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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

   13-K/13/2021/160(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު: 
    

   ދަޢުވަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ބީލަން  

 

ތިރީގައި  .1 ބޭނުމަށް  އެގްރިކަލްޗަރގެ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  އް  މަސައްކަތްތަ   ދަންނަާވފައިާވ  މިނިސްޓްރީ 

ނަންބަރު   މިމިނިސްޓްރީގެ  މި  ކުރި  ހޯދުމަށް  ޮގތަށް    13-K/13/2021/86(IUL)ކޮށްދޭނެފަރާތެއް  ތިރީގައިާވ  އިޢުލާނު 

 އިސްލާހުކޮށްފީމެެވ.

 

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް  

(ދިވެހި    ސެކިއުރިޓީ 

 ރުފިޔާ އިން)  

TES/2021/W-068 
ހެދުމުގެ   ބަނދަރު  ކޫއްޑޫަގއި  ގއ.  އުޞޫލުން  ބިލްޑް  އެންޑް  ޑިޒައިން 

 މަސައްކަތް 
2,500,000.00 

TES/2021/W-069 
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކ. ކަނޑުއޮތްިގރީަގއި ބަނދަރު ހެދުމުެގ  

 މަސައްކަތް 
1,000,000.00 

 

ދިވެހި ކުންފުނިތައް ވާންވާނީ    .ސައުދީ އަރަބިއްޔާެގ ކުންފުނިތަކަށެެވހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަދި    ބައިެވރިެވވޭނީ   ބީލަންތަކުގައި   މި .2

  ޢަމަލީ   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   އެންޑް  ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ

    ން ކުންފުނިތަކު  ސައުދީ .  ފަރާތްތަކަށެެވ  ރަޖިސްޓަރީެވފައިވާ   ޮގތުެގމަތީން  ގައިވާ   "ގަވާއިދު  މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ

ާވކަ"ަގވާއިދު  މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ   ޢަމަލީ   ޢިމާރާތްކުރުމުގެ " ރަޖިސްޓްރީ  މި މަރުހަލާަގއި   ނުޖެހޭނެއެެވ. ނަމަެވސް،  ށް ަގއި 

ބަޔާންކުރާ    13ގެ    "ގަވާއިދު  މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ  ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ " ކުންފުނިތަކުން  ސައުދީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަދި   ާވނެއެެވ.  ހުށަހަޅަން  ބީލަމާއެކު    ފޮރިންއި  ގަވާއިދާ"   މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ  ޢަމަލީ  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެލިޔެކިއުންތައް 

 ނެކަން ކަށަަވރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެެވ. ހަމަާވންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ދަށުން ފުރި   ޕޮލިސީގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޑައިރެކްޓް
 

  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އައި.ސީ.ބީ)މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ެގންދެޭވނީ   .3

'ގައިޑްލައިން ފޯ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ުގޑްސް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ފޯ    ެގ  ޑިެވލޮޕްމަންޓް   ސައުދީ ފަންޑް ފޯ  ، އުސޫލުގެ މަތިން

މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި    ދަ އެްގސެކިއުޝަން އޮފް ޯވކްސް' އާއި އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިންނެެވ. 

 ަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވނެއެެވ. ކިއުމަންޓްޑޮ ބިޑިންްގއިެވލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ 
 

 ރީގައިާވ އެޑްރެހުން ލިބިަވޑައިަގންނަވާނެއެެވ.  ގުޅިެގން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންާވނަމަ ތި ބީލަމާއި މި  .4

 

 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު،

 ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، 



 
 

 ދިެވހިރާއްޖެ، ،203792 އަމީނީމަުގ، މާލެ، 

 3349147 (960+)،3349106 (960+)، 3349113 (960+):  ފޯން 

  mohamed.mafaaz@finance.gov.mv:  އީމެއިލް 
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ

 

