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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2022/236(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތުހުށަހެޅު ބިޑު
 

 

 

ުމަށް ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު ހޯދފަރާތެއް މަތިން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ އެދިލެއްވުމުގެ  ހެލްތުގެމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1

(IUL)13-K/13/2022/38 (26  ީއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް ބާޠިލްކޮށް ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތަށްކޮށްދޭނެ 2022ޖަނަވަރ )

 ފަރާތްތަކަށް އަލުންުރިހާ ހ  ޝަރުޠުހަމަވާ މިކަމަށް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ިޑުމިމަސައްކަތްތަކަށް ބ، އެވެ. ވީމާބޭނުންވެ ދުމަށްފަރާތެއް ހޯ

   ލަމެވެ.ހުޅުވާ

 ނަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހި ރުފިޔާ )ނުވަތަ އެއާ 

އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ޔޫ.އެސް 

 ޑޮލަރ އިން(

TES/2022/W-008-R01 
ކޮންޓްރެކްޓަރ  –މަސައްކަތް ުގެ އިމާރާތ އައު ހއ. އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ

 އުސޫލުން ފައިނޭންސް
 690,000.00ރ

TES/2022/W-010-R01 
ކޮންޓްރެކްޓަރ  –މަސައްކަތް ުގެ އިމާރާތ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު ހިންނަވަރުޅ. 

 އުސޫލުން ފައިނޭންސް
 690,000.00ރ

 

ށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އައި.ސީ.ބީ( ކަތަތްމި މަސައްކަ .2

މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. 

 ިވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރެވިފައ
 

 . އެއ ގޮތަށެވެ ުއޫސލުތަކާއި  ަޤވާއިދާއި  ބަާޔނ ކޮށ ަފއިވާ  ިތރީގަިއވާ ުކރިއަށ ެގނ ދާނީ  ީބލަނ   މި .3
 
 ަމަސއ ކަތ ުކާރފަރާތ ތަކުގެ  ަޢމަލީ ޢިާމރާތ ުކރުމުގެ " ިއނ ފ ާރސ ޓ ަރކ ޗަރގެ އެނ ޑ   ހަުއިސނ ގ ،ޕ ޭލިނނ ގ ނަޭޝަނލ   ޮއފ  ިމިނސ ޓ ރީ  -

 " ގަވާއިދު 
 ަކނޑައަާޅނެ  އަދަދު  ުކރެޭވނެ  އެޯވޑ  މަސައ ކަތ ތައ   އިމާރާތ ުކުރުމގެ  ުކިރޔަށ ގެނ ދާ  ެޓނ ޑަރުނ   ޭނަޝަނލ  " ފިޭނނ ސ ގެ  ޮއފ   ިމނިސ ޓ ރީ  -

 "ުއޫސލު ގޮތުގެ
 "ޮޕލިސީ ިއނ ެވސ ޓ ަމނ ޓ   ޑައިެރކ ޓ   ޮފިރނ "  ޑެެވލޮޕ ަމނ ުޓގެ  ެއނ ޑ  ިއޮކޮނިމކ   އޮފ   މިިނސ ޓ ރީ -

 

. ަދއ ކަަވނ ޖެޭހނެއެވެ ފީއެއ   ަރޖިސ ޓ ޭރަޝނ   ރިަފނ ަޑަބލ  -ޮނނ  ގެ ( ރުފިޔާ  ފަަނރަަސޭތކަ ) ުރފިޔާ  1500/-  ބައިެވރިވުމަށ  ީބލަމުަގއިމި  .4
 އަށ   0041:އިނ   :008ބަނ ދު ނޫނ  ކޮނ މެ ދުވަހެއ ގެ   ،އަށ  2202 އޯގަސ ޓު  03 އިނ   2202 ޖުލައި  21 ބަލަިއގަނ ނާނީ  ފަިއސާ 

 ފަިއސާ  އަދި . ކޮށެވެ މެުދވެރި  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަނޭޑރި  - ޕޯަޓލ   ޕޭަމނ ޓ   ޮއނ ލަިއނ   މިމިިނސ ޓ ރީގެ
 ރަސީުދގެ  ދެއ ކި  ފަިއސާ  އަދި  އެޑ ެރސ   މެިއލ -އީ  ަނނ ަބރާއި  ގުޭޅނެ  ،އެޑ ެރސ   ނަމާއި  ަފރާތުގެ  އެދޭ  ރަިޖސ ޓ ރީުވމަށ  ީބލަމަށ  ،ދެއ ކުމަށ ފަހު

 .ޮފނުއ ަވނ ވާެނއެވެ އެޑ ރެހަށ  ީއމެއިލ   ތިރީގައިވާ  ޮކޕީ 
 



 

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2022 ލައިޖު 24 ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މި މަސައްކަތްތަކާއި .5

www.finance.gov.mv  .ެއަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވ

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
 
ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ  ބިޑް ުން ހުށަހެޅިދާނެވެ..އެސް.ޑޮލަރއެއްވަރެއްގެ އަދަދެއް ޔޫއެ އަދަދާ  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނުވަތަ  .6

  ވެ.ދުވަހެ 148ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

 ،ގެ ކުރިން 13:30ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ 2022 އޯގަސްޓު 01 އި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީްތަކާމި ޕްރޮޖެކްޓ .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 

ޖަލްސާކުރާ  ޝަނަލް ޓެންޑަރގެނޭގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  12:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2022 އޯގަސ ޓު  07ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8

އި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަން ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާމާލަމުގައެވެ. 

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

 ވެ.އޮންނަންވާނެއެ
 

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

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،

 (960) 3349191:  ފޯން

  aminath.naaheen@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

 

 2022 ޖުލައި 21

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