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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

     13-K/13/2022/364(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:  
    

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު 
 

 

 ހެްލތް ސްްޓެރންެތިންނގ ޮއފް ެގ އެހީެގ ދަުށްނ ކުވެއިތް ަފްންޑ ޯފރ ައރަްބ ިއކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމަްންޓ )ކޭ.އެފް.އޭ.އީ.ީޑ( .1
ޮހސްޕިޓަލްތަްއ ިތރީގައިވާ  ެއނދުގެ  30ދަުށްނ، އަދި މި ްޕރޮޖެކްޓުގެ  ހަމަޖެހިފައެވެ.ިހންުގމަށް ވަީނ  ސެކްަޓރ ޕްރޮޖެކްޓު 

 ަގސްތުޮކށްަފއެވެ. ަވީނ  މަށް ޚަރަދުުކރު މަސައްކަްތތަކަށް ޤާއިމުކުރުމުެގ 
 

 ނަން ނަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު 

  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
)ނުވަތަ އެއާ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ 

ދިވެހި އެއްވަރުގެ އަދަދެއް 
 އިން( ރުފިޔާ 

TES/2022/W-044-R01  ިއެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  30ހދ.ހަނިމާދޫގައ USD 35,000.00 

TES/2022/W-045-R01  ިހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެނދުގެ  30ށ.މިލަންދޫގައ USD 35,000.00 

TES/2022/W-046-R01  ިއެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  30ނ.ވެލިދޫގައ USD 35,000.00 

TES/2022/W-047-R01  ިއެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  30ކ.ތުލުސްދޫގައ USD 35,000.00 

TES/2022/W-048-R01  ިއެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  30އދ.މާމިގިލީގައ USD 35,000.00 

TES/2022/W-049-R01  ިއެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  30ވ.ފެލިދޫގައ USD 35,000.00 

TES/2022/W-050-R01  ިހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެނދުގެ  30ތ.ވިލުފުށީގައ USD 35,000.00 

 
 



 

 

ުކިރ  ހޯދުމަށްމަތީގައިާވ ާތވަލުގައިވާ ަމސައްކަތްތަްއ ކޮށްޭދެނ ަފާރތެްއ  ،މަިތން  ހެލްތުެގ އެިދލެއްވުމުގެމިިނސްްޓީރ ޮއފް  .2
 ތިރީގައިާވ ގޮތަްށ އިސްާލުޙ ( އިުޢާލނު 2022 ޮނެވންަބރު  13-K/13/2022/345 )7(IUL)މިމިިނސްްޓރީެގ ަންނަބުރ 

  ކޮށްފީމެވެ. 
 

ކޮމްޕެޓިޓިްވ ިބިޑްނގ  ަޝަނލް ނޭިއްނަޓރަޝރުޠުހަމަާވ ފަރާތެްއ ހޯދުމުެގ ަކްނތަްއ ުކިރޔަްށ ެގންެދޭވީނ  ަމސައްކަތަށް  މި .3
އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ްކރައިީޓރިާއ ސީ.ީބ( އުޫޞލުގެ މަތިްނެނވެ. މިކަމަށް ުކރިމަތިލާ ަފރާްތތަުކގައި ުހްނަންނޖެހޭ ަޝރުުޠތަކާއި އި.އަ)

 .ބީަލްނ ފޮތުގަިއ ބަާޔންުކރެވިފައިާވނެއެވެ
 

 ބީލަންަތށް ުކރިއަށްެގްނާދީނ ިތރީގައިާވ ަބާޔންކޮށްފައިާވ ޤަވާއިާދއި އުސޫުލަތކާއި އެއްގޮތަށެެވ.  މި .4
 

ހައުިސންގ ެއްންޑ ިއްނފްރާސްްޓރަކްަޗރެގ "ޢިާމރާތްުކުރމުގެ ޢަމަީލ  ،މިިނސްްޓީރ ޮއފް ނޭަޝަނލް ްޕޭލނިންގ •
 މަސައްކަތްުކރާަފރާތްތަުކގެ ގަވާިއދު" 

 ޕޮިލސީ" ިއންެވސްޓްަމންޓް  ަޑއިރެކްޓް  މިިނސްްޓީރ ޮއފް އިކޮނޮމިްކ ެއްންޑ ޑެވެލޮޕްަމްނޓުގެ " ޮފިރން  •
 

 

 ފީއެއް  ރަިޖސްޓްޭރަޝން  ިރަފްނޑަބަލް -ޮނން  ގެ ( ރުިފޔާ  ފަްސ ަސތޭކަ ) ރުިފޔާ  1500/-  ބައިވެރިވުަމށް މި ބީލަމުގައި  .5
ބަްނދު ޫނން ޮކްނެމ   ،އަށް 2022 ޑިސެންބަރު  28 އިން  2202 ބަރު ނޮވެން 8 ބަަލއިގަްނާނނީ  ފައިސާ . ދައްކަވަންޖެޭހެނއެވެ

  ޕޭ ަބނޭޑރި  - ޕޯަޓލް ޕޭަމންޓް  އޮންލަިއން  މިިމނިްސޓްރީގެ އަށް  14:00ިއްނ  8:00ދުވަހެއްގެ 
(https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ިއިލެކްްޓރޯނިްކ ަޒރީއާިއްނ ރެިޖސްްޓރޭަޝްނ ީފ ދައްކަަވން . ކޮށެވެ މެދުވެރ 

