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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

     13-K/13/2022/358(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރު  
    

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު 
 

 

މިމިނިސްޓްރީން ކުރި  ޯހދުމަށް ފަާރތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތްތައް ތާވަލުގައިވާ ، ތިރީގައިވާއެދިލެއްވުމުގެ މަތިންހެލްތު  މިނިސްޓްރީ އޮފް .1
 އިުޢލާނު ތިރީގައިވާ ގޮތަްށ އިސްލާޙުކޮްށފީމެވެ.( 2022 ބަރުންނޮވެ 7) 13-K/13/2022/340(IUL)ނަންބަރު 

  

 

 

 

 

 އި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޤަވާއިދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ  ދާނީކުރިއަށްގެން ތަށް ލަންބީ މި .2
 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ  ،ނޭޝަނަްލ ްޕލޭނިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް  •
 މަސައްކަތްކުރާފަރާތްަތކުގެ ގަވާއިދު" 

 ކުރެވޭނެ އެވޯޑް މަސައްކަތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިޔަށްގެންދާ  ޓެންޑަރުން ނޭޝަނަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ " •
 އުސޫލު" ގޮތުގެކަނޑައަޅާނެ  އަދަދު

 ޕޮލިސީ" އިންވެސްޓްމަންޓް ޑައިރެކްޓް  ފޮރިންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ "  •
 

.ސީ.ބީ( ެއންކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) ނޭޝަނަލްޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެްއ ހޯދުމުގެ ކަންތަްއ ކުިރޔަްށ ގެންދެވޭނީ ތަަކްށ މި މަސައްކަތް  .3
މިކަމްަށ ުކރިމަތިލާ ފަރާްތތަކުގައި ހުންނަންޖޭެހ ޝަރުޠުތަކާިއ އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ޮފތުގައި އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ. 
 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 

 ފައިސާ. ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ ފީއެއް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ިރަފންޑަބަލް-ނޮން ގެ ( ރުފިޔާ ފަސްަސތޭކަ ) ރުފިޔާ  500/- ކޮންމެ ބީލަމެއްގައި .4
އަށް  0041:އިން  :008ަބންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   ،އަށް 2202 ޑިސެންބަރު  20 އިން  2202 ބަރު އޮކްޓޫ  71  ބަލައިގަންނާނީ

 ފައިސާ އަދި. ކޮށެވެ މެދުވެރި (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަނޑޭރި  - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް އޮންލައިން މިމިނިސްޓްރީގެ
 ދެއްކި  ފައިސާ  އަދި އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ ،އެޑްރެސް ނަމާއި ފަާރތުގެ އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ންތަށް ބީލަ ،ދެއްކުމަށްފަހު

 . ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ތިރީގައިވާ ކޮޕީ ރަސީދުގެ
 

 ނަން  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ނަންބަރު  ޕްރޮކިއުމަންޓު 
ދިވެހި  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
  ރުފިޔާއިން

TES/2022/W-071 ޫރ470,000.00 އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މަރުކަޒު ޙީޞިއް އއ.ތޮއްޑ 

TES/2022/W-072 ީރ120,000.00 އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މަރުކަޒު ޙީޞިއް ފ.ފީއަލ 



 

 

 www.finance.gov.mv ބެޭހ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ޮސފްޓްކޮީޕ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  މަސައްކްަތތަކާއިމި  .5
ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަްށ  ޑުތަކާއިބިއަދި  ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.ފެށިގެން  2202 ބަރު ން ނޮވެ  30 އިން 

   ކުރިމަތިލާ ފަާރތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޑަށްވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބި 
 

ގެ  13:00ދުވަހުގެ އާދިއްތަ  ވާ 2202 ޑިސެންބަރު  6ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ ގުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއިމި  .6
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން

 

 މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެމި  ގައި 0001:ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 2022 ބަރު ޑިސެން  22ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ތައްބިޑު .7
ހުޅުވަްނ  ،ނަންފައިވާ ފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދީށްންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮހުންނަ ބިޑުތައް ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 

 ަފއި އޮންނަންވާނެއެވެ.ުހަށހަޅާ ފަރާތުެގ ނަން ލިޔެ ބިޑު ވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި އިފައަޅާކަނޑަ 
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .8
 

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 

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

 finance.gov.mvibrahim.aflah@:  އީމެއިލް 
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ 
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