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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

  TES/2020/W-025ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރ :  13-K/13/2020/272(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

ތިރީގަިއ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގނިސްޓްރީ އޮފް މި .1
 13-K/13/2020/51  (19(IUL) ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 

ޅުމުގެ ީބލަން ުހށަހެ ކަށްތަތް މިމަސައްކަ، ވީމާ  އިުޢލާނަްށ ވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮަތށް ަބދަލުެގނެސްފައެވެ.( 0202ފެބުރުވަރީ 
އެއްލޮޓު ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު  ތަކަށްމި މަސައްކަތް ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.ދިވެހި ހަމަވާ ހުރިހާ ޠުޝަރުދަޢުވަތު މިކަމަށް 

 ލަންހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީލަްނވެރިންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ލޮޓަށް ބީ 
 

  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ނަންބަރު  ލޮޓް 
 )ދިވެހި ރުފިޔާ (

1 - ލޮޓް  
ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގއ.ކޮނޑޭ އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިޒާމު 
 190,000.00ރ

2 – ލޮޓް  
ގދ.ރަތަފަންދޫގައި ފެނާއި އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނަރުދަމާ ނިޒާމު 
 230,000.00ރ

  3 - ލޮޓް
ހއ.މޮޅަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިޒާމު 
 190,000.00ރ

4 - ލޮޓް  
ލ.މުންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިޒާމު 
 190,000.00ރ

5 - ލޮޓް  
މ.ވޭވަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އުޞޫުލން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިޒާމު 
 190,000.00ރ

6 - ލޮޓް  
ތ.އޮމަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އުޞޫުލން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިޒާމު 
 190,000.00ރ

7 - ލޮޓް  
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި ފެނާއި އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނަރުދަމާ ނިޒާމު 
 190,000.00ރ

8 - ލޮޓް  
ދ.ރިނބިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްނިޒާމު 
 190,000.00ރ

9 - ލޮޓް  
ގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހދ.ނައިވާދޫ އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 135,000.00ރ



 

 

11 - ލޮޓް  
ދ.ހުޅުދެލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 145,000.00ރ

11 - ލޮޓް  
ދ.މާއެނބޫދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫލުްނ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 150,000.00ރ

12 – ލޮޓް  
ފ.ފީލަލީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 140,000.00ރ

13 – ލޮޓް  
ހއ.އުތީމުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫުލން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 140,000.00ރ

14 – ލޮޓް  
ލ.ދަނބިދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 150,000.00ރ

15 - ލޮޓް  
ރ.ރަސްމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫުލން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 140,000.00ރ

16 - ލޮޓް  
ރ.މާކުރަތުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 145,000.00ރ

17 - ލޮޓް  
ތ.ވޭމަންޑޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 150,000.00ރ

18 - ލޮޓް  
ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ތ.ބުރުނީ އުޞޫލުން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 
 ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 150,000.00ރ

 
 

ޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ނޭހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ށް ޝަރުޠުމި މަސައްކަތްތަކަ .0
އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ގެ މަތިންެނވެ. ސީ.ބީ( އުސޫލުއެން.)

 ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 

މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ެގންދެވޭ ބީަލންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްލޭނިންގ ެއންޑް  .3
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުެގމަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިާވ 

ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ އްޖެއިންޭބރު ކުންފުނިތަކުން ބީަލން ހުށަެހޅުމުގެ ކުރިން، ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ރާ
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާއި ބެހޭ އެންެމހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނެއެވެ.އަދި 

 

 

ރިފަންޑަބަްލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ނޮން ގެރުފިޔާދިވެހި ( ފަނަރަ ސަތޭކަ) -/1,500  ބައިވެރިވުމަށް  މިބީލަމުގައި .4
މިމިނިސްޓްރީގެ އަށް،  0202ޑިސެންބަރު  20  އިން 0202 ފެބުރުވަރީ  02 ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

މެުދވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ަބނޑޭރި ޕޭ -އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް 



 

 

މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ -ދެއްކުމަށްފަހު، ީބލަމަށް ރަޖިސްްޓރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ
 ފޮނުއްވަންވާެނއެވެ.   ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ

 
މި އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  0220ފެބުުރވަރީ  23ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  މި މަސައްކަތްތަކާއި .5

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 
 ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.  ދޫކުރެވޭ އެންމެ

 
ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ  ބިޑް ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ. 1ހުށަހަޅަން ވާނީ މި އިޢުލާނުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  .6

  ވެ.ދުވަހެ 141ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ 2020  ނޮވެމްބަރު 11 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ .7
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން 13:32

 
 ނެޝަނަލް ެޓންޑަރގެގެ މިނިސްްޓރީމިގައި  12:22ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2002 ިޑސެންބަރު 23ހުޅުވުން ޮއންނާނީ  ބީލަން .1

ބީލަންތަްއ  ަތއް ބަލައިނުގަެނ އަނބުރާ ރައްުދ ކުރެވޭނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަންގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި  ،ބޭރުގައި ީބަލމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެއި ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަ ހުޅުވަްނ ކަ

 ވެ.ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންާވނެއެ ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެވަޤުތު އަދި 
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .1
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،    

 (960) 3349102: ފޯން

  ibrahim.aflah@finance.gov.mv: އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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