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  TES/2023/W-023ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:     27/3K/13/202-(IUL)13 އިޢުލާން ނަންބަރު:  
    

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު 
 

 

 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް މަސައްކަތް  ގެ އިމާރާތް ކުރުމު  ހިމަންދޫ މިސްކިތް އއ. އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ .1
 މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަާރތްަތަކްށ ުހޅުވާލަމެވެ. ފުރުޞަތު ުހަށހެޅުމުގެ ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތަށް ބިުޑ  ހޯދުމަށް 

 
 އި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޤަވާއިދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ  ދާނީލަން ކުރިއަށްގެން ބީ މި .2

 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަްލ ްޕލޭނިންގ •

 މަސައްކަތްކުރާފަރާތްަތކުގެ ގަވާއިދު" 
 ކުރެވޭނެ އެވޯޑް މަސައްކަތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިޔަށްގެންދާ  ޓެންޑަރުން ނޭޝަނަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ " •

 އުސޫލު" ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އަދަދު

 ޕޮލިސީ" އިންވެސްޓްމަންޓް ޑައިރެކްޓް  ފޮރިންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ "  •
 

.ސީ.ބީ( އުޞޫލުގެ އެންކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) ނޭޝަނަލްޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ  ށްމި މަސައްކަތަ .3
މަތިންނެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަކުގައި ހުންނަންޖެޭހ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ްކރައިޓީރިއާ ބީލަން ޮފތުގައި 

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ
 

. ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ  ފީއެއް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ރިފަންޑަބަލް-ނޮން ގެ( ރުފިޔާ ފަސްަސތޭކަ ) ރުފިޔާ  500/-  ބައިވެރިވުމަށް ގައިމު ލަބީ މި .4
 0041:އިން  :008ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   ،އަށް 3202 ޖަނަވަރީ  30 އިން  3202 ޖަނަވަރީ  23  ބަލައިގަންނާނީ ފައިސާ

 އަދި . ކޮށެވެ މެދުވެރި (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަނޑޭރި  - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް އޮންލައިން މިމިނިސްޓްރީގެއަށް 
 ފަިއސާ  އަދި އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ ،އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ  އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބީލަމަށް ،ދެއްކުމަށްފަހު  ފައިސާ
 . ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ތިރީގައިވާ ކޮޕީ ރަސީދުގެ ދެއްކި
 

 އިން  www.finance.gov.mv ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްޮކޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  އިތާމި މަސައްކަ .5
ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެބްސައިޓް  ޑާއަދި މިބި ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.ފެށިގެން  3202 ޖަނަވަރީ  23

   ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ަޑށްމެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބި
 

 ،ގެ ކުރިން 13:00ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ 3202 ޖަނަވަރީ  25ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ ގުޅޭ ޓާއިމި ޕްރޮޖެކް .6
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 

 މުއްދަތަކީ  ސެކިޔުރިޓީގެ ބިޑް. ޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅަން (ރުފިޔާ  ފަންސާސްހާސް ) ރ50,000/- ގޮތުގައި ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މި .7
 .ދުވަހެވެ 148 ތާރީޚުނެްފށިގެން ުހޅުވާ ބިޑް

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


 

 
 

ގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ  10:00:00ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  2023 ފެްބރުވަރީ 01ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބިޑުތައް .8
ވާ ތާރީޚާއި އި ފައަޅާހުުޅވަން ކަނޑަ ،ފައިވާ ނަންފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދީށް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮ ބިޑުތައްމާލަމުގައެވެ. 
 އި އޮންނަންވާނެއެވެ.ުހށަަހޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފަ ބިޑުވަޤުތު އަދި 

 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9

 
 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ

 3349191 960+3349106 960+,3349147 960+:  ފޯން 
 finance.gov.mvaminath.naaheen@:  އީމެއިލް 

 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ 
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