮދންފަނު ައދި 
 ބ.ކިހާދޫ(

 ރ. 600,000.00

HC01  ެށް އަ 1 ގިންތިގ
 ޝަރުޠުހަމަވުން 

TES/2019/W-173 
ސާވޭ، ޑިޒައިން އެންޑް ހާަބރ 

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 )ގއ.ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ.ހޯޑެއްޫދ(

 ރ. 500,000.00
HC01  ެށް އަ 1 ގިންތިގ

 ޝަރުޠުހަމަވުން 

 
ންގ ބިޑި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިްނޓަރނޭޝަނަްލ ކޮމްޕެޓިޓިވްހަމަވާ ފަރާތެއް ކަތަށް ޝަރުޠުމި މަސައް.3

ޝަރުުޠތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ  ލުގެ މަިތްނނެވެ.)އައި.ސީ.ބީ( އުޞޫ
 .ތުގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާނެއެވެކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮ

 

-ނަންގެ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ100.00ު  ރުފިޔާ ނުވަތަިދވެހި ( )ފަނަރަ ސަތޭކަ -/1,500ބައިވެރިވުމަްށ  އްގައިބީލަމެކޮންމެ .4
 22އިން  2019ޑިސެްނބަރު  23ރަޖިސްޓްރޭޝަން ީފއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ރިފަންޑަބަލް 

 މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. އަށް 12:00އިން  08:30 ށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެއަ 2020ޖަނަވަރީ 
 

 



  

   
 

އިން ފެށިގެން ސޮްފޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި  2019 ޑިސެންބަރު 23މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .5
ައދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެްނ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންާނނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

  ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.  ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށްމަޢުލޫމާތުަތށް  އެންމެފަހުގެދޫކުރެވޭ 
 

ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .6
 148ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން 

 ދުވަހެވެ. 
 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީަލންތަކުގައި ބަިއވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްީރ  2019މާރިޗު  30 .7
 "ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގެ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ަވނަ  1ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަީރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި އިޢުލާނުގެ ގައިވާ 
 ހަމަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަެށވެ. ޠުބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޝރުނަން

 
ދުވަހުެގ  އަންގާރަވާ  07ޖަނަވަރީ  2020މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްެވސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި.8

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ ގެ 14:00
 
ނެޝަނަްލ ިމނިސްޓްރީގެ  އި މިގ13:00ަދުވަހުގެ  ބުރާސްަފތި ވާ 23ޖަނަވަރީ  2020ބީލަން ހުޅުވުން ޮއންނާނީ  .9

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަްނތައް ބަލައިނުަގނެ އަނބުރާ ރައްުދކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތަްއ  ރޓެންޑަ
ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ަބންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަަމށް ދެވިފައިވާ ނަްނ، ހުޅުވަން ަކނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި 
ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  120
 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   .10

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 ފިނޭންސް،މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  އަމީނީމަގު،
 + 9603349105ޓެލެފޯން: 
 hawwa.maldha@finance.gov.mv .އީ މެއިލް:

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 
 

 ވާނެއެވެ. ޕްލޯޑް ކުރެވިފައިގައި އަ www.finance.gov.mvޓް ވެްބސައި އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ މި .11
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