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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
ދިވެިހރާްއޖެ ، މާލެ  

 

 

    13-K/13/2022/120(IUL) އިޢުލާްނ ަނންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ހުށަހެޅު  ޑު ބި 
 

 

 

ހޯދުަމށް ިމމިނިސްްޓރީްނ  ކޮށްދޭނެ ަފރާތެއް މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިއުކޭަޝންގެ ެއދިލެއްވުުމގެ މަިތން ތިީރގައިވާ ާތަވލުގަިއވާ މަަސއްކަތްތައް  .1
ަލްނ މިމަަސއްަކތަށް ބީއިޢުލާނާިއ ުގޅިެގްނ ހުަށހަޅާފަިއާވ ބީލަންަތއް ބާތިުލކޮށް،  13-K/13/2021/331(IUL)ކުރި ަނންބަރު 

 ުހޅުވާަލެމވެ.ައލުން ފަާރތްތަކަްށ ުހރިހާ މިކަަމށް ޝަރުޠުަހަމވާ  ުފުރޞަތުހުށަހެުޅުމގެ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ނަންބަރު 

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން 
ދިވެހި  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު 

 ރުފިޔާއިން 

TES/2021/W-156-
R-01 

ކުރުުމެގ މަަސއްކަތް  އިާމރާތް  ކްލާސްރ މް  11 ސްކ ލް  ސ.ހިތަދ    
ރ000.00،00  
 

TES/2021/W-157 
–R-01 

ކުުރމުގެ ަމސައްކަތް  ިއާމރާތް ކްލާސްރ މް  11ަގއި ސްކ ލުނ ރާީނ  ސ.ހިތަދ   ރ000.00،00   

 
 ޕްޭލނިންގ ،ަހއުސިންގ އެންޑް އިްނފްާރސްޓްރަކްޗަރެގ "ޢިމާރާތްުކރުުމގެ މި ބީލަްނތަކުަގއި ބައިެވރިވެވޭީނ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޭނޝަނަލް  .1

މިބީަލމުަގިއ ބައިވެިރވެވޭީނ ޢަމަީލ މަަސއްކަްތކުރާފަރާތްތަުކެގ ގަާވއިދު" ގަިއާވ ގޮތުގެަމތީްނ ރަޖިސްޓަރީވެަފއިާވ ފަާރތްތަަކށެވެ. . 
ައށް ޝަުރތުހަަމާވ  GC01-05 ,GC01-04 ,GC01-03 ,GC01-02 ,GC01-01ެގ ްގރޭޑް  GC01އެރަޖިްސޓަރީގެ 
 ފަރާތްތަަކށެވެ.

 
 )ެއން.ސީ.ބީ)  ަމސައްކަްތތަަކށް ަޝރުޠުަހމަާވ ފަރާެތއް ހޯުދމުގެ ަކންަތއް ކުިރޔަްށ ެގންެދޭވނީ ނޭަޝނަލް ކޮްމެޕޓިޓިވް ބިިޑންގ މި .3

 އިވެލުއޭޓްުކރެވޭ ކްރައިީޓރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި އުޞ ލުގެ ަމތިްނނެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާްތތަކުގައި ހުްނަނންޖެހޭ ަޝރުޠުތަާކއި 
 . ބަޔާންކުރެވިަފއިާވނެެއވެ 

 

ރިަފންޑަަބލް ރަިޖސްޓްޭރަޝން ީފއެްއ ދައްކަވަްނޖެޭހނެއެވެ. - ެގ ނޮން  ރުިފޔާ  )ފަސްސަތޭކަ( 000/-  އި ަބއިެވރިވުމަށްއްގަ ބީލަމެ ކޮންެމ  .4
 00041އިން  03:8ބަންދު ނ ން ކޮންމެ ދުަވހެއްގެ   ،އަށް  1011 މާރިޗު  28 އިން  1101 މާރިޗު  11 ބަަލއިގަްނނާނީ  ފައިސާ