ކުރުމަށްޓަކައި    ބައިެވރިވުމަށް  ބީލަމުަގއި .5 ފަސްސަ  /1,500-ރަޖިސްޓްރީ  ރުފިޔާ (އެއްހާސް   (ސަތޭކަ)   100ނުވަތަ    ތޭކަ) 

އިން    4އެޕްރީލް    2021  ނީ ބަލައިަގންނާ   ފައިސާ    ެވ.ދައްކަަވންޖެހޭނެއެ   ފީއެއް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ރިފަންޑަބަލް-ނަން ޑޮލަރުގެ ޔޫއެސް 

 ޕޭ   ބަނޑޭރި  -  ޕޯޓަލް   ޕޭމަންޓް   އޮންލައިން   މިމިނިސްޓްރީެގ  ،އަށ8ްއޮގަސްޓް    2021

)https://bandeyripay.finance.gov.mv(  ިދައްކަަވން    އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން  .ކޮށެެވ  މެދުވެރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 

ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ޙިއްސާ    ަގއިާވ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މަތީ ބޭނުންފުޅުާވނަމަ ޖަމާ ކުރައްވަންޖެހޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ މަޢުލޫމާތު  

ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުމުން ނުަވތަ  5ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނުެގ  ެވ. އަދި ކުރެވޭނެއެ 

 ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެޭވނެއެެވ.  ބީލަން އީމެއިލް ކުރެއްުވމުން 

 ްހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަނ 

  ިނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެސް، އަދި ފޯނު ނަންބަރު ގުޅޭޮގތުން މުޢާމަލާތު ކުރާ ބީލަމާއ 

 ަގެ ކޮޕީ ސްލިޕް  ޓްރާންސެކްޝަން ފައިސާ ދެއްކި ކަމުެގ ރަސީދު ނުަވތ 

 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ   .6 މިމިނި  ޑޮކިއުމަންޓް  ބިޑިންްގމި  ފޯރމެޓްގައި  ެވބްސައިޓް  ސޮފްޓްކޮޕީ  އިން   www.finance.gov.mvސްޓްރީގެ 

ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމާއި،    ލިބެން  މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ެވބްސައިޓުން   .ހުންނާނެއެެވ ޑައުންލޯޑް ކުރެެވން

 .ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ ބީލަން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ 

 

 ،ގެ ކުރިން  14:00ދުވަހުގެ    ބުދަ   ވާ   2120ޖުލައި    14  މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްެވސް ސުާވލެއްާވނަމަ އީމެއިލް ކުރައްާވނީ .7
 ތިރީަގއިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެެވ. 

 

  ބިޑް .  ޖެހޭނެއެެވ  ހުށަހަޅަން  ޢަދަދަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  1  އިޢުލާނުެގ  މި  ސެކިޔުރިޓީ   ބިޑް  ގެ ތަކު މިޕްރޮޖެކްޓު .8

 . ދުވަހެވެ  148 ފެށިެގން  ތާރީޚުން ހުޅުވާ  ބިޑު  މުއްދަތަކީ  ސެކިޔުރިޓީެގ

 

އޮންނާނީ  ބީލަން .9   ޓެންޑަރގެ   ނެޝަނަލް  މިނިސްޓްރީެގ  މި  އި ގަ 0011:  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި   ވާ 12އޮގަސްޓް    2021  ހުޅުުވން 

  ހުޅުަވން   ، ނަން  ދެިވފައިާވ  ބީލަމަށް  ބޭރުަގއި.  ބަންދުކުރެިވފައެެވ  ސިޓީއުރައެއްގައި  ހުންނަންާވނީ  ބީލަންތައް .  މާލަމުގައެެވ  ޖަލްސާކުރާ

ހުށަހަޅާ    .އޮންނަންާވނެއެެވ  ލިޔެިވފައި  ނަން  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އަދި  ަވޤުތު  ތާރީޚާއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިޖެހުމަށްފަހު 

 ބަލައިނުަގނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެެވ. ބީލަންތައް 
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