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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 
                    13-K/13/2022/51(IUL) :ބަރުނަން އިޢުލާން 

 

   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު 
 

ފައިންނަށް ސި ރަށްތަކުގައި ތިއްބަވާތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ދަންނަވާފައިވާ  ،މަތިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އެދިލެއްވުމުގެ  .1
ކައްކާ ކާން ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭުނންވެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަްށ 

 ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލަމެވެ.  
 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތް ނަންބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

001-TES/2022/CA ީކައްކާ ކާން  ންނަށްގައި ތިއްބަވާ ިސފައިޅ. މާފިލާފުށ 
 ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް

 ރުފިޔާ  60,000.00

200-TES/2022/CA  ިސިފައިންނަށް ކައްކާ ކާންސ. ހިތަދޫ އަދި ސ.ގަމުގައ 
 ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް

 ރުފިޔާ  50,000.00

300-TES/2022/CA  ާސިފައިންނަށް ކައްކާ ކާންހދ. ހަނިމާދޫގައި ތިއްބަވ 
 ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް

 ރުފިޔާ  25,000.00

400-TES/2022/CA  ާކައްކާ ކާން ސިފައިންނަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިއްބަވ 
 ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް

 

 ރުފިޔާ  30,000.00

ރިަފންޑަބަްލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ރުފިޔާ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނޮން 500/-  ބައިވެރިވުމަށް އްބީލަމެކޮންމެ  .2
މިމިނިސްޓްރީގެ   ،އަށް 2022 ފެބުރުވަރީ 21އިން  2022 ެފބުރުވަރީ 8ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ަބލައިގަންނާނީ 

ެމދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ -އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް 
މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ -ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ ،ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ދެއްކުމަށްފަހު

 ފޮނުއްވަންވާެނއެވެ.  ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ

 ބިޑް. ޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޢަދަދަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަްނަބރުގައި ވަނަ 1 އިޢުލާނުގެ މި ބިޑްސެކިޔުރިޓީ ގެމަސައްކަތްތަކު މި .3
 .ދުވަހެވެ 148 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުޅުވާ ބިޑު  މުއްދަތަކީ ގެއެއްސެކިޔުރިޓީ

 

މި ިމނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން  2022 ފެބުރުވަރީ 9އި ބެހޭ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި ތްތަކާމަސައްކަ މި .4
ރެވޭ އި ގުޅިގެން ދޫކުީބލަންތަކާ މި، އަދި އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް 

 .ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިްނމާއެކެވެންތަކަެވްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް
 

 

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


ކައްކާ ކާންދިނުމުެގ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް ކުރަންޖެހޭނީ އެރަށެއްގައެވެ. ރަށުން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތައް  މި .5
 ބޭރުން ކައްކައިގެން ގެންދިއުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ކަރުދާހުލޫމާތު ޢުގެ މަމަސައްކަތްަތކުމި ލުޞީގޮތުގެ ތަފް ނެ އިވެލުއޭޓް ކުރާބީލަން  ހުށަހަޅާ .6

ގެ ކުރިން ތިރީގައިާވ 14:00ުބދަ ދުވަހުެގ  ވާ 2022 ެފބުރުވަރީ 16އި ބެހޭޮގތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ މަސައްކަތްތަކާމި  .7
 އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް 

 
މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  އި މި ގ13:00ަދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2022ފެބުރުވަރީ 24ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ޑުތައްބީ .8

ހުޅުވަްނ  ،ތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަަމށް ދެވިފައިވާ ނަންބިޑުޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. .9

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ
 3349115 960+3349191 960+,3349296 960+:  ފޯން 

 hath.nadheema@finance.gov.mvais:  އީމެއިލް
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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