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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2021/51(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

 ންނަވާފައިވާ ތިރީގައި ދައެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރހައުސިންގ  ،ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގނިސްޓްރީ އޮފް މި .1
ހަމަވާ ޠުމިކަމަށް ޝަރު ފުރުސަތުބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ  ކަށްތަ ތްމިމަސައްކަ، ވީމާ އެވެ.މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ

  ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ރާއްޖޭގެ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ނަންބަރު 

 ނަން  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

  އިން( ދިވެހި ރުފިޔާ )

TES/2021/W-025  ި250,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުވ. ކެޔޮދޫގައި ފެނާއ 

TES/2021/W-026 ު200,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވ. ރަކީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-027 .300,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެއްވަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގއ 

TES/2021/W-028 ު250,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގއ.ނިލަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-029  ަ250,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގދ. ނަޑެއްލާގ 

TES/2021/W-041 ު250,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކ. ހިންމަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-042 ު200,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އދ. ދިއްދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-043 ު200,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އދ. އޮމަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-044 ު350,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލ. ހިތަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމ 



 

 

TES/2021/W-045 ު300,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލ. ކުނަހަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-046  ު200,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްމ. ނާލާފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-047  .150,000.00 ު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްރަތްމަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމމ 

TES/2021/W-048 ު150,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތ. ދިޔަމިގިލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމ 

TES/2021/W-049 ު200,000.00 ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތ. މަޑިފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމ 

 

ސީ.ބީ( އުސޫލުގެ ން.ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އެ ނޭޝަނަލްމި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ  .2
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި މަތިންނެވެ. 

 ވިފައިވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރެ 
 

 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ " އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް ހައުސިންގ، ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ބައިވެރިވެވޭނީ ބީލަންތަކުގައި މި .3
 . ފަރާތްތަކަށެވެ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ" ގަވާއިދު  މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ

 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ރިފަންޑަބަލް - ނަންރުފިޔާ ދިވެހި ( ސަތޭކަ ފަސް) -/500ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމެއްގެ ކޮންމެ  .4

 ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް  ޕޭމަންޓް އޮންލައިން  މިމިނިސްޓްރީގެ  ،ށްއަ 2021 މާރިޗު  9އިން  2120ރީ ވަ ރު ފެބު  16 ނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނާ
 އެދޭ  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބީލަމަށް ،ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާ  އަދި . ކޮށެވެ މެދުވެރި  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ

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

 

މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2120ފެބުރުވަރީ  17ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  މި މަސައްކަތްތަކާއި .5
އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް 

 މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
 

ވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް 1ގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ ތަކު ޕްރޮޖެކްޓު މި .6
  ދުވަހެވެ. 148މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 
 ،ގެ ކުރިން 13:30ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ 2120ފެބުރުވަރީ  28 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 

ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްޓްރީ މިގައި  10:00ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ  2120 މާރިޗު  10ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8
އި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ މާލަމުގައެވެ. 

http://www.finance.gov.mv/


 

 

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

 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،   

 (960) 3349147(960),3349191:  ފޯން

 aminath.naaheen@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ 
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