އީމެއިްލ އެްޑެރހަްށ ރިކުެއސްްޓ ުކރުުމްނ  ިތރީގައިވާ ޭބުނންުފޅުާވނަަމ ޖަާމ ުކރައްަވްނޖެހޭ ޭބންްކ އެކައުންޓުެގ މަޢުލޫމާުތ 
ގައިާވ ެއޑްެރހަްށ މާއްދާަވަނ  10ާސ ެދއްކެވުމަށްފަހު ައްނަނިނިވ މަޢުލޫމާުތ ިމ އިޢުާލނުެގ ފައި  އަދި  ުކރެޭވނެއެވެ. ޙިއްސާ 

  .އީމެއިްލ ކުރެއްވުުމން ީބަލން ުހށަެހޅުމަްށ ރަޖިްސްޓރީ ކޮށްދެޭވނެއެވެއެ މާއްދާަގިއވާ އީމެއިލް އެްޑރެހަށް  ހުަށހެޅުުމްނ ނުވަތަ 
 

 ؛ެއްޑރެސް ނަމާއި  ފަރާތުގެ  އެދޭ ރަޖިްސޓްރީވުަމށް  ބީލަމަށް  •
  އަދި  ؛އެްޑރެސް މެއިލް -އީ  ަންނަބާރއި ގުޭޅނެ  •
 .  ޮފުނއްވަންާވނެއެވެ ެއްޑރެހަށް އީމެއިލް ިތރީގައިވާ  ކޮޕީ ަރސީދުގެ  ދެއްކި ފައިސާ  •

 

ެބޭހ އެްނމެހައި ިލޔެކިުޔްނަތއް ސޮފްޓްކޮޕީ ޯފރެމޓުަގއި މި ިމިނސްޓްރީގެ  ތާއިމި މަސައްކަ .6
އަިދ  ފެށިގެްނ ޑަުއްނލޯްޑ ުކރެެވން ުހްނާނެނއެވެ. 2202 ނޮވެމްބަރު  8ިއްނ  www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް

   ކުރިަމތިލާ ަފާރތުގެ ިޒންމާއެކެވެ. ޑަށް ުގޅިެގން ދޫުކރެވޭ ެއްނެމފަހުގެ ަމޢުލޫމާތުތަށް ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބި  ލަމާމިބި
 

 އަންގާރަ  ވާ 2202 ޑިސެންބަރު  13 މަވާ ފަރާތްތަުކން ހަުފރި ޝައުގުވެރިަކން ުހރި ަޝުރތު ބައިވެރިވުަމށްންަތކުގައި މި ބީލަ  .7
 ލިޔެެގން ްށ ިމިނސްްޓީރ އޮފް ފަިއޭންންސގެ އެްޑރެހަ ަވަނ މާއްދާގަިއވާ  10ިމ ދަޢުވަތުެގ  ،ގެ ކުިރން 13:00ދުވަހުގެ 
  މަޢުޫލމާތު ސާފުުކރެވޭނެއެެވ.އިުތުރ  އެޑްެރހަްށ ިލޔުުމން އީެމއިލް ެއ މާއްދާގައިާވ ނުަވތަ 

 

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


 

 

ހުށަހަަޅްނ ޖެޭހނެއެވެ. ިބްޑ  ަވަނ ަންނަބރުގަިއ ަބާޔންކޮށްފައިާވ ޢަދަަދށް  1ެގ ިބޑްސެިކުޔިރޓީ ިމ އިޢުާލުނގެ ތަކުޕްރޮޖެކްޓު މި .8
  ދުަވހެވެ. 148ުހުޅވާ ާތީރުޚްނ ފެށިެގްނ ސެކިުޔރިޓީެގ މުއްދަތަީކ ބިުޑ 

 
 

މިމިިނސްްޓީރގެ ނެަޝަނލް ެޓްނަޑރގެ  ގައި  0031:ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ވާ 3202 ޖަނަވަރީ  2ުހޅުުވްނ ޮއްނާނީނ  ބިޑު  .9
ުހޅުަވްނ  ،ަނންފައިވާ ފައެވެ. ޭބރުގައި ީބލަމަށް ދީށްުހްނަންނާވނީ ސިޓީުއރައެއްގައި ބަްނދުކޮ ިބޑުތައް ޖަލްސާުކރާ މާލަމުގައެެވ. 

 ހުަށހަާޅ ަފރާތުެގ ަންނ ިލޔެފަިއ ޮއްނަނންާވެނއެވެ. ިބޑު ވާ ާތރީޚާިއ ވަޤުުތ އަދި އިފައަޅާކަނޑަ
 

 އިތުުރ މަޢުލޫާމތު ިތރީގައިވާ ެއްޑރެުހްނ ލިބިަވޑައިަގްނނަާވނެއެވެ. .10
 ،ނެަޝަންލ ެޓްނަޑރ

 މިިނސްްޓީރ ޮއފް ިފޭންންސ 
 ދިވެިހރާއްޖެ،، އަމީނީމަުގ، ާމލެ

 3349115 960+3349319 960+,3349296 960+ : ފޯން 
 finance.gov.mvibrahim.aflah@:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv      :  ކޮޕީ
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