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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

 13-K/13/2021/139(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:  
    

   
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 ހޯދުަމްށ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްތިރީގަިއވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތައް އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް  .1

 ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ހުރިހާ މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ  ފުރުޞަތުލަން ހުށަހެޅުމުގެ މިމަސައްކަތްތަކަށް ބީވީމާ  ބޭނުންވެއެވެ.

 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ެއްނޑް ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ ޭނޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ބައިވެރިވެވޭނީ  ބީލަްނތަކުގައި މި .2
. ފަރާތްތަކަށެވެ ރަޖިްސޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ" ގަވާއިދު މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"

ރަޖިސްޓްރީ މި މަރުހަލާގައި ގައި "ގަވާއިދު މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  ންކުންފުނިތަކު ރާއްޖެއިންބޭރު
 "ގަވާއިދު މަސައްކަްތކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ިޢމާރާތްކުރުމުގެ" ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ރާއްޖޭން ބޭރު ކުންުފނިތަކުން ށްވާކަ
 ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެއަދި " އެވެ. ވާނެހުށަހަޅަން ބީލަމާއެކު ލިޔެކިއުންތައް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  13ގެ 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ގެ ދަށުން ޕޮލިސީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޑައިރެކްޓް ފޮރިންއި "ގަވާއިދާ މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ
 އެކެވެ.ނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާފުރިހަމަވާ

 

ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ  ނޭޝަނަލްށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ތަކަމި މަސައްކަތް .3
.ސީ.ބީ( އުޞޫލުެގ މަތިްނނެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަުރޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެޭވ އެން)

 .ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާނެއެވެ
 

ރިފަންޑަބަްލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -( ގެ ނޮންރުފިޔާ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ 500/-  ބައިވެރިވުމަށް މެއްގައިބީލަކޮންމެ  .4
މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް  އަށް،  2021 މޭ  31އިން  2021މޭ  9ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 

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

 ނަން  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ނަންބަރު  ޕްރޮކިއުމަންޓު 
 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
  ދިވެހި ރުފިޔާއިން

TES/2021/W-098 
ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި 

 މަސައްކަތް
 ރ35,000.00

TES/2021/W-099 
 10 ވާހަމަޖެހިފައި ށްނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލްގައި އިމާާރތްކުރުމަ

 އްކަތްމަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސަ  އަދިކްލާސްރޫމް
 ރ90,000.00

TES/2021/W-100 

 ވާހަމަޖެހިފައި ށްސްކޫލްގައި އިމާރާތްކުރުމަޖަމާލުއްދީން ގދ. ވާދޫ 
 މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  އަދި ކްލާސްރޫމް 4

 
 ރ60,000.00



 

 

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

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންަތއް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ އި ބެޭހ ތާތްމި މަސައްކަ .5
އަދި ިމބީލަމާިއ  ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ުހންނާނެއެވެ.ފެށިގެން  1220މޭ  01އިން   www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް

   މަޢުލޫމާތުތަށް ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ 
 

ގެ  13:00 ދުވަހުގެހޯމަ  ވާ  1202 މޭ  17ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ ގުޅޭއި ތަކާމި ޕްރޮޖެކްޓު .6
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން
 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިްޑ  ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް 1ގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ ތަކުޕްރޮޖެކްޓު މި .7
 ދުވަހެވެ. 148ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 
ގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރމިނިސްޓްރީގެ މި ގައި  0031:ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2102ޖޫން   3ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8

 ،ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން
 ްނވާނެއެވެ.ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަ

 

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

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ

 960+ ,9603349147+ 3349102 960+ ,3349296:  ފޯން

 finance.gov.mvnazla.hawwa@  :  އީމެއިލް
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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