ނޑޭރި  - ޕޯޓަލް  ޭޕމަންޓް  ޮއްނލައިން  މިިމިނސްޓްރީގެ އަށް  (13:00އިން  03:30)ރަމަޟާން މަހު:    ޕޭ  ބަ
(https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ިފަާރތުގެ  އެދޭ  ރަޖިސްޓްރީވުަމށް  ބީަލމަށް  ،ދެއްުކަމށްފަހު ފައިސާ  އަދި . ކޮށެވެ މެދުވެރ 

 ީއމެއިލް  ިތރީަގއިވާ  ކޮޕީ ރަީސދުގެ  ެދއްކި ަފއިސާ  އަދި އެޑްރެސް  މެއިލް-އީ ނަންބަާރއި ގުޭޅނެ ،އެްޑެރސް ނަާމއި
 .ފޮނުްއަވންާވނެއެވެ އެޑްރެަހށް

 
 ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްަސއިޓްބެޭހ ެއންމެަހއި ިލެޔކިޔުންަތްއ ޮސފްޓްކޮޕީ ޯފރމެޓުަގއި ިމ  މިމަަސއްކަތްތަާކއި  .0

www.finance.gov.mv   ްގުޅިގެްނ  ންަތކާއިއަިދ މިބީލަ  .ެފށިެގްނ ޑަުއންލޯްޑ ކުރެވެްނ ުހްނނާެނއެވެ  އިން  1011މާރިޗު  11  އިނ
    .ދ ކުރެޭވ ެއންެމަފހުެގ މަޢުލ މާުތތަްށ ވެބްަސއިޓް ެމުދވެރިކޮްށ ޯހދުމަީކ ބީލަމަށް ުކރިމަިތާލ ފަރާުތެގ ޒިްނާމއެކެވެ

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


 

 

 
 ގެ  13:00ދުަވުހެގ  ބުރާސްފަތި ާވ  1011 ާމރިޗު 14 ުކރައްާވނީ  ީއމެއިލް  ުސވާލެްއާވނަމަ  އެއްވެސް  ޮގތުން  ގުޅޭ  ޕްޮރޖެކްޓުތަކާއި  މި .0

 .ކުރިން، ިތރީަގިއާވ އީެމއިްލ އެޑްެރަހށެވެ 
 
ުހށަހަަޅން ެޖހޭެނެއވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ވަނަ ނަންަބރުަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޢަދަަދށް  1ގެ ބިޑްސެކިުޔރިޓީ މި އިޢުާލނުގެ ތަކު ޕްޮރޖެކްޓު މި .7

  ުދވަހެވެ. 141މުއްދަތަކީ ބިުޑ ުހޅުވާ ތާރީުޚން ފެށިގެްނ 
 

މާލަުމގައެވެ.  ޖަލްސާކުރާ ެޓންަޑރގެ ނެަޝނަލް ިމމިނިސްްޓރީގެ  ގައި 00:11 ުދވަހުގެ ބުދަ ވާ 1011ާމރިޗު  30 އޮްނނާނީ ހުޅުުވން ބިޑު .1
ވަޤުުތ  ބިޑުތައް ުހްނނަްނވާނީ ސިޓީއުަރއެްއގައި ަބްނދުކޮށް ފައެވެ. ޭބރުަގއި ީބލަމަށް ދީ ަފއިވާ ނަން، ުހޅުަވން ަކނޑައަާޅފައި ވާ ާތރީޚާއި

 .ުހށަަހާޅ ފަރާުތެގ ަނން ލިޔެ ަފއި އޮްނަނންާވނެެއވެ އަިދ ބިޑު 
 

  .ލިބިވަަޑއިަގންނަވާެނއެވެ އެޑްރެހުން ތިރީގަިއވާ  މަޢުލ ާމތު  އިުތރު  .3

  ނެޝަނަލް ެޓންަޑރ،
  ،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް 

  ،ދިެވހިރާްއޖެ ،މާލެ އަީމނީަމގު،
  3349147 960+ ,3349106 960+ ,3349104 960+ :ފޯން

  ahmed.jinah@finance.gov.mv :އީމެއިލް
    tender@finance.gov.mv :ކޮޕީ
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