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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
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 TES/2021/C-003 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު: 13-K/13/2021/269(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
 

 

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 

މިމިނިސްޓްރީއިން ކުރި  ހޯދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ސައްކަތްތަކަށްފައިވާ މަވާންނަ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ތިރީގައި ދަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ .1
ގެ މުއްދަތު "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް"  ހުށަހެޅުމު އިޢުލާނަށް (  0201 ސެޕްޓެންބަރު 2) 13-K/13/2021/243(IUL)ނަންބަރ 

 .ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފީމެވ10:22ެ 0201ސެޕްޓެންބަރ  02
 

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން ޕެކޭޖް ނަންބަރު

 1ޕެކޭޖް 
ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. ވަށަފަރު، ހއ. ތަކަންދޫ، ހއ. މޮޅަދޫ، ހދ. ކުރިނބީ އަދި ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި 

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ  ،ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއި
 މަސައްކަތް

 0ޕެކޭޖް 
ގައި ޓޮޕްގުރަފިކް ށ. ކޮމަންޑޫ އަދި ށ. މަރޮށި ،ށ. ނޫމަރާ ،ށ. ފޯކައިދޫ، ށ. ފޭދޫ، ށ. ޅައިމަގު، ށ. ނަރުދޫ 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ،ސާރވޭ ކުރުމާއި

 0ޕެކޭޖް 
 ،ގައި ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއިރ. ރަސްގަތީމުއަދި . ވާދޫ ރ، ރ. އަލިފުށި، ރ. މަޑުއްވަރީ، ރ.މާކުރަތު 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

 4ޕެކޭޖް 
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން  ،އދ. ކުނބުރުދޫ، ވ. ކެޔޮދޫ، ވ. ރަކީދޫ އަދި ފ. މަގުދޫގައި ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއި

 ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

 5ޕެކޭޖް 
 ،ދ. މާއެނބުދޫ، މ. މުލައް، މ. މަޑުއްވަރީ، މ. ވޭވައް އަދި މ. ރަތްމަންދޫގައި ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއި

 ކަތް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައް

 6ޕެކޭޖް 
ނޑޫދޫ،ތ. އޮމަދޫ، ތ. ބުރުނި، ތ. ވަންދޫ، ތ. ގާދިއްފުށީގައި  ތ. ހިރިލަންދޫ، ތ. ކިނބިދޫ، ތ. ދިޔަމިގިލި، ތ. ކަ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ  ،ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއި
 މަސައްކަތް 

 7ޕެކޭޖް 

ނޑުހުޅުދޫ، ގއ. ނިލަންދޫ، ގއ. ދެއްވަދޫލ. މުންލ. ދަނބިދޫ،  ގދ. ނަޑެއްލާ  ،ޑޫ، ލ. މާމެންދޫ، ގއ. ކަ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާނެ  ،ގައި ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއިއަދި ގދ. ފިޔޮރީ

 ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 
 

 މަސައްކަތެވެ. ގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން  ،ހިމެނެނީ ޓޮޕްގުރަފިކް ސާރވޭ ކުރުމާއި  މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި .0
 

)ކޮމްޕެނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން  .0
ނޑު، ބްރޯޝަރ، ދާ އިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް، މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮފައިލް، ކުންފުނީގެ އޮނިގަ

 ތަޖުރިބާ ފަދަ މަޢުލޫމާތު( ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 
 

ހުށަހަޅާއިރު އެއްޕެކޭޖަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޕެކޭޖަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓު ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަޢުޤުވެރިކަން މި މަސައްކަތްތަކަށް  .4
 އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 ތު ދެވޭނެއެވެ.ތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތެރެއިން ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މި މަސައްކަތައް ޝައު  .5

 



 

 

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް )ޓީއޯއާރް( މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ރިވައިސްޑް މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  .6
 www.finance.gov.mv  ްޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ ފެށިގެން  1020 ސެޕްޓެންބަރު  12އިނ

ތުން އެއްވެސް އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮ
 މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ ތިރީގައިވާ އީ

 

ނިޔަލަށް ގެ   22:01ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ  0201 ސެޕްޓެންބަރު  02ޝަތުރު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން  ،ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ .7
 ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. އިން އީމެއިލްގެ ޒަރީއާމިމިނިސްޓްރީއަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރަސްޓް" 

 
 ޓެންޑަރ،ނެޝަނަލް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،
 އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3349106 (960) ,3349147 (960) ,3349296 (960)ޓެލެފޯން: 
 Ibrahim.aflah@finance.gov.mv އީ މެއިލް:. 

         aishath.nadheema@finance.gov.mv 
 tender@finance.gov.mv  ކޮޕީ: 